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Klubbens rullende materiel 
Den 1. april 2014 fik hovedparten af klubbens rullende materiel tildelt et europæisk køretøjsnummer (EVN: 

European Vehicle Number) af Trafikstyrelsen. Disse numre er indsat ud for de respektive køretøjer i 

materielfortegnelsen. I tekniske data findes en linje der oplyser "Strækningshastighed Max 180 km/t". Det 

betyder, at vogne med f.eks. tykke spejlglasruder, må befordre rejsende på strækninger, hvor andre tog kører 

op til 180 km/t. Andre vogne må befordre rejsende på strækninger, hvor højeste tilladte hastighed er 140 km/t. 

Uden passagerer må disse vogne dog godt køre på strækninger med hastigheder op til 180 km/t. 
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Driftsmaterieloversigt 
 

Damplokomotiver 

 DSB litra K 582 ................................... Afventer kedelreparation i Rungsted 

 DSB litra S 740 ................................... Afventer restaurering i Rungsted 

 HHB Nr. 4 ........................................... Under restaurering i Rungsted 

 OKMJ Nr. 14 ....................................... Udløbet af revision, hensat 17.12.2006 i Rungsted 

 SJ S2 1307 ........................................... Solgt til Erik Cletus Petersen og udstillet i Gedser 2022 

 ØG Nr. 1 .............................................. Afventer kedelreparation i Græsted 

 ØSJS Nr. 7 ........................................... Købt tilbage fra DJM i 2018. Udstillet i Gedser fra dec. 2020 
 

Motormateriel 

 DB Køf 53 ........................................... Rangertraktor, Rungsted 

 DSB MO 1878 .................................... Under restaurering, hensat i Græsted 

 GDS L 1 .............................................. Under restaurering, hensat i Græsted 

 HFHJ M 8 

 HTJ Køf 64 .......................................... Overtaget fra DJM i november 2017 

 HTJ S 50 .............................................. Afventer revision i Græsted 

 LNJ M 4 .............................................. Udlånt til VSVT, Høng i 2012 og til DJM i 2020 

 LNJ Sm 13 .......................................... Udstillet i Gedser fra nov. 2019 samt tog på Gedser-banen 

 NSB Motortog ..................................... Ejet af Nordisk Jernbaneklub. Stationeret i Græsted fra 2018 
 

Personvogne 

 DSB BE 10404 ..................................... Delvis restaureret, fra Cvk til Græsted 03.05.2014 

 DSB BU 3702 ...................................... Overtaget fra DJM i november 2017, udstillet i Gedser 2022 

 DSB Cc 10781 .................................... Lånt af DJM i 2021 for en 10-årig periode 

 DSB CE 1304 ....................................... Omlitreret fra SJS Cc 311 i 2011 

 DSB CF 10135 

 DSB CL 1514 ....................................... Overtaget fra DJM i november 2017 

 FFJ CB 1 

 HHB A 1 ............................................. Delvis restaureret, Græsted 

 KHB M 4 

 KSB A 6 

 KSB B 6 

 KSB C 40 ............................................ Omlitreret fra HHGB C 8 til KSB C 40 i 2003 

 KSB C 51 

 KSB C 2 .............................................. Delvis restaureret, Græsted 

 OHJ C 216 

 OHJ QA 304 ......................................... Udstillet i Gedser fra mar. 2018 

 OKMJ C 9 ........................................... Udlånt i 2021 til SFvJ frem til foreløbig 2031, Faaborg 

 ONFJ B 27 

 SB C 32 
 

Pak- gods- og specialvogne 

 DSB Hjælpevogn nr. 12 ...................... Personalevogn i Græsted, udlånt til Rungsted i 2011 

 DSB HJ 37 768 .................................... Lukket godsvogn 

 DSB PB 11073 ..................................... Åben godsvogn, hensat i Rungsted 

 DSB ZA 99521 ..................................... Carlsberg vogn, omlitreret fra ZA 9821 i 2009, til Gedser 2022 

 DSB ZE 502180 ................................... DDPA tankvogn, hensat i Græsted 

 OHJ E 243 ........................................... Pakvogn 

 OHJ PH 454 ......................................... Åben godsvogn, hensat i Rungsted 
 

Forhenværende materiel der er omtalt nedenfor 
 DSB Mc 653 / VLTJ M 2 .................... 1978, 2018, foræret til Bryrup - Vrads 

 HHGB M 1 .......................................... 1975, 2017 til Jernbanemuseet, i bytte for andet materiel 

 HVJ M 5 .............................................. 1989, foråret 2000 returneret i til Jernbanemuseet 

 OKMJ A 11  ........................................ Overtaget fra DJM i november 2017, til SFvJ 2021 

 SVJ Nr. 1 ............................................. 1966, foråret 2003 byttet med DJK for GDS Nr. 11 

 DSB TL 1 ............................................ 1986, 2019 troljen i Rungsted solgt til Aasleff 

 RUSTON ............................................. 1998, 2020 til Jernbanemuseet, i bytte for andet materiel 

 ØG Nr. 18 - Traktor Jensen ................. 1969, 2010 i bytte med DSB K 582 fra Jernbanemuseet 
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Følgende køretøjer er ikke beskrevet i materielfortegnelsen 
Køretøj Fabrik År Tilgået Placering Bemærkninger 

DSB Af 98 Scandia 1926 1990 Næstved 
ex. Ap 849. Fra Museumstog 

EVN: 50 86 1720 098-7 

DSB 
Cc 10781 / 

Cu 4057 
Scandia 1917 2021 Græsted 

Midlertidig indlånt fra Danmarks 

Jernbanemuseum. 

EVN: 50 86 2420 781-9 

DSB Cf 10171 Scandia 1913 2014 Lolland 
Vognen er udlånt til Arne Vognbjørn. 

EVN: 50 86 2420 171-3 

DSB Cy 4633 Scandia 1923 2004 Græsted 

Fra Børne-TV til Græsted efterår 2004 

Café-vogn fra 2014. 

EVN: 50 86 2424 633-8 

DSB EH 6606 Scandia 1895 2017 Græsted 
Til NsjK i 1995. Til DJM for K582 i 2009. 

Tilbage til NsjK i 2017. 

DSB Gs 41382 Scandia 1960 198x Græsted 
Lagervogn. Fra Hillerød i 2011 

EVN: 01 86 1202 382-2 

DSB Gs 41496 Scandia 1960 198x Græsted 
Lagervogn. Fra Hillerød i 2011 

EVN: 01 86 1202 496-0 

DSB Gs 41589 Scandia 1961 198x Rungsted 
Lagervogn 

EVN: 01 86 1202 589-2 

DSB Hd 38259 Scandia 1944 198x Rungsted 
Lagervogn. Fra Hillerød i 2011 

EVN: 20 86 1388 259-5 

DSB Hd 38663 Scandia 1948 1978 Rungsted 
Lagervogn 

EVN: 20 86 1388 663-8 

DSB Hj 37745 Scandia 1926 198x Græsted 
Ombygget af DSB i 1961 

EVN: 20 86 1117 045-6 

DSB Hs 368 Esslingen 1883 1976 Gedser 
"Gungner" doneret af Danske Dampvenner 

EVN: 90 86 0000 068-5   udstillet i Gedser 

DSB Pjr 13975 Scandia 1920  Kagerup 
Fra Jernbanemuseet 

EVN: 42 86 0013 975-5 

GDS C 4 Scandia 1879 2011 Holbæk 
Treakslet godsvogn til DJK i 1964 

EVN: 42 86 0000 004-9 

GDS Qc 122 Niesky 1919 1999 Græsted 
Olievognen i Græsted Type G10 

EVN: 42 86 0000 122-9 

GDS Qc 126 Zypen 1908 1999 Græsted 
Brændevognen i Græsted Type G8 

EVN: 42 86 0000 126-0 

HFHJ P 220 Scandia 1942  Fredensborg EVN: 42 86 0000 220-1 

HFHJ P 221 Scandia 1942  Fredensborg EVN: 42 86 0000 221-9 

HFHJ P 225 Scandia 1942  Fredensborg EVN: 42 86 0000 225-0 

KSB Cc 50 Scandia 1922 198x Holbæk 
Fra Cvk til Græsted i juli 2014. 

EVN: 50 86 2400 050-3 

LVJ C 2 Amsterdam 1900 2010 Kagerup Vognkasse, gammel Nærumbanevogn 

NRJ Sb 83 Scandia 1948 2011 Græsted 

Skinnebus-rumpeged, i meget ringe stand. 

Fra Cvk til Græsted i juli 2014. 

EVN: 95 86 0000 083-9 

Skinnebil Ford 1938 1991 Holbæk Erstatning for brændt Chevrolet fra APB 

"Sputnik"-dræsine  
  Fredensborg  
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Jernbaneklubben har ejet følgende køretøjer 
 

Køretøj Fabrik År Tilgået Udgået Bemærkninger 

APB inspektions Chevolet 1929 1969 1993 Brændt i 1990, til privatmand i 1993 

DSB Cf 10133 Scandia 1923 1967 1989 Værkstedsvogn, ophugget i 1989 

DSB Ce 1328 Strømmen 1896  2014 

Tårnvogn, ex. skovvogn overtaget af 

skrothandler Lasse Cabell i Odense. 

EVN: 50 86 2401 328-2 

DSB Crs 3673 Scandia 1934  2011 
Undervogn, ombygget til CRS i 1951. Nu 

undervogn til OMB Be 7. Se OMB Be 7. 

DSB Cu 4038 Scandia 1921 1984 2012 ex. Cc 10762. Skrottet på Cvk 

DSB Cu 4140 Scandia 1921 1984 2010 ex. Cc 10841. Undervogn, ophugget Cvk 

DSB Cu 4166 Scandia 1924 1984 2012 ex. Cc 10876. Skrottet på Cvk 

DSB Cv 4319 Scandia 1921 1984 2010 ex. Bb 10589. Undervogn, ophugget Cvk 

DSB Cv 4329 Scandia 1921 1984 2010 ex. Bb 10579. Undervogn, ophugget Cvk 

DSB Cy 4622 Scandia 1923 1984 200x ex. Bc 10622. Ophugget Cvk 

DSB Cy 4636 Scandia 1923 1984 200x ex. Bc 10636. Undervogn, ophugget Cvk 

DSB Cy 4649 Scandia 1924 198x 2018 

ex. Bc 10649. Fra Cvk 03.05.2014. 

Ophugget i Græsted i december 2018. 

EVN: 50 86 2424 649-4 

DSB Do 5607 Scandia 1926 1967 2002 
Til DJK for GDS Nr. 11. Brændt i 2011, 

resterne står i Gedser. 

DSB E 53401 Scandia 1959 2001 2017 

Svenskerkedel lå på denne vogn. Til Jernbane-

museet i 2017 byttehandel. Flyttet fra Rungsted 

den 15.12.2019. EVN: 01 86 5000 001-3 

DSB Gs 41067 Scandia 1960 198x 2014 Lagervogn Cvk ophugget. 

DSB Hj 36716 Scandia 1927 198x 2015 

Ombygget af DSB i 1962, ”Denkmahl”, ejes af 

oplevelsescenter ”Vestvolden”. 

EVN: 20 86 1117 406-0 

DSB Hj 36785 Scandia 1926 198x 2010 

Ombygget af DSB i 1963 ejes af virksomheden 

Früd i Århus - Denkmal 

EVN: 20 86 1117 475-5 

DSB Hj 37450 Scandia 1920 198x 2015 

Ombygget af DSB i 1961, ejes af Kenneth 

Dam. Står på Pedersborg st.  

EVN: 20 86 1118 450-7 

DSB Hj 37679 Scandia 1926 198x 2012 

Ombygget af DSB i 1961 

Udlånt i 2012 til projekt "David" 

EVN: 20 86 1117 379-9. Til DJK i Høng. 

DSB 
Sk 44 86 

700 1 616-2  

  
 

Tankvogn fra de Danske Spritfabrikker. 

Ophugget i 19xx. 

FFJ Em 37 Vulcan 1897 1969 2010 Til Jernbanemuseet, i bytte for DSB K 582 

HFHJ B 51 Scandia 1910 1966 1977 Til DJK i bytte for HHB A1 

HLA B 2 Scandia 1913 1991  Foræret til LFB 

KSB C 35 Scandia 1907 1979 2014 
"622" - kun vognkasse. Tilgået projekt i 

Fredericia. Fiskeudsalg i Norgesgade. 

KSB Cc 55 Scandia 1922 1984 2012 Undervogn skrottet på Cvk 2014 

KSB Cc 65 Scandia 1922 1984 2012 Skrottet på Cvk 
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Køretøj Fabrik År Tilgået Udgået Bemærkninger 

LJ E 65 Scandia    Pakvogn. Foræret til MBJ 

LJ P 211  
 1972 1978 Til OHJ i bytte for OHJ P 454 

MFVJ A 4 Scandia 1927 1991  Foræret til MHVJ 

NSB B 20 664 Strømmen 1914 2007 2010 Solgt til privatmand i Jylland 

NSB B 22 555 Strømmen 1914 2007 2010 Solgt til privatmand i Jylland 

OHJ D 232 Vulcan 1899 197x 2017 
EVN: 50 86 9300 232-3. 

Solgt til Andelslandsbyen i Nyvang. 

OHJ Ph 466 Niesky 1919 1976 1984 Ophugget i 1984 

OHJ Sm 14 Scandia 1948 2011 2018 

Foræret af privat mand, stod i Skælskør. 

Oprindeligt ATHJ Sm 1. Fra Cvk til Gedser i 

2014. Til Gotland i 2018. 

EVN: 95 86 0000 013-6 

OMB Be 7 SFJ 1924 1985 2011 

1966 vognkassen solgt til en go-cart bane i 

Fangel. I 1985 stillet på undervogn fra 

specialvogn 1191 ex. CRS 3673 fra 1934. Til 

DJK i bytte for GDS C4 / P211 

SFJ Aa 3 Hamburg 1876 1969 1987 Til SFvJ 

SFJ B 21 Hamburg 1876 1971 1987 Til SFvJ 

SJ S 1280 Motala 1916 1987 1989 Til Skånska Järnvägar for S 1307 

SVJ G 40 Scandia 1924 1966 1989 Ophugget i 1989. Undervogn til ONFJ B27 

SWB/ 

SJ 

Ro 48 - / 

3685 
spisevogn 1911 1987 2000 

Solgt til NJK i 2000. Brændt i Græsted 

24.09.2001. Ophugget i 2006 i Gilleleje. 

VNJ E 41    2014 
Undervogn udlånt til modehus 

"Lokomotivværkstedet" på Cvk 

ØSJS C 7 Scandia 1879 1977 1981 Til ØSJK 

 

Bemærk!  Ud over alle de ovenfor nævnte vogne, har Nordsjællands Jernbaneklub i tidens løb rådet over en 

del godsvogne. Nogle af disse er solgt igen og andre bruges stadig som reservedelslager. Vi har i materiel-

oversigten ovenfor forsøgt at holde rede på så mange af disse vogne som muligt. 

 

 
 

Det er et levende museum, der kører overalt i det dejlige Nordsjælland (PL)   
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Damplokomotiver 
Danske Statsbaner 

DSB K 582 Breda, Milano 1900 
 

Omkring århundredeskiftet stod DSB over for 

anskaffelse af en række nye iltogsmaskiner, og det 

blev Statsbanernes maskinchef, Otto Busse, der 

tegnede disse lokomotiver. 

Otto Busse tiltrådte i 1892 og kom til at præge 

danske lokomotivkonstruktioner i en årrække, 

afsluttet med de berømte P-maskiner. De første K-

maskiner blev bygget i England i 1894. Det 

drejede sig om maskiner, der i nogle år skulle køre 

som prøvemaskiner. Lokomotiverne viste sig at 

være tilfredsstillende, og man bestilte inden for de 

næste år yderligere 95 stykker, de fleste dog 

bygget i Tyskland. 

I lokomotivernes lange levetid undergik de en del 

forandringer og ombygninger, blandt andet fik de 

alle overheder i årene 1915 - 25. Fra 1925 til 1932 

fik 50 af lokomotiverne nye og større kedler (der-

iblandt K 582). De større kedler blev anbragt 15 

cm højere end de oprindelige. Også andre 

ændringer, herunder montering af trykluftbremse, 

kom til, hvilket medførte at lokomotivernes rene 

linier forsvandt. Ombygningerne blev foretaget i 

både Århus og København. 

K-maskinernes tender var tre-akslet og blev bygget 

med samme udformning som tenderne til en række 

andre statsbanelokomotiver. Lokomotiverne kom 

til at fremføre eksprestog på størstedelen af 

hovedstrækningerne i landet. Når der var tale om 

større tog, kørte de ofte i forspand, enten to K-

maskiner eller en K-maskine sammen med en A- 

eller C-maskine. 

K-maskinerne fremførte eksprestog frem til midten 

af 50'erne, da statsbanerne i stigende grad 

begyndte at anvende diesellokomotiver. 

Den K-maskine, Nordsjællands Jernbaneklub i dag 

har, er K 582, bygget i Italien i år 1900, og 

ombygget på Århus centralværksteder i 1930. 

Klubben ejer ikke K 582, men fik i 1978 en 

særordning med DSB's jernbanemuseum om 

benyttelse og lån mod at genopbygge og 

vedligeholde lokomotivet. Efter at have stået i 

remisen i Gedser i mange år, kom den i 1980 til 

Nordsjællands Jernbaneklubs værksted i Rungsted 

remise. Da OKMJ Nr. 14 netop var sat i drift, 

håbede man på, at K-maskinen hurtigt kunne 

komme ud at køre. 

Restaureringen blev desværre gentagne gange 

forsinket, på grund af presserende opgaver på de 

andre driftslokomotiver. I februar 2004 donerede 

Ansaldo imidlertid 30.000 Euro til projektet. Det 

satte gang i arbejdet, så man i foråret 2008 endelig 

kunne præsentere lokomotivet. I løbet af som-

meren var der en del småfejl der drillede, men de 

var ved årets udgang alle rettede. 

 

DJK arrangerede søndag den 15.10.1961 afskeds-

tur med K 582, da den udløb af revision kort efter. 

Turen gik fra København til Maribo, hvor Muse-

umsbanen kørte sin første tur i DJK, der var startet 

samme forår. Lørdag den 15.10.2011 var det 

præcist 50 år siden. NsjK gentog turen, der blev en 

stor succes. 

I januar 2017 blev lokomotivet taget ud til en 

større vedligeholdelsesopgave på kedlen. 
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Byggested............Breda-Milano 

Byggeår..............1900 

Byggenummer..........510 

EVN..................90 86 0000 582-5 

Akselfølge...........2B T3 

Styring..............Trick 

Cylinderdiameter.....430 mm 

Slaglængde...........610 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Drivhjulsdiameter....1866 mm 

Løbehjulsdiameter....943 mm 

Kedeltryk............12 atm. 

Hedeflade............70,4 m² 

Overhederflade.......19,0 m² 

Risteareal...........1,8 m² 

Akseltryk, max.......13,1 tons 

Maskinvægt...........42,0 tons 

Tendervægt...........27,3 tons 

Tjenestevægt.........69,3 tons 

Bremsevægt...........35 tons 

Bremse...............Trykluft   E10" 

Kulforråd............3,5 tons 

Vandforråd...........10,8 m³ 

Forbrug pr. km. ca...13kgkul+110liter 

Max. hastighed.......100km/t 70baglæns 

Længde over puffere..14 820 mm 

Mindste kurveradius..80 m 

El-anlæg.............Dampturbine + akk 

Belysning............elektrisk, 24 V 

140km/t - godkendt...Ja 

Maskinen leverer damp til togop-

varmning. 
 

 

 

 

 
 

K 582 en sommer søndag på Grønnehave station i Helsingør (TV) 
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Danske Statsbaner 

DSB S 740 Frichs, Århus 1928 
 

Til den Københavnske nærtrafik fik DSB i 1924, 

af Borsig, leveret to store kraftige lokomotiver, der 

blev litreret S. Disse to maskiner blev sat ind på 

trafikken på Nordvestbanen mod Kalundborg. 

Lokomotiverne blev hurtigt en succes, så i 1927 - 

28 leverede Frichs yderligere 18 lokomotiver til 

Kystbanen og Nordbanen. For at mindske damp 

generne ved kørsel gennem tunnelen København H 

- Østerport, udførtes i begyndelsen af 1930'erne 

eksperimenter med kondensering af spilddampen i 

vandkasserne. Det gav dog så mange følge-

problemer, at projektet blev opgivet. I årene 1935 - 

39 fik lokomotiverne i stedet monteret store røg-

plader på siden af røgkammeret samt en skråplade 

under røgkammerdøren. Herved lykkedes det at 

drive spilddampen fra skorstenen opad og fri af 

kedlen. Efter åbningen af Storstrømsbroen i 1938 

begyndte S-maskinerne også at køre helt til 

Gedser, men S-maskinerne var i en snes år den 

ubestridte ”hersker” på de nordsjællandske baner. 

Elektrificeringen til Hillerød i 1968 samt indtoget 

af MY og MX lokomotiver bevirkede, at 

lokomotiverne blev arbejdsløse, og de fleste 

maskiner blev udrangeret sidst i 60'erne. To 

lokomotiver overlevede imidlertid. Nr. 736, som i 

dag ejes af Jernbanemuseet i Odense og Nr. 740, 

der efter flere afskedsturer blev solgt til en 

privatmand, Michael Bratley, i England i 1979. Hr. 

Bratley stationerede sit lokomotiv på veteranbanen 

Nene Valley, hvor det, som sin sidste optræden, 

deltog i James Bond filmen ”Octopussy” fra 1983. 

Maskinen blev herefter hensat, ude af drift. 

 

I begyndelsen af 1990'erne begyndte nogle 

medlemmer at lege med tanken om at få S 740 

tilbage til Danmark og som det første fuld 

finansieret sponsorprojekt, få lokomotivet restau-

reret af eksterne folk for sponsormidler. Med stor 

velvilje fra DFDS kom S 740 til Esbjerg den 

27.03.1995. Herfra blev den trukket til Aalborg, 

hvor et pensionisthold fra Aalborg Boilers gik og 

puslede med maskinen i nogle år. Da pengene sidst 

i 90'erne var brugt op, gik arbejdet i stå. I 2001 

lukkede Aalborg Boilers, og maskinen blev med 

stort besvær transporteret til Rungsted Remise, 

hvor der siden er arbejdet sporadisk på den. 

S 740 var den 01.04.2011 hensat og afventer 

restaurering i Rungsted Remise. 
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Byggested............Frichs 

Byggeår..............1928 

Byggenummer..........86 

EVN..................90 86 0000 740-9 

Akselfølge...........1C2t 

Styring..............Heusinger 

Cylinderdiameter.....430 mm 

Slaglængde...........670 mm 

Drivhjulsdiameter....1 730 mm 

Løbehjulsdiameter....1 054 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Kedeltryk............12 atm. 

Hedeflade............118,2 m² 

Overhederflade.......46 m² 

Risteareal...........2,4 m² 

Adhæsionsvægt........50,7 tons 

Akseltryk, max.......16,2 tons 

Tomvægt..............77,6 tons 

Tjenestevægt.........95 tons 

Bremsevægt...........58 tons 

Bremse...............Trykluft   E14" 

Kulforråd............4 tons 

Vandforråd...........10 m³ 

Forbrug pr. km. ca... - 

Max. hastighed.......90 km/t 

Længde over puffere..14 860 mm 

Mindste kurveradius..190 m 

El-anlæg............. - 

Belysning............ 

140km/t - godkendt...Ja 

Maskinen leverer damp til togop-

varmning. 
 

 
 

 

 

 
 

DSB S 736 på Nyborg station i forbindelse med festlige Frichs dage, august 2005 i Odense (ECP) 
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Hornbækbanen 

HHB Nr. 4 Henschel und Sohn, Kassel 1907 
 

I 1906 åbnede jernbanen fra Helsingør til Horn-

bæk. Det skulle snart vise sig, at de tre små 

damplokomotiver, som Maffei havde leveret til 

banens åbning, var lige i underkanten til at klare 

den hastigt voksende trafik. Helsingør Hornbæk 

Banen (HHB) bestilte derfor et godt kraftigt 

lokomotiv, der blev leveret i 1907 og blev litreret 

HHB Nr. 4. Som det eneste lokomotiv i Skan-

dinavien, fik det hjulstillingen 2C. Kedlen, 

cylinder- og hjulmål var identiske med den sam-

tidig leverede 1C1 tendermaskine til Slangerup-

banen. Lokomotivet blev konstrueret til havne-

kurven i Helsingør på blot 54 meter i radius. 

I 1930'erne satsede Hornbækbanen i midlertidig på 

motormateriel, så den 25.09.1939 blev Nr. 4 solgt 

til Gribskovbanen for 6.000 kr., hvor den blev 

omlitreret til GDS Nr. 11. Gribskovbanen havde i 

forvejen to tendermaskiner med samme kedel som 

HHB Nr. 4. Kort efter overtagelsen blev det 

originale vakuum bremsesystem erstattet af det 

moderne trykluftbremsesystem. GDS Nr. 11 blev 

Gribskovbanen et godt lokomotiv i mange år, men 

sidst i 1950'erne begyndte alderen at trykke, og 

lokomotivet kørte mindre og mindre. I 1962 

arrangerede Dansk Jernbaneklub en afskedstur 

med lokomotivet. Det var planen, at lokomotivet 

skulle ned og køre på den nystartede museumsbane 

fra Maribo til Bandholm, men efter et par år i det 

fri kom lokomotivet til remisen i Gedser, hvor det 

skulle tilbringe næsten 40 år før nogle entu-

siastiske klubmedlemmer fik øjnene op for det 

gamle rustne lokomotiv. 

Ved en byttehandel mellem Dansk Jernbaneklub 

og Nordsjællands Jernbaneklub i foråret 2003 

ombyttedes SVJ Nr. 1 med GDS Nr. 11. I løbet af 

sommeren indgik klubben en aftale med Lokal-

banen A/S om sponsering og fundraising af de 

700.000 kr., som skulle til for at sætte lokomotivet 

i stand. I efteråret 2003 kom Nr. 11 til Græsted på 

en vognbjørn. Da det gamle værksted ikke rum-

mede mulighed for restaureringsprojektet, blev der 

i januar - april 2004 opført en tilbygning, hvor 

lokomotivet kunne restaureres. 

Det var håbet, at lokomotivet kunne præsenteres 

ved Lokalbanen GDS 125 års jubilæum i pinsen 

(15. maj) 2005, men det viste sig hurtigt, at der 

skulle nyfremstilles komplet røgkammer, førerhus 

og kulkasser. I påsken 2011 fik projektholdet 

samlet kedel, førerhus og kulkasse og de nød-

vendige tilpasninger kunne påbegyndes. Den 

18.08.2012 blev GDS11 flyttet til Rungsted remise 

og i januar 2013 besluttedes det at litrere HHB 4. I 

marts 2013 kom den endelig på egne hjul igen. 

Maskinen er i fortsat under restaurering. 
 

 

  
Rangering på Hillerød station 1957 (SvJ) Ved remisen i Tisvildeleje 1957 (SvJ) 
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Byggested............Henschel 

Byggeår..............1907 

Byggenummer..........8142 

EVN..................90 86 0001 004-9 

Akselfølge...........2C0t 

Styring..............Heusinger 

Cylinderdiameter.....380 mm 

Slaglængde...........550 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Drivhjulsdiameter....1 200 mm 

Løbehjulsdiameter....720 mm 

Kedeltryk............12 atm. 

Hedeflade............85,3 m² 

Overhederflade.......0 m² 

Risteareal...........1,5 m² 

Akseltryk, max.......10 tons 

Tomvægt..............31,4 tons 

Tjenestevægt.........40 tons 

Bremsevægt...........25 tons 

Bremse...............Trykluft   2 x E 

Kulforråd............1,6 tons 

Vandforråd...........4 m³ 

Forbrug pr. km. ca... - 

Max. hastighed.......60 km/t 

Længde over puffere..9 451 mm 

Mindste kurveradius..47,5 m 

El-anlæg.............Dampturbine + akk 

Belysning............Elektrisk 24 volt 

140km/t - godkendt...Ja 

Maskinen leverer damp til togop-

varmning. 
 

 

 

 

 
 

 GDS Nr. 11 i Hillerød i 1961 (SvJ) 
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Odense - Kerteminde - Martofte Jernbane 

OKMJ Nr. 14 Henschel und Sohn, Kassel 1910 
 

OKMJ Nr. 14 hed oprindelig OKDJ Nr. 4, idet 

banen ikke gik længere end til Dalby. I 1914 blev 

banen forlænget til Martofte, og maskinen fik sin 

nuværende litrering. Nr. 14 hører til blandt landets 

smukkeste og mest velkørende privatbanelokomo-

tiver. 

Til åbningen af Odense - Middelfart - Bogense 

Banen (OMB), også kaldet Nordvestfynske Jern-

bane, i 1911, fik maskininspektør Jacob Christian 

Milling (1865-1912) ved de Sydfynske Jernbaner, i 

1909 til opgave at konstruere en passende 

maskintype. Milling havde flere forslag, men det 

var ”denne” type, som man valgte. Tilbuddet fra 

Henschel var på 24.900 kr. pr. styk. Da Kerte-

mindebanen i forbindelse med banens forlængelse 

til Martofte havde brug for et tilsvarende loko-

motiv, blev der derfor afgivet en samlet bestilling 

på i alt syv maskiner af denne type til de fynske 

privatbaner, og heraf de seks til OMB. En 

nogenlunde tilsvarende type med mindre drivhjuls-

diameter blev leveret til Thisted - Fjerritslev Jern-

bane nogle år senere. De fynske privatbaner havde 

driftsfællesskab, således at både lokomotiver og 

vogne kunne køre på andre baner end deres egen. 

Nr. 14 har således kørt på både OMB og de 

Sydfynske Jernbaner (SFJ). En søstermaskine til 

Nr. 14 blev i 1951 overført fra OMB til OKMJ, 

hvor den fik litreringen Nr. 15. 

Der er virkeligt gjort noget ud af maskinernes 

design, så førerhuset og kul- og vandkasser har 

fået smukke linjer, der har givet lokomotiverne et 

meget harmonisk ydre. Da lokomotivet har både 

for- og bagløbere, har det en meget fin og rolig 

gang, selv på dårligt spor. Den kan desuden opnå 

endda betydelige hastigheder, hvilket især skyldes 

de store drivhjul og den høje "gearing". På den 

Fynske hovedbane har Nr. 14 været oppe på ikke 

mindre end 90 Km/t. Til gengæld har den svært 

ved at stå fast ved igangsætning. Det er en meget 

økonomisk maskine at køre med, da den kun 

bruger 10 kg kul pr. kilometer. 

Da OKMJ blev nedlagt i 1966, blev Nr. 14 solgt til 

to privatpersoner, der i 1972 videresolgte 

maskinen til Jernbaneklubben, mod at klubben 

satte den i stand. Denne istandsætning blev nok 

mere omfattende, end man i første omgang havde 

ventet. Klubbens tilsynsførende, en pensioneret 

maskiningeniør fra DSB's maskinafdeling, ud-

trykte endog stor skepsis med hensyn til kedlen. At 

det tog syv år at istandsætte Nr. 14 skyldtes blandt 

andet, at den de sidste år på OKMJ stort set ikke 

havde været vedligeholdt, hvilket især var gået ret 

hårdt ud over kedlen. Desuden var gangtøjet meget 

slidt. Da klubbens medlemmer målte maskinen op, 

fandt de ud af, at to af tappene i hjulene var boret 

skævt i fra fabrikkens side. Det er årsagen til, at 

Nr. 14 altid har sagt "klang, klang, klang", når den 

kørte. Tappene blev rettet op, og maskinen kørte 

herefter lydløst. I sommeren 1980 blev maskinen 

genindviet på Hornbækbanen under stor festivitas. 

