
Stort og småt fra Limfjordsbanen og banerne i Nordjylland
Nr. 3 - september 2011

PUFFEREN

Foto: Christoffer Veng

DJK’s jubilæum blev 
fejret i Mariager
 
Lørdag d. 13. og søndag den 14. august 2011 fejrede 
MHVJ sammen med Veterantog Vest og Limfjordsba-
nen, at det er 50 år siden, Dansk Jernbane-Klub blev 
stiftet.  

Lørdag d. 13. august var der planlagt kørsel i timedrift 
med både damp- og motortog i forskellige oprangerin-
ger mellem Mariager og Handest og de fleste tog kørte 
som rene godstog. En afsporing af  en tankvogn i True 
kl ca 14.20 gav dog en lidt anden afslutning på dagen 
end planlagt idet tog ikke kunne passere på grund af  
afsporing.

AHJ ML 5206 blev tilkaldt som hjælpemaskine fra Ma-
riager, så persontoget kunne blive trukket tilbage til 

Mariager og man også kunne få passagererne med fra 
Handest til Mariager.
Søndag d. 14. august var sporet ryddet og her var alle 
tog personførende og banernes materiel blev blandet.  
Derudover et par andre billeder fra den ellers udmær-
kede dag (altså bortset fra afsporingen). 

På grund af  afsporingen kunne AHJ 5206 ikke komme 
til Aalborg lørdag aften som planlagt og tog og vogne 
blev i Mariager til tirsdag.  Flot arrangement.

AHJ 5206 med to tankvogne. Forrest vores tankvogn fra DDSF, 
der havde fået den store omgang maling til arrangementet.. Foto: Michael Winther.

AHJ 5206 som hjælpetog i usædvanlig oprangering.



Sommertogene i  2011 var velbesøgte
En god sæson for Limfjordsbanen er netop overstået. 
Med en indtjening på over det dobbelte af  indtjeningen 
sidste år har det været et tilfredsstillende resultat. 

Specielt onsdagstogene i juli var en stor succes med næ-
sten for fyldte tog. Generelt flotte belægning på næsten 
alle vores afgange. Årsagerne til den øgede intesse for 
vores tog kan der kun gisnes om men større synlighed 
i lokalområdet, bedre omtale i lokale medier og måske 
lidt flere lokale rejsende med toget kan være forklarin-
ger.

Kørsel den 14. august måtte desværre aflyses på grund 
af  manglende lokofører. 5206 var ikke kommet hjem 
fra Mariager til denne kørsel så under alle omstændig-
heder havde toget måtte aflyses.
Hele sommeren har vi kørt med overkørsler der ikke 
virkede og de skulle alle tændes og slukkes ved forbi-
kørsel.