Forspandskørsler med ØSJS Nr. 7 blev en stor 

attraktion. Desværre holdt den omfattende kedel-

reparation ikke længe. Allerede i 1982 måtte 

kedlen tages af for at gennemgå en større 

reparation. Denne holdt så, trods stor løbende 

vedligeholdelse, kun til efterret 1987, hvor det blev 

nødvendigt at tage maskinen ud af drift. 

Kedelarbejderne var imidlertid langt større, end 

man havde regnet med. Maskinen kom atter i drift 

i 1993 og har fremført vores mindre veterantog 

frem til 17.12.2006, hvor den kort efter løb ud af 

revision. Juletogene det år blev trukket af L1 mens 

Nr. 14 leverede dampvarmen. 

 

Maskinen er indtil videre hensat i Rungsted 

Remise. 
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Byggested............Henschel 

Byggeår..............1910 

Byggenummer..........10022 

EVN..................90 86 0000 014-9 

Akselfølge...........1C1t 

Styring..............Heusinger 

Cylinderdiameter.....340 mm 

Slaglængde...........550 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Drivhjulsdiameter....1300 mm 

Løbehjulsdiameter....800 mm 

Kedeltryk............12 atm. 

Hedeflade............47 m² 

Overhederflade.......11 m² 

Risteareal...........1,0 m² 

Akseltryk, max.......10 tons 

Tomvægt..............30 tons 

Tjenestevægt.........38 tons 

Bremsevægt...........25 tons 

Bremse...............Trykluft   E12" 

Kulforråd............1 tons 

Vandforråd...........4 m³ 

Forbrug pr. km. ca...10kgkul+100liter 

Max. hastighed.......80 km/t 

Længde over puffere..9 620 mm 

Mindste kurveradius..80 m 

El-anlæg.............Dampturbine + akk 

Belysning............Elektrisk 24 Volt 

                     og petroleum. 

140km/t - godkendt...Ja 

Maskinen leverer damp til togop-

varmning. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

OKMJ Nr. 14 en sommersøndag i Gilleleje (EO) 
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Statens Järnväger 

SJ S2 1307 Motala Verkstad, Motala 1917 
 

S2 lokomotiverne er på mange måder en 

videreudvikling af den svenske S-type. Ideen var at 

skabe et tenderlokomotiv med S-maskinens gode 

egenskaber, men S2 skulle både kunne køre 

hurtigere og længere uden vand- og kulpåfyldning. 

I 1915 var konstruktionsarbejdet afsluttet på det 

nye store tocylindrede damplokomotiv. Der var 

lagt stor vægt på forrådet af kul og vand, og 

resultatet var da også, at lokomotivet kunne rumme 

10 m3 vand og 3,6 tons kul, hvilket ifølge 

beregningerne skulle række til 120 km med fuld 

belastning uden påfyldning af vand. I et forsøg på 

standardisering havde man valgt samme kedel og 

hjul, som i forvejen anvendtes på forskellige andre 

SJ-lokomotiver. Hastigheden blev sat til 90 km/t., 

en hastighed som ikke tidligere var blevet tilladt 

for tenderlokomotiver i Sverige. På grund af 

typens gode løbeegenskaber og store vandforråd 

blev de så populære, at det fortælles, at enkelte 

distrikter stod i kø for at få dem tildelt. Desuagtet 

blev der af uforklarlige grunde kun bygget fem 

maskiner. 

Lokomotiverne var yderst anvendelige. De er 

gennem årene blevet brugt til både person- og 

godstog. S2 1307 afsluttede sin aktive SJ-periode 

med at køre sovevogns-tog mellem Kristiansstad 

og Karlshamn. 

På lokomotiverne har der gennem tiderne været 

gennemført en række ændringer. I 1920 ombyg-

gedes bremsesystemet fra vakuum til moderne 

trykluft, og petroleumsbelysningen erstattedes af 

gaslamper. Under krigen ombyggedes maskinerne 

til brændefyring, og efter krigen monteredes den 

nuværende elektriske belysning. Så sent som i 

1962 fik S2 1307 en hel ny kedel, og året efter blev 

maskinen udrangeret og overført til beredskabs-

reserven, og senere til det svenske jernbane-

museum. Herfra "købte" Skånska Järnvägs-

klubben maskinen på meget favorable vilkår, men 

maskinen måtte ikke gøres til genstand for videre-

salg. Maskinen viste sig imidlertid for stor til 

klubbens spinkle spor mellem Brösarp og S:t Olof, 

hvorfor den snart blev hensat. 

Nordsjællands Jernbaneklub havde tidligere købt 

et andet svensk lokomotiv, der var kommet til 

Danmark under energikrisen i 1972. Da dette 

lokomotiv var lige lille nok til klubbens hastigt 

voksende tog, så man sig om efter en noget større 

og kraftigere, som man hurtigt kunne få ud at køre. 

I 1989 indgik Nordsjællands Jernbaneklub og 

Skånska Järnvägsklubben en bytteaftale; dog måtte 

NsjK først købe S2 1307 fri af jernbanemuseet 

formedelst 25.000 skr. Efter knap et halvt års 

intensivt arbejde var maskinen ombygget, således 

at den opfyldte alle de danske krav. Nordsjællands 

Jernbaneklub kunne herefter fremføre sine store 

damptog på DSB-strækninger, om ikke historisk 

korrekt, så til gengæld med stor præcision. I 

november 1998 gik en af hjulringene pludselig løs. 

I foråret 1999 fik lokomotivet nye hjulringe hos 

det tyske lokomotivværksted MaLoWa. Samtidig 

blev hjultappene udskiftet og alle lejerne lavet af 

MaLoWa, et arbejde der desværre efterfølgende 

gav mange driftsproblemer. Lokomotivet trak frem 

til januar 2006 alle de store særtog. 

 

I januar 2006 blev der udført en reparation på 

kedlen, men da kedelreglerne blev ændret pr. 

01.03.2006, inden reparationen var blevet god-

kendt, kunne reparationen ikke godkendes efter de 

nye regler, hvorfor lokomotivet ikke måtte køre. 

 

I foråret 2017 var reparationen godkendt og efter et 

større restaureringsarbejde, der afsluttedes med en 

prøvetur den 07.10.2017, kom lokomotivet atter i 

drift. Efter juletoget den 18.12.2021 blev der 

konstateret tæringer i bunden af kedlen, så den 

23.01.2022 blev 1307 taget ud af drift. En 

reparation blev vurderet meget omfattende. 

For at skaffe penge til reparation af kedlen til DSB 

K 582 valgte Bestyrelsen i 2022 at sælge 1307 til 

Erik Cletus Petersen, der ønskede, at 1307 skulle 

udstilles i Gedser Remise. 1307 forventes at 

komme til Gedser i 2023. 
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Byggested............Motala Verkstad 

Byggeår..............1917 

Byggenummer..........592 

EVN..................90 86 0001 307-6 

Akselfølge...........1C2t 

Styring..............Heusinger 

Cylinderdiameter.....540 mm 

Slaglængde...........620 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Drivhjulsdiameter....1750 mm 

Løbehjulsdiameter....970 mm 

Kedelnummer..........2566 (fra 1962) 

Kedeltryk............12 atm. 

Hedeflade............103 m² 

Overhederflade.......32 m² 

Risteareal...........2,1 m² 

Akseltryk, max.......14,4 tons 

Tomvægt..............66 tons 

Tjenestevægt.........80 tons 

Bremsevægt...........60 tons 

Bremse...............Trykluft   E12" 

Kulforråd............3,6 tons 

Vandforråd...........10 m³ 

Forbrug pr. km. ca...13kgkul+110liter 

Max. hastighed.......90 km/t 

Længde over puffere..14 100 mm 

Mindste kurveradius..120 m 

El-anlæg.............Pyle dampturbine 

                     og akk. 

Belysning............Elektrisk 

                     24 Volt, opr.32V 

140km/t - godkendt...Ja 

Maskinen leverer damp til togop-

varmning. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Det svenske tenderlokomotiv passer godt sammen med de små to-akslede vogne (LK) 
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Østre Gasværk 

ØG Nr. 1 Hudswell Clarke, England 1899 
 

Østre Gasværk Nr. 1 er klubbens næstældste 

lokomotiv. Det blev bygget til Kjøbenhavns 

Belysningsvæsen, som Østre Gasværk hørte under. 

I årene 1894 til 1900 blev gasværket udvidet flere 

gange, og i den forbindelse anlagde man en, efter 

datidens forhold, imponerende kulrampe. 

Gasværket anlagde et havnespor fra Københavns 

Frihavn, under den senere S-bane og frem til kul-

rampen til gasværket. Til at skubbe tipvognene op 

ad rampen købtes i 1899 to små lokomotiver og i 

1902 endnu et. 

Da Østre Gasværk i København blev nedlagt i 

1969, var der i Nordsjællands Jernbaneklub stor 

interesse for at erhverve sig et af gasværkets 

kendte og meget særprægede lokomotiver af en 

type, hvoraf der kun har været meget få her i 

landet. Maskinen er et såkaldt saddeltank – loko-

motiv. Det vil sige, at det har vandtanken anbragt 

som en sadel hen over kedlen. Da dette ligner et 

skjold, har de få lokomotiver af denne type også 

hurtigt fået øgenavnet Skildpadden. 

Det lille lokomotiv er meget typisk engelsk i sin 

stil. Ud over saddeltanken har det nogle helt 

specielle puffere og meget primitive koblinger. Det 

voldte stort besvær at finde ud af, hvilken farve 

lokomotivet oprindelig havde haft. Kun ved at se 

på et andet af lokomotiverne, der stod på en 

legeplads og var i meget dårlig stand, blev man 

klar over, at ØG Nr. 1 oprindelig havde været 

almuebrun med stafferinger i sort, gul og rød farve. 

 

Et meget fint maler- og stafferingsarbejde har nu 

fået ØG Nr. 1 til at fremtræde præcis, som da den 

forlod den engelske lokomotivfabrik. ØG 1 kørte 

færdigrestaureret i juni 1970 til Helsingør. 

Lokomotivet er dog for lille til at kunne anvendes 

til klubbens veterantog, men det er en meget fin 

udstillingsgenstand. Således har det fra 1987 til 

1994 været udstillet i foyer'en på teateret i "Gasbe-

holderen", der er en del af det gamle Østre 

Gasværk, hvorefter den blev stillet ind i remisen i 

Helsingør indtil det første veterantræf i Græsted i 

1996, hvor den udstilles i pinsen. Herefter 

forbliver den i Græsted. 

 

Efter at have stået stille i mange år kom ØG 1 i 

1996 i værkstedet. I 1997 blev ”Skildpadde-

klubben” stiftet med ØG Nr. 1 som maskot. 

”Skildpaddeklubben” er for børn, og der afholdes 

hvert år ”Veterantog for børn” hvor ØG Nr. 1 og 

de andre lokomotiver får ansigter på. 

 

I 2002 fik ØG 1 bygget dampbremsen om til tryk-

luft, og i 2007 fik man gennemført de ønskede 

bremseforsøg og dermed fastsat bremsevægten. 

Maskinen er stationeret i Græsted og bruges i dag 

primært i forbindelse med Græsted Veterantræf i 

pinsen samt børneweekenden i september. 

I 2017 blev lokomotivet taget ud af drift for at få 

udført en større kedelreparation. Lokomotivet er 

indtil videre hensat i Græsted. 
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Byggested............H. Clarke 

Byggeår..............1899 

Byggenummer..........498 

EVN..................90 86 0002 201-0 

Akselfølge...........Bt 

Styring..............Stephenson 

Cylinderdiameter.....310 mm 

Slaglængde...........490 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Drivhjulsdiameter....920 mm 

Løbehjulsdiameter.... - 

Kedeltryk............10 atm. 

Hedeflade............33 m² 

Overhederflade....... - 

Risteareal...........0,68 m² 

Akseltryk, max....... 7 tons 

Tomvægt..............12 tons 

Tjenestevægt.........14 tons 

Bremsevægt...........14 tons 

Bremse...............Trykluft   E10" 

Kulforråd............0,5 tons 

Vandforråd...........0,5 m³ 

Forbrug pr. km. ca... - 

Max. hastighed.......30 km/t 

Længde over puffere..6 840 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg............. - 

Belysning............Petroleum 

140km/t - godkendt...Ja 

Maskinen leverer ikke damp til togop-

varmning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Det gamle lokomotiv er i dag en væsentlig del af Veterantog for Børn arrangementet i september. (EO) 
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Østsjællandske Jernbane Selskab 

ØSJS Nr. 7 Henschel und Sohn, Kassel 1911 
 

Kolding Sydbaner fik til banens åbning i 1911 

leveret fem damplokomotiver. De tre var typiske 

damplokomotiver af den type, der var næstflest af 

på de danske privatbaner. Den ene af maskinerne 

blev litreret KS Nr. 1. 

Ved leveringen var lokomotivet forsynet med 

overgang til vognstammen fra såvel for- som 

bagenden, men den forreste overgangsbro blev 

meget tidligt fjernet. Kullene opbevares i to kasser 

bag førerhuset, adskilt af den bagerste overgangs-

bro. I venstre side findes en mindre sidevandkasse, 

og resten af vandforrådet opbevares i en stor 

rammevandkasse mellem hjulene. Maskinen var 

endvidere forsynet med et meget specielt dampdre-

vet elværk. Foruden at levere strøm til loko-

motivets lanterner skulle det også levere strøm til 

vognenes belysning. I førerhuset var der anbragt en 

manuel regulator til regulering af spændingen, og 

det var om at holde øje med regulatoren hele tiden, 

hvis man ville undgå at spændingen blev for høj, 

så alle lamperne brændte over. 

Lokomotivet er en såkaldt "blandettogmaskine", 

hvilket vil sige, at maskinen kan anvendes til både 

persontog og godstog med en togvægt på op til 400 

tons. 

 

Maskinen kørte på Kolding Sydbaner indtil dennes 

lukning i 1948, hvorefter den blev solgt til Øst-

sjællandske Jernbaneselskab. Ved ankomsten til 

Østsjællandske Jernbaneselskabs værksteder blev 

den omlitreret til ØSJS Nr. 7 og gennemgik en 

større reparation. Det gamle vakuumbremseudstyr 

blev fjernet og erstattet med moderne 

trykluftbremse. 

I 1969 havde Nordsjællands Jernbaneklub kun ét 

damplokomotiv og søgte efter et andet og 

stærkere. Klubbens første lokomotiv (SVJ Nr. 1) 

stod da foran en større hovedreparation. Valget 

faldt på ØSJS Nr. 7, der dengang henstod i Hårlev. 

En prøvetur viste, at lokomotivet trængte til en 

grundig revision, og den blev med hjælp fra 

Østbanen udført af klubbens medlemmer i Hårlev. 

I maj 1971 var lokomotivet klar, og efter en 

prøvetur på ØSJS blev Nr. 7 kørt til klubbens 

område i Helsingør, hvor det trak klubbens første 

ordinære veterantog på Hornbækbanen. Det var en 

stor dag. Indtil færdiggørelsen af OKMJ Nr. 14 

havde Jernbaneklubben kun det gode gamle tro-

faste lokomotiv Nr. 7 at trække på. I forbindelse 

med Jernbanemuseets genåbning den 16.04.1988 

brænder Nr.7 et forløberleje af på vejen, men ved 

en ekstraordinær indsats, får man støbt nyt leje og 

ankommer til Odense kun 28 timer forsinket. 

 

I løbet af 1993 drillede lokomotivet efterhånden 

mere og mere, så da det i 1994 udløb af revision, 

blev det først hensat i remisen i Gilleleje og der-

efter i 1995 på Nørrebro. Her stod det til remisen i 

2001 blev revet ned, hvorefter det blev flyttet til 

remisen i Nykøbing S. Efter remisen i 2005 

brændte, blev den kørt til Gedser remise og 

udstillet. 

I 2010 indgik den i en byttehandel med Jernbane-

museet for at få DSB K 582 som vores ejendom. 

ØSJS Nr. 7 blev i 2010 flyttet til Museumstogs 

værksted på Cvk og ved en oprydning her, kom 

den i 2015 videre til remisen i Kalundborg. 

 

I forbindelse med en oprydning i museets materiel-

samling, blev ØSJS Nr. 7 sat til salg i 2017. Det 

var nu muligt for NSJK at købe sit dejlige loko-

motiv tilbage for 30.000 kr., sponseret af medlem-

merne. 

 

Efter ønske fra Gedser Remise, er Nr. 7 den 

15.12.2020 flyttet fra Kalundborg til Gedser på 

vognbjørn, ligeledes sponseret af medlemmerne. 

I Kr. Himmelfartsferien 2021 og frem til mid-

sommer blev lokomotivet malet op, den knækkede 

skorsten sat på og der kom lys i lokomotivets 

lamper, så lokomotivet fremover vil pynte i deres 

flotte udstilling sammen med OHJ Qa 304. 
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Byggested............Henschel 

Byggeår..............1911 

Byggenummer..........10695 

EVN..................90 86 0001 007-2 

Akselfølge...........1Ct 

Styring..............Heusinger 

Cylinderdiameter.....380 mm 

Slaglængde...........550 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Drivhjulsdiameter....1190 mm 

Løbehjulsdiameter....840 mm 

Kedeltryk............12 atm. 

Hedeflade............54,5 m² 

Overhederflade.......15,4 m² 

Risteareal...........1,2 m² 

Tomvægt..............30,2 tons 

Tjenestevægt.........38,3 tons 

Bremsevægt...........30 tons 

Bremse...............Trykluft 

Kulforråd............1,3 tons 

Vandforråd...........5 m³ 

Forbrug pr. km. ca...10kgkul+100liter 

Max. hastighed.......75 km/t 

Længde over puffere..9 130 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............24 Volt, 

                     dampturbine 

Belysning............Elektrisk 

                     og petroleum 

Maskinen leverer damp til togop-

varmning 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

ØSJS Nr. 7 har været en trofast slider for klubben i over tyve år. Sommer søndag i Hornbæk (arkiv)   
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Motormateriel 
Deutsche Bundesbahn 

DB Køf 53 Gmeinder & Co. GmbH, Tyskland 1960 
 

Allerede i 1930’erne begyndte DB at indføre diesel 

drevne rangerlokomotiver. For at undgå at hver 

eneste leverandør udviklede sit eget lokomotiv, var 

DB begyndt på de såkaldte ”enhedslokomotiver” 

det vil sige ens lokomotiver selvom de kom fra 

forskellige leverandører. Betegnelsen Køf er en 

dansk version af den tyske betegnelse KöF, som 

igen er en forkortelse af Kleinlokomotive, Öl-

Antrieb durch Dieselmotor, Kraftübertragung mit 

Flüssigkeitsgetriebe (hydraulisk transmission). 

Køf har været anvendt til lettere rangering på 

større og mindre stationer. Oprindelig er traktoren 

udviklet i Tyskland, og trækkraften overføres fra 

den hydrauliske gearkasse til hjulene via et 

kædetræk. Frichs har fra 1966 til 69 bygget 40 Køf 

lokomotiver på licens til DSB. 

Gennem store dele af 1900-tallet byggede virk-

somheden Gmeinder & Co. GmbH flere tusinde 

traktorer og mindre lokomotiver hovedsageligt til 

tyske jernbaneselskaber. Efter afslutningen af 2. 

verdenskrig fortsatte produktionen af jernbane-

materiel og endnu i dag er virksomheden aktiv i 

den tyske by Mosbach i den tyske delstat 

Rheinland-Pfalz. 

 

DB fik den 13.06.1960 leveret en type II Köf med 

nummeret 6541. I 1968 blev den omlitreret til DB 

323 741-9. Den gjorde god gavn med rangering på 

forskellige tyske stationer indtil den i 1986 blev 

solgt til et firma der handlede med jernbaneudstyr. 

 

Efter en hovedreparation på "Bahnbetriebswerk 

Heilbronn VH" kom den i februar 1990 til Danisco 

Sugar A/S i Sakskøbing, hvor den blev omlitreret 

til Køf 53. Her rangerede den med sukker- og 

roevogne på både Sakskøbing station og sukker-

fabrikkens område. Sukkerfabrikken forærede i år 

2000 Køf 53 til Dansk Jernbaneklub så den kunne 

blive bevaret for eftertiden. DJK havde herefter 

Køf 53 stående i Gedser. Contec Rail ApS 

overtager i juni 2006 den lille maskine og 

overdrager den pr. 31.12.2007 til Nordsjællands 

Jernbaneklub i Rungsted. 

 

Medlemmerne gik herefter i gang med at renovere 

og male det lille rangerlokomotiv, så det i dag 

fremstår som en pæn velbevaret rangermaskine. 

 

Køf 53 er en rangermaskine eller traktor som 

klubben bruger til at rangere rundt med klubbens 

materiel. Det er hurtigere og nemmere at starte en 

dieseltraktor end at fyre et damplokomotiv op. 
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198x, Heilbronn, Betriebswerk  (Andreas Kabelitz) 
 

 

 
 

25.06.1991, Sakskøbing Sukkerfabrik  (John Hansen) 
 

 

Byggested............Gmeinder&Co GmbH 

Byggeår..............1960 

Byggenummer..........5175 

EVN..................98 86 0000 053-9 

Köf type.............II 

Akselfølge...........B 

Motor................Kaelble GN 130 s 

Antal cylindre.......6 

Motorvolumen.........14,33 liter 

Motoreffekt..........128 hk 

Brændstof............Diesel 

Transmission.........Hydraulisk 

Gearkasse............Voith L33U 

Hjuldiameter.........850 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Akseltryk, max.......8,5 tons 

Tomvægt..............16 tons 

Tjenestevægt.........17 tons 

Bremsevægt...........12 tons 

Bremse...............Trykluft   2 x E 

Brændstofforråd......200 liter 

Forbrug pr. km....... - 

Max. hastighed.......45 km/t 

Længde over puffere..6 450 mm 

Akselafstand.........2 500 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............24 Volt 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning........... - 

Motorforvarmning.....Nej 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Metal, Orangerød 
 

 

 

 

 
 

Jernbaneklubbens Køf 53 en sommerdag i Rungsted (EO) 
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Danske Statsbaner 

DSB MO 1878 Frichs, Århus 1955 
 

I april 1948 udarbejdede DSB skitser til en ny type 

MO-motorvogn med togvarme-kedel, samt et 

næsten dobbelt så stort pakrum sammenlignet med 

førkrigs MO-vognene, særskilt afdeling til Tog-

føreren, samt større og bedre arbejdsforhold i 

førerrummene. Indstigningsforholdene var også 

forbedret idet døråbningen i vognsiden mellem de 

to passagerafdelinger var hele 17 cm bredere end 

de tidligere serier. Disse forbedrede forhold havde 

dog den indvirkning at der kun var plads til 37 

siddende passagerer, ca. 15 færre end i de tidligere 

vogne. Til en start bestilte DSB i 1949/50 i alt 40 

vogne. Disse vogne leveredes i 1951/52. I 1952 

afgav DSB bestillinger på yderligere 40 vogne, MO 

1861-1880, leveret til DSB mellem 1955-1956. 

Som en krølle på halen bestilte DSB så sent som i 

1956 en sidste serie på 10 vogne, hvor MO 1890 

som den sidste leveredes så sent som i 1958. Seks 

af disse sidste vogne fik kun en levetid på 15-17 

år! 

Total set voksede bestanden af MO-vogne fra 1951 

til 1958 fra 49 til 139 stk. Efterhånden som 1800-

vognene indfandt sig på de længere strækninger, 

fortrængte de helt efter intentionerne DSB’s K-

maskiner, af hvilke 75 udrangeredes mellem 1952-

1959. 

En nærmere beskrivelse af MO-vognenes arbejds-

opgaver er nærmest overflødig. De kørte i deres 

levetid over alt på DSB’s net, og kunne findes i 

næsten alle former for tog. Alt fra sidebanekørsel 

med en enkelt person- eller styrevogn, med 

blandet- eller rene godstog, i myldretidstrafikken 

ind og ud af Hovedstaden eller som såkaldte sorte 

Lyntog mellem Landsdelene. På Nordsjællands 

Veterantogs hjemmebane kunne MO-vognene fra 

1953 - 1962 også opleves med gennemgående 

badetog på Gribskovbanen, fra København til 

henholdsvis Gilleleje og Tisvildeleje.  

1800-vognene gennemgik næsten alle i årene 1961 

– 1969 en modernisering. Den oprindelige lakere-

de birketræsfinér på væggene erstattedes af lyst 

plastiklaminat. Belysningen udskiftedes til lysstof-

armaturer. Pladsforholdene for lokomotivførerne 

forbedredes betragteligt da konsollen for starter-

kontrollerne flyttedes til ny plads til venstre for 

gavldøren. Udsigtsforholdene forbedredes ligele-

des, da frontvinduerne blev udskiftet til lamineret 

glas, og man derved kunne fjerne fuglegitrene. 

Desuden fik vognene udvendige sandpåfyldnings-

låger.  

I 1983 var det uigenkaldeligt slut med MO vest for 

Storebælt, og tilbage var så kun strækningen 

”LilleNord” i Nordsjælland - mellem Hillerød og 

Helsingør. 7 vogne blev levetidsforlænget, og et 

par vogne, heriblandt MO 1878 blev overført fra 

Vestområdet og blev indsat direkte i driften. Den 

10. oktober 1984 var MO-kørsel uigenkaldeligt 

slut, og MO 1878 overgik efterfølgende til Jern-

banemuseet. Frem til 1990 kørte den nogle enkelte 

turer, hvorefter at museet igangsatte en grundig 

udvendig renovering med efterfølgende opmaling, 

og i 2006 gik man i gang med at renovere 

motorerne, hvorefter at projektet gik i stå.  

 

I foråret 2017 tilbød Danmarks Jernbanemuseum 

en række køretøjer, som de havde i overtal, og ved 

denne byttehandel fik NsjK tilbudt MO 1878 der i 

december 2017, i delvis adskilt tilstand, ankom til 

værkstedet på Græsted Station. Her gik man straks 

i gang der, hvor det tidligere projekt gik i stå. De 2 

dieselmotorer har været fuldstændig adskilt og 

hovedrepareret med nye dele. Et graffitihærværk i 

2017 bevirkede, at Mo 1878 måtte males om. 

Restaureringsarbejdet har været væsentligt mere 

omfattende end forventet. Efter i 2019 at have 

hovedrepareret og samlet de 2 motorer, så det 

endelig ud til at vognen snart kunne køre igen, 

men under en rangering i januar 2020 satte den ene 

motor sig med et ødelagt hovedleje og vognen 

måtte hensættes til senere. 

 

Mo 1878 er fortsat under restaurering i Græsted. 

Det er planen, at MO 1878 til sin tid vil fremstå, 

som i sine velmagtsdage. 
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Tegningerne af MO 1878 er udarbejdet af: © Skovbo Jern-

bane-arkiv - www.jernbanearkiv.dk og omarbejdet af ECP. 

 
 

 

Byggested............Frichs, Århus 

Byggeår..............1955 

Byggenummer..........554 

EVN..................95 86 0001 878-1 

Akselfølge...........3B 

Motor................2 x Frichs 6185CA 

Antal cylindre.......2 x 6 

Motorvolumen.........2 x 42 liter 

Motoreffekt..........2 x 250 hk 

Motor omdr/min.......650/850/1000 

Brændstof............Diesel 

Transmission.........Elektrisk 

Hjuldiameter.........960 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Akseltryk, max.......16 tons 

Tomvægt..............58 tons 

Tjenestevægt.........62 tons 

Bremsevægt...........62 tons 

Bremse...............Trykluft 2 x E10" 

Brændstofforråd......1200 liter 

Forbrug pr. km. ca...2 liter diesel 

Max. hastighed.......120 km/t 

Længde over puffere..20 938 mm 

Bogieafstand.........14 090 mm 

Akselafstand.........1370+1830/3200 mm 

Mindste kurveradius..85 m 

El-anlæg.............68 VDC / 220 VAC 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Varmekedel 

Motorforvarmning.....Nej 

Antal siddepladser...37 på 2.klasse 

Pakrum...............11,5 m2 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning............DSB vinrød/Maroon  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Klubben er i fuld gang med at restaurere denne dejlige motorvogn (Jernbanemuseet) 

http://www.jernbanearkiv.dk/
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Gribskovbanen 

GDS L 1 Frichs, Århus 1952 
 

Kort efter krigens ophør i 1945 arbejdede William 

Bay, der var ingeniør hos Frichs i Århus, på at 

udvikle et lokomotiv til privatbanerne. I 1949 blev 

lokomotivet godkendt af privatbaneudvalget. 

Prisen på lokomotivet var 700.000 kr., og Frichs 

fik dermed kontrakt på levering af 9 lokomotiver. 

Lokomotiverne blev leveret i løbet af sommeren 

1952. Lokomotiverne blev et revolutionerende 

fremskridt for de hårdt trængte privatbaner. På 

grund af lokomotivernes form fik de hurtigt 

øgenavnet ”marcipanbrød”. Samtlige 9 loko-

motiver eksisterer i dag, mere end 50 år efter 

leveringen, og de er alle i mere eller mindre 

driftsklar stand. I pinsen 2002 lykkedes det 

Jernbaneklubben at samle 6 af de 9 lokomotiver i 

Græsted, hvor alle blev præsenteret i drift. 

 

GDS L1 kørte i sine første år bl.a. persontog til 

København samt gods på Gribskovbanen. Om 

vinteren anvendtes lokomotivet også til snerydning 

og fik i 1980'erne skiftet sine to skovle ud med en 

stor plov. Lokomotivet blev sidst revideret i 1987 

og fik i den forbindelse bl.a. oliefyr og skiftet 

sideruderne ud til en moderne Y-togs model. Den 

blev også malet i en mere chokoladebrun farve. 

Efter at godset sluttede på Gribskovbanen i 1998 

var der ikke meget for L1 at lave. 

Fra begyndelsen af 1990'erne lånte jernbane-

klubben L1 ganske ofte, når der enten var 

dampforbud på grund af tørke eller når en af 

Triangel motorvognene brækkede ned. Allerede i 

1992 syntes mange, at L1 passede rigtig godt til 

vores gamle vogne, men da banen selv brugte 

lokomotivet til sporadiske godstog til bl.a. 

Helsinge og da klubbens motorgruppe havde mere 

end rigeligt at gøre med at holde de to Triangel-

vogne kørende, var der ikke overskud til at se på 

nye lokomotiver. 

I midten af 90'erne gik L1 efterhånden meget 

uroligt i sporet og stod for en hjulafdrejning. Der 

var imidlertid ikke mere at dreje af, hvorfor DSB's 

hjulekspert, Palle Klitgaard, i februar 1997 under-

søger mulighederne for et spareprofil, da Grib-

skovbanen ikke vil investere 500.000 kr. i nye 

hjulringe. Projektet bliver ikke til noget. 

 

I efteråret 2001 udbydes lokomotivet til salg og 

bortset fra et privat tilbud, er jernbaneklubben 

eneste operatør, der er interesseret. Lørdag den 

13.10.2001 var der på værkstedet i Hillerød en lille 

ceremoni, hvor værkmester Per Pedersen gennem-

gik lokomotivet for klubbens motorgruppemed-

lemmer. Derefter kørte GDS lokomotivet til 

Gilleleje, hvor Jernbaneklubben overtog loko-

motivet for 10.000 kr. L1 deltog i pinsen 2002 i 50 

års fødselsdagsarrangementet for leveringen af de 

9 marcipanbrød, hvor L1 rangerede på Græsted 

station, da den ikke var i revision. 

 

Efter pinse 2003 kom L1 i værkstedet, hvor man 

påbegyndte en gennemgribende restaurering. Den 

store sneplov pilles af og skrottes et par år senere. 

De originale skovle kunne GDS desværre ikke 

finde. På DSB's værksted i København blev loko-

motivet løftet og i januar 2005 blev bogierne kørt 

ind i værkstedet. Bogierne blev totalt adskilt, 

banemotorerne fik skiftet kul og lejer og der kom 

12 nye hjulringe på hjulene. I påsken 2005 blev 

lokomotivet samlet og prøvekørt, hvorefter turen 

gik til Græsted, hvor det skulle males i den 

originale farve, identisk med DSB's Mo-vogne.  

 

Den 05.05.05 var der prøvekørsel rundt i Nord-

sjælland. Lokomotivet viste sig yderst driftsstabilt 

og har reddet klubbens ære mange gange siden det 

blev sat i drift. I sommeren 2013 opstod der en 

afbrydelse i ankeret på den ene dynamo, men først 

i efteråret 2015 lykkedes det klubmedlemmerne at 

finde og reparere fejlen. Et graffitihærværk i 2017 

bevirkede, at man ønskede at gøre L 1 historisk 

korrekt, så i januar 2020 blev L 1 taget ud af drift 

for at blive tilbageført til 1963. Da man løb ind i 

problemer, er arbejdet stoppet indtil videre. L1 står 

i Græsted i adskilt tilstand. 
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Byggested............Frichs, Århus 

Byggeår..............1952 

Byggenummer..........473 

EVN..................92 86 0010 001-2 

Akselfølge...........A1A A1A 

Motor................2 x Frichs 6185CA 

Antal cylindre.......2 x 6 

Motorvolumen.........2 x 42 liter 

Motoreffekt..........2 x 375 hk 

Motor omdr/min.......650/850/1000 

Brændstof............Diesel 

Transmission.........Elektrisk 

Hjuldiameter.........960 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Akseltryk, max.......11 tons 

Tomvægt..............60 tons 

Tjenestevægt.........62 tons 

Bremsevægt...........34 tons 

Bremse...............Trykluft 2 x E10" 

Brændstofforråd......2 x 750 liter 

Forbrug pr. km. ca...1,6 liter diesel 

Max. hastighed.......75 km/t 

Længde over puffere..13 230 mm 

Bogieafstand.........6 930 mm 

Akselafstand.........1 600 + 1 600 mm 

Mindste kurveradius..85 m 

El-anlæg.............24 / 68 Volt 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Motorvarme 

Motorforvarmning.....Ja, oliefyr 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning............DSB vinrød/Maroon 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

GDS L1 i Gilleleje den 15 / 5 - 2005 (ECP) 



 

122 

Hillerød Frederiksværk Hundested Jernbane 

HFHJ M 8 Frichs, Århus 1952 
 

Kort efter krigens ophør i 1945 arbejdede William 

Bay, der var ingeniør hos Frichs i Århus, på at 

udvikle et lokomotiv til privatbanerne. I 1949 blev 

lokomotivet godkendt af privatbaneudvalget. 

Prisen på lokomotivet var 700.000 kr., og Frichs 

fik dermed kontrakt på levering af 9 lokomotiver. 

Lokomotiverne blev leveret i løbet af sommeren 

1952. Lokomotiverne blev et revolutionerende 

fremskridt for de hårdt trængte privatbaner. På 

grund af lokomotivernes form fik de hurtigt 

øgenavnet ”marcipanbrød”. M8 blev ligesom L1 

oprindelig leveret i samme rødbrune farve som 

MO-vognene til DSB. 

Samtlige 9 lokomotiver eksisterer i dag, mere end 

50 år efter leveringen, og de er alle i mere eller 

mindre driftsklar stand. I pinsen 2002 lykkedes det 

Jernbaneklubben at samle 6 af de 9 lokomotiver i 

Græsted, hvor alle blev præsenteret i drift. 

 

HFHJ M8 kørte i sine første år mange persontog 

på HFHJ samt til København. Den trak de store 

tunge godstog fra Frederiksværk til Hillerød hvor 

det forlyder, at den ofte kravlede op ad Kregme 

bakken med 600 tons på krogen. M8 sled godt i det 

indtil MX'erne kom i midten af 1990'erne hvorefter 

den pludselig blev arbejdsløs. 

HFHJ udbød M8 til salg i januar 1995, og Jern-

baneklubben gav straks tilsagn om at købe M8 for 

20.000, men så inkluderede prisen også en 

opmaling i det oprindelige design: vinrød og beige. 

M8 + L1 ankom til Græsted i oktober 1995, men 

L1 returnerede dog alene til Hillerød straks efter. 

Lokomotivet fik i løbet af 1996 udskiftet sin store 

sneplov med de oprindelige skovle, blev udrustet 

med triangel lys, fik bogierevision på Cvk samt 

skiftet 8 hjulringe på de trækkende aksler. I foråret 

1997 blev M8 kørt til malerværkstedet i 

Hundested, hvor den blev malet op i 1960'er 

udgaven: kirsebær rød underdel, beige overdel og 

blåt mavebælte. En flot nymalet M8 kunne den 

31.05.1997 præsenteres til HFHJ’s 100 års jubi-

læum. 

Jernbaneklubben har løbende repareret på teknik-

ken, der drillede en del i de første år. Motorerne 

var meget slidt og der måtte flere stempelskift før 

de holdt op med at ryge. I januar 2000 dykkede 

temperaturen pludseligt til under -15°C med en 

række frostskader til følge, der i løbet af sommeren 

blev udbedret. I december 2002 gik der et 

plejlstangsleje på motor 1. En undersøgelse af-

slørede, at reparationen ville blive meget omfat-

tende. Lokomotivet kørte nu på motor 2 alene, men 

med nedsat belastning, hvorfor lokomotivet kun 

blev anvendt i begrænset omfang. Det blev i 

foråret 2003 besluttet først at reparere motor 1, når 

GDS L1 var sat i drift. I forbindelse med M8's 

revision i 2008, hvor vi havde fået lov til at låne 

DSB's værksted i København i påsken, gav en af 

de gamle håndværkere os nogle ideer til hvordan 

sølen på krumtappen skulle slibes. Det blev til 

25.000 slibetag fordelt over mange måneder, men 

så var sølen reddet og et nystøbt leje kunne 

monteres. Det skete i påsken 2010, igen på DSB's 

værksted. Sent påske lørdag kunne motor 1 startes 

efter 7 års stilstand. Begge motorer er imidlertid 

meget slidte og skal gås efter. Ved forårsklargøring 

i 2012 konstateres så stort slid på motor 2, at det 

besluttes at skille den helt ad og lave en længe 

tiltrængt hovedreparation. I april 2015 snurrede 

motoren atter efter 3 års arbejde. I januar 2016 

blev motor 1 så skilt ad og hovedrepareret. 

Motor 2 havde igennem længere tid haft nogle 

vibrationer. I forbindelse med GDS L 1 projektet 

valgte man i 2020 at tage motordele fra motor 2 for 

at bruge dem på L 1. Da M8 skulle revideres den 

08.12.2020 (forlænget på grund af Corona til 

08.10.2021) udskød man reparationen til revisions-

arbejdet i foråret 2022. 

 

 

Rent driftsmæssigt har det vist sig meget for-

delagtigt at have to næsten ens lokomotiver. 
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Byggested............Frichs, Århus 

Byggeår..............1952 

Byggenummer..........467 

EVN..................92 86 0000 008-9 

Akselfølge...........A1A A1A 

Motor................2 x Frichs 6185CA 

Antal cylindre.......2 x 6 

Motorvolumen.........2 x 42 liter 

Motoreffekt..........2 x 375 hk 

Motor omdr/min.......650/850/1000 

Brændstof............Diesel 

Transmission.........Elektrisk 

Hjuldiameter.........960 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Akseltryk, max.......11 tons 

Tomvægt..............60 tons 

Tjenestevægt.........62 tons 

Bremsevægt...........34 tons 

Bremse...............Trykluft 2 x E10" 

Brændstofforråd......2 x 750 liter 

Forbrug pr. km. ca...1,6 liter diesel 

Max. hastighed.......75 km/t 

Længde over puffere..13 230 mm 

Bogieafstand.........6 930 mm 

Akselafstand.........1 600 + 1 600 mm 

Mindste kurveradius..85 m 

El-anlæg.............24 / 68 Volt 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Motorvarme 

Motorforvarmning.....Nej 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Metal, 

                     Vinrød/beige 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

HFHJ M 8 i Græsted ved Veterantræf 2004 (MW) 
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Høng - Tølløse Jernbane 

HTJ Køf 64 Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln-Deutz, Tyskland, 1955 
 

Allerede i 1930’erne begyndte DB at indføre diesel 

drevne rangerlokomotiver. For at undgå at hver 

eneste leverandør udviklede sit eget lokomotiv, var 

DB begyndt på de såkaldte ”enhedslokomotiver” 

det vil sige ens lokomotiver selvom de kom fra 

forskellige leverandører. Betegnelsen Køf er en 

dansk version af den tyske betegnelse KöF, som 

igen er en forkortelse af Kleinlokomotive, Öl-

Antrieb durch Dieselmotor, Kraftübertragung mit 

Flüssigkeitsgetriebe (hydraulisk transmission). 

Køf har været anvendt til lettere rangering på 

større og mindre stationer. Oprindelig er traktoren 

udviklet i Tyskland, og trækkraften overføres fra 

den hydrauliske gearkasse til hjulene via et 

kædetræk. Frichs har fra 1966 til 69 bygget 40 Køf 

lokomotiver på licens til DSB. 

 

I forbindelse med et større sporarbejde på HTJ 

viste det sig nødvendigt at anskaffe yderligere et 

lille lokomotiv og valget faldt på DB 322 047 fra 

Tyskland, som HTJ købte i 1987 fra Deutche 

Bahn. Traktoren blev leveret som nyrevideret og 

malet i banens flotte røde farve. Traktoren blev 

desuden anvendt ved sporfornyelsen på LNJ 

(Nærumbanen). Solgt videre i 1996 til DSB 

Museumstog (Danmarks Jernbane Museum 

(DJM)). Her blev den fra 2006 anvendt til 

rangering på Cvk med museets vogne frem til 

2011. Den blev i den forbindelse malet ganske 

farvestrålende i grøn, gul, rød og sort og temmelig 

ahistorisk betegnet ”DSB 1”. I forbindelse med 

afvikling af aktiviteterne på Cvk overflyttedes Køf 

64 til museet i Odense, hvor den frem til 2016 

rangerede på museumsområdet. Da gearkassen 

begyndte at drille, hvilket senere viste sig at det 

skyldtes olieslam i gearkassen, blev Køf 64 

anvendt mindre og mindre. 

 

I forbindelse med at Danmarks Jernbane Museum 

(DJM) i 2017 ønskede at udskille noget materiel 

fra deres store samling, blev Køf 64 tilbudt NsjK. 

 

Køf HTJ 64 er en rangermaskine eller traktor som 

klubben skal bruge til at rangere rundt med klub-

bens materiel i Græsted. Det er hurtigere og nem-

mere at starte en dieseltraktor end at fyre et damp-

lokomotiv op. Køf er konstrueret således, at ran-

gister med en minimal instruktion kunne køre køf.  

 

Efter en gennemgang af Køf 64 i værkstedet i 

Græsted, kunne klubben sætte traktoren i drift i 

december 2019. 
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Byggested..Klöckner-Humboldt-Deutz AG 

Byggeår..............1955 

Byggenummer..........55758 

EVN..................98 86 0000 064-6 

Köf type.............Tysk 

Akselfølge...........B 

Motor................Deutz 

Antal cylindre.......6 

Motorvolumen.........    liter 

Motoreffekt..........128 hk 

Brændstof............Diesel 

Transmission.........Hydraulisk 

Gearkasse............ 

Hjuldiameter.........850 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Akseltryk, max.......8,5 tons 

Tomvægt..............16 tons 

Tjenestevægt.........17 tons 

Bremsevægt...........12 tons 

Bremse...............Trykluft   E 

Brændstofforråd......200 liter 

Forbrug pr. km....... - 

Max. hastighed.......45 km/t 

Længde over puffere..6 450 mm 

Akselafstand.........2 500 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............24 Volt 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning........... - 

Motorforvarmning.....Nej 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Metal, rød 
 

 

 

 

 
 

 
 

Læsning af gamle sporrammer ved Nyrup, oktober 1988 (Ole-Chr. M. Plum) 
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Høng - Tølløse Jernbane 

HTJ S 50 AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping 1954 
 

Efter en ulykke på Høng-Tølløse Jernbane i 1962, 

hvor en dansk skinnebus udbrændte totalt, 

anskaffede HTJ et brugt svensk skinnebustog. 

Efterfølgende fik både Odsherreds Jernbane og 

Høng - Tølløse Jernbane frem gennem 1960'erne 

udskiftet det danske skinnebusmateriel med 

svenske skinnebusser. 

De svenske skinnebusser havde godt nok samme 

alder som de danske, men svenskeren Hilding 

Carlsson havde videreudviklet sit skinnebus-

koncept med mere robuste vogne, der tilmed havde 

overgang mellem de enkelte vognenheder. 

 

I 1970'erne anskaffede både Østbanen, Vestbanen 

og Vemb – Lemvig - Thyborøn Jernbane brugte 

svenske skinnebusser af typen Y6. 

De brugte skinnebusser gjorde et godt arbejde ved 

de danske privatbaner, og så sent som i 1982 købte 

Odderbanen og Østbanen hver en brugt svensk 

skinnebus. Østbanen fik SJ Y6 1013, der var 

bygget i 1954 af AB Svenska Järnvägs-

verkstäderna i Linköping. Ved ØSJS litreredes den 

MB 26. 

Efter anskaffelsen af yderligere Y-tog i 1983/84 

blev det svenske skinnebusmateriel overflødigt ved 

Østbanen, og to motorvogne, bl.a. MB 26 blev i 

1985 solgt til Odsherreds og Høng - Tølløse 

Jernbane. 

MB 26, der fortsat havde de svenske farver, 

gul/orange, blev malet rød og sat i drift som HTJ S 

50, men motorvognen blev kun anvendt som 

reservemateriel for Y-togene. Kørslen med svensk 

skinnebusmateriel på OHJ og HTJ ophørte helt i 

slutningen af 1980'erne, men HTJ S 50 er bevaret. 

Den blev anvendt til forskellige udflugtstog. I 

forbindelse med HTJ's 100 års jubilæum i 2001 

blev vognen sat i stand og opmalet. 

Skinnebussen HTJ S 50 blev lettere beskadiget, da 

muren i remisen i Tølløse væltede i stormen 8. 

januar 2005. Derefter kom den til Nykøbing og 

stod her til remisen i februar 2005 brændte. S50 

blev ikke beskadiget ved selve branden, men efter-

følgende syntes byens ungdom det var sjovt at 

smadre 6 store ruder til 20.000 kr. samt øge 

hærværk inde i bussen. 

 

I efteråret 2007 købte Nordsjællands Jernbaneklub 

skinnebussen af Vestsjællands Lokalbaner, og i 

august 2008 kørte skinnebussen for egen kraft fra 

Holbæk til sit nye hjemsted hos NsjK i Græsted. 

Her gik man i gang med at reparere skaderne på 

bussen og i påsken 2009 blev taget genopbygget i 

glasfiber. Skinnebussen kunne derefter sættes i 

drift. I foråret 2011 var gearkassen så slidt, at den 

måtte tages ud og sendes på værksted i Sverige. 

Gearkassen kom først tilbage palmesøndag 2012 

og klubmedlemmerne kunne derfor bruge påsken 

til at lægge gearkassen i så skinnebussen. 

S50 er meget populær til mindre ture på Lokal-

banen samt små særtog til København. I perioden 

16.09.2018 til 02.11.2019 kunne S50 opleves på 

Gedserbanen, men da den udløb af revision den 

08.01.2020, valgte vi at tage S50 til Græsted og 

køre LNJ Sm 13 til Gedser i stedet. S50 afventer 

plads i værkstedet for revision samt udskiftning af 

nedslidte hjul. 
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Mårum den 20.12.2009. Juletog med S50 (ECP) 
 

 

Byggested............AB Svenska Järn-           

vägsverkstäderna i Linköping 

Byggeår..............1954 

Byggenummer.......... - 

EVN..................95 86 0000 050-8 

Akselfølge...........B 2 

Motor................Scania Vabis D815 

Antal cylindre.......8 

Motorvolumen.........11,3 liter 

Motoreffekt..........200 hk 

Motor max. omdr......1750 omdr./min. 

Brændstof............Diesel 

Transmission.........Hydraulisk med 

          mekanisk 5 trins Wilson gear 

Hjuldiameter.........670 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Akseltryk, max.......5 tons 

Tomvægt..............18,6 tons 

Tjenestevægt.........19 tons 

Togvægt værdi........22 tons 

Bremsevægt.(R).......25 tons 

Bremse...............elektropneumatisk 

                     hydraulisk 

Brændstofforråd......300 liter 

Forbrug pr. km. ca...0,4 liter diesel 

Max. hastighed.......115 km/t 

Længde over puffere..17 550 mm 

Bogieafstand.........10 700 mm 

Akselafstand.........2 000 mm 

Mindste kurveradius..85 m 

El-anlæg.............24 Volt 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Motorvarme + fyr 

Motorforvarmning.....Ja 

Pladstype............Fællesklasse 

Antal siddepladser...53 

Toilet...............Ja 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Metal, postrød 
 

 

 
 

 
 

HTJ S 50 holder klar til et særtog fra Græsted den 24.10.2009 (ECP) 
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Lyngby - Nærum Jernbane 

LNJ M 4 Triangel, Odense 1927 
 

Efter 1. verdenskrig førte banerne en hård øko-

nomisk kamp, som skyldtes automobilens hastige 

udvikling. For at imødegå denne konkurrence be-

gyndte man at se sig om efter alternativ trækkraft 

til de dyre damplokomotiver. 

De forenede Automobilfabrikker i Odense var 

blandt de første, som introducerede motorkøretøjer 

til jernbanebrug. Fra 1924 startede fabrikken pro-

duktionen af de karakteristiske benzinmekaniske 

motorvogne, som i årene frem til 1932 blev bygget 

i stort antal til DSB og privatbanerne. 

Lyngby - Nærum Jernbane fik sine første motor-

vogne i 1926 og kunne allerede i 1936, som en af 

de første baner, helt ophøre med dampdriften. 

 

LNJ M 4 er bygget til DSB og blev ved leveringen 

i 1927 benævnt DSB M 33. Den blev indsat på den 

nyåbnede Midtsjællandske Jernbane, som fik en 

overordentlig kort levetid. Da banen allerede i 

1936 blev nedlagt, var M 33 overflødig og blev i 

1937 solgt til LNJ. Ved ankomsten til Nærum-

banen blev vognens toilet fjernet, så den blev i stil 

med banens øvrige materiel. Banens korte længde 

(ca. 8 km) berettigede ikke til toilet. 

De næste 15 år tjente M 4 trofast LNJ. Under 2. 

verdenskrig, da benzinen blev rationeret, fik den 

påmonteret en stor gasgenerator. Efterhånden blev 

det dog svært for den gamle motorvogn at følge 

med, da hurtigere tog og bedre komfort blev et 

krav, og i 1951, da LNJ indsatte de sølvfarvede 

skinnebusser, måtte M 4 se sig degraderet til 

godstogslokomotiv. I 1958 ophørte godstrafikken 

på LNJ, og M 4 blev nu hensat på et sidespor bag 

remisen i Lyngby, hvor den siden fungerede som 

redskabsskur og opholdsrum for baneafdelingen. 

I forbindelse med banens 75 års jubilæum den 25. 

august 1975 blev det besluttet, at M 4 skulle 

bringes i køreklar stand igen. Nordsjællands 

Jernbaneklub blev kontaktet, og for 1.000,- kr. + 

moms skiftede vognen ejer. Opgaven kunne godt 

se lidt håbløs ud, da vognen havde stået ude i 

næsten 20 år uden nogen form for vedligeholdelse. 

Det viste sig dog, at de ædlere dele, takket være 

den gode vedligeholdelsesstand, det rullende mate-

riel på LNJ er kendt for, havde modstået de mange 

år i det fri fantastisk godt. Selv om den originale 

Continental 100 hk benzinmotor ikke havde kørt i 

mere end 15 år, så startede den allerede ved første 

forsøg. Få dage før 75 års jubilæet var M 4 færdig 

og fremstod som den så ud, da den i 1937 

begyndte sine kørsler på Nærumbanen. 

I 1992 gik der to hovedlejer i motoren, hvilket i 

hast blev repareret. Fra Blovstrød banen modtog 

klubben en reservemotor, som lige skulle efterses 

inden den kunne lægges i. Motoren stammede fra 

en af de SNNB Triangelvogne der var gået til, da 

deres remise året før brændte. Selvom motoren var 

blevet hovedrepareret på Stubbekøbing banens 

værksted 25 år tidligere, besluttede vi os for at 

skille den ad og gå alle delene efter. Det tog sin 

tid, så i perioden september 1993 - august 1995 var 

vognen ude af drift. LNJ M 4 deltog selvfølgelig i 

Nærumbanens 100 års jubilæum i august 2000, 

men da motoren atter begyndte at gøre knuder 

sammenholdt med at klubben havde måttet sige 

farvel til makkervognen HVJ M 5 i foråret 2000, 

blev det besluttet at tage M 4 ud af drift. 25 års 

Triangelmotortogskørsel var slut. 

 

Vognen har fra august 2000 henstået i en lille 

blikhal bag Nærumbanens værksted i Lyngby, 

hvor klubben overtog den i januar 1975. 

I foråret 2012 blev der indgået låneaftale med 

VSVT (Vestsjællands Veterantog, der er en under-

afdeling af Dansk Jernbaneklub) om udlån af M4 i 

en foreløbig 10 års periode. Den 24.11.2012 kom 

vognen til Høng, hvor den frem til 2022 kunne 

opleves i drift. I 2020 blev M4 udlånt til Danmarks 

Jernbanemuseum i forbindelse med et lån af DSB 

Cc 10781. Søndag den 29.05.2022 kørte M4 til 

Roskilde. 
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Byggested............Triangel 

Byggeår..............1927 

Byggenummer..........1109 

EVN..................Udtaget af VSVT  

Akselfølge...........1A 

Motor................Continental 

Antal cylindre.......6 

Motorvolumen.........9,8 liter 

Motoreffekt..........100 hk 

Brændstof............Benzin 

Brændstofforråd......120 liter 

Transmission.........Mekanisk 

Hjuldiameter.........870 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Akseltryk, max.......8 tons 

Tomvægt..............14,4 tons 

Tjenestevægt.........16 tons 

Bremsevægt...........16 tons 

Bremse...............Trykluft   F41 8" 

Brændstofforråd......140 liter 

Forbrug pr. km. ca...1 liter benzin 

Max. hastighed.......60 km/t 

Længde over puffere..11 600 mm 

Akselafstand.........5 900 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............12 Volt 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Centralvarme 

Motorforvarmning.....Nej 

Pladstype............Fællesklasse 

Antal siddepladser...35 

Toilet...............Nej 

Post- og rejsegods...Ja 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Teaktræ 
 

 
 
 
 
 

   

 

 
 

 
 

 Motorvognen M 4 ved værkstedet på Nørrebro Lygten (BJ) 
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Lyngby - Nærum Jernbane 

LNJ SM 13 Scandia, Randers 1952 
 

Nærumbanen var den første privatbane i Danmark, 

der helt forlod dampdriften. Allerede fra 1926 blev 

de første motorvogne fra Triangel i Odense sat i 

drift og kørte indtil 1952, hvor de blev erstattet af 

skinnebusserne, blandt andet Sm 13 (Sm = skin-

nebusmotorvogn). At man valgte at anskaffe nyt 

materiel skyldtes ikke blot, at de gamle motor-

vogne var ved at være nedslidte, men også et ønske 

fra passagerne om at få tyve-minutters-drift 

ligesom på den københavnske S-bane, hvilket man 

tidligere, uden held, havde forsøgt med tri-

angelmotorvognene. Det blev oprindelig besluttet 

at anskaffe syv motorvogne og fem bivogne fra 

Scandia i Randers, men antallet af rejsende gik ned 

i årene inden leveringen, der tog to år, så man 

indskrænkede sig til kun at købe seks motorvogne 

og fem bivogne. Skinnebusserne var af samme 

model, som en stor del af de øvrige privatbaner på 

den tid anskaffede. Dog blev alle LNJ-vognene 

udstyret med plexiglas i rundingerne over dørene. 

Modsat andre privatbaners motor- og bivogne 

havde Nærumbanens vogne ikke toilet, da man må 

have anset dette for helt unødvendigt på den korte 

strækning. Også hvad angik farven, havde banen 

sit eget design, idet man valgte sølvgrå farve til sit 

skinnebusmateriel, et design der i øvrigt gik igen 

på banens almindelige busser. Midt på vognene var 

der en rød stribe, ejendomsmærket LNJ var 

anbragt i et vingehjul malet på vognsiden, og 

litranummeret stod nedenunder. 

Skinnebusserne blev sat i fast drift den 1. Sep-

tember 1952 og blev først afløst af de nye 

lynettetog den 28. juni 1968. Alle disse nye tog var 

røde. Da Sm 13 blev holdt som reservevogn, blev 

den i 1972 malet op i banens nye røde kulør 

samtidig med at de røde lædersæder fik en gang 

brun maling. 

Nærumbanen lod til sit 75 års jubilæum i 1975 

vognen køre nogle få særtogsture. Nordsjællands 

Jernbaneklub overtog LNJ Sm 13 i 1977. Den blev 

i de følgende seks år anvendt til mindre særtog 

samt til adskillige muntre medlemsudflugter. For 

at øge vognens anvendelsesmuligheder som ud-

flugtsvogn, flyttede klubbens medlemmer i 1982 et 

toilet fra HHGB Sm 4 over i Sm 13. Samtidig 

begyndte den gamle 8 cylindrede Frichs-motor, der 

havde kørt mere end én million kilometer, at gøre 

knuder, hvorfor klubben i 1983 måtte tage vognen 

ud af drift. Der gik nu adskillige år, hvor 

forskellige projekthold forsøgte at løse opgaven 

med motoren. I 1997 gik en håndfuld entusiastiske 

unge medlemmer i gang med at få samlet motoren 

i remisen på Nørrebro, hvor Sm 13 nu stod, men 

for at få skinnebussen færdig til LNJ’s 100 års 

jubilæum i august 2000, blev det besluttet at betale 

OHJ’s værksted i Holbæk for at samle og 

godkende skinnebussen. Sm 13 blev klar til 

jubilæet, men med fortsatte motorproblemer blev 

vognen straks efter atter taget ud af drift. Med et 

sponsorat fra Mercedes Danmark har værkstedet i 

Holbæk i foråret 2004 lagt en MAN dieselmotor i 

skinnebussen i stedet for den gamle Frichs motor. 

Desværre var motoren ikke som forventet hoved-

repareret, men helt udslidt, så på den første 

prøvekørsel stak den en plejlstang ud gennem 

siden. Motoren var helt ødelagt. Med mange gode 

venners hjælp, lykkedes det at få samlet dele til en 

Mercedes motor. I påsken 2006 blev motoren lagt i 

skinnebussen og prøvekørt. Efter prøvekørslen 

blev det konstateret, at skinnebussens hjul ikke 

overholdt gældende regler for hjulprofiler, hvorfor 

Sm 13 måtte sættes til side. Sm 13 er i påsken 

2011 kommet i værkstedet. Med hjælp fra Voith 

lykkedes det at få ordnet hjul og bremser. Sm13 er 

i sommeren 2012 sat i drift efter 30 års arbejde. 

Bortset fra toilettet, som Nærumbanens vogne 

aldrig har haft, fremstår Sm 13 i dag præcis som da 

den blev leveret i 1952. 

Som led i at opretholde kørsel på Gedserbanen, 

blev Sm 13 den 02.11.2019 kørt til Gedser remise, 

hvor den i dag kan opleves i udstillingen samt på 

strækningen. 
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Byggested............Scandia 

Byggeår..............1952 

Byggenummer..........20886 

EVN..................95 86 0000 014-4 

Akselfølge...........1A A1 

Motor................Mercedes 407 

Antal cylindre.......6 

Motorvolumen.........11,045 liter 

Motoreffekt..........200 hk 

Motor max. omdr......2300 omdr./min. 

Brændstof............Diesel 

Transmission.........Hydraulisk 

Hjuldiameter.........600 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Akseltryk, max.......4 tons 

Tomvægt..............13,7 tons 

Tjenestevægt.........14,0 tons 

Bremsevægt...........14,0 tons 

Bremse...............Trykluft  Clayton 

Brændstofforråd......165 liter 

Forbrug pr. km. ca...0,3 liter diesel 

Max. hastighed.......70 km/t 

Længde over puffere..14 355 mm 

Bogieafstand.........8 790 mm 

Akselafstand.........2 000 mm 

Mindste kurveradius..85 m 

El-anlæg.............24 Volt 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Motorvarme 

Motorforvarmning.....Nej 

Pladstype............Fællesklasse 

Antal siddepladser...46 

Toilet...............Ja 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Metal sølvfarvet 
 

 

 

 

 

 

 
 

 LNJ Sm 13 på prøvetur til Gilleleje efter montage af ny motor i påsken 2006 (ECP) 
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Norges Statsbaner 

NSB BM 86.28 Strømmens Værksted 1954 
 

Norges Statsbaner gjorde, som de fleste andre 

jernbaneselskaber, en række erfaringer med 

forskellige typer af dieselmotorvogne op gennem 

1920’erne og 30’erne. Disse var ganske 

konventionelle for sin tid, men i 1936 leverede 

Strømmen Værksted den første motorvogn af type 

6 til NSB (senere type 86). Disse vogne adskilte 

sig fra tidligere typer ved at have større 

passagerkapacitet, og så var de bygget som en 

selvbærende aluminiumskonstruktion for et 

reducere vægten. Det meget kuperede norske 

terræn betyder, at lav vægt er væsentligt for at 

opnå gode accelerationer, hvilket især er 

interessant på de små sidebaner med mange stop 

undervejs. 

NSB nåede at få leveret 13 motorvogne og 10 

tilhørende bivogne af denne type, før 2. 

verdenskrig brød ud. Man havde desuden 5 

motorvogne og 6 styrevogne i ordre, men på 

grund af de svære produktionsforhold under 

krigen blev de 6 styrevogne først leveret i 1943-44 

og de 5 motorvogne først i 1950. 

Efter krigen var der stort behov for jernbane-

materiel, og NSB ordrede 30 motorvogne og 35 

styrevogne, der dog blev opgraderet på en række 

punkter i forhold til før-krigsmodellerne, og 

derfor har et lidt afvigende udseende. Hvor de 

tidligere serier havde været moderne og 

strømlinede i deres udtryk, var det tydeligt at de 

nye vogne var bygget mere med funktionalitet for 

øje. 10 af motorvognene blev leveret med en 

indretning der var bedre egnet til længere rejser, 

og adskiller sig udseendemæssigt ved at have et 

vinduesparti mindre, men til gengæld større 

afstand mellem vinduer, og dermed sæde-

rækkerne. Disse vogne blev benævnt type 91, men 

er teknisk helt identiske med type 86. 

I løbet af 60’erne gennemgik alle vognene en 

teknisk modernisering, hvor de fik udskiftet de 

hidtidige amerikanske Hercules-motorer med 

engelske Rolls-Royce-motorer med tilhørende 

Wilson gearkasser.  

Togsættene af type 86 og 91 har spillet en 

væsentlig rolle i afviklingen af dampdrift på de 

norske sidebaner, men har samtidigt nok også i 

vid udstrækning reddet de samme baner fra den 

nedlæggelse, der ofte var alternativet til damp-

driften. Med konventionelle koblinger kunne de 

tilkobles vogne, og mange steder har de stået for 

transporten af en eller to godsvogne, og på visse 

strækninger også direkte personvogne mellem en 

sidebane og hovedstaden. 

I midten af 80’erne fik NSB nye tyskbyggede 

togsæt til erstatning for type 86 og 91, og i 1995 

forsvandt typen fra sin sidste daglige brug på 

Arendalbanen.  

Nordisk Jernbane-Klub var dog allerede i 1989 i 

dialog med NSB om at overtage en motorvogn af 

type 86 til brug for den dengang nystartede klubs 

planlagte udflugter i Norden. NSB var positive 

over for at overlade en vogn til foreningen, og 

sagen endte hos NSB med at blive sagsbehandlet 

af en overingeniør ved materielkontoret og 

overværkmesteren ved værkstedet i Trondheim, 

der begge var jernbaneentusiaster, og engagerede 

sig voldsomt i at finde den rigtige vogn til den 

danske forening med den nordiske horisont. Det 

blev nr. 28, der var den vogn der på samme tid var 

mest original og i bedst stand af de idriftværende 

vogne. 

Vognen var hos NSB i brug frem til april 1989, 

hvor den blev taget ind på værkstedet i Trondheim 

for at få foretaget et eftersyn inden turen til 

Danmark, og d. 3. juni 1989 kl. 08.12 afgik den 

sammen med styrevogn BDFS 86.76 som 

”Skandiapilen” med Odense som destination. 

Toget fortsatte derfra til Faaborg, hvor det var 

udlånt til den ligeledes nystartede Sydfyenske 

Veteranjernbane. 

Siden har de to vogne dannet rammen om stort set 

alle Nordisk Jernbane-Klubs udflugter i Danmark, 

Sverige og Norge. BM 86.28 er således et af de få 

jernbanekøretøjer, der aldrig har været taget ud af 

drift. Naturligvis har den haft større værksteds-

ophold igennem sin tid, ikke mindst ved om-

bygninger, men den har aldrig været udrangeret 

eller hensat. 

 

Nordisk Jernbane-Klub har siden 1989 haft base i 

Gedser, hvor BM 86.28 har haft sin faste plads i 

remisen dér, men i 2018 er den blevet flyttet til 

Græsted, som led i den samarbejdsaftale Nordisk 

Jernbane-Klub har indgået med Nordsjællands 

Veterantog, og den indgår nu i NSJV’s flåde af 

aktive enheder, hvor den forhåbentlig kan gøre 

god gavn til både plan- og særtog, samtidigt med 

at den fortsat anvendes af Nordisk Jernbane-Klub 

til denne forenings udflugter i ind- og udland.
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BM 86.28 i Malmö i 2011 
 

 

Byggested............Strømmen, Norge 

Byggeår..............1954 

Byggenummer..........Ukendt 

EVN..................95 86 0008 628-3 

Akselfølge...........A1’1A’ 

Motor................2 x Rolls Royce C6SFLH 

Antal cylindre.......2 x 6 

Motorvolumen.........2 x 12 liter 

Motoreffekt..........2 x 212 hk 

Motor omdr/min.......1800 

Brændstof............Diesel 

Transmission.........Mekanisk 

Hjuldiameter.........800 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Akseltryk, max.......10 tons 

Tomvægt..............31 tons 

Tjenestevægt.........36 tons 

Bremsevægt...........27 tons 

Bremse...............Trykluft KE1csl 

Brændstofforråd......400 liter 

Forbrug pr. km. ca...0,5 liter diesel 

Max. hastighed.......100 km/t 

Længde over puffere..21 500 mm 

Bogieafstand.........14 500 mm 

Akselafstand.........2900 + 11300 + 2900 mm 

Mindste kurveradius..85 m 

El-anlæg.............24 Volt 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Oliefyr 

Motorforvarmning.....230 V 2x1500 W 

Antal siddepladser...70 på 2.klasse 

Toilet...............Ja 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Aluminium, NSB rødbrun 
 

 

 
BM 86.28 i Flesberg i 2009 
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Norges Statsbaner 

NSB BDFS 86.76 Strømmens Værksted 1952 
 

Til den første serie af motorvogne af type 6 

(senere type 86) fik NSB leveret et antal bivogne 

uden førerrum. Disse havde den svaghed, at ved 

ankomst til endestationen, skulle motorvognen 

løbe om sin bivogn inden toget kunne returnere, 

og kort før Norge blev besat at Tyskland under 2. 

Verdenskrig, bestilte NSB 6 styrevogne, der var 

bivogne indrettet med et førerrum i den ene ende. 

Dog blev de desuden indrettet med et pakrum, og 

2 af vognene fik endvidere postkupé, der mulig-

gjorde sortering af posten undervejs. 

Da man efter krigen bestilte 30 nye motorvogne, 

bestilte man også hele 35 styrevogne. Man øns-

kede at indsætte denne togtype på stort set alle de 

ikke-elektrificerede sidebaner, og for på billig 

måde at få stor kapacitet, blev ”grundopran-

geringen” af disse sidebanetog motorvogn+styre-

vogn. Denne grundoprangering kunne så op- eller 

nedformeres efter behov, og et tog bestående af 

materiel af type 86 eller 91 kan bestå af op til 5 

enheder. 

De fleste styrevogne blev udstyret med et relativt 

stort pakrum, da mængden af banegods på de 

mange sidebaner var af ganske stort omfang. Ved 

overgangsstationerne til hovedlinjerne blev godset 

omlastet mellem togene, hvorved man opnåede en 

særdeles effektiv godstransport på jernbanen. 

Post blev som hovedregel også sendt med 

jernbane, og på mange relationer kørte posttog, 

eller egne postvogne i persontogene, bemandet af 

postvæsenets medarbejdere, der sorterede posten 

under togets gang. Dette behov fandtes også på de 

mindre sidebaner, og 10 af de nye styrevogne 

blev, foruden pakrummet, indrettet med en 

postkupé og udstyret med udvendige brevindkast, 

så man kunne indlevere sit brev, når toget stod på 

stationen. I starten af 1960’erne mindskedes 

behovet for postsortering undervejs, og på 4 af 

styrevognene sløjfedes postkupéen, og i stedet 

blev der indrettet et transportrum til frisk fisk. 

I midten af 80’erne fik NSB nye tyskbyggede 

togsæt til erstatning for type 86 og 91, og i 1995 

forsvandt typen fra sin sidste daglige brug på 

Arendalbanen, der var det sidste sted i Norge 

materieltypen var i brug. De sidste styrevogne i 

drift var dog ”standardvogne” med kun pakrum. 

Kun 3 vogne med postkupé havde overlevet på det 

tidspunkt, men ingen af dem var i drift. Vores 

vogn, BDFS 86.76, var sammen med BDFS 91.73 

de sidste der var i brug som postvogne på 

Rørosbanen, hvor de i 1986 blev fortrængt af de 

nye togsæt af type 92. Den tredje overlevende 

vogn var BDFS 86.65, der var reserveret til 

Jernbanemuseet (men som senere er brændt i 

Elverum). 

Nordisk Jernbane-Klub var i 1989 i dialog med 

NSB om at overtage en motorvogn af type 86 til 

brug for den dengang nystartede klubs planlagte 

udflugter i Norden. NSB var positive over for at 

overlade en motorvogn til foreningen, og sagen 

endte hos NSB med at blive sagsbehandlet af en 

overingeniør ved materielkontoret og overværk-

mesteren ved værkstedet i Trondheim. De var 

begge jernbaneentusiaster, og de så en god 

mulighed for at få bevaret endnu en styre-

vognvogn med postkupé for eftertiden ved at 

overlade BDFS 86.76 til Nordisk Jernbane-Klub 

sammen med den ønskede motorvogn. Alter-

nativet for vognen havde antageligvis været 

skrotning. 

Vognen var hos NSB i brug frem til 1986, men 

den var blevet hensat så den let kunne reaktiveres, 

hvis det blev nødvendigt. Den blev derfor taget 

ind på værkstedet i Trondheim for at få foretaget 

et hovedeftersyn inden turen til Danmark, og d. 3. 

juni 1989 kl. 08.12 afgik den sammen med 

motorvogn BM 86.28 som ”Skandiapilen” med 

Odense som destination. Toget fortsatte derfra til 

Faaborg, hvor det var udlånt til den ligeledes 

nystartede Sydfyenske Veteranjernbane. 

Siden har de to vogne dannet rammen om stort set 

alle Nordisk Jernbane-Klubs udflugter i Danmark, 

Sverige og Norge. Postkupéen i vognen er blevet 

indrettet som anretterkøkken, og der er monteret 

borde mellem sæderækkerne i vognens kupéer, så 

der kan serveres måltider undervejs. Denne 

funktion har vist sig som en helt unik del af 

Nordisk Jernbane-Klubs store sommerrejser, og er 

umådeligt populært blandt de rejsende. 

 

Nordisk Jernbane-Klub har siden 1989 haft base i 

Gedser, hvor BDFS 86.76 har haft sin faste plads i 

remisen dér, men i 2018 er den blevet flyttet til 

Græsted, som led i den samarbejdsaftale Nordisk 

Jernbane-Klub har indgået med Nordsjællands 

Veterantog, og den indgår nu i NSJV’s flåde af 

aktive enheder, hvor den forhåbentlig kan gøre 

god gavn til både plan- og særtog, samtidigt med 

at den fortsat anvendes af Nordisk Jernbane-Klub 

til denne forenings udflugter i ind- og udland.
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BDFS 86.76 på værksted Grorud i 2007 
 

 

Byggested............Strømmen, Norge 

Byggeår..............1952 

Byggenummer..........Ukendt 

EVN..................50 86 8008 676-8 

Akselfølge...........2’2’ 

Hjuldiameter.........800 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Akseltryk, max.......8 tons 

Tomvægt..............23 tons 

Tjenestevægt.........30 tons 

Bremsevægt...........25 tons 

Bremse...............Trykluft KE1csl 

Brændstofforråd......85 liter 

Max. hastighed.......100 km/t 

Længde over puffere..21 500 mm 

Bogieafstand.........14 500 mm 

Akselafstand.........2600 + 11900 + 2600 mm 

Mindste kurveradius..85 m 

El-anlæg.............24 Volt 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Oliefyr 

Antal siddepladser...45 på 2.klasse 

Toilet...............Ja 

Pakrum last..........2,2 tons 

Postkupé last........1,0 tons 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Aluminium, NSB rødbrun 
 

 
BDFS 86.76 under ophold i Genevad i 2009 
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Personvogne 
Danske Statsbaner 

DSB BE 10404 Scandia, Randers 1922 
 

De danske statsbaner fik i tiden fra 1912 til 1924 

leveret 386 to- og tre-akslede personvogne med 

åbne endeperroner. Imellem disse vogne, opstod 

litra Be på papiret allerede i 1914 som en 

kombineret 2.- 3.-klasses udgave. Der blev bygget 

i alt 244 sidegangsvogne fra 1916 til 1924, men af 

dem var kun fem den kombinerede 2.- 3.-klasses 

type. 

De blev leveret i 1922, og at der kun blev bygget 

fem skyldtes, at der efter genforeningen blev brug 

for et mindre antal vogne til de sønderjyske 

sidebaner med et begrænset antal pladser på den 

fine klasse. 

Vognene havde således to kupéer til 2. klasse og 

tre til 3. klasse med 12 henholdsvis 24 pladser. 

Kupéernes indretning svarede til DSB's standard 

for de to klasser og havde på 2. klasse relieftrykt 

tapet indrammet af mahognilister og plysbetræk på 

sæderne. 

På 3. klasse var væggene blot malede, og man 

måtte tage til takke med træsæder. 

Det var ikke kun i Sønderjylland, de fem Be-vogne 

kørte. Også på andre baner i Jylland ved man, at 

der har kørt tog med denne vogntype indrangeret. 

I 1934 blev vognen deklasseret til fælles-klasse, og 

alle sæder i vognen udskiftet til lædersæder med 

lave rygge af samme type som i de første S-tog. De 

fem vogne kom til at hedde litra Cz sammen med 

35 tidligere 2.-klasses-vogne. 

I 1941 omlitreredes vognene igen, og klubbens 

vogn kom da til at hedde Cv 4304. De sidste år 

kørte vognen på Sjælland. 

 

Sidst i 50'erne blev vognene udrangeret. De bedste 

af dem blev ryddet for inventar, sæder, skillerum 

mv. og indrettet som rullende værksteder for bane-

afdelingen. I mange år stod klubbens vogn gemt 

væk på Frederiksberg Station og så umiddelbart 

ikke særlig interessant ud - men det var den. 

 

Nordsjællands Jernbaneklub indgik i 1989 en 

aftale med Gentofte kommune om restaurering af 

vognen som et beskæftigelsesprojekt. At restaurere 

en vogn hvor alt inventar mangler, og hvor en stor 

del af træet i vognkassen skal udskiftes, er et 

meget stort og omfattende arbejde. Opbygning af 

kupéer mv. gav dog ikke anledning til de helt store 

problemer, idet klubben for år tilbage fik lov til at 

rydde en 2.-klasses-vogn på Djursland og på den 

måde fik fat i alt mahogni-inventaret. 

Da restaureringsarbejdet gik i stå, blev vognen 

først kørt til remisen på Nørrebro station, hvor den 

stod indtil remisen i 2001 blev revet ned. Herefter 

blev den først flyttet til Rungsted og derefter til 

Cvk. Den 03.05.2012 kom den til Græsted. I 

sommeren 2015 fik den nyt tagpap, vognkassen 

slebet ned og lakeret udvendigt og klubbens 

dygtige snedker fortsatte med skillerummene. 

Pr. 01.01.2016 er vognen hensat og det er uvist 

hvornår der er ressourcer til en fortsat restaurering. 
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Byggested............Scandia 

Byggeår..............1922 

EVN..................50 86 2400 404-2 

Hjuldiameter. .......993 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Taravægt.............17,8 tons 

Vognvægt.............20 tons 

Bremsevægt...........20 tons 

Bremse...............Trykluft 

Max. hastighed.......80 km/t 

Længde over puffere..13 550 mm 

Akselafstand.........8 500 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............24 V, dynamo 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Dampvarme 

Pladstype............2./3. klasse 

Antal siddepladser...12 / 24 

Antal kupéer.........4 

Toilet...............Ja 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Teaktræ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fabriksfoto af en to-akslet rystevogn litra BB (arkiv) 
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Danske Statsbaner 

DSB BU 3702 Scandia, Randers 1932 
 

Denne Restaurant- og udflugtsvogn repræsenterer, 

DSB's første 37 stålvogne fra 1932. De 37 vogne 

blev samtidig de eneste stålpersonvogne til DSB, 

som blev nittet sammen - alle senere vogne blev 

bygget med helsvejst vognkasse.  

Da vognene blev bygget i 1932, var den eneste 

forskel på første og anden klasse at der på første 

blev solgt fire pladser i hver kupe, mens der på 

anden klasse blev solgt seks. 

Vognene var på byggetidspunktet meget moderne 

med rummelige kupeer og med læderhynder i 

tredjeklasses kupéerne.  

Vægten var det største problem ved den nittede 

konstruktion, og dette var formentlig årsagen til at 

der ikke blev bygget flere nittede personvogne. 

Samtidig afveg antallet af siddepladser og det 

øvrige udstyr en del fra de senere helsvejste 

stålvogne. 

Efterhånden som disse vogne blev afløst af andre 

mere moderne vogne i de internationale for-

bindelser, blev de indsat i forskellige mindre 

betydningsfulde tog på Sjælland. En overgang blev 

de således benyttet som gennemgående vogne til 

Lollandsbanen og Hundestedbanen. 

I 1960'erne blev vognene ombygget til udflugts-

vogne til afløsning af ældre vogne med vognkasse 

af træ. Ved denne lejlighed blev indretningen 

fuldstændig ryddet og vognene fik nye vinduer. 

Udvendigt blev de malede cremefarvede mellem 

vinduerne, mens vognkassen i øvrigt beholdt den 

kastanjebrune farve. I 1970'erne blev vognene 

endnu engang om malet, denne gang i det nye røde 

design, men da var de ved at være forældede.  

Udvendigt er BU 3702 farvemæssigt ført tilbage til 

1960'erne. Indvendigt er den stadig indrettet som 

udflugtsvogn og bruges som cafe/bar i udflugts-

togene. I 1986 kom vognen til Jernbanemuseet. 

 

I oktober 2011 lejede NSJV BU 3703 i forbindelse 

med en særtogstur til Maribo. Turen blev gentaget 

i juni 2012 med diesellokomotiv GDS L1.  

Nordsjællands Jernbaneklub har de sidste 40 år 

ønsket sig en rigtig spisevogn, så da Danmarks 

Jernbane Museum i foråret 2017 meddelte, at 

denne vogn ville blive tilbudt jernbaneklubberne, 

var NSJK meget interesseret. 

Vognen kom den 21.04.2018 til Græsted, blev 

hurtigt sat i stand, så den allerede i pinsen 2018 

kunne indgå i det ene af de 2 veterantog. Damerne 

fra kaffeteltet betjente vognen, hvor man kunne 

købe smørrebrød, kager samt drikkevare. Vognen 

var meget populær. 

I 2022 anmodede Gedser Remise om at få lov til at 

udstille BU 3702, da den er identisk med BU 3704, 

der er den vogn i filmen: ”Olsenbanden på sporet”, 

hvori Politiet holder sommerudflugt. Vognen 

forventes at komme til Gedser i 2023. 

 

  

Der er altid høj stemning i en restaurantvogn, her udflugt med BU 3703 til Maribo den 15.10.2011 (ECP) 
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Byggested............Scandia 

Byggeår..............1932 

EVN..................50 86 8925 702-2 

Hjuldiameter......... mm 

Lejetype.............SKF Rullelejer 

Taravægt.............40 tons 

Vognvægt.............43 tons 

Bremsevægt...........43 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......120 km/t 

Længde over puffere..21 720 mm 

Bogieafstand.........14 400 mm 

Akselafstand.........3 000 mm 

Mindste kurveradius..80 m 

El-anlæg.............24 V, dynamo 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Dampvarme 

Pladstype............Restaurant 

Antal rygere.........0 

Antal ikke rygere....50 

Antal kupéer.........1 

Toilet...............Ja 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Stålplade 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Næstved den 15.10.2011 med udflugtstoget til Maribo med DSB K582 (ECP) 
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Danske Statsbaner 

DSB Cc 10781 Scandia, Randers 1917 
 

Vognen er en traditionel to-akslet personvogn med 

trævognkasse og åbne endeperroner af standard 

DSB-type type CC bygget på vognfabrikken 

Scandia i Randers i 1917, 1941 omlitreret til DSB 

CU 4057 indtil 1966, hvor vognen efter en grundig 

istandsættelse overgik til Jernbanemuseet og fik sit 

oprindelige litra Cc tilbage. Vognen har siden da 

været opbevaret indendørs, men er lejlighedsvist 

blevet anvendt i museets veterantogskørsler.  

 

Vognen ejes af Danmarks Jernbanemuseum, men 

er fra 2021 overgået til Nordsjællands Veterantog 

som ihændehaver og vedligeholder. Vognen skal 

anvendes på samme måde som hidtil, og sammen 

med NSJV´s øvrige veterantogskøretøjer. Vognen 

er foreløbig lånt for en 10-årig periode og lånet 

skal i 2031 genforhandles. Samtidig har Danmarks 

Jernbane Museum lånt Triangel motorvognen LNJ 

M4 på de samme betingelser. 

 

Vognen har i 2021 og 2022 gennemgået en mindre 

restaurering samt et grundigt teknisk eftersyn, hvor 

en række sliddele er udskiftet.  

Vognen er sat i drift i foråret 2023. 
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Byggested............Scandia 

Byggeår..............1917 

EVN..................50 86 2420 781-9 

Hjuldiameter.........1000 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Taravægt.............18,5 tons 

Vognvægt.............20 tons 

Bremsevægt...........20 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......80 km/t 

Længde over puffere..14 400 mm 

Akselafstand.........9 000 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............24 V 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Dampvarme 

Pladstype............3. klasse 

Antal siddepladser...48 

Damekupé.............Nej 

Toilet...............Ja 

Post- og rejsegods...Nej 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Teaktræ  

 

 

 
 

 

 

 
 

Vognen under restaurering, Græsted 2022  
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Danske Statsbaner 

DSB CE 1304 Atlas, Stockholm 1885 
 

De første jernbaner på Sjælland blev drevet af Det 

Sjællandske Jernbane Selskab, og til dette sel-

skab blev der fra 1880 til 1885 bygget 18 person-

vogne uden vinduer til brug i sommerhalvåret. 

 

Vognene blev indsat på strækningen fra Køben-

havn til Holte og Klampenborg, og ældre køben-

havnere husker endnu vognene fra skovturene til 

Dyrehaven. De fik hurtigt tilnavnet "Skovvogne". 

Da det Sjællandske Jernbane Selskab ophørte i 

1885, overgik vognene til det nydannede DSB, og 

der blev yderligere bygget 26 åbne vogne i årene 

frem til 1897. En del blev indsat på Kystbanen til 

Helsingør, som åbnede i 1897. 

De åbne vogne frembød intet læ for de rejsende, og 

de blev derfor hurtigt upopulære. For at bøde lidt 

på ulemperne forsøgte man i årene 1906 - 1908 at 

forsyne vognene med skydevinduer, der kunne 

dække halvdelen af vognen. Meningen var, at man 

skulle skyde vinduerne fra den ene ende af vognen 

til den anden efter kørselsretningen, men det hjalp 

kun lidt, og ofte satte vinduerne sig uhjælpeligt 

fast i sod og snavs fra lokomotivet. 

Ved S-banens åbning i 1934 blev vognene ud-

rangeret. De fleste blev dog ombygget til rullende 

værksteder og kørte som sådanne i mange år. 

 

Nordsjællands Jernbaneklub overtog i 1968 den 

gamle skovvogn. På et sidespor på Gentofte station 

blev vognen sat i stand som SJS Cc311 til brug for 

Veterantoget. Da vognen i 1985 fyldte 100 år, 

skænkede Atlas Copco A/S et større beløb til en 

meget gennemgribende restaurering. Den 

indbefattede bl.a. nye vognsider, træbænke og 

petroleumslamper. 

I 2009 blev vognen atter taget ud til en større 

restaurering så den kunne være klar til sin 125 års 

fødselsdag i 2010. Da vognen var totalt skilt ad 

kunne det konstateres, at vognen aldrig havde 

været grøn. Det blev efter mange undersøgelser 

besluttet at restaurere vognen historisk korrekt i sin 

1890 udgave som DSB Ce 1304, hvor vognen var 

malet i DSB's originale røde vognfarve. Da alt 

arbejde er baseret på frivillige, og restaureringen 

var mere omfattende end forventet, blev vognen 

først klar til sæsonen 2012. 

 

  
Landskabet opleves langt mere intenst fra den over 125 år gamle skovvogn, her inden restaureringen i 2011 
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Byggested............Atlas 

Byggeår..............1885 

EVN..................50 86 2401 304-3 

Hjuldiameter.........1090 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Taravægt.............10,6 tons 

Vognvægt.............13 tons 

Bremsevægt...........12 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......80 km/t 

Længde over puffere..10 200 mm 

Akselafstand.........4 876 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg............. - 

Belysning............Petroleum 

Opvarmning........... - 

Pladstype............3. klasse 

Antal siddepladser...40 

Damekupé.............Nej 

Toilet...............Nej 

Post- og rejsegods...Nej 

140km/t - godkendt...Nej 

Beklædning...........Metalplader 

                     DSB-rød anno 1890 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Den gamle skovvogn fra 1885 lige efter restaureringen i 2011, Græsted december 2011 (FH) 
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Danske Statsbaner 

DSB CF 10135 Scandia, Randers 1923 
 

I årene 1912 - 1914 og 1923 leveredes i alt 90 styk 

3.-klasses-vogne med store endeperroner til den 

københavnske nærtrafik. De første 60 vogne fra 

1912 - 14 var pladebeklædte, mens de sidste, fra 

1923, var teaktræsbeklædte. 

Vogntypen var oprindelig udviklet i Sverige og 

blev kopieret af DSB, efter at Statsbanerne i 1909 

havde lånt nogle af de svenske vogne. Lige så godt 

de svenske vogne blev modtaget, lige så megen 

negativ kritik blev de danske udsat for. De blev 

kaldt "rystevogne" og "fuglebure", og det blev ikke 

bedre af, at man samtidig anskaffede toakslede 

vogne med 2. klasse. Den megen negative omtale 

betød, at alle vognene fra første levering senere fik 

forbedret fjederophænget med såkaldte "ungarske 

hjælpefjedre". De seneste 30 vogne havde allerede 

fra leveringen dette fjederophæng. 

 

Indretningen var ikke helt ens i de 90 vogne. Af de 

første 60 havde 24 oprindelig 66 pladser og en lille 

tjenestekupé, mens resten havde toilet. Tjeneste-

kupéen har åbenbart været lige lille nok, for 

vognene fra 1923 havde alle en lidt større tjeneste-

kupé og 64 siddepladser. Da vognene fra 1923 

blev leveret, blev de ældste vogne ombygget, så de 

fik toilet der, hvor tjenestekupéen havde været. 

 

Oprindelig eksperimenterede man en hel del med 

bemalingen indvendigt i 3.-klasses-vognene, men 

fra 1920 kom der faste retningslinjer for farverne: 

for vognene af Cf-typen gjaldt herefter, at vogne 

med lige numre skulle være malet grå, mens de 

med ulige numre skulle være grønne indvendigt. 

Vognene fra 1923 blev allerede i begyndelsen af 

30'erne forflyttet fra nærtrafikken og blev 

omdannet til motorbivogne. Ved denne lejlighed 

blev de overflyttet til Jylland. Nordsjællands 

Jernbaneklubs vogn omdannedes således, at den 

fik egen varme med en lille koksovn. Samtidig 

blev vognens litrering ændret til Cfm, hvor m står 

for motorbivogn. Indretningen blev også ændret, 

således at der blev indrettet en lille postkupé der, 

hvor tjenestekupéen havde været og et toilet lige 

overfor. Vognen havde herefter 60 siddepladser. 

Ved den store omlitrering af DSB's materiel i 1941 

kom vognen til at hedde Cfm 4525 og i 1947 blev 

vognen ombygget endnu engang. Den kom nu til at 

køre som togførervogn i de store godstog og fik et 

stort togførerrum i den ene ende. Postkupéen 

forsvandt ved denne lejlighed. I visse tilfælde lod 

man passagerer komme med i godstogene, og de 

kom så til at sidde i vogne som denne. 

I 1967 blev de sidste vogne udrangeret, og jern-

baneklubben købte 10135 med restaurering for øje. 

Under restaureringen af klubbens vogn i 1969 viste 

det sig, at den havde kørt sine sidste år i ordinær 

drift i Vestjylland. Det kunne ses af en del fundne 

billetter i vognsiden under vinduerne. Vognen var 

færdigrestaureret i 1970. Vognen fik i foråret 1973 

skiftet sidebeklædningen og skelettet blev 

repareret på værkstedet i Gentofte. 

Den 01.01.1992 blev det desværre nødvendigt at 

tage vognen ud af drift, idet den trængte til en 

grundig istandsættelse efter tyve års intensiv 

benyttelse. Den stod først i Rungsted, men da den 

hele tiden stod i vejen og da der ikke var res-

sourcer til at lave vognen, blev den i forbindelse 

med en større materielrokade i 2001 flyttet til Cvk. 

Her stod den frem til 24.11.2012, hvor den blev 

transporteret til Græsted. Fra påsken til pinsen 

2013 blev vognkassen slebet og lakeret - fra skrot 

til slot på 2 måneder. Vognen blev præsenteret ved 

årets veterantræf som "Lauras" vogn (fra TV 

serien Matador). Vognen kom efterfølgende i 

værkstedet, hvor det besluttedes at udføre en 

gennemgribende restaurering. Værkstedet kunne 

med stolthed aflevere en rigtig flot vogn til 

indvielsen af "Korsbæk på Bakken" 30.04.2015. 
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Byggested............Scandia 

Byggeår..............1923 

EVN..................50 86 2420 135-8 

Hjuldiameter.........930 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Taravægt.............16 tons 

Vognvægt.............20 tons 

Bremsevægt...........20 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......80 km/t 

Længde over puffere..13 500 mm 

Akselafstand.........8 000 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............24 V, dynamo 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Dampvarme 

Pladstype............3. klasse 

Antal rygere.........30 

Antal ikke rygere....36 

Damekupé.............Nej 

Toilet...............Ja 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Teaktræ 
 

 

 

 
 

 
 

DSB Cf 10135 har et lyst og venligt interiør, her ved indvielsen af Korsbæk på Bakken, hvor mange kendte 

skuespillere fyldte vognen med glæde og store smil. (ECP) 
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Danske Statsbaner 

DSB CL 1514 Scandia, Randers 1943 
 

CL 1514 er en repræsentant for DSB's fælles-

klassesvogne til brug i nærtrafikken og ofte 

sammen med DSB's motorvogne litra MO. 

Besættelsen i 1940 medførte alvorlige indskrænk-

ninger i al anden trafik, så jernbanerne stod med 

det hele. De mange rejsende på fællesklasse 

medførte et stort behov for gode moderne 

personvogne med mange pladser. Scandia fik 

derfor til opgave at levere en serie CL vogne. Det 

var materialeknappe tider og da DSB i samme 

periode huggede en række forældede vogne op der 

havde 2,5 meter træbogier, blev de nye vognkasser 

forsynet med de gamle træbogier med glidelejer. 

CL-vognen havde tysk forbillede, da de tyske 

rigsbaner (DR) siden 1930'erne byggede iltogs-

vogne med midtergang og dobbelte indgangsdøre 

til endeperronerne på 3.klasse. DSB omkonstru-

erede vogntypen, så den fik DSB siddeplads-

standard fra 1934 for fællesklasse. Sæderne var 

højryggede lædersofaer og vognene var derfor 

anvendelige på lidt længere afstande. I første 

omgang på Nord- og Kystbanen, men efterhånden 

blev de anvendt over hele landet. Bl.a. i togene til 

Frederiksund og på Slangerupbanen efter DSB's 

overtagelse i 1948. CL vognene blev leveret i 8 

serier fra 1943 til 1962. I alt blev der leveret 168 

vogne. Indvendigt havde alle CL-vognene lakeret 

birkefinér på væggene mellem vinduerne, og hård 

brunmalet masonit under vindueshøjde i vogn-

siderne. Vinduesrammerne var fremstillet i mørk-

bejdset ahorn. Sofaerne var DSB's standard høj-

ryggede lædersæder monteret på træstel, med to 

pladser på den ene side af midtergangen og tre på 

den anden. Endeperronerne var malet med okker-

farve som DSB's øvrige fællesklassemateriel. 

1960'erne bød på mindre indvendige moder-

niseringer af nogle CL-vogne. En del fik udskiftet 

den indvendige vægbeklædning med "formica", og 

endnu flere fik udskiftet gulvbelægningen med 

"mipolam", så gulvet i princippet var tæt for ned-

sivende vand, der kunne ødelægge bundpladerne i 

vognen. CL-vognene blev gradvis overflødige da 

DSB fra 1971 anskaffede Bn-vogne. 

 

Da vognen i 1943 blev leveret fra Scandia, blev 

den litreret CL 514. I forbindelse med moder-

niseringen i 1966 kom den til at hedde CL 1514 og 

kørte frem til 1977, hvor den blev udrangeret. I 

1979 købte Kolding Lokomotiv Klub (KLK) 

vognen af DSB. Ved en fusion i 2010 mellem 

KLK og Danmarks Jernbane Museum (DJM), blev 

vognen overdraget til museets samling. Da DJM i 

foråret 2017 udbød vognen til de øvrige jernbane-

klubber, tilkendegav NsjK interesse for vognen.  

 

Vognen kom den 21.04.2018 til Græsted, hvor den 

blev sat lidt til side indtil DJM i sommeren 2019 

meddelte, at deres damplokomotiv S 736 skulle 

køre afskedstur på Kystbanen lørdag den 

14.09.2019. CL vognen blev revideret, vasket og 

poleret, så den kom til at se ud, som da Scandia 

leverede den i 1943. 
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Byggested............Scandia 

Byggeår..............1943 

EVN..................50 86 2925 514-4 

Hjuldiameter......... mm 

Lejetype.............SKF Rullelejer 

Taravægt.............28,7 tons 

Vognvægt.............37 tons 

Bremsevægt...........36 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......100 km/t 

Længde over puffere..21 720 mm 

Bogieafstand.........14 000 mm 

Akselafstand.........2 500 mm 

Mindste kurveradius..80 m 

El-anlæg.............24 V, dynamo 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Dampvarme 

Pladstype............2.klasse 

Antal rygere.........0 

Antal ikke rygere....86 

Damekupé.............Nej 

Toilet...............Ja 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Stålplade 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

CL vognene har kørt i det meste af Nordsjælland fra 1943 til sidst i 1970'erne (MR) 
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Fjerritslev - Frederikshavn Jernbane 

FFJ CB 1 Scandia, Randers 1913 
 

FFJ Cb 1 er bygget til Fjerritslev - Frederikshavn 

Jernbane i 1913, men kom ofte til også at køre på 

strækningen helt til Thisted, da de to strækninger 

fra Fjerritslev til henholdsvis Thisted og Fre-

derikshavn i udbredt grad brugte hinandens 

materiel, selv om det faktisk var to selvstændige 

jernbaneselskaber. 

Oprindelig hed vognen Cv 107 og så fra starten 

noget anderledes ud end i dag. Vognen har i den 

ene ende en bogie. Det skyldes, at der her stod en 

stor varmekedel, som anvendtes til togopvarmning. 

Vognen kunne således varme en hel togstamme op, 

så man ikke behøvede at have et damplokomotiv 

koblet til vognene for at holde dem opvarmet. I 

gamle dage var blandettog (tog bestående af både 

person- og godsvogne) og rangering på hver eneste 

lille landstation meget almindelige. 

 

Omkring anden verdenskrig blev kedlen fjernet og 

vognen omlitreret til Cb 1. Ud over kedelrummet 

var der to afdelinger til passagerer, én til rygere og 

én til ikke-rygere. I dag anvendes kedelrummet 

som tjenestekupé for togpersonalet. Den ene af 

kupéerne blev af Jernbaneklubben bygget om til 

togkiosk, da det er meget nødvendigt at kunne 

sælge jernbanebøger, postkort med mere til vort 

publikum som supplement til indtægten fra solgte 

billetter. Endelig er der i den ene ende af vognen 

toilet med indgang fra kupeen. 

Efter at kedlen var blevet fjernet, indsatte man i 

den ene kupé en lille kakkelovn, en såkaldt 

spareovn. Den måtte kun fyres med tørv. Denne 

ovn findes stadig, ligesom klubben stadig har 

nogle af de gamle tørv fra Store Vildmose, der 

fulgte med vognen. 

 

Da FFJ blev nedlagt i 1969, var klubben inter-

esseret i vognen, men da klubben var ganske ung, 

og pengekassen tom, købte et af klubbens med-

lemmer vognen, og forærede den til klubben. 

Vognen var i god stand ved overtagelsen, og kunne 

straks indsættes i klubbens veterantog. 

Ved en modernisering i 1940'erne blev alle 

væggene i kupéerne og i tjenestekupéen malet 

brune forneden og hvide foroven. På træsæderne 

blev der sat små læderhynder. Ved en restaurering 

i 1978 er al denne maling blevet fjernet og en del 

af træværket udskiftet og lakeret, så vognen nu, 

hvad dette angår, er ført tilbage til sit udseende i 

1913. Samtidig blev der indrettet salgskiosk i 

vognens midterste afdeling. 

 

I 2003 besluttes det at give vognen en større 

omgang, hvor bl.a. teaktræsbeklædningen tages 

ned og slibes. Da vognkassen endelig er færdig i 

2005, konstateres det, at fjedre mv. efterhånden er 

blevet så trætte, at vognen atter måtte en tur i 

værkstedet. 

På grund af andre presserende opgaver på 

vognene, havde Cb1 ikke så høj prioritet. Efter et 

par års reparationsarbejde, blev vognen endelig 

klar til juletrafikken 2010. 
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Byggested............Scandia 

Byggeår..............1913 

EVN..................50 86 2400 301-0 

Hjuldiameter.........930 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Taravægt.............14,2 tons 

Vognvægt.............17 tons 

Bremsevægt...........14 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......70 km/t 

Længde over puffere..13 460 mm 

Akselafstand.........(1750) + 6800 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............24 V, dynamo 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Dampvarme 

                     og kakkelovn 

Pladstype............3. klasse 

Antal rygere.........26 

Togførerkupé.........Ja 

Toilet...............Ja 

Handelsdisk..........Ja 

140km/t - godkendt...Nej 

Beklædning...........Teaktræ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Klubben har i FFJ Cb 1 indrettet kiosk til handelsafdelingen samt kupé til personalet (BJ) 



 

150 

Helsingør - Hornbæk Banen 

HHB A 1 Vulcan, Maribo 1906 
 

I 1906 leverede fabrikken Vulcan i Maribo fire 

store bogievogne til Hornbækbanens åbning. Det 

var fire meget moderne gennemgangsvogne med 

åbne endeperroner, tagrytter, petroleumsbelysning 

samt vakuumbremser. De to af vognene HHB A 1 

og A 3 havde både 2. og 3. klasse, medens A 2 og 

A 4 var rene 3. klasses vogne. Alene det, at banen 

startede med kun at købe bogievogne, var noget 

meget enestående for den tid. Vognene var alle 

pladebeklædte, og A 1 og A 3 var inddelt i tre 

afdelinger, en 3. klasse rygere, en mindre dame-

kupé (3. klasse ikke-rygere), og en 2.-klasses-kupé 

med plyssofaer. På grund af de relativt korte 

afstande og de ofte lange ophold på mellemstatio-

nerne havde ingen af vognene toilet. De fire vogne 

havde ved leveringen dobbelte vinduer. A 1 og A 3 

blev senere ombygget således, at hvert andet 

dobbeltvindue blev udskiftet med en stor spejl-

glasrude, der så til gengæld ikke kunne lukkes op. 

I 1916 blev Hornbækbanen forlænget til Gilleleje, 

hvorved vognen blev omlitreret til HHGB A 1. 

Vognene havde i den tid, de kørte på Hornbæk-

banen, udelukkende vacuumbremse. Dette skyldes, 

at man allerede i 1947 begyndte at køre med 

skinnebusser, hvorefter de gamle vogne kun lejlig-

hedsvis blev brugt. Trykluftbremse blev indført i 

Danmark under 2. verdenskrig. 

I 1958 købte Helsingør Modeljernbaneklub 

HHGB A 1 for at anvende den som klubhus, 

opstillet på Helsingør Statsbanestation. De øvrige 

tre vogne blev ophugget i 1960 – 61. Model-

jernbaneklubben havde imidlertid ikke videre held 

med vognen, thi klubbens modeller blev ødelagt af 

kondens og fugt, hvorfor man begyndte at se sig 

om efter mere permanente lokaler. Det fandt man 

så, og i 1962 flyttede klubben ud af HHGB A 1. 

Vognen, der nu var tilovers, forærede man til 

Dansk Jernbaneklub, der netop havde startet ve-

terantogskørsel. Vognen kom til Klampenborg 

Station, hvor det var meningen, at den skulle 

restaureres, men planerne blev aldrig ført ud i livet. 

På grund af Nordsjællands Jernbaneklubs tilknyt-

ning til Hornbækbanen indledte Jernbaneklubben 

og Dansk Jernbaneklub forhandlinger, som resul-

terede i, at de to klubber i 1977 byttede vognene 

HFHJ B 51 og HHGB A 1. For at få vognen 

hurtigt ud at køre igen, blev den i 1980, som 

klubbens første beskæftigelsesprojekt, sendt til 

Saunte Station på Hornbækbanen. Værkstedsfaci-

liteterne var desværre dårlige, og klubbens tilsyn 

utilstrækkeligt, hvorfor projektet strandede i 1982. 

Vognen blev sendt til klubbens eget vognværksted 

i Lyngby (bag Nærumbanens værksted på 

Firskovvej). Her kom den indendørs, og klubbens 

medlemmer gik i gang med en gennemgribende 

restaurering. Da værkstedet i Lyngby pr. 

31.03.1992 flytter til Nørrebro Lygten, flyttede 

vognen med. Her stod den frem til 2001, hvor DSB 

ejendomme rev remisen ned. A1 kom til Græsted, 

hvor den blev sat ind i vognhallen og i 2003 flyttet 

til en telthal i Gilleleje. Da Lokalbanen i 2006 

begynder ombygningen af Gilleleje station, 

kommer A1 tilbage til Græsted, hvor den atter får 

plads i vognhallen. 

Drømmen er at føre vognen tilbage til sit oprinde-

lige udseende, som da den blev leveret til Horn-

bækbanen i 1906. 

 

 

Vognen er pr. 01.01.2020 hensat og det forventes, 

at restaureringen genoptages, når der er ledige 

ressourcer til det. 
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Byggested............Vulcan 

Byggeår..............1906 

EVN..................50 86 3800 001-0 

Hjuldiameter.........990 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Taravægt.............18 tons 

Vognvægt.............21 tons 

Bremsevægt...........20 tons 

Bremse...............Vacuum 

Max. hastighed.......70 km/t 

Længde over puffere..15 340 mm 

Akselafstand.........(2100)+10000 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg............. - 

Belysning............Petroleum 

Opvarmning...........Dampvarme 

Pladstype............2./3. klasse 

Antal siddepladser...20 / 40 

Damekupé.............Ja, 10 pladser 

Toilet...............Nej 

140km/t - godkendt...Nej 

Beklædning...........Metal mørk rød 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

HHB A 1, som den så ud, inden restaureringen begyndte (JL) 
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Kagerup - Helsinge Banen 

KHB M 4 Scandia, Randers 1916 
 

Kagerup - Helsinge Banen var en sidebane til den 

oprindelige Gribskovbane (Hillerød - Græsted 

åbnet i 1880). Det var et selvstændigt driftsselskab 

med eget rullende materiel. Fra åbningen i 1897 af 

den kun 6 km lange strækning var der driftsfælles-

skab med Gribskovbanen. 

Der blev kun anskaffet meget lidt rullende materiel 

til banen, og den sidste personvogn, som banen fik, 

var M 4. Den blev leveret samtidig med to 

lignende vogne til Gribskovbanen. M 4 er det ene-

ste bevarede køretøj fra den lille bane. I 1920 om-

byggedes vognen og fik nu litreringen KHB B 20. 

I 1924 åbnedes strækningen fra Helsinge til 

Tisvildeleje, også som et selvstændigt selskab, og 

på lige fod med KHB. Da denne driftsform snart 

viste sig uhensigtsmæssig, dannedes i 1945 A/S 

Gribskovbanen, og vognen omlitreredes til GDS C 

34. 

De tre vogne var i drift i 45 år. I den periode blev 

der ændret meget på dem. Største ombygning var i 

1934, da Vognfabrikken Scandia ombyggede dem 

til bivogne for de dengang helt nye Triangel-

motorvogne. Den udvendige beklædning af jern 

blev erstattet af teaktræ, og indvendig blev vognen 

helt ryddet og genopbygget med nye skillerum og 

moderne lædersofaer. 

 

I 1961 blev alle vognene udrangeret. To blev solgt 

som sommerhuse efter undervognene var ophug-

get, mens en enkelt vogn (GDS C 33) blev solgt 

med bevaring for øje. Desværre brændte den, og 

resterne af undervognen blev overladt til Nord-

sjællands Jernbaneklub. 

 

Via en efterlysning i Frederiksborg Amts Avis 

lykkedes det at opspore én af vognkasserne (C 34), 

som blev anvendt som overnatning for en af 

landevejens riddere. Den var i en sørgelig 

forfatning, da den blev fundet i 1977. Vognkassen 

blev senere restaureret af arbejdsløse i Græsted - 

Gilleleje Kommune og undervognen istandsat på 

lignende måde i Frederiksberg Kommune. 

Samlingen og færdiggørelsen er foretaget af 

Nordsjællands Jernbaneklub i 1985. Vognen er 

tilbageført helt i den skikkelse, den havde som ny i 

1916. 

 

 
 

Den fine 2.klasse kupé der er rekonstrueret (EO) 

 
 

3.klasse var den almindelige rejseklasse (EO) 
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Byggested............Scandia 

Byggeår..............1916 

EVN..................50 86 2400 104-8 

Hjuldiameter.........950 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Taravægt.............11 tons 

Vognvægt.............13 tons 

Bremsevægt...........11 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......70 km/t 

Længde over puffere..10 040 mm 

Akselafstand.........4 600 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............24 V, dynamo 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Dampvarme 

Pladstype............2./3. klasse 

Antal rygere.........6 /  9 

Antal ikke rygere....0 / 12 

Damekupé.............Nej 

Toilet...............Ja 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Metalplader 

                     bordeaux-rød 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

KHB M 4  -  En vogn med en meget speciel indretning (BJ) 
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København - Slangerup Banen 

KSB A 6 Scandia, Randers 1907 
 

Jernbanen fra København til Slangerup åbnede i 

1906. Banen var fra starten en stor succes, hvorfor 

det snart skulle vise sig, at det vognmateriel, der 

var indkøbt, slet ikke slog til. Det var helt galt på 

sommersøndage, når Nørrebros befolkning skulle 

på udflugt til Hareskoven og andre steder langs 

Slangerupbanen. Selv åbne godsvogne blev taget i 

brug - overdækket med en baldakin, så de rejsende 

dog var nogenlunde beskyttet mod røg og sod fra 

lokomotivet. 

Bygningen af KSB A 6 blev påbegyndt i 1906. 

Vognen blev banens fornemste vogn og nok den 

fineste, der er bygget til en privatbane nogen sinde. 

Den indeholdt 1. klasse, og det var noget, det ikke 

var beskåret menigmand at køre på. 

Vognen blev i en årrække hovedsagelig anvendt af 

"Grevinden af Bagsværd". Hun reserverede hele 

1.-klasses-kupéen, så hun kunne komme stands-

mæssigt til "staden". 

Man havde på den tid tre klasser i mange tog. Når 

man skulle køre på første klasse, var det 

almindeligt, at man bestilte en hel salon i forvejen, 

hvor hver af pladserne kostede prisen for en 2.- og 

3.-klasses billet. 

Salg af første klasses billetter har aldrig været 

opgivet i Slangerupbanens regnskaber, så vi gætter 

på, at salonen kun har været brugt, når særlig 

fornemme personer eller banens direktion skulle 

ud på rejse. I 1910 forsvandt første klasse, og A 6 

blev nu brugt som ren 2.-klasses-vogn indtil 1930, 

hvor 2. og 3. klasse blev slået sammen. På det 

tidspunkt var plysset nok noget mølædt. 

Slangerupbanen blev overtaget af DSB i 1948, og 

da blev A 6 omgående kasseret og omdannet til 

rullende værksted. Alt inventar blev fjernet og 

erstattet af arbejdsborde og værktøjsmaskiner. 

Mod slutningen af 1970'erne blev vognen endeligt 

udrangeret og købt af Østsjællandske Jernbane-

klub. 

Nordsjællands Jernbaneklub byttede i 1981 SJS Cc 

313 med KSB A 6. At restaurere KSB A 6 tilbage 

til sin oprindelige skikkelse ville blive særdeles 

kostbart og vanskeligt, var alle klar over. Her kom 

Helsingør Kommune klubben til hjælp i form af et 

beskæftigelsesprojekt, og i 1984 blev vognen 

transporteret til kommunens værksted i Murergade 

i Helsingør og den omfattende restaurering 

påbegyndt. Ikke alene skulle alt inventar gen-

skabes efter tegninger og modeller, men det viste 

sig også nødvendigt delvis at forny de bærende 

dele i vognen samt den tekniske udrustning i form 

af bremsetøj og varmeanlæg. 

KSB A 6 kostede i 1906 11.500,- kr. at bygge. 

Restaureringen 80 år senere kostede alene i 

materialer 150.000,- kr. 

Den 12. november 1986 blev A 6 genindviet efter 

at have været ude af drift som personvogn i næsten 

40 år. 

 

Ved en brand i Græsted i efteråret 2001 blev 

vognen reddet fra flammerne i sidste øjeblik, men 

måtte males op. Vognen er i foråret 2004 atter sat i 

drift.  

I 2015 blev hele dampvarmesystemet udskiftet 

med nye rør, da de gamle var tæret igennem flere 

steder. 
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Byggested............Scandia 

Byggeår..............1907 

EVN..................50 86 3400 006-3 

Hjuldiameter.........990 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Taravægt.............13 tons 

Vognvægt.............15 tons 

Bremsevægt...........13 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......70 km/t 

Længde over puffere..12 200 mm 

Akselafstand.........6 500 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg............. - 

Belysning............Petroleum 

Opvarmning...........Dampvarme 

Pladstype............1./ 2. klasse 

Antal rygere.........6 / 13 

Antal ikke rygere....0 / 16 

Damekupé.............Nej 

Toilet...............Ja 

140km/t - godkendt...Nej 

Beklædning...........Metal lys grøn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Klubbens fornemste vogn har både 1. og 2. klasse (BJ) 
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København - Slangerup Banen 

KSB B 6 Scandia, Randers 1905 
 

Til Slangerupbanens åbning i 1906 blev der 

anskaffet et stort antal personvogne, og blandt dem 

var 8 stk. 3. klasses personvogne, som blev 

benævnt KSB B 1 - 8. Det var for den tid karak-

teristiske privatbanevogne, bygget i træ med 

pladebeklædte vognsider og forsynet med tagrytter 

(betegnelse for lyskassen på taget). Toilet i 

vognene mente man ikke, at passagererne havde 

brug for. Det kom først i de vogne, der blev leveret 

i de efterfølgende år. Omkring århundredeskiftet 

var det meget almindeligt at indrette ventesale og 

kupéer kun for damer, således at de kunne sidde i 

fred for mandspersoner. B 6 er indrettet med en 

sådan "dame-kupé". Fra starten var vognene 

forsynet med petroleumslamper, hvis noget 

søvnige blus gav anledning til utallige klager og 

bl.a. medførte en demonstration fra en gruppe af de 

faste rejsende. De mødte op på Nørrebro Station 

med tændte julelys, som de anbragte i kupéerne. I 

1917 fik man endelig indført gasbelysning i 

vognen. Det gav nok mere lys, men til gengæld 

mange betjenings- og vedligeholdelsesproblemer 

og med en ulidelig stank til følge, når det ikke 

virkede ordentligt. 

Slangerupbanen blev overtaget af DSB i 1948, og 

da var alt det oprindelige materiel stadig i behold. 

Kun enkelte af vognene fandt i en kortere periode 

nåde for DSB's kritiske øjne. Resten, deriblandt B 

6, blev ombygget til rullende værksteder, hvilket 

medførte, at alt inventar og alle skillerum blev 

fjernet og vinduer og døre delvis blændet af. 

Vognen blev brugt til dette formål til 1978, hvor 

den blev overladt til Nordsjællands Jernbaneklub. 

 

I 1983 blev restaureringen påbegyndt som et be-

skæftigelsesprojekt i Lyngby - Taarbæk Kom-

mune. Lyngby - Taarbæk Kommunes Værksteds-

skole kom til at udføre et kolossalt stort stykke 

arbejde. Det viste sig nemlig hurtigt, at der ikke 

var så forfærdelig meget af det gamle, der kunne 

genanvendes. Ca. 80 % af vognkassen er helt ny, 

og alt inventar er til mindste detalje genopbygget 

efter gamle tegninger eller modeller. Da vognen i 

1986 stod færdig, oplevede klubben den glæde at 

modtage fem kopier af de originale petro-

leumslamper til vognbelysningen fra De forenede 

Bryggerier. Vognen fremtræder i dag nøjagtig, 

som da den forlod fabrikken i 1905. 

 

  
 

Interiørbilleder fra B6. Alt inventar og skillerum måtte rekonstrueres (EO) 
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Byggested............Scandia 

Byggeår..............1905 

EVN..................50 86 3400 106-1 

Hjuldiameter.........1000 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Taravægt.............11 tons 

Vognvægt.............13 tons 

Bremsevægt........... 9 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......70 km/t 

Længde over puffere..10 700 mm 

Akselafstand.........5 700 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg............. - 

Belysning............Petroleum 

Opvarmning...........Dampvarme 

Pladstype............3. klasse 

Antal rygere.........20 

Antal ikke rygere....20 

Damekupé.............Ja, 10 pladser 

Toilet...............Nej 

140km/t - godkendt...Nej 

Beklædning...........Metal lys grøn 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nyrestaureret og næsten klar til drift. København Lygten 1986. 

For vore oldeforældre var vogne med damekupé ikke noget usædvanligt (BJ) 
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København - Slangerup Banen 

KSB C 40 Scandia, Randers 1907 
 

Scandia leverede et antal to-akslede personvogne 

til Slangerupbanens åbning i april 1906. Vognene 

var alle forsynet med olielamper og var malet i en 

frisk grøn farve. Frem til DSB’s overtagelse af 

Slangerupbanen i 1948 kørte C 40 et utal gange fra 

København til Slangerup, men med DSB’s 

overtagelse samt nedlæggelsen af det yderste 

stykke fra Farum til Slangerup i 1954, blev de 

bedste af KSB-vognene tømt for inventar og 

indrettet som rullende værkstedsvogne. C 40 over-

levede herved som værkstedsvogn frem til klub-

bens overtagelse i 1967. 

Da klubben i 1968 begyndte med de første 

veterantogskørsler på Hornbækbanen, var der et 

stort ønske om at køre med en vogn fra Hornbæk-

banen. Den originale HHGB C 8 var blevet 

ophugget i 1952, men da København - Slangerup 

Banen samtidig havde fået leveret tilsvarende 

vogne, besluttede klubben i efteråret 1968, at 

ombygge KSB C 40. Klubbens medlemmer har 

brugt mere end 4000 ulønnede arbejdstimer på at 

rekonstruere den gamle HHGB C 8 vogn. Alt 

inventar har skullet nyfremstilles. Det gælder f.eks. 

træsæderne med de høje rygge, bagagehylderne 

med de fine smedejernsholdere og de 

karakteristiske hyggelige petroleumslamper. Det er 

lykkedes for klubben at rekonstruere den gamle 

HHGB C 8 så godt, at klubben søndag den 

26.09.1971 kunne fremvise en tro kopi af den 

vogn, Hornbækbanen fik leveret i 1907. I mange år 

indgik C 8 i den faste Hornbækbanestamme og var 

en meget populær vogn. 

I 1998 trængte vognen efterhånden til en gennem-

gribende restaurering efter 27 års drift. Det blev nu 

besluttet at føre vognen tilbage til sit oprindelige 

udseende som KSB C 40. Der blev opsat skillevæg 

samt indrettet toilet i vognen. Vognen blev i 2003 

atter sat i drift, men nu som KSB C 40. 

 

 

 

 

  
 

Fra 1971 til 1998 kørte vognen som HHGB C8. Der blev opsat skillerum og toilet, som C40 havde (BJ/EO) 
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Byggested............Scandia 

Byggeår..............1907 

EVN..................50 86 2400 040-4 

Hjuldiameter.........990 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Taravægt.............12,5 tons 

Vognvægt.............15 tons 

Bremsevægt...........12 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......70 km/t 

Længde over puffere..11 900 mm 

Akselafstand.........6 300 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg............. - 

Belysning............Petroleum 

Opvarmning...........Dampvarme 

Pladstype............3. klasse 

Antal rygere.........46 

Damekupé.............Nej 

Toilet...............Ja 

140km/t - godkendt...Nej 

Beklædning...........Metal lys grøn 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

KSB C40 er én ud af 4 flotte vogne fra Slangerupbanen, en sommer søndag på Gilleleje station (EO) 
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København - Slangerup Banen 

KSB C 51 Scandia, Randers 1905 

KSB C 2 Scandia, Randers 1905 
 

Banen mellem København og Slangerup åbnede i 

1906, og blev fra starten forsynet med en ret 

rigelig vognpark. De fleste af vognene var lukkede 

tagryttervogne, men imellem dem var der to af de 

såkaldte åbne sommervogne. Det var vogne, der 

var uden vinduer i siderne, og de var derfor 

udelukkende beregnet til brug om sommeren. 

Vognene fik i 1905 litreringen Cc 1 og Cc 2, men 

allerede i 1907 omlitreret til C 1 og C 2. 

De to vogne var 3. klasses storrumsvogne med 

plads til 50 rejsende. Selv om vognene var åbne, 

havde de petroleumsbelysning i loftet. Lige som 

ved de andre baner med åbne skovvogne klagede 

publikum over at skulle sidde i støv og træk, og 

kun ti år efter leveringen blev de to vogne ombyg-

get til lukkede personvogne. Det var en meget 

speciel form for vinduer, der blev sat i. Små 

rektangulære vinduer, der gav vognene et meget 

særpræget udseende. Efter ombygningen i 1922 

blev vognene omlitreret til C 51 og C 52. 

Sammen med alle de øvrige vogne hos KSB fik 

vognene på et tidspunkt det svenske AGA 

Acetylengasbelysning. De to vogne havde fra 

starten vacuum- og skruebremse og fik aldrig 

andet i deres tid på KSB. Af sikkerhedsmæssige 

årsager har Nordsjællands Jernbaneklub sat tryk-

luftbremse på C 51 ved restaureringen i 1973. 

 

Allerede i 1930 havde begge vogne fået indlagt 

elektrisk belysning og varme. Ideen var, at man 

brugte den elektriske belysning og varme, når 

vognene indgik i de dieselelektriske motortog. 

Gaslyset og dampvarmen blev så brugt, når 

trækkraften var et damplokomotiv. 

Ved Statsbanernes overtagelse af KSB i 1948 

omlitreredes vognene atter, denne gang til Cæp 

4999 og Cæp 5000. Der gik dog ikke mange år, 

før de blev ombygget til værkstedsvogne og på den 

måde overlevede, indtil de endeligt blev ud-

rangeret i begyndelsen af 1970'erne. 

 

Nordsjællands Jernbaneklub købte begge vognene 

for at kunne præsentere publikum for to epoker i 

dansk jernbanehistorie. KSB C 51 er i dag ført 

tilbage til sit udseende umiddelbart efter om-

bygningen i 1915, og KSB C 2 er fortsat under 

restaurering til sit oprindelige udseende ved 

leveringen i 1905. Vognen stod i Fredensborg frem 

til den 10.11.2020, hvor den blev transporteret til 

Græsted. Der er ingen planer om hvornår den kan 

gøres færdig. 

 

 

 
 

   



 

161 

 

 KSB  C 51 

Byggested............Scandia 

Byggeår..............1905 

EVN..................59 86 2420 051-8 

Hjuldiameter.........1000 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Taravægt.............11 tons 

Vognvægt.............14 tons 

Bremsevægt...........11 tons   KE/P 

Bremse...............Trykluft 

Max. hastighed.......70 km/t 

Længde over puffere..10 700 mm 

Akselafstand.........5 700 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............24 Volt 

Belysning............Acetylengas 

                     og elektrisk 

Opvarmning...........Dampvarme 

Pladstype............3. klasse 

Antal rygere.........50 

Antal ikke rygere....0 

Damekupé.............Nej 

Toilet...............Nej 

140km/t - godkendt...Nej 

Beklædning...........Metal lys grøn 

 

 

 

 

 KSB  C 2 

Byggested............Scandia 

Byggeår..............1905 

EVN..................50 86 2400 202-0 

Hjuldiameter.........990 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Taravægt.............11 tons 

Vognvægt.............14 tons 

Bremsevægt...........11 tons 

Bremse...............Trykluft 

Max. hastighed.......70 km/t 

Længde over puffere..10 700 mm 

Akselafstand.........5 700 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg............. - 

Belysning............Petroleum 

 

Opvarmning...........Dampvarme 

Pladstype............3. klasse 

Antal rygere.........50 

Antal ikke rygere....0 

Damekupé.............Nej 

Toilet...............Nej 

140km/t - godkendt...Nej 

Beklædning...........Metal lys grøn 

 

 

C 51 

 

C 2 

 

C 51 

 
 

C 2 

 



 

162 

Odsherreds Jernbane 

OHJ C 216 Scandia, Randers 1908 
 

Odsherreds Jernbane åbnede i 1899 og fik leveret 

en hel del personvogne. De slog imidlertid ikke til, 

og banen fik i årene fremover leveret endnu nogle 

vogne. En af dem var C 216. Det var en typisk 

privatbanevogn fra omkring århundredeskiftet med 

åbne endeperroner, træsæder og petroleumslamper 

som indvendig belysning. C 216 transporterede 

mange feriegæster fra Holbæk til Nykøbing 

Sjælland, men efter anden verdenskrig var tiden 

løbet fra den lille vogn. Den var håbløst umoderne 

og ukomfortabel. Materiel- og materialeknapheden 

reddede den i øvrigt solidt byggede vogn, og i 

stedet for udrangering blev den i 1948 sendt 

tilbage til Scandia, hvor den blev moderniseret og 

fik det udseende, den har nu. Det blev en næsten 

helt ny vogn, der kom tilbage fra Scandia. Vindu-

erne var nu store flotte spejlglasruder, træsæderne 

var byttet ud med lædersæder af samme type som i 

de moderne motorvogne og skinnebusser, petrole-

umslamperne udskiftet med elektriske lamper, der 

var opsat ny indvendig loftsbeklædning, og så var 

der blevet indrettet et lille toilet. Vognen var med 

sit helt nye design, herunder udrustning med egen 

centralvarme, tilpasset banens motorvogne, som 

det var hensigten, at den skulle køre sammen med. 

 

I 1962 påbegyndte Odsherreds Jernbane atter en 

gennemgribende modernisering med anskaffelse af 

moderne og tungere materiel, og efterhånden var 

der kun ringe brug for C 216. Den var gennem 

flere år hensat på forskellige stationer og blev til 

sidst anbragt på sidesporet til Grevinge grusgrav, 

hvor den sammen med andre udrangerede vogne 

tjente som skrammellegeplads for egnens børn og 

overnatningssted for subsistensløse. 

 

I 1969 købte Nordsjællands Jernbaneklub vognen 

for 600,- kr. Den var da i en meget sørgelig 

forfatning. Samtlige ruder var knust, sæderne 

ødelagt og den udvendige pladebeklædning 

gennemtæret af rust. 

I 1972 blev C 216 istandsat på Gentofte station, 

hvor klubben dengang havde sine værkstedsvogne 

stående. Alt arbejdet er udført af klubbens egne 

medlemmer og har omfattet udskiftning af både 

indvendig og udvendig beklædning, nye sæder, en 

fuldstændig afrensning og oplakering samt ud-

skiftning af tagpappet. C 216 fremstår i dag, 

præcis som da den i 1948 blev leveret anden gang 

fra Scandia. Den er et fint eksempel på, hvordan 

privatbanerne lige efter krigen moderniserede 

deres materiel, så det kom til at passe til tidens 

standard. 

 

Da Cb1 i 2003 blev taget ud til reparation, blev det 

beslutte at flytte disken fra Cb1 over i C 216 sådan 

at handelsafdelingen fortsat havde et salgssted. 

Samtidig fødtes idéen med en café-vogn, thi når 

man satte de små borde i vognen var den perfekt til 

café. Café succesen var dog begrænset, så i 2005 

kom disken tilbage til Cb1 igen. 

 

Normalt går vognen som 3.klasse, men i Sankt-

hans- og juletogene, hvor der er stor efterspørgsel 

på 2.klasse, sættes der borde i vognen og på grund 

af de bløde lædersofaer, sælges vognen nu som 

2.klasse. 

Da vognens kakkelovnsfyrede centralvarmeanlæg 

gør den uafhængig af dampvarme fra lokomotivet, 

er vognen perfekt til dieseltrukne tog i vinter-

perioden. 
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Det moderne fællesklasse interiør anno 1948 (EO) 

 

Byggested............Scandia 

Byggeår..............1908 

EVN..................50 86 2400 216-0 

Hjuldiameter.........960 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Taravægt.............12,5 tons 

Vognvægt.............15 tons 

Bremsevægt...........13 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......70 km/t 

Længde over puffere..10 710 mm 

Akselafstand.........5 500 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............24 V, dynamo 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Centralvarme 

Pladstype............Fællesklasse 

Antal rygere.........20 

Antal ikke rygere....26 

Damekupé.............Nej 

Toilet...............Ja 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Metal post rød 
 

 

 

 

 

 
 

Ved moderniseringen i 1948 blev vognen ombygget til ukendelighed (EO) 
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Odsherreds Jernbane 

OHJ Qa 304 Scandia, Randers 1900 
 

Qa 304 er bygget til Odsherredsbanen året efter 

banens åbning. Til banens store sommertog 

manglede man personvogne, medens behovet var 

dækket i resten af året. Derfor bestilte man fire 

små såkaldte "bænkevogne". De kunne ved 

spidsbelastninger bruges til personbefordring og i 

resten af tiden anvendes til stykgods. I siderne 

havde vognene løse skodder i den øverste halvdel. 

Det var en let sag for personalet at fjerne 

skodderne og sætte nogle løse bænke ind, og så 

havde man en åben skovvogn. Som sådan 

anvendtes vognen i mange år mellem Holbæk og 

Nykøbing Sjælland. Denne vogn benyttedes også 

til skolebørn i dagens godstog, og fik, for også at 

kunne anvendes i de barske efterårsmåneder, fire 

vinduesrammer med små glasruder, der erstattede 

fire trælemme og gav et nogenlunde tåleligt lys i 

vognen. 

Vognen havde selvfølgelig ingen opvarmning, og 

belysning var der ikke meget af, kun en lille 

petroleumslampe. Da vognen både skulle anvendes 

til passagerer samt til gods, var der meget strenge 

regler om, at vognen ikke måtte anvendes til le-

vende dyr samt let fordærvelige varer såsom fisk. 

Publikum var ikke begejstrede for de såkaldte "ko-

vogne", men først efter anden verdenskrig blev 

deres anvendelse som bænkevogne helt opgivet. 

Nordsjællands Jernbaneklub købte vognen fra 

Odsherreds Jernbane i 1972. Da vognen var i god 

stand, tog det kun klubben ét år at restaurere 

vognkassen og nyfremstille bænke og skodder, så 

den i dag fremstår som ved leveringen i år 1900. 

Vi ved, at vognen ikke var populær i sin tid, men i 

dag gør vore åbne skovvogne stor lykke i som-

merens veterantog. 

 

Desværre havde ophold udendørs taget så hårdt på 

vognen, at det i januar 1993 var nødvendigt at tage 

vognen ud af drift. Teknisk skole i København 

tilbød at lave vognen i stand, og den kunne i 1997 

atter sættes i drift. Den sjove gamle vogn kan 

derfor ofte opleves i vort Veterantog.  

 

I 2011 skulle vognen atter revideres og da man gik 

vognen grundigt igennem, var der en del råd-

skader i vægge og tag. Vægplankerne blev hurtigt 

skiftet og malet, men taget viste sig at være en 

udfordring på grund af det dobbeltkrummede 

tagudhæng. Vognen blev sat til side og kom i 2018 

til Gedser remise, hvor den er udstillet. 

 

 

  
 

Qa-vognen er fin til barnevogne på de populære turer om sommeren på Hornbækbanen (EO) 
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Byggested............Scandia 

Byggeår..............1900 

EVN..................42 86 0000 304-3 

Hjuldiameter.........930 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Taravægt.............7,7 tons 

Vognvægt.............10 tons 

Bremsevægt........... 0 tons 

Bremse...............Stangbremse 

Max. hastighed.......70 km/t 

Længde over puffere..8 910 mm 

Akselafstand.........3 800 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg............. - 

Belysning............Petroleum 

Opvarmning........... - 

Pladstype............3. klasse 

Antal siddepladser...32 

Damekupé.............Nej 

Toilet...............Nej 

140km/t - godkendt...Nej 

Beklædning...........Træ rødbrun 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Qa-vognen kunne bruges til stykgods hele året og til passagerer om sommeren, Gilleleje 2004 (EO) 
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Odense - Kerteminde - Martofte Jernbane 

OKMJ C 9 Arlöf, Malmö 1911 
 

Jernbanen fra Odense til Dalby åbnedes i år 1900, 

og i 1914 blev den forlænget til Martofte. C 9 er 

blandt de få vogne til danske privatbaner, der er 

bygget i Sverige. Den blev leveret sammen med en 

række vogne til en anden privatbane, Odense - 

Middelfart - Bogense Banen, også kaldet Nord-

vestfynske Jernbane, der åbnedes i 1911. 

Passagererne har altid været meget glade for denne 

fine og meget typisk svenske vogn. Indvendigt er 

væggene lakerede rilleskårne fyrretræsbrædder, 

anbragt i 45. Træsæderne er lavet i brede brædder 

i en mere stiv facon end normalt for 3.- klasses-

vogne. Desuden er der god plads, idet der kun skal 

sidde to personer på hvert sæde mod normalt tre. 

Udvendigt har vognen sin originale teaktræs-

beklædning i behold. Adgangen til det meget 

spartanske toilet foregår fra en dør på den ene 

endeperron. Oprindeligt var der ingen håndvask, 

men klubben har af hygiejniske grunde opsat en 

sådan. En dunk med vand er anbragt på gulvet. 

Vognen har elektrisk belysning, og opvarmningen 

foregår ved et udvendig anbragt centralfyr, hvori 

der kun kan fyres under ophold på stationerne. 

C 9 gjorde de sidste mange år primært tjeneste som 

togførervogn i banens mange roetog om efteråret. 

De to nordfynske privatbaner gjorde ikke meget ud 

af moderniseringen, og C 9 har beholdt sit 

udseende indtil banens lukning i 1966, hvor den 

blev solgt til en ophugger i Odense. Her stod 

vognen til Nordsjællands Jernbaneklub i 1968 

købte den for 900,- kr. 

Vognen var da i dårlig stand. Efter en grundig 

afpudsning kunne den dog være med i et filmtog 

samme år. I de efterfølgende år udførte klubbens 

medlemmer en del småopgaver på vognen. I 1983 

blev vognen taget helt ud af drift for at gennemgå 

en større revision. Centralvarme-anlægget blev 

repareret, der blev lagt nyt tagpap på i stedet for 

det gamle gråmalede lærredstag, og så blev vognen 

udstyret med dynamo, akkumulatorkasse og auto-

matisk trykluftbremse. Desværre blev vognen i 

1992 indblandet i et mindre rangeruheld på 

Lersøen, hvorved vognkassen blev beskadiget. 

Den har frem til sommeren 1997 gennemgået en 

større reparation, så den i dag fremstår, som da den 

kom til Danmark i 1911. 

Da vognens kakkelovnsfyrede centralvarmeanlæg 

gør den uafhængig af dampvarme fra lokomotivet, 

er vognen perfekt til dieseltrukne tog i vinter-

perioden. 

I foråret 2021 tilbød man at Sydfynske Veteran-

jernbane i Faaborg kunne låne vognen i foreløbig 

10 år med mulighed for forlængelse, så lørdag den 

15. maj 2021 trillede C 9 fra Græsted og fredag d. 

28. maj ankom vognen til Korinth. SFvJ er lykke-

lige og har sat vognen i drift pr. 27. juni 2021. 
 

  
 

Med sine fine originale træpaneler er C9 en meget "varm" og hyggelig vogn (EO) 
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Byggested............Arlöf 

Byggeår..............1911 

EVN..................50 86 2400 009-9 

Hjuldiameter.........990 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Taravægt.............13,6 tons 

Vognvægt.............17 tons 

Bremsevægt...........15 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......80 km/t 

Længde over puffere..12 970 mm 

Akselafstand.........7 200 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............24 V, dynamo 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Centralvarme 

Pladstype............3. klasse 

Antal rygere.........20 

Antal ikke rygere....24 

Damekupé.............Nej 

Toilet...............Ja 

140km/t - godkendt...Nej 

Beklædning...........Teaktræ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

C9 har med sine store endeperroner altid været meget populær, specielt når den gik bagerst (BJ) 
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Odense - Nr. Broby - Faaborg Jernbane 

ONFJ B 27 Scandia, Randers 1906 
 

Nørre Broby Banen fik til sin åbning i 1906 leveret 

fire damplokomotiver og 19 vogne, hvoraf de ti 

var godsvogne. Da der var driftsfællesskab med 

det mægtige SFJ (Sydfynske Jernbaneselskab), var 

dette rigeligt. Blandt personvognene var der to små 

vogne, bygget hos Scandia i Randers, men med et 

noget anderledes udseende end de øvrige danske 

vogne. De havde tagrytter i svensk model, dvs. 

med tagrytteren afskåret i begge ender, noget der 

kun fandtes ved ONFJ, NPMB og ved de 

sønderjyske amtsbaner. De to små vogne blev 

litreret B 27 og B 28. 

ONFJ B 27 er en lille sidegangsvogn med to 

kupeer til 2. klasse og tre til 3. klasse. Der er plads 

til 12 rejsende på 2. klasse og til 24 rejsende på 3. 

klasse. Inventaret var det sædvanlige med 

træsæder og lakerede vægge på 3. klasse og 

plyssofaer og tapetserede vægge på 2. klasse. Side-

gangen er delt mellem 2. og 3. klasse, og også her 

ses klasseforskellen tydeligt. Belysningen er 

gaslys, og i begge ender af sidegangen er anbragt 

en petroleumslampe, som gennem et lille glas 

oplyser endeperronen lidt. Vognen har ikke toilet - 

det fandtes udelukkende i de vogne, som kun 

havde 3. klasse. 

I 1949 overtog DSB driften af hele det sydfynske 

jernbanenet, og vognen blev omlitreret til DSB 

CUP 4182. Men de to små vogne fik kun en kort 

tid ved DSB, for allerede i 1952 blev de solgt til 

ophugning. B 27 blev solgt med sine jernvanger, 

overgangsbroer og det hele til sommerhus i Hun-

dested, hvor den straks fik en overbygning i form 

af et almindeligt skråtag - noget som har hjulpet 

meget til at bevare vognen. 

Nogle af Nordsjællands Jernbaneklubs medlemmer 

fandt vognen lige omkring 1980, og efter gentagne 

henvendelser fik klubben endelig i 1985 ejerens 

tilladelse til at fjerne vognen ganske gratis. Nu 

manglede man hele undervognen, men klubben var 

i besiddelse af en gammel pakvogn SVJ G 40, 

hvor vognkassen var rådnet op, men undervognen i 

fin stand. Denne undervogn passede perfekt til B 

27's vognkasse. 

Ved fundet var ONFJ B 27 meget intakt ind-

vendig: alle 3.-klasses-kupéerne var komplette 

med vægge, skydedøre osv. dog uden sæder, og 

vinduerne var der ikke rørt ved. 2.-klasses-

kupéerne derimod manglede skillevæg og væg til 

sidegangen. ONFJ B 27 repræsenterer et meget 

typisk stykke jernbanehistorie fra begyndelsen af 

1900-tallet. 

 

Nordsjællands Jernbaneklub indgik i 1988 aftale 

med Helsingør Kommune om restaurering af B 27 

som et beskæftigelsesprojekt. Til projektet blev 

knyttet en snedker, hvis drøm netop var at 

restaurere gamle jernbanevogne. Da projektet i 

Helsingør stoppede i 1999, blev vognen flyttet til 

en sporramme bag vognhallen i Græsted - og 

snedkeren flyttede heldigvis med. 

Polsterarbejdet til 2.klasse er i 1998 lavet af Skive 

tekniske Skole. 

Efter at klubbens snedker sporadisk har fortsat 

restaureringen, kom vognen endelig i december 

2012 ind i værkstedet, hvor snedkeren og 

værkstedets lille pensionisthold tog fat. Der er 

monteret fuld trykluftbremse på vognen og 

acetylengaslamperne, der i sin tid blev voldsomt 

kritiseret, ombygget med stabilt moderne LED lys 

der helt simulerer det oprindelige lys, når det ellers 

virkede. 

 

Vognen blev ved en festlig lejlighed lørdag den 

16.11.2019 endelig sat i drift. Gæsterne kunne 

glæde sig over en fantastisk flot vogn, der så ud, 

som da Scandia leverede den i 1906. 

Desværre gik der et hjulleje på et af de første 

juletog, så vognen måtte tages ud. Det blev dog 

hurtigt repareret og siden sommer 2020 har vores 

mange gæster beundret denne flotte vogn. 
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Byggested............Scandia 

Byggeår..............1906 

EVN..................50 86 2400 027-1 

Hjuldiameter.........984 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Taravægt.............12 tons 

Vognvægt.............15 tons 

Bremsevægt...........11 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......80 km/t 

Længde over puffere..11 150 mm 

Akselafstand.........6 000 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............24 volt 

Belysning............Acetylengas  (LED) 

                     og petroleum (LED) 

Opvarmning...........Dampvarme 

Pladstype............2./3. klasse 

Antal siddepladser...12 / 24 

Antal kupéer.........5 

Toilet...............Nej 

140km/t - godkendt...Nej 

Beklædning...........Metal, dodenkopf 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

En helt ny-restaureret ONFJ B 27 i Græsted i efteråret 2019 (NsjV) 



 

170 

Skagensbanen 

SB C 32 Scandia, Randers 1924 
 

Den 24. juli 1890 indviedes Danmarks første 

smalsporede jernbane fra Frederikshavn til Skagen. 

På grund af sandflugten havde Skagen by indtil 

banens åbning nærmest været isoleret fra resten af 

landet. Banen blev hurtigt en stor succes, og i 1918 

godkendte regeringen, at banen blev ombygget til 

normalspor. Ved samme lejlighed blev det 

besluttet at omlægge hele det gamle selskabs form, 

og ved jernbanens genindvielse som normalsporet 

den 6. juni 1924, var Skagensbanen en realitet. 

Der var intet af det gamle materiel, der kunne 

genbruges. Noget blev solgt til andre metersporede 

privatbaner og resten ophugget. 

Til den normalsporede Skagensbane leverede 

Scandia i 1924 i alt ni personvogne. Materiellet var 

typisk for datidens privatbaner og bestod dels af 

kombinerede 2.- 3.-klasses-vogne og to side-

gangsvogne C 31 og C 32. Senere ombyggedes de 

kombinerede vogne, så de fik lukkede endeper-

roner, og én af disse er i dag bevaret ved Mariager 

- Handest - Veteranjernbane. C 31 og C 32 forblev 

stort set uændrede i hele deres levetid på banen, 

men det var kun C 32 der overlevede. Skagens-

banen anskaffede sidst i 20'erne og op gennem 

30'erne flere personvogne med bedre komfort end 

den, træsæderne kunne byde på. Efter 2. verdens-

krig blev C 32 kun anvendt ved mangel på andet 

materiel. Langt den største del af banens tog blev 

fremført af motorvogne og diesellokomotiver. C 

32 havde dampvarme og kunne i den kolde tid kun 

anvendes sammen med damplokomotiverne. Disse 

kørte efter 1952 max. 2.000 km pr. år. 

Den kendsgerning, at SB C 32 har været reserve i 

så mange år, kan være forklaringen på, at den i dag 

fremstår så original. Vognen blev revideret sidste 

gang i 1961 (udløb i 1965), og endelig udrangeret i 

1968, da banen fik leveret de moderne skin-

nebusser (Y-tog). SB C 32 blev købt af en privat-

person, og havnede efter forskellige byttehandler 

hos endnu en privatperson, der drømte om at skabe 

et privatbanemuseum. Da drømmen brast, kom C 

32 til Odder station, fordi den indgik i planer om 

veterantogsdrift. Disse planer forløb heller ikke, 

som forventet, og Århus - Odderbanen (HHJ) 

overtog materiellet for at sælge det og dermed få 

dækket banens udgift ved at have det stående. 

 

Nordsjællands Jernbaneklub fik således i 1991 

mulighed for at købe SB C 32 samt to andre vogne 

HLA B2 og MFVJ A4. C 32 var ved købet i fin 

stand. Vognkassen trængte til lak og maling, og 

nyt tagpap blev skænket af Villadsens Fabrikker. 

På undervognen manglede dog både trykluft-

bremse, dampvarme, dynamo og batterikasse, som 

klubben under restaureringen har monteret. 

 

Restaurering af vognen begyndte i 1992, og den 

blev sat i drift i efteråret 1993. 

Natten til den 18.02.2022 blev vognen udsat for et 

voldsomt hærværk i Græsted og måtte efter-

følgende gennemgå en større reparation. 

 

 
 

C32 er en dejlig sidegangsvogn (EO) 
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Byggested............Scandia 

Byggeår..............1924 

EVN..................50 86 2400 032-1 

Hjuldiameter.........1000 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Taravægt.............13,4 tons 

Vognvægt.............17 tons 

Bremsevægt...........16 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......80 km/t 

Længde over puffere..12 990 mm 

Akselafstand.........7 220 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............24 V, dynamo 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Dampvarme 

Pladstype............3. klasse 

Antal rygere.........16 

Antal ikke rygere....24 

Antal kupéer.........5 

Toilet...............Ja 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Teaktræ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Skagensbanevognen var i relativ god stand, da klubben overtog den (BJ)   
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Pak-, gods- og specialvogne 
Danske Statsbaner 

DSB Hjælpevogn Nr. 12 DSB 1912 / 1952 
 

I 1912 fik DSB leveret et antal eksprestogsvogne 

til trafikken København - Berlin. Vognene var 

udrustet med træbogier, hvilket de tyske baner 

ikke brød sig om. I 20'erne fik vognene udskiftet 

træbogierne med en kraftigere model, der blev 

kaldt ”Berliner-bogier”. Krigens intensive trafik 

sled hårdt på vognene, så sidst i 40'erne blev de 

udrangeret. 

Efter krigen ønskede DSB at få moderniseret deres 

hjælpevognstjeneste med mere tidssvarende vogne. 

Valget faldt på de gamle udrangerede 

eksprestogsvogne, som fik helt ny vognkasse på. 

Hjælpevogn nr. 12, der blev den sidste i serien, 

blev ombygget i 1952. De første mange år gjorde 

nr. 12 tjeneste som reservevogn, stationeret på 

Københavns godsbanegård. I løbet af 80'erne blev 

disse 12 hjælpevogne udrangeret. Jernbaneklubben 

anskaffede i 1988 to af disse vogne, som var 

tiltænkt som værkstedsvogne i Lyngby (værkstedet 

på Firskovvej) og i Fredensborg. Med flytningen 

af vognværkstedet fra Firskovvej til Nøl flytter 

hjælpevognen med. Da Jernbaneklubben i 1989 

overtager lejemålet for Græsted station, kom den 

(Struer-vognen) til Græsted. Her fungerede den fra 

1989 til 1991 som base for et arbejdsløsheds-

projekt og efter 1991 som lager for Sm 13’s motor. 

I 1999 begyndte et nyt arbejdsløshedsprojekt på 

Græsted station. Holdet går straks i gang med at 

istandsætte Struer-vognen til et midlertidigt 

opholdsrum, men vognen er i meget dårlig stand. 

Dommen er kort: retur med Struer-vognen til DSB 

og til Græsted med hjælpevogn 12. 

De begyndte med en gennemgribende ombygning 

indvendigt. Vognen blev totalt ryddet, blev 

isoleret, fik indrettet køkken/alrum, mødelokale, 

toilet-, bad- og omklædningsrum og et soverum 

med plads til 6 personer. I december 2000 kunne 

klubbens medlemmer tage den nye mandskabs-

vogn i brug. Vognen fik nyt tagpap i 2007 og i 

2011 blev el-installationen renoveret. 

Vognen er ikke i revision og kan således ikke 

indgå i de normale veterantogskørsler. Vognen 

kunne i mange år ses i Græsted, hvor klubbens 

medlemmer havde stor glæde af vognen som 

mandskabsvogn og til overnatning for loko-

motivpersonalet. I forbindelse med indretning af 

klublokaler på Græsted stations første sal blev 

vognen overflødig. 

Vognen har i 2011-12 været udlånt til Rungsted i 

forbindelse med den totale restaurering af remisen. 

Vognen blev efterfølgende søgt afhændet til andre. 

Den 05.08.2015 blev vognen placeret ved siden af 

remisen og derefter tømt for inventar. Den er nu 

indrettet som ekstra værksted. 
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Byggested............DSB's værksteder 

Byggeår..............1912 / 1952 

Bogier...............Scandia 1926 

EVN..................80 86 9820 012-4 

Hjuldiameter.........900 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Last.................- tons 

Taravægt.............42 tons 

Vognvægt.............43 tons 

Bremsevægt.G/P.......34 / 43 tons 

Bremse...............Trykluft ej virks 

Max. hastighed.......80 km/t 

Længde over puffere..17.200 mm 

Bogiecenterafstand...11.200 mm 

Akselafstand.........2500 mm 

Mindste kurveradius..80 m 

Alrum................Ja 

Overnatning..........Ja, 6 personer 

Toilet...............Ja 

El-anlæg.............Ekstern forsyn. 

Belysning............3x400 volt 

Opvarmning...........Elektrisk 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Træ Rød-brun 

Driftsvogn...........Nej 
 

 

 
 

 
 

Billeder af Hjælpevogn 12 i Græsted, februar 2011 (ECP) 
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Danske Statsbaner 

DSB HJ 37 768 Scandia, Randers 1919 / 1960 
 

I Danmark var Q-vognene i flere generationer den 

mest almindelige lukkede godsvogn. De første 

typer af vognen blev leveret helt tilbage i 1862 og 

de sidste Q-vogne blev udrangeret i 1966 efter 104 

års tro tjeneste. Endnu i midten af 1950'erne var 

det en helt almindelig vogntype på danske hoved- 

og sidebaner. Vogntypen var en succes og blev 

løbende videreudviklet, så da Statsbanerne i 1893 

blev til en samlet organisation og jernbanenettet i 

øvrigt blev kraftigt udvidet i løbet af det samme 

tiår, var der behov for et stort antal standardiserede 

vogntyper. Da de sidste Q-vogne blev bygget i 

1927, havde DSB fået leveret mere end 4.600 Q-

vogne og på det tidspunkt udgjorde Q-vognene 

næsten 40 procent af den samlede danske 

godsvognspark. I 1950’erne er tiden dog ved at 

rinde ud for Q’erne, og deres afløsere er allerede 

på vej i form af de nye store godsvogne af litra G. I 

perioden 1959-1963 blev en del af de bedste Q-

vogne ombygget med nye vognkasser og fik litra 

HJ. 

Den vogn, som klubben har i dag, er bygget af 

Scandia i 1919 og blev litreret QR 36 165. I 1962 

ombygges den til HJ 37 768. I 1965 omlitreres den 

og får UIC litreringen Gklm 20 86 111 7 068-8. 

Vognen udlejes i 1972-78 til Skandinavisk Mel 

Industri, Nørrebro (vogn 10). 

 

I de første mange år anvendte jernbaneklubben en 

af klubbens åbne godsvogne til juletræer, når man i 

december kørte juletog. Med elektrificeringen af 

fjernbanen sidst i 80'erne ville det være livsfarligt 

at stå i en åben godsvogn med et langt juletræ, som 

uden problemer kunne ramme køreledningen. 

Derfor lånte klubben en lukket godsvogn til 

juletræerne. Det blev imidlertid mere og mere 

vanskeligt, efterhånden som DSB udrangerede 

deres gamle godsvogne, og en moderne godsvogn 

passede ej heller i stilen til resten af veterantoget. 

Derfor besluttede man at restaurere en af klubben 

egne lagervogne, der var købt nogle år tidligere. Hj 

vognene er godt nok af nyere dato, men passer 

alligevel godt ind i vort veterantog. Det er jo 

ombyggede Q-vogne fra DSB, og fra 1956 blev de 

ombygget i stort antal. Onde tunger vil vide, at 

vognene omtrent blev bygget om i den ene ende af 

værkstedet og udrangeret i den anden. Vognene 

kom således ikke til at køre ret meget og vores Hj 

vogn var bestemt ikke slidt op, men til gengæld ret 

rusten af mange års stilstand. 

 

Hj vognen kom i sommeren 1996 til værkstedet i 

Græsted, hvor den straks blev løftet og renset af. 

Dens bremsesystem blev ombygget med en 

moderne KE-styreventil og derefter malet. Vognen 

var klar til juletrafikken 1996. 

Hj 37 768 fremstår i dag præcist, som da den i 

60'erne forlod ombygningsværkstedet hos DSB. 

Vognen er uundværlig til juletræer i juletrafikken 

eller barnevogne på store tog på fjernbanen. 
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Byggested............Scandia 

Byggeår..............1919 / 1960 

EVN..................20 86 1117 068-8 

Hjuldiameter.........960 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Last.................16 tons 

Vognvægt.............12 tons + last 

Bremsevægt...........10 / 16 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......80 km/t 

Længde over puffere..8 230 mm 

Akselafstand.........4 500 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

Bundflade............18,8 m² 

Pakrum............... - 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Træ rødbrun 
 

 

 

 

 
 

Juletog til Mårum, december 2009. Vognen kunne sagtens rumme de mange juletræer (ECP) 

 
 

Hj-vognen er en moderniseret udgave af serien af Q-vogne, der var grundstammen af godsvognene (EO) 
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Danske Statsbaner 

DSB PB 11073 Scandia, Randers 1947 
 

DSB havde i slutningen af trediverne lejet en del 

godsvogne fra privatbanerne som supplement til 

den efterhånden forældede og nedslidte vognpark. 

De lejede vogne hørte godt nok ikke til det mest 

moderne materiel, men de løste et akut transport-

problem. Da der under anden verdenskrig var stor 

mangel på olie og benzin til bilerne, kom jern-

banen til at spille en stor og vigtig rolle i det 

danske samfund. Der blev nu endnu større mangel 

på godsvogne. DSB fik derfor leveret en hel del 

nye godsvogne. Alene i 1942 - 43 modtog man 

705 Pb-vogne. Efter krigen leverede DSB de nu 

helt udslidte godsvogne tilbage til de privatbaner, 

hvorfra de havde lejet dem. Fabrikken Scandia i 

Randers fik travlt. Der skulle bygges både person- 

og godsvogne, som man i de sidste fem år havde 

været i frygtelig bekneb for. 

I 1947 leverede Scandia så Pb 11073, en solidt 

bygget toakslet åben godsvogn med ca. 1,5 meter 

høje sidefjæle. Alle de nye vogne gjorde god 

fyldest på de nedslidte og forsømte jernbaner. I 

slutningen af 1960'erne begyndte lastbilerne at 

blive en trussel for DSB's godsdivision. De 

ringeste af godsvognene blev enten ophugget eller 

hensat til bedre tider. 

Efter at Nordsjællands Jernbaneklub i 1984 havde 

påbegyndt restaurering af en åben godsvogn, OHJ 

Ph 466, og hurtigt kunne konstatere, at vognen var 

rustet op og derfor ikke lod sig reparere, manglede 

klubben en erstatning. Valget faldt på Pb 11073, 

som kunne købes af DSB for et symbolsk beløb. 

Vognen var ved købet i så god stand, at den kunne 

sættes i drift med det samme. 

Klubbens primære formål med denne vogn var at 

have noget til at transportere juletræer i. Sidst i 

70'erne begyndte dagbladet Politiken i december 

måned at arrangere udflugter efter juletræer. De 

første år brugte klubben den ene af de godsvogne, 

der om sommeren blev anvendt som kullager. Det 

var et stort arbejde hvert år at skulle rense vognen 

for kulstøv og snavs. Man forsøgte sig ét år med 

klubbens lukkede pakvogn OHJ E 243, men det 

var ingen succes. Det var alt for besværligt at 

bakse de mange store juletræer ind og ud af 

vognen. I nogle år lånte man en åben godsvogn af 

DSB, specielt til lejligheden, men da ingen af 

DSB's godsvogne er udstyret med gennemgående 

dampvarmeledning, gjorde det oprangeringen 

yderst vanskelig, da vognen altid skulle gå bagerst. 

Pb 11073 er en stor gevinst for klubben, og den 

kunne i mange år ses i december, når man kørte til 

skovs efter juletræer. I en årrække anvendtes 

vognen primært til kullager for damplokomo-

tiverne. 

Vognen udløb i 2006 af revision. Da den kom ind i 

værkstedet i Græsted kunne det konstateres, at alt 

træet i sider og bund var så råddent, at det skulle 

udskiftes. Nyt træ blev fremstillet og man gik i 

gang med at banke rust af vanger og vinkeljern. På 

grund af stort pres på værkstedet i Græsted, blev 

det i 2008 besluttet at køre den til Rungsted, hvor 

man var bedre gearet til jernarbejde, men her var 

fokus udelukkende på at få DSB K 582 ud at køre. 

Efter at kul leveres i "Big Bags" mistede vognen 

delvis sin berettelse. Vognen er hensat i Rungsted 

indtil videre. 
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Byggested............Scandia 

Byggeår..............1947 

EVN..................20 86 5111 073-5 

Hjuldiameter.........980 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Last.................11,9 tons 

Taravægt.............10 tons 

Vognvægt.............10 tons + last 

Bremsevægt...........9 / 20 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......80 km/t 

Længde over puffere..9 000 mm 

Akselafstand.........4 950 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

Bundflade............21,5 m² 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Træ rødbrun 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Pb - vognen udgjorde i mange år grundstammen af DSB's åbne godsvogne (BJ) 
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Danske Statsbaner  /  Carlsberg Bryggerierne 

DSB ZA 99521 Atlas, Stockholm 1885 
 

Denne godsvogn blev bygget til de svenske 

statsbaner i 1885. De første 11 år kørte den i 

Sverige og var da brunmalet. Efter ankomsten til 

Danmark i 1896 blev den malet hvid, fik ejer-

mærker og tekst på siderne, og kørte nu med 

produkter fra Ny Carlsberg Bryggerierne. For at 

øllet under transporten kunne holde sig koldt, var 

vognen forsynet med iskasser, der blev fyldt 

gennem nogle lemme i taget. I den ene ende af 

vognen er der stiger i gavlen, så man let kunne 

bringe isen op til lemmene. Efterhånden blev der 

behov for stadig kraftigere vogne i de større tog, 

og Za 9821 blev i 1946 solgt af Carlsberg til 

Thisted - Fjerritslev Jernbane, hvor den blev 

omlitreret til TFJ I 100. På TFJ kørte vognen til 

banens lukning i 1969. 

Vognen har aldrig været udstyret med trykluft-

bremse, men havde en del af sin levetid 

vacuumledning. Da Nordsjællands Jernbaneklub 

havde købt vognen, stødte man på et uforudset 

problem. DSB kunne af tekniske grunde ikke 

transportere vognen til Sjælland på egne hjul. Det 

samme gjaldt en anden lille vogn, klubben havde 

købt næsten samtidig, nemlig FFJ Em 37. Et af 

klubbens medlemmer fik imidlertid den idé, at 

man kunne få fragtet vognene til Helsingør på 

jernbanefærge. Jernbanefærgen på overfarten 

mellem Glyngøre og Nykøbing Mors skulle hvert 

år til eftersyn på værft, og i den periode lånte man 

jernbanefærgen Dan fra Helsingør - Helsingborg 

overfarten. Jernbaneklubben fik ordnet det således, 

at færgen Dan på vejen tilbage til Helsingør lagde 

til i Aalborg, hvor de to vogne blev hejst om bord 

af en stor kran. Derved var transportproblemet løst 

billigt og nemt. 

Vognen havde de sidste år kørt for det lokale 

Tuborg-depot, og da klubben fattedes penge, 

lykkedes det at få Tuborg depotet i Helsingør til at 

finansiere både indkøb, transport og maling af 

vognen. Den blev atter malet hvid med teksten 

Tuborg hen over siden. Vognen var altid med i 

togene på Hornbækbanen i de første år. På grund 

af råd i vognkassen var det imidlertid nødvendigt 

at tage vognen ud af drift i midten af 70'erne. 

Under restaureringen opdagede man, at Tuborg 

aldrig har haft en vogn med de mål, men det havde 

Carlsberg til gengæld. Vognen blev forsynet med 

iskasse attrapper og løbebrædder på taget samt en 

nyfremstillet stige på endegavlen. Da vognen 

endelig var færdig i 1980, fremstod den præcis, 

som da den for første gang transporterede 

Carlsberg-øl ud i 1896. Under sidste fase af 

restaureringsarbejdet (opmaling), havde klubben 

haft et meget nært samarbejde med Carlsberg. Det 

var derfor en stor glæde, da klubben foruden en 

check på 25.000,- kr. til dækning af materialer, 

endvidere fik foræret et fadølanlæg model 1920. 

Vognen var en årrække udstillet på DSB's jern-

banemuseum i Odense. 

I 2008 kom vognen i værkstedet for en gennem-

gribende restaurering der afsluttedes i 2009 med 

overrækkelsen af 169.000 kr. fra Carlsberg. 

Vognen ændrede samtidig nummer fra Za 9821 til 

Za 99 521 og efter ønske fra Carlsberg undlod man 

at male svastika inde i stjernen. Iskasse attrapper, 

løbebrædder samt gavlstigen blev ved samme 

lejlighed fjernet igen. 

Efter at have stået pakket ind i presenninger ved 

Rungsted Remise i flere år, blev det i 2022 aftalt, 

at den kunne følge med SJ S 1307 til Gedser og 

blive udstillet sammen med 1307. 
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Byggested............Atlas 

Byggeår..............1885 

EVN..................42 86 0000 521-2 

Hjuldiameter.........920 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Last.................7,5 tons 

Taravægt.............8,5 tons 

Vognvægt.............8,5 tons + last 

Bremsevægt...........0 tons 

Bremse...............Stangbremse 

Max. hastighed.......60 km/t 

Længde over puffere..6 770 mm 

Akselafstand.........3 050 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

Bundflade............11,2 m² 

Pakrum............... - 

El-anlæg............. - 

Belysning............ - 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Træ hvid 
 

 

 

 
 

 

 
 

Carlsberg anvendte det gamle nordiske frugtbarhedssymbol indtil 1940, men allerede i 1904 tegnede 

Bindesbøll det nye moderne Carlsberg-logo, hvorved alle vognene ændrede udseende (BJ) 
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Danske Statsbaner  /  DDPA 

DSB ZE 502180 Norddeutsche Waggonfabrik, Bremen 1920 
 

Denne vogn er en beholdervogn beregnet til trans-

port af benzin og lignende produkter for Det Dan-

ske Petroleums Aktieselskab, normalt forkortet 

DDPA. Selskabet ændrede senere navn til Dansk 

Esso. Vognen blev bygget i 1920 i Tyskland, som 

en slags krigsskadeerstatning, efter den 1. Ver-

denskrig. 

Nordsjællands Jernbaneklub fik i 1969 vognen 

foræret af ESSO. Ved leveringen var den malet i 

moderne farver med ESSO's mærker, bremsehuset 

manglede og vognen var uden trykluftbremse, 

hvorfor den aldrig måtte gå som bagerste vogn i 

toget. 

I de første år klubben kørte veterantog på 

Hornbækbanen stod vognen fast som vand-

forsyning i Gilleleje. Da det senere lykkedes at få 

opstillet en brandhane (hydrant) i Gilleleje, 

mistede vognen sin berettigelse. 

Klubben besluttede i 1981 at lade vognen restau-

rere, og med tilskud fra ESSO blev den ført tilbage 

til sit oprindelige udseende fra 1920. Ved denne 

lejlighed blev der nyfremstillet et lukket bremse-

hus til vognen. 

Desværre er alle de gamle vandkraner rundt 

omkring på stationerne i dag helt forsvundet, 

hvorfor det ofte kan være et problem at skaffe 

store mængder vand på kort tid. Da et damplo-

komotiv bruger meget vand, har klubben på mange 

af sine større udflugter haft behov for at medbringe 

ekstra vand i beholdervognen. Det er derfor 

stadigvæk muligt at opleve en tidstypisk godsvogn 

fra tyverne i drift i dag. 

 

 
 

 Tankvognen var i mange år vanddepot for lokomotivet i Gilleleje (PL) 
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Byggested............Bremen 

Byggeår..............1920 

EVN..................20 86 0700 180-6 

Hjuldiameter.........1025 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Last.................15 tons 

Taravægt.............10,8 tons 

Vognvægt.............11 tons + last 

Bremsevægt...........10 / 16 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......80 km/t 

Længde over puffere..8 780 mm 

Akselafstand.........4 000 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

Rumindhold...........15 m³ 

Pakrum............... - 

El-anlæg............. - 

Belysning............ - 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning........... - 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ze 502180 på Frederiksberg station i midten af 80'erne (BJ) 
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Odsherreds Jernbane 

OHJ E 243 Vulcan, Maribo 1899 
 

Til Odsherredsbanens åbning i 1899 anskaffedes 

bl. a. to rejsegods- og kedelvogne, som fik litre-

ringen OHJ E 242 og OHJ E 243. Begge vogne 

blev leveret med åbne endeperroner. Endnu så sent 

som i 1931 stod vognene opført hos DSB som 

rejsegods- og kedelvogne, og begge havde endnu 

den oprindelige petroleumsbelysning. Ved en 

senere ombygning blev kedlen fjernet, vognene fik 

elektrisk belysning, og endeperronerne blev lukket. 

OHJ E 243 var i drift helt frem til 1975 med sidste 

revision i 1971. Året efter, i 1976, fandt nogle af 

Nordsjællands Jernbaneklubs medlemmer vognen i 

Holbæk, og den blev købt af Odsherredsbanen for 

1000,- kr. + moms. 

 

Ligesom alle klubbens andre vogne fik E 243 

straks efter købet fornyet sit tagpap. Ved købet var 

vognen i relativ dårlig stand. Klubben gik derfor i 

gang med restaureringsarbejdet allerede i 1977. 

Det var ikke muligt at føre vognen tilbage til sit 

oprindelige udseende med åbne endeperroner eller 

reetablere det gamle kedelanlæg, som blev skrottet 

i 30'erne. Den er ført tilbage til sit udseende efter 

ombygningen i 1930'erne. 

Det var nødvendigt at udskifte meget af træværket, 

bl.a. var egetræsvangerne under gavlene samt 

nogle af de lodrette stolper stærkt angrebet af råd. 

Da man i dag ikke uden store udgifter kan få 

brædder med samme bredde som i gamle dage, har 

klubben udskiftet hele beklædningen i både sider 

og gavle. 

Vognen havde ved overtagelsen et stort pakrum 

med skydedøre i begge sider, begge forsynet med 

vinduer. I modsatte ende af vognen var der en lille 

togførerkupé. I begge sider af denne var der 

kigkasser, så togføreren uden at skulle rejse sig 

kunne se ned langs begge sider af toget. I 

togførerkupéen findes vognens skruebremse, og 

her er der også en lille kakkelovn til opvarmning 

og kogning af kaffe, tilberedning af varm mad og 

meget andet. Ved siden af togførerkupéen er der et 

lille forrum med reol, knager og emaljehåndvask. I 

begge ender har vognen døre med vinduer samt 

overgangsbro. Det var solidt håndværk, Vulcan 

lavede i sin tid. 

Under restaureringen blev det besluttet at indrette 

vognen med både personalefaciliteter og rullende 

værksted. Det store pakrum blev delt i to rum af en 

skillevæg. I det ene rum indrettedes værksted. Her 

var værktøj, filebænk, 220 volt dieseldrevet 

elværk, smøreolie; alt hvad man kan få brug for på 

en større udflugt, hvor man er væk hjemmefra i 

længere tid. Først i 1981 stod vognen færdig. 

Klubben havde fået en meget alsidig pakvogn For 

at gøre plads til de mange barnevogne mv. blev 

værkstedet imidlertid demonteret i 1997. 

Da vognen i 2006 udløb af revision, kom den til 

Rungsted. En lille gruppe unge medlemmer så i  

E 243 et overskueligt restaureringsprojekt, thi 

vognen var efter mange års udendørs opbevaring i 

rigtig dårlig stand. I 2010 gik de i gang med at 

brænde al den gamle maling af samt reparere taget. 

Den omfattende restaurering afsluttedes pr. 

19.08.2012 med at vognen blev revideret. 

Vognen kan derfor atter opleves i veterantoget. 
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Byggested............Vulcan 

Byggeår..............1899 

EVN..................50 86 9300 243-0 

Hjuldiameter.........960 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Last.................10 tons 

Taravægt.............11 tons 

Vognvægt.............11 tons + last 

Bremsevægt...........11 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......80 km/t 

Længde over puffere..9 745 mm 

Akselafstand.........5 850 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

Bundflade............15 m² 

Pakrum...............3,4 x 2,5 m 

El-anlæg............. - 

Belysning............petroleum 

Opvarmning...........Kakkelovn 

140km/t - godkendt...Nej 

Beklædning...........Træ Almue brun 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Når man har en pakvogn, er det ingen sag at medtage cykler og barnevogne, Græsted juli 2002 (BJ) 
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Odsherreds Jernbane 

OHJ PH 454 Norddeutsche Waggonfabrik, Bremen 1920 
 

Langt de fleste af de danske privatbaner fik i 

tyverne leveret små lavsidede åbne godsvogne. 

Disse fik hurtigt øgenavnet "Kejser Wilhelm-

vogne", da mange af dem var en slags krigs-

skadeerstatning. Vognen er en tysk standard gods-

vogn af typen A1, som kom til landet i stort tal 

efter 1.verdenskrig. 

 

Odsherreds Jernbane var heller ikke nogen 

undtagelse. Vognene blev anvendt til alle slags 

transporter af gods, der ikke tog skade af den fri 

natur. Men som tiden gik, faldt godsmængden på 

Odsherredsbanen, og en del af de små vogne blev 

tilovers. 

 

Nordsjællands Jernbaneklub havde et behov for 

denne lavsidede godsvognstype. Når klubben fik 

leveret kul til damplokomotiverne, blev kullene 

læsset op i en af klubbens åbne godsvogne. Herfra 

kunne klubbens medlemmer så skovle kullene 

direkte over i de små damplokomotiver. Klubben 

havde to åbne godsvogne, begge uden tryk-

luftbremse, hvilket gjorde brugen af dem lidt 

besværlig, idet de ikke må gå som sidste vogn i et 

tog. I 1978 så man sig derfor om efter en afløser, 

og valget faldt på OHJ Ph 454. Vognen var 

udstyret med trykluftbremse, og var efter 

omstændighederne i god stand. Klubben byttede 

den for LJ P 211. 

 

Klubben havde allerede en anden godsvogn, OHJ 

Ph 466, som det ikke gik så godt. Det viste sig, at 

den var i en så ringe stand, at den ikke umiddelbart 

lod sig reparere, hvorefter den blev hugget op. 

Da Ph 454 i 1982 stod færdig, besluttede klubbens 

medlemmer, at det ville være sjovere med en vogn 

fra Silkeborg - Kjellerup - Rødkjærsbro Jernbanen, 

og da denne bane havde haft en tilsvarende vogn, 

omlitreredes vognen således, at den kom til at 

fremstå, som da den i sin tid blev leveret til 

privatbanen SKRJ som P 54. 

På store udflugter, hvor man er væk i flere dage, er 

det nødvendigt med både ekstra kul og vand. 

Klubben har derfor ladet lave en specialkonsol 

med to vandbeholdere, der let kan stilles midt i 

vognen. Det er altså således stadig muligt at se 

gamle åbne godsvogne i klubbens veterantog. 

Vognen anvendes i dag primært som kullager for 

damplokomotiverne. 

 

I anledning af OHJ's 100 års jubilæum i 1997 

restaureredes vognen atter som OHJ Ph 454. Da 

vognen i 2009 udløb af revision, blev den hensat i 

Rungsted, hvor den anvendes til kullager. 

 

 
 

Fra 1982 til 1997 kørte vognen som SKRJ P 54 (BJ) 
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Byggested............Bremen 

Byggeår..............1920 

EVN..................43 86 0000 454-5 

Hjuldiameter.........935 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Last.................15 tons 

Taravægt.............8,7 tons 

Vognvægt.............9 tons + last 

Bremsevægt...........9 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......80 km/t 

Længde over puffere..8 100 mm 

Akselafstand.........4 000 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

Bundflade............18 m² 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Træ Sort 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

De rejsende oplever især Ph 454, som kul lager i Rungsted. Her ses den ved remisen i 2001 (EO)   
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Forhenværende driftsmateriel der er afhændet 
 

 

Danske Statsbaner 

DSB Mc 653 Triangel, Odense 1928 
 

Statsbanerne købte sidst i tyverne en del små 

motorvogne til deres sidebaner. DSB Mc 653 er en 

videreudvikling og forbedret udgave af DSB's 

første motorvogne, Me - vognene (se f.eks. LNJ M 

4, der er af denne type). Da den blev leveret til 

DSB i 1928, blev den litreret Mf 67. De væsent-

ligste forbedringer bestod i større motor, en fire-

trins gearkasse, samt at man var så forudseende at 

forsyne vognene med almindeligt træktøj og 

puffer. 

Ved den store omlitrering af DSB's materiel i 1941 

kom vognen til at hedde Mf 646. 

Vognene blev anvendt på DSB's mange sidebaner 

med moderat persontrafik. De gjorde stor gavn, og 

i 1950 blev en del af dem moderniseret med 

dieselmotorer på 150 hk. Mf 646 blev ved den 

lejlighed omlitreret til DSB Mc 653. Dette forlæn-

gede deres levetid med ca. seks år. Sidst i 50'erne 

var kravet om moderne materiel med god komfort 

så stort, at vognene enten blev erstattet af de 

kendte Mo-vogne, eller også blev sidebanen blot 

nedlagt. De ombyggede motorvogne blev alle solgt 

til privatbanerne, hvor de blev brugt til såvel 

person- som godstog, når disse tog ikke var på 

mere end fem - seks vogne. 

En af vognene kom til Ringkøbing – Ørnhøj – Hol-

stebro Jernbane, hvor den nu omlitreredes til 

RØHJ M 4. Her kørte vognen til banen blev 

nedlagt i 1962, hvorefter den blev solgt til Vemb – 

Lemvig – Thyborøn Jernbane og blev litreret 

VLTJ M 2. Her blev den hovedsagelig anvendt til 

lettere godstog, til brug for baneafdelingen og til 

lidt rangering. 

 

I 1974 blev vognen solgt til Triangelklubben, der 

i 1978 videresolgte den til Nordsjællands Jern-

baneklub. Efter de sidste år på VLTJ var vognen i 

meget dårlig forfatning. I et forsøg på at få vognen 

hurtigt ud at køre igen, indgik man aftale med en 

kommune om et beskæftigelsesprojekt. Desværre 

indså projektets leder først for alvor opgavens 

omfang, da man havde fået skilt hele vognen ad. 

Nordsjællands Jernbaneklub stod derfor med et 

køretøj, som det vil være et overordentligt stort 

arbejde at få ud at køre igen. 

 

Da klubben ikke havde noget medlemsmæssig 

overskud til at genoptage restaureringen af DSB 

Mc 653, henstod vognen i mange år i Græsted, 

pakket ind i presenninger. 

 

I 2018 var den i så ringe stand, at man opgav at få 

den gjort køreklar og Mc 653 blev tilbudt 

veteranbanen Bryrup Vrads, hvor den enten skulle 

restaureres og indgå i deres samling af Triangel 

motorvogne eller bruges som reservedele. 
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Byggested............Triangel 

Byggeår..............1928 

Byggenummer..........1213 

EVN..................95 86 0020 002-5 

Akselfølge...........1A 

Motor................Leyland 

(ombygget fra benzin i 1950+1962) 

Antal cylindre.......6 

Motorvolumen.........11,1 liter 

Motoreffekt..........150 hk 

Brændstof............Diesel 

Transmission.........Mekanisk 

Hjuldiameter.........930 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Akseltryk, max.......9 tons 

Tomvægt..............16,7 tons 

Tjenestevægt.........18 tons 

Bremsevægt...........16 tons 

Bremse...............Trykluft   F41 8" 

Brændstofforråd......125 liter 

Forbrug pr. km. ca... - 

Max. hastighed.......70 km/t 

Længde over puffere..11 330 mm 

Akselafstand.........5 900 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............24 Volt 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Centralvarme 

Motorforvarmning.....Nej 

Pladstype............Fællesklasse 

Antal siddepladser...33 

Toilet...............Ja 

Post- og rejsegods...Ja 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Teaktræ 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Klubben håber, at også denne vogn med tiden bliver restaureret (PRH) 
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Helsingør - Hornbæk - Gilleleje Banen 

HHGB M 1 DEVA, Västerås 1921 
 

Hornbækbanen startede ligesom alle andre danske 

privatbaner med udelukkende damplokomotiver 

som trækkraft. Efter 1. verdenskrig nåede kul-

priserne i Danmark rekordhøjder, og det blev tvin-

gende nødvendigt at se sig om efter en eller anden 

form for motorlokomotiv. Banen prøvede først 

med at lade en af sine godsvogne ombygge til en 

meget primitiv form for motorlokomotiv. Efter et 

halvt år opgav man. Et par år senere lejede man et 

motorlokomotiv fra den svenske fabrik DEVA 

(Diesel Elektriska Vagn Aktiebolaget) i Västerås. 

Lejemålet løb fra 1923, og da motorlokomotivet 

viste sig på alle måder at svare til forventningerne, 

købte HHGB det i 1925. Da havnesporet i 

Helsingør visse steder har nogle meget skarpe 

kurver (ned til 54 meter i radius), måtte Scandia i 

Randers dog, inden det blev sat i drift, ombygge 

det, så det i stedet for lænkeaksler fik bogier. 

Motoren ligger midt i vognen, og der er i hver 

ende et førerrum. Førerpladsen er i højre side af 

førerrummet, så der er mulighed for at gå fra 

lokomotivet til vognene. Bag førerpladsen i den 

ene ende er der et rejsegodsrum med dobbelte 

fløjdøre i begge sider, og i den modsatte ende, 

også bag førerrummet, er der en postkupé. Her er 

der adgang både fra førerrum og maskinrum og 

desuden gennem en enkelt dør i vognsiden. 

Motorlokomotivet var ikke bygget til de store tog, 

men det var der heller ikke brug for i HHGB's 

normale drift. 

Lokomotivets motor er enestående derved, at den 

forstøver olien ved hjælp af tryk-luft. Et særligt 

system af spejle gjorde det muligt for motorføreren 

fra førerpladsen at se, om motoren arbejdede 

korrekt. Dette kunne han kontrollere ved at se på 

udstødningsrøgen. 

 

Efter 1930'erne var M 1 for det meste kun reserve 

for det andet af banens lokomotiver, men da dette 

brændte på havnen i Helsingør i 1969, kom M 1 til 

at være alene om godstogene. De sidste år kunne 

den gamle maskine knap nok slæbe sig af sted, og i 

1974 blev den endeligt udrangeret. Nordsjællands 

Jernbaneklub købte M 1 i 1975. Det hører til 

blandt verdens ældste diesellokomotiver og er 

derfor en værdig museumsgenstand. Det bliver et 

meget stort arbejde at sætte lokomotivet i køreklar 

stand. Lokomotivet er udstillet i Gedser Remise. 

 

 

I foråret 2017 meddelte Danmarks Jernbane-

museum, at de havde noget materiel, som var i 

overtal og som de ville tilbyde andre klubber. 

Samtidig var der materiel, som museet var meget 

interesseret i at få i bytte. I november 2017 gik 

byttehandlen i orden og M1, Ruston og 

godsvognen DSB E 53401 blev overdraget til 

museet. I bytte fik NsjK motorvognen DSB MO 

1878, restaurantvognen DSB Bu 3702, person-

vognene DSB Ac 40, DSB Cl 1514, OKMJ A 11, 

pakvognen DSB Eh 6606 (der i 2009 indgik i 

byttehandlen om DSB K 582) samt Køf HTJ 64. 
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Byggested............DEVA 

Byggeår..............1921 

Byggenummer..........17 

EVN..................92 86 0030 001-8 

Akselfølge...........1A A1 

Motor................Atlas 

Antal cylindre....... 

Motorvolumen.........    liter 

Motoreffekt..........120 hk 

Brændstof............Diesel 

Transmission.........Elektrisk 

Hjuldiameter.........    mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Tomvægt..............34 tons 

Tjenestevægt.........   tons 

Bremsevægt...........   tons 

Bremse...............Trykluft 

Brændstofforråd......   liter 

Forbrug pr. km. ca... - 

Max. hastighed.......60 km/t 

Længde over puffere..14 400 mm 

Akselafstand.........(1810) +6620 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............   Volt 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Kølevand 

Motorforvarmning.....Nej 

Pladstype............ - 

Antal siddepladser... - 

Toilet...............Nej 

Post- og rejsegods...Ja 

140km/t - godkendt...Nej 

Beklædning...........Teaktræ 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

HHGB M 1 på en af de sidste driftsdage på Hornbækbanen (PRH) 

  



 

190 

Hørve - Værslev Jernbane 

HVJ M 5 (Triangel, Odense 1935) 
 

Historien begynder allerede i 1917, da Troldhede - 

Kolding - Vejen Jernbane (TKVJ) åbnede. Driften 

af den korte sidelinje mellem Vejen og Gesten var 

uforholdsmæssig dyr. Man fandt, i lighed med et 

antal andre privatbaner, en billig løsning ved at 

ombygge en almindelig personvogn hos De 

forenede Automobilfabrikker (Triangel) i Odense. 

Der skulle nu findes en velegnet vogn. Valget faldt 

på TKVJ D 61, der var en kombineret post- og 3. 

kl. personvogn, bygget i 1917 hos Scandia i 

Randers. Ved ombygningen til TKVJ M 5 blev det 

meste af "personvognsdelen" anvendt til passager-

afdeling, medens "postdelen" blev brugt til fører-

rum og et ret rummeligt rejsegodsrum. Under-

vognen blev forstærket af hensyn til den tunge 

motor med gearkasse og anden hjælpeudrustning. 

Resultatet blev en brugbar motorvogn med en 125 

hk benzinmotor og plads til 20 rejsende plus 

yderligere 10 på klapsæder. TKVJ M 5 blev meget 

populær og bestred det meste af togtrafikken fra 

1935 til 1951. Den fik øgenavnet Lille Johannes 

efter en af Vejen - Gesten strækningens for-

kæmpere, nationalbankdirektør Johannes Laurit-

sen. Under krigen blev M 5 forsynet med gas-

generator og kunne herefter stadig klare det meste 

af trafikken, mens hovedlinjen hovedsagelig måtte 

klare sig med damptog. 

I 1951 blev strækningen Vejen - Gesten nedlagt, 

og M 5 blev arbejdsløs, da den egnede sig dårligt 

til at køre på hovedstrækningen Kolding - Trold-

hede. Den blev solgt til Hørve - Værslev Jernbane 

(HVJ), og gennemgik ved samme lejlighed en 

større ombygning og modernisering. Siddeplads-

antallet blev øget til 26 på lavryggede, røde læder

sofaer, og der blev indrettet toilet midt i vognen. 

Samtidig blev endeperronerne lukket og motoren 

udskiftet med en 125 hk Leyland dieselmotor. Men 

også HVJ måtte lukke. Det skete i 1957, hvorefter 

vognen overgik til Odsherreds Jernbane (OHJ), 

dog uden at blive omlitreret. Her havde man ikke 

så megen glæde af den, men man lånte den ud til 

andre baner i nød.  

I 1970 blev vognen købt af Kolding Loko-

motivklub (KLK) og transporteret til Hårlev, hvor 

den blev forsynet med en "ny" brugt motor samt 

køleren fra LNJ M 4, der på det tidspunkt var 

"hensat". I KLK's tid har M 5 ikke været meget 

anvendt, og da Nordsjællands Jernbaneklub mang-

lede en "makker"-vogn til LNJ M 4, i forbindelse 

med introduktionen af motortog på Gribskovbanen 

i 1989, indgik man samme år aftale med KLK om 

leje af vognen, der selv kunne køre til Sjælland 

den 09.07.1989. 

Jernbaneklubben fik, efter to års "løbende ved-

ligeholdelse" samt udskiftning af sæder og 

varmesystem, vognen til at se ud, som da den i 

1951 begyndte sin tilværelse på Hørve - Værslev 

Jernbane. 

Ved en større materielrokade i 1998, hvor en 

privatperson, solgte sin samling af jernbane-

materiel til Jernbanemuseet, fik Kolding Loko-

motivklub pludselig en mulighed for at mageskifte 

to driftsvogne med lånekontrakten på M5 og da 

denne i foråret 2000 udløb, ønskede Jernbane-

museet vognen leveret tilbage. Lørdag den 

19.02.2000 blev der kørt afskedstur Græsted - 

Tisvildeleje. Hermed sluttede Triangel æraen i 

Nordsjællands Jernbaneklub. 
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Byggested............Triangel 

Byggeår..............1935 

Byggenummer..........1382 

Akselfølge...........1A 

Motor................Leyland 

 (ombygget fra benzin i 1951) 

Antal cylindre.......6 

Motorvolumen.........9,8 liter 

Motoreffekt..........150 hk 

Brændstof............Diesel 

Transmission.........Mekanisk 

Hjuldiameter.........920 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Tomvægt..............16,4 tons 

Tjenestevægt.........18,0 tons 

Bremsevægt...........15,0 tons 

Bremse...............Trykluft 

Brændstofforråd......125 liter 

Max. hastighed.......60 km/t 

Længde over puffere..11 500 mm 

Akselafstand.........5 800 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............24 Volt 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Centralvarme 

Pladstype............Fællesklasse 

Antal siddepladser...26 

Toilet...............Ja 

Post- og rejsegods...Ja 

Beklædning...........Teaktræ 
 

 

 

 
 

HVJ M 5 og LNJ M 4 forlader Hillerød station på vej mod Gribskov   (arkiv) 

 

 

 
 

M5 var ofte i Rungsted. Her rangerer den på det dengang store spornet vest for remisen (arkiv) 
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Odense - Kerteminde - Martofte Jernbane 

OKMJ A 11 Scandia, Randers 1914 
 

Jernbanen fra Odense til Dalby åbnedes i år 1900, 

og i 1914 blev den forlænget til Martofte. Til 

banens forlængelse blev der indkøbt mere rullende 

materiel. Man havde i 1911 bestilt en 3.klasses 

personvogn, OKMJ C9 fra Arlöf, Malmö, som 

også er i NsjK's drift (se omtale nedenfor). C9 

havde store flotte endeperroner og et smukt dob-

belt buet tag ud over endeperronerne. Derfor 

ønskede banen samme flotte design på de to 

2.klasses vogne, som man nu var i færd med at 

skulle købe. Tilbuddet fra Arlöf var imidlertid 

noget højere end tilbuddet fra Scandia, der vandt 

leverancen. Dog viste det sig at Scandia ikke 

evnede samme fine tagkrumning som svenske 

Arlöf og derfor endte den som en mellemting 

mellem C9 og klubbens anden vogn C32, rent 

designmæssigt. 

Fra Scandia ankom i 1914 2 nye 2.klasses vogne, 

A10 og A11 med 4 kupéer og toilet. De var af en 

type, som var meget almindelige på de fleste 

danske privatbaner, men i modsætning til de andre 

fynske baner, blev OKMJ ved med at køre med to-

akslede personvogne OKMJ A10, A11 og C9 lige 

til banens lukning i 1966. 

 

OKMJ A11 blev i 1966 solgt til to jernbane-

entusiaster, Hermind & Mikkelsen, der var 

tilknyttet ”Jernbanehistorisk Selskab”. A11 stod i 

mange år i Odense, hvor Poul Skov holdt øje med 

den indtil den kom til Skælskør. 

Sidst i 1970'erne var en nystartet jernbaneklub ved 

Skælskør (Foreningen Dalmose Skælskør Banen) 

interesserede i at låne det rullende materiel, som 

Hermind & Mikkelsen havde stående. A11 kom til 

Skælskør og efter et par år, blev vognen sat i stand. 

Taget var utæt – temmelig utæt endda, men en 

dygtig tømrer fik skik på den på et beskæftigelses-

projekt i Korsør. Den var også noget rippet for 

lamper, håndtag oma. Skælskør klubben prøvede 

også at lægge plys på nogle af sæderne, men det 

var så dyrt at de måtte opgive det. A11 indgik i 

klubbens veterantog i årene 1991 - 92. 

Hermind indgik i 1999 en aftale om salg af alt 

materiel til Jernbanemuseet. Vognen skiftede 

dermed ejer og Skælskørklubben måtte aflevere 

vognen til museet sammen med meget af det 

øvrige lånte materiel. 

 

Museet stationerede A11 i Randers, hvor den har 

indgået i flere af museets veterantogskørsler frem 

til 2011, hvor vognen kom på værksted for en 

større renovering. 

 

OKMJ A10 kom i 1966 til Kolding Lokomotiv-

klub (KLK) og ved en fusion i den 01.01.2010 

med Jernbanemuseet, kom vognen ind i museets 

samling. Dermed havde museet nu begge vogne. 

 

Ved den store materieludskillelse i 2017 blev 

OKMJ A11 udbudt til jernbaneklubberne. Da NsjK 

allerede havde damplokomotivet OKMJ Nr. 14 

samt personvognen OKMJ C9, ville A11 passe fint 

i samlingen. Desuden vægtede det, at NsjK har 

gennemført store renoveringsprojekter på andre 

vogne, og dermed har forudsætningerne for at 

slutføre renoveringsarbejdet. Vognen kom den 

21.04.2018 til Græsted, pakket ind i presenninger, 

og sat til side til senere. 

I foråret 2021 blev der indgået aftale med Syd-

fynske Veteranjernbane i Faaborg om at de kunne 

overtage A11. Lørdag den 15. maj kørte A11 fra 

Græsted for sidste gang. 
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Byggested............Scandia, Randers 

Byggeår..............1914 

EVN..................50 86 1420 011-3 

Hjuldiameter......... mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Taravægt.............12 tons 

Vognvægt.............14,5 tons 

Bremsevægt...........14 tons 

Bremse...............Trykluft   KE/P 

Max. hastighed.......80 km/t 

Længde over puffere..12 390 mm 

Akselafstand.........6 800 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg............. 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Dampvarme 

Pladstype............2. klasse 

Antal rygere......... 0 

Antal ikke rygere....30 

Antal kupéer.........4 

Toilet...............Ja 

140km/t - godkendt...Nej 

Beklædning...........Teaktræ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

OKMJ A 11 kørte i mange år på Skælskør-banen efter at klubben havde sat den i stand 
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Skive - Vestsalling Jernbane 

SVJ Nr. 1 Henschel und Sohn, Kassel 1924 
 

I 1966 købte Nordsjællands Jernbaneklub sit første 

damplokomotiv, Skive - Vestsalling Jernbane Nr. 

1. Maskinen er bygget i 1924 af lokomotiv-

fabrikken Henschel und Sohn og blev leveret til 

SVJ sammen med to lignende lokomotiver. Nr. 1 

er af typen 1B0t, hvoraf der i årene 1883 til 1924 

blev leveret i alt 61 til de danske privatbaner. 

Maskinerne blev leveret fra mange forskellige 

fabrikker, og det specielle for lokomotiverne var, 

at de var lette og letløbende og derfor ganske 

velegnede til baner med svagt spor, og de var 

tilmed billige i drift. Da de egnede sig godt til 

banernes små persontog og lette godstog, fik de 

fleste lang levetid. Det interessante ved Skive - 

Vestsalling Jernbane er, at man allerede fra starten 

indførte motorvognsdrift og allerede året efter fik 

det første diesellokomotiv. De tre damploko-

motiver blev derfor aldrig udnyttet til andet end 

reserve for motortogene, til de ret store godstog og 

en enkelt gang imellem til sneplovtog. Det er en af 

grundene til, at klubbens lokomotiv fremstår så 

originalt i dag. Blandt andet er fyrkassen og 

hjulringene de samme, som maskinen blev leveret 

med i 1924, hvilket er noget meget enestående. Fra 

lokomotivets bagvæg er der overgangsbro til 

tilkoblede person- og pakvogne. Langs kedlens 

højre side, udenom en lille fritstående vandtank og 

skærmet af et gelænder, var der adgang til en 

overgangsbro fra maskinens forende. Tanken var 

oprindelig, at fyrbøderen af sparehensyn skulle 

bistå med billetteringen. Systemet som flere 

privatbaner forsøgte, havde dog så store ulemper 

for både fyringen og passagererne, at det hurtigt 

blev opgivet igen. Lokomotivets kulbeholdning 

opbevaredes i venstre side og hovedparten af 

vandbeholdningen i en rammevandkasse. Hele sin 

levetid ved banen bevarede SVJ Nr. 1 sin originale 

vakuumbremseudrustning. Trykluftbremse blev 

der aldrig bygget på. 

Ved en revision af sikkerhedsbestemmelserne for 

privatbanerne i 1975 blev det forbudt at fremføre 

tog med andet end trykluftbremsede lokomotiver, 

og dels på grund af dette, dels fordi lokomotivet 

trænger til en gennemgribende revision, er det lille 

lokomotiv ikke køreklart. 

SVJ Nr. 1 kaldes til daglig Sorteper, et navn 

DSB's personale gav det, medens klubbens 

medlemmer gjorde det klar til de første ture på 

Hornbækbanen i 1967 - 68, hvor det kørte en del 

film- og udflugts-tog. 

På grund af sin lille størrelse egner maskinen sig 

bedst som udstillingsgenstand og viser herved, 

hvordan det var engang. 

 

 

Ved en byttehandel mellem Dansk Jernbaneklub 

og Nordsjællands Jernbaneklub i foråret 2003 

ombyttedes SVJ Nr. 1 med GDS Nr. 11. 
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Byggested............Henschel 

Byggeår..............1924 

Byggenummer..........20273 

Akselfølge...........1Bt 

Styring..............Heusinger 

Cylinderdiameter.....320 mm 

Slaglængde...........500 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Drivhjulsdiameter....1190 mm 

Løbehjulsdiameter....840 mm 

Kedeltryk............12 atm. 

Hedeflade............36,6 m² 

Overhederflade.......12,6 m² 

Risteareal...........0,9 m² 

Tomvægt..............24,3 tons 

Tjenestevægt.........30,7 tons 

Bremsevægt........... - tons 

Bremse...............Vacuum 

Kulforråd............0,8 tons 

Vandforråd...........4 m³ 

Tendervægt........... - 

Max. hastighed.......70 km/t 

Længde over puffere..7 650 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg............. - 

Belysning............Petroleum 

Maskinen leverer damp til togop-

varmning 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Et virkeligt museumsklenodie. Med udseende præcis som da den blev leveret. Ålsgårde 11.04.1969 (PRH) 
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Danske Statsbaner 

DSB TL 1 Frederiksberg Karosserifabrik 1971 
 

I jernbanens første år førte baneafdelingerne en 

"skyggetilværelse". Jernbaneanlæggene var nye, 

togdriften ringe og kravene til spor mv. ikke særlig 

store. Da arbejdslønnen var lille, blev alle større 

banearbejder normalt udført om natten. Stationerne 

havde betjening, overhalingsspor og sidespor til 

gods, og derfor behøvede man aldrig køre særligt 

langt til et arbejdssted. Baneafdelingen anvendte 

damplokomotiver, værkstedsvogne samt diverse 

åbne lavsidede godsvogne. Det meste af arbejdet 

blev udført ved håndkraft. Det må have været et 

kolossalt slid. I 1950'erne steg kravet til bedre 

komfort i takt med konkurrencen til privat-

bilismen. Lønningerne steg, og en rationalisering 

og modernisering af baneafdelingerne var 

nødvendig. I de øvrige europæiske lande fik 

jernbaneselskaberne lokale bilfabrikker til at 

fremstille lastbillignende køretøjer til jern-

baneskinner. Her i Danmark diskuterede man, om 

man skulle købe udenlandske banetroljer, eller om 

der var danske værksteder, der ville binde an med 

en større ordre. Det var der, og da de dansk-

byggede troljer blev "skræddersyet" til DSB, 

valgte man at placere ordren hos en dansk 

leverandør. I tidens løb har flere forskellige 

værksteder leveret troljer til DSB. 

 

I 1971 leverede Frederiksberg Karosserifabrik i 

København en serie banetroljer. Baneafdelingernes 

køretøjer blev aldrig rigtigt litreret, men fik blot et 

nummer, og ét af disse specialkøretøjer fik Nr. 59. 

Banetroljen kom i de følgende år til at køre over 

det meste af Sjælland. På et tidspunkt blev trolje 

Nr. 59 stationeret i den gamle Slangerupbane-

remise på Nørrebro i København. Her havde 

DSB's sporværktøjsdepot til huse. 

 

Nordsjællands Jernbaneklub faldt, i sin søgen efter 

steder hvor man kunne sætte vogne og lokomotiver 

indendørs, over den gamle remise på Nørrebro. 

Klubben fik i 1982 lov til at stille tre vognenheder 

indenfor i remisen. Året efter kom nok en enhed 

under tag. I efteråret 1985 rykkede sporværk-

tøjsdepotet til nye lokaler i Roskilde, og 

01.01.1986 underskrev klubben en lejekontrakt på 

det gamle remiseanlæg. Ved overtagelsen af 

remisen købte klubben en af DSB-troljerne, der 

stod i remisen. Klubben kunne bruge den til 

rangering med vogne på remiseområdet. Ved 

overtagelsen blev troljen omlitreret til TL 1, fordi 

klubbens mest ihærdige trolje-medlem hedder 

Tage Larsen, og det var hans første trolje. TL 1 

og dens hydraulikkran har været til uvurderlig 

hjælp ved oprydning og afvikling af hele remise-

anlægget. 

 

Troljen havde ingen museumsværdi, men var til 

stor hjælp i klubbens daglige arbejde. Troljen var 

hjemmehørende i Rungsted Remise. 

 

 

I 2019 var troljen i så ringe stand at den blev solgt 

til Aasleff, hugget op og brugt som reservedele til 

Aasleffs øvrige troljer. 
 

 

 

 
 

Den lille trolje var til stor hjælp ved rangering af vogne og her Sm13, i rød udgave, på Nøl (BJ)   
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Byggested............København 

Byggeår..............1971 

Byggenummer.......... 

EVN.................. - 

Akselfølge...........1A 

Motor................Ford Indust. 

Antal cylindre.......6 

Motorvolumen.........    liter 

Motoreffekt..........105 hk 

Motorforvarmning.....Nej 

Brændstof............Benzin 

Transmission.........Mekanisk 

Hjuldiameter.........500 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Tomvægt..............5,8 tons 

Tjenestevægt.........6,0 tons 

Bremsevægt........... - tons 

Bremse...............Mekanisk-fodped 

Brændstofforråd......56 liter 

Forbrug pr. km. ca... - 

Max. hastighed.......80 km/t 

Længde over puffere..6 210 mm 

Akselafstand.........3 000 mm 

Mindste kurveradius..50 m 

El-anlæg.............12 Volt 

Belysning............Elektrisk 

Opvarmning...........Motorvarme 

140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Metal Gul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Klubbens banetrolje er til stor hjælp i det daglige arbejde (AB)   
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Valby Rangerstation 

RUSTON Ruston & Hornby LTD. 1965 
 

I begyndelsen af 1900-tallet anlægges i Valby et 

nyt industriområde. Virksomhedsejerne ønsker 

jernbaneforbindelse og i 1907 anlægges det første 

sidespor. Da DSB ikke ønsker at have noget med 

industriområdet at gøre, kommer det til at virke 

som en privat rangerstation, ejet af virksom-

hederne. 

Den 05.03.1965 anskaffede Andelselskabet 

”Rangerstationen i Valby” en lille rangertraktor. 

Maskinen fik ikke noget nummer, men gik under 

øgenavnet Ruston. Da Valby rangerstation lukkede 

den 31.03.1990 blev den lille Ruston arbejdsløs. 

En privat mand reddede i bogstaveligste forstand 

det lille lokomotiv da han den 17.04.1990 købte 

lokomotivet lige for næsen af en lokal skrot-

handler. Der blev nu dannet ”Interessegruppen 

Valby Rangerstation”, som stod som den formelle 

ejer af Ruston. Maskinen stod en kort periode hos 

ØSJK i Køge hvorefter det blev udlånt til DSB 

museumsvirksomhed i København. 

I 1998 fik jernbaneklubben tilbud om at låne 

Ruston indtil videre. I første omgang kommer 

Ruston til Rungsted, men i 1999 flyttes den til 

Græsted efter ønske fra rangerfolkene der rangerer 

rundt med vognene i en uendelighed. Det lille 

lokomotiv var ideelt til rangering i Græsted, da det 

kunne køres af de fleste medlemmer. Ruston var i 

meget fin stand, men i vinteren 2002 - 2003 blev 

den helt specielle typiske Ruston-gearkasse reno-

veret bl.a. med helt nye dele fra England. 

I foråret 2003 kommer der en væmmelig lyd fra 

gearkassen. Da den adskilles konstateres det, at et 

rulleleje er defekt. Heldigvis kan et nyt let frem-

skaffes og det lille rangerlokomotiv er atter klar til 

drift. 

Ved børnedagene i september 2009 revnede gear-

kassen og al olien løb ud. Ruston blev herefter sat 

lidt til side. Først i februar 2011 blev gearkassen 

taget ned og revnen i gearkassen Metalock'et. 

Gearkassen kom retur fra Voith i februar 2012. I 

løbet af sommeren 2012 blev gearkassen lagt i og 

Ruston atter sat i drift. 

 

Ruston fremstår i dag som da den blev leveret og 

har frem til 2020 været en uvurderlig hjælp, når 

der skulle flyttes rundt på materiellet i Græsted, 

hvor Køf HTJ 64 har overtaget rangerjobbet. 

 

I foråret 2017 meddelte Danmarks Jernbane-

museum, at de havde noget materiel, som var i 

overtal og som de ville tilbyde andre klubber. 

Samtidig var der materiel, som museet var meget 

interesseret i at få i bytte. I november 2017 gik 

byttehandlen i orden og Ruston, HHGB M1og 

godsvognen DSB E 53401 blev overdraget til 

museet. I bytte fik NsjK motorvognen DSB MO 

1878, restaurantvognen DSB Bu 3702, person-

vognene DSB Ac 40, DSB Cl 1514, OKMJ A 11, 

pakvognen DSB Eh 6606 (der i 2009 indgik i 

byttehandlen om DSB K 582) samt Køf HTJ 64. 

Ruston forblev dog i aktiv tjeneste frem til den 

10.11.2020, hvor den forlod Græsted. 

 

 

 
Tegningen er vist i målestokforhold 1:60   
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Rustons meget smalle profil bevirker, at den kan 

komme ind alle vegne (ECP) 

 

Byggested............Ruston & Hornsby 

Byggeår..............1965 

Byggenummer..........499518 

EVN..................98 86 0000 002-6 

Model................48DS 

Akselfølge...........B0 

Motor................Ruston 4VRHL 

Antal cylindre.......4 

Motorvolumen.........5,734 liter 

Motoreffekt..........48 hk 

Motorforvarmning.....Nej 

Brændstof............Diesel 

Transmission.........Mekanisk 

Hjuldiameter.........762 mm 

Lejetype.............Glidelejer 

Akseltryk, max.......3,4 tons 

Tomvægt..............6 tons 

Tjenestevægt.........6,5 tons 

Bremsevægt...........3 tons (anslået) 

Bremse...............Mekanisk-stang 

Brændstofforråd......32 liter 

Forbrug pr. km. ca... - 

Max. hastighed.......25 km/t 

Længde...............4 740 mm 

Akselafstand.........1 606 mm 

Mindste kurveradius..40 m 

El-anlæg.............12 Volt 

Belysning............Elektrisk 
140km/t - godkendt...Ja 

Beklædning...........Metal mørk grøn 
 

 

 

 

 

 
 

Ruston rangertraktoren i Græsted, sommer 2004 (EO)   
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Østre Gasværk 

ØG Nr. 18 Chantiers, Dieppe 1925 
 

Østre Gasværk fik i 1925 leveret en sjov lille 

motorrangertraktor fra den franske fabrik Société 

Anonyme des Ateliers et Chantiers de la 

Manche i Dieppe. Den kom til at gøre god tjeneste 

fra 1925 indtil 1965, hvor den kørte for sidste 

gang. 

På trods af at rangertraktoren er meget lille, kunne 

den godt trække fem til seks af gasværkets 

tipvogne. Ideen var, at man for at få tilstrækkelig 

vægt på de trækkende hjul, simpelthen overførte 

en del af den første vogns vægt ved at løfte lidt i 

den med midtertårnets krog. Det har imidlertid 

ikke været tilstrækkeligt, hvorfor man i nogle 

specielle ballastkasser havde lagt adskillige tunge 

blybarrer. Det havde Nordsjællands Jernbaneklub 

intet brug for, og salget af bly barrerne indbragte et 

beløb af samme størrelsesorden, som udgifterne til 

motortraktoren. 

Oprindelig havde traktoren en fransk Vermot-

motor, men den blev i 1930 udskiftet med en Ford 

A-motor, som siden har virket upåklageligt. Dog 

har motoren gennemgået flere hovedreparationer. 

Traktoren fik sit øgenavn Jensen efter den fører, 

der kørte den på gasværket. 

I Jernbaneklubbens tid er den lille traktor af og til 

blevet benyttet til mindre rangeropgaver. Klubben 

anvendte den de første år på Nærumbanen til 

rangering med vognene i Jægersborg, og senere 

lidt i Rungsted. Den har også deltaget i flere 

filmoptagelser, hvor den har trukket de mest 

fantastiske troljeopstillinger, sidst ved optagelserne 

til Dirch Passer filmen Spøgelsestoget, der blev 

optaget omkring Kagerup i Gribskov den 25. og 

26.02.1976. 

 
 

Fra 1980 blev traktoren ikke længere brugt. 

Klubbens motorvogne og senere rangerlokomotiv 

havde helt overtaget den lille traktors opgaver, så 

den herefter blot fremstod som et stykke gammelt 

jernbanenostalgi. Et eksempel på hvordan det var 

engang, hvor pengene var små, og løsningerne 

derfor måtte være billige. 

 

Maskinen blev pr. 01.01.1993 hensat som muse-

umsgenstand. 

I 2004 - 2005 arbejde et par medlemmer sporadisk 

på at få gjort ØG 18 køreklar igen, men da køler og 

topstykke i vinterkulden frostsprang mistede 

medlemmerne interessen og efter der kom andre 

presserende opgaver, gik arbejdet i stå. ØG 18 blev 

sat til side i en lade, så den ikke optog dyrebar 

sporplads i Græsted. 

 

I 2010 indgik ØG 18 i en byttehandel med Jern-

banemuseet for at få DSB K 582 som vores ejen-

dom.
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Det originale reklamemateriale fra 1926 
 

 

Byggested............Dieppe 

Byggeår..............1925 

Byggenummer..........LV 23 

Akselfølge...........1A 

Motor................Ford A 

Antal cylindre.......4 

Motorvolumen.........3,5 liter 

Motoreffekt..........40 hk 

Motorforvarmning.....Nej 

Brændstof............Benzin 

Transmission.........Mekanisk 

Hjuldiameter.........500 mm 

Lejetype.............Rullelejer 

Tomvægt..............4,5 tons 

Tjenestevægt.........5 tons 

Bremsevægt........... - tons 

Bremse...............Skruebremse 

Brændstofforråd......20 liter 

Max. hastighed.......20 km/t 

Længde...............2 240 mm 

Akselafstand.........1 540 mm 

Mindste kurveradius..30 m 

El-anlæg.............6 Volt 
 

 

 

 
 

Troljen blev forhandlet igennem firmaet Sophus Berendsen (PRH) 
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Appendix 
 

North Zealand Railway Club 
 

In 1958, a number of enthusiasts formed the 
Elsinore Model Railway Club, but right from the 

start they were interested in acquiring full size 

trains. It took 8 years before the club bought its 

first steam engine. From 1971, the steam train has 

been running regularly every Sunday in the 

Summer season on the Elsinore - Hornbaek - 

Gilleleje Railway, and since 2008 the train has 

continued on to our museum in Graested on the 

Gribskov line, north of Hillerød. In 1995, the 

railway club changed its name from the Elsinore 

Railway Club to the North Zealand Railway Club. 

 

This book, about the North Zealand Railway Club, 

can be divided into two sections. 

 

The first section is about the club and how it all 

began, followed by descriptions of our different 

engine sheds. Our steam engine workshop is in 

Rungsted Kyst, on the main line between 

Copenhagen and Elsinore. At the old depot in 

Graested, on the private Gribskov line between 

Hillerød and Gilleleje, the Club owns the station 

dating from 1880. In addition to the running shed, 

everyone is also welcome to visit the small railway 

museum. The book also contains interviews with 

some of our members about their work as engine 

drivers, guards, etc. The first section also gives 

some information about the railways in Denmark 

at the beginning of the 20th century, and also how 

a steam locomotive actually works. Finally, there 

is a section giving the story of our small railway 

museum in Graested. 

 

The second part of this book is about our traction 

and rolling stock. This can be divided into four 

groups: locomotives and railcars, passenger 

carriages, goods wagons, and stock which used to 

be in service at our railway club, but was 

exchanged with other rolling stock, which we 

wanted in our collection. 

 

In 1950, Denmark had about 50 private railway 

companies but most of them were closed down 

between 1965 and 1969. Today (1st January 2015), 

there are only 13 left. When the Railway Club was 

in its infancy it managed to buy several historical 

railway carriages which were typical for the period 

from 1900 to 1930. Most of the railway carriages 

were made by the Danish factory Scandia, which 

still produces modern railway vehicles today. The 

railway carriages you can see in our vintage train 

come from all parts of our small country. Today, 

most of our railway carriages look the same as 

when they left the factory, except for our 

Odsherreds Jernbane C 216, which was modified 

in 1948 to run with the modern motor rail cars and 

is restored to its 1948 condition. Please take a walk 

through our train, and look at all the details in each 

of our wonderful railway carriages. 

 

The North Zealand Railway Club is a private 

organisation, run by volunteers. The railway club 

has about 100 active, and 300 associated members. 

Inspired by the "Day out with Thomas" in the UK, 

a children's club was founded in 1996 and the first 

"Children's Weekend" was held in June 1997. The 

children's club is very popular with about 600 

members. 

Most of our staff speak English, so if you have any 

questions, please don't hesitate to ask. The North 

Zealand Railway Club wishes you a pleasant visit 

and enjoyable journey on our railway. 

 

For more information, please visit: 

 

www.veterantoget.dk 

 
 

 

 

 
 

Teamwork is important (ECP) 
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Nordseelands Eisenbahnclub 
Nordsjællands Jernbaneklub 

 

Im Jahre 1958 gründete eine Gruppe von 

Eisenbahnfreunden den „Helsingør Jernbaneklub“, 

den Eisenbahnclub Helsingør als Modell-

eisenbahnclub. Zielsetzung unseres Vereins war es 

von Anfang an, Lokomotiven und Wagen auch in 

Originalgröße zu erwerben. Acht Jahre dauerte es 

dann, bis die erste Dampflokomotive gekauft 

werden konnte. Seit 1971 fährt nun während der 

Sommermonate jeden Sonntag ein Dampfzug auf 

der Strecke Helsingør – Hornbæk – Gilleleje. Und 

seit 2008 fahren unsere Züge auch zu unserem 

Eisenbahnmuseum in Græsted an der Gribskov-

bahn nördlich von Hillerød. 

 

Dieses Buch über den Eisenbahnclub gliedert sich 

in zwei Teile: 

 

Im ersten Teil wird über die Geschichte des Clubs 

berichtet, gefolgt von Beschreibungen unserer 

verschiedenen Lokschuppen. Unsere Dampflok-

werkstätte liegt in Rungsted Kyst an der Haupt-

strecke zwischen Kopenhagen und Helsingør. Für 

unsere Triebwagenzüge und Eisenbahnwaggons 

verwenden wir den alten Lokschuppen in Græsted 

an der privaten Gribskovbahn zwischen Hillerød 

und Gilleleje. Das Buch enthält auch Interviews 

mit einigen unserer Mitglieder, die als Lokführer, 

Heizer, Zugschaffner etc. tätig sind. Der erste Teil 

bringt außerdem Informationen über die dänischen 

Eisenbahnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts und 

beantwortet die Frage, wie eine Dampflokomotive 

eigentlich funktioniert. 

 

Der zweite Teil dieses Buches stellt in wiederum 

vier Abschnitten unseren Bestand an Lokomotiven 

und Triebwagen, Personenwagen, Güterwagen und 

rollendes Material, das unserem Verein einst 

gehörten, aber für Fahrzeuge, die wir gerne in 

unserer Sammlung haben wollten, eingetauscht 

wurde. 

 

1950 existierten in Dänemark noch ungefähr 50 

Privateisenbahnen. Heute (Stand 1.1.2015) gibt es 

nur noch 13 derartige Bahnen, denn die meisten 

wurden zwischen 1965 und 1969 stillgelegt. In 

jenen Jahren war unser Verein noch sehr jung, aber 

trotzdem gelang es, mehrere historische 

Personenwagen zu erwerben, die für die Zeit 

zwischen 1900 und 1930 typisch waren. Die 

meisten dieser Waggons wurden einst von der 

dänischen Firma "Scandia" gebaut, die heute noch 

moderne Züge herstellt. 

 

Die Personenwagen unseres Museumszuges 

stammen aus allen Gebieten unseres kleinen 

Königreiches. Heute sehen die meisten Wagen 

genauso aus wie damals, als sie nagelneu das 

Herstellerwerk verließen. Eine Ausnahme bildet 

der Wagen C 216 der Odsherreds Jernbane, der 

1948 für einen Triebwagenzug modernisiert 

worden ist. Machen Sie einen Spaziergang durch 

den Zug und betrachten Sie in aller Ruhe die 

Einzelheiten unserer gemütlichen Waggons. 

 

Unser Eisenbahnclub ist eine private Organisation, 

deren Mitglieder rein ehrenamtlich tätig sind. Der 

Club hat ungefähr 100 aktive und etwa 300 passive 

Mitglieder. Im Jahre 1996 haben wir außerdem 

einen Kinder-Club gründet; im Juni 1997 fand das 

erste spezielle Wochenende für Kinder statt. Unser 

Kinder-Club ist sehr beliebt und hat etwa 600 

Mitglieder. 

 

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte 

gerne an uns. Die meisten unserer Mitglieder 

sprechen Englisch, einige Deutsch und/oder 

Französisch.  

 

Wir wünschen Ihnen eine interessante und 

angenehme Fahrt in unseren Zügen. 

 

Für weitere Information besuchen Sie bitte auch: 

 

www.veterantoget.dk 

 

 

 

 
 

 
 

Auf Wiedersehen (PL) 
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Le Club Ferroviaire du Nord 

Sealand 
 

HELSINGØR JERNBANEKLUB, le Club 

Ferroviaire d'Helsingør1 fut fondé en 1958 par un 

groupe de passionnés. Commençant par des 

modèles réduits, le club souhaita pourtant dès le 

début acquérir du matériel pour voie normale 

(échelle 1/1). 

Il fallut attendre 8 ans avant que le club n’achète sa 

première locomotive à vapeur. Depuis 1971, le 

train à vapeur circule chaque dimanche, pendant 

l'été, sur la ligne secondaire Helsingør - Hornbæk - 

Gilleleje et depuis 2008 le train poursuit son trajet 

pour aboutir à notre musée de Graested sur le 

réseau secondaire de Gribskov, au nord d’Hillerød. 

En 1995, le Club Ferroviaire d'Helsingør changea 

de nom et pris la dénomination de Club Ferroviaire 

du Nord Sealand. 

 

Ce livre, consacré au Club Ferroviaire du Nord 

Sealand, est divisé en deux parties. 

La première présente le club à ses débuts et décrit 

ensuite ses différents dépôts. L'atelier des 

locomotives à vapeur est situé à Rungsted Kyst sur 

la grande ligne reliant Copenhague à Helsingør. 

Au vieux dépôt de Graested, situé sur le réseau 

privé de Gribskov entre Hillerød et Gilleleje, le 

Club dispose également de la station datant de 

1880. Chacun est invité à y admirer le matériel 

roulant ainsi qu’à visiter le petit musée du chemin 

de fer. 

Le livre contient aussi des interviews des membres 

du club sur leurs activités de mécanicien, de chef 

de train, de contrôleur, etc ... On y trouve aussi des 

informations sur les chemins de fer danois du 

début du 20ème siècle et sur le fonctionnement 

d'une locomotive à vapeur. 

La seconde partie du livre (que l'on peut diviser en 

quatre chapitres) est consacrée à notre matériel 

roulant. Celui-ci peut être divisé en quatre 

groupes : parc de traction, voitures de voyageurs, 

wagons de marchandises et matériel roulant 

préservé en vue d'une utilisation ultérieure. 

En 1950, le Danemark comptait environs 50 

compagnies de chemin de fer, compagnies qui 

étaient privées. Au 1er Janvier 2015, il n'en restait 

plus que 13. La plupart d'entre elles ont été 

fermées entre 1965 et 1969. A cette époque, le 

club était encore fort jeune, mais il réussit, 

cependant, l'acquisition de plusieures voitures 

historiques, typiques de la période 1900 - 1930. 

La plupart ont été fabriquées par l'usine danoise 

Scandia; elle existe toujours et, actuellement, 

assure la fabrication de matériel ferroviaire 

moderne. Les voitures constituant notre ancien 

train proviennent de toutes les régions du 

Royaume. La plupart sont dans leur état d'origine, 

à l'exception de la voiture Odsherreds Jernbane C 

216, modernisée en 1948 afin d'être utilisée avec 

des automotrices de l'époque. Nous vous invitons à 

visiter tout le train et à examiner les détails 

particuliers de chaque voiture. 

Le Club Ferroviaire du Nord Sealand est une 

association privée sans but lucratif. Le club compte 

environ 100 membres actifs et 300 membres 

associés. Inspiré par « Day out with Thomas » au 

Royaume-Uni, un club d’enfants fut fondé en 1996 

et le premier « Children’s Week-end » fut organisé 

en juin 1997. Ce club d’enfants est très populaire 

et compte près de 600 inscrits. 

La plupart des membres de notre staff parlent 

l'anglais, quelques-uns le français et l'allemand 

donc si vous avez des questions, n’hésitez pas à 

nous contacter. Le Club Ferroviaire du Nord 

Sealand vous souhaite une agréable visite et une 

excellente journée. 

Pour plus d’informations, visitez notre site : 

www.veterantoget.dk 

Bon voyage! 
 

1 Helsingør: Elseneur (en français) 

 
 

Le vieil atelier de Græsted, 2010 (LK) 
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In December people from Copenhagen go to the forests in Northern Zealand to buy their Christmas tree (ECP) 
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Græsted Station er blevet omdrejningspunkt for mange særtog og udflugter, Græsted 05.05.05 (ECP) 

 

 

 

 
 

Godt samarbejde mellem personalet og hyggesnak med gæsterne er vigtige elementer i en hobby (MW)   
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Hvert år i pinsen er der veterantræf i Græsted. Der er altid fest og farver og en masse aktivitet (MW)   
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nedenstående liste kun kan være vejledende. 

(JM/ECP) 

 

Hornbækbanen 1906 - 1916 - 1976 

B Wilcke, Sv Jørgensen, O.C.M Plum 

DJK/HJ 1976 

68 sider 

 

Hornbækbanen på postkort 

P Thomassen 

Herfølge Bogtrykkeri 1980 

37 sider 

 

Gribskovbanen 1880 - 1924 

P Thomassen 

DJK 1970 

155 sider 

 

Gribskovbanen 1880 - 1980 

Birger Wilcke 

DJK 1980 

235 sider 

 

Gribskovbanen på postkort 

P Thomassen 

Herfølge Bogtrykkeri 1980 

30 sider 

 

Gribskovbanen 

Ole Chr. M. Plum 

Dansk Jernbaneklub 2009 

ISBN 978-87-87050-61-6 

384 sider 

 

Nærumbanen 1900 - 2000 

Ole Chr. M. Plum 

Dansk Jernbaneklub 2000 

ISBN 87-87050-44-7 

180 sider 

 

Nordbanen 

John Poulsen 

Banebøger 2020 

316 sider 

 

Danske Personvogne 

Jens Bruun-Petersen & Ulrik Tarp Jensen 

Bane Bøger 2012 

ISBN 978-87-91434-34-1 

264 sider 

 

Med tog til Hundested gennem 75 år 

O.C.M Plum og Birger Wilcke 

Dansk Jernbaneklub 1991 

88 sider 

 

Nordsjællandske jernbaner 

Niels Jensen 

Clausens Jernbanebibliotek 

J. FR. Clausens forlag 1975 

80 sider 

 

Danmarks damplokomotiver 

William Bay 

Herluf Andersens forlag 1977 

330 sider 

 

Danske damplokomotiver -som jeg så dem 

Hans Gerner Christiansen 

Frank Stenvalls Förlag 1978 

128 sider 

 

Historier om lokomotivførere 

Emil Bønnelycke 

Skandinavisk bogforlag 1938 

288 sider 

 

Ud at køre med damptog 

Hans Gerner Christensen 

Eget forlag 1992 

40 sider 

 

Motor Materiel 1, materiel fra Triangel 

Motor Materiel 3, skinnebusser 

Motor Materiel 7, bl.a. Frichs marcipanbrød og Mo 

Motor Materiel 9. Køf 

Peter Christensen og John Poulsen 

Banebøger 1976 - 2019 

 

Helsingør Jernbaneklub og Materiellet 

Helsingør Jernbaneklub 1993 

ISBN 87-87915-03-0 

140 sider 
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At blive kongelig ”hof transportør” er nok det fineste, nogen veteranjernbane kan opnå. Den 11. juni 1992 kørte 

klubben for HKH Dronning Margrethe i forbindelse med regentparrets sølvbryllup og igen den 12. juni 1994 til 

HKH Prins Henriks 60-års fødselsdag. 

 

Kongefamilien blev kørt fra Fredensborg til Helsingør, hvor Dannebrog lå og ventede på de fine gæster. 

 (PL, BH og ECP) 

 



 
 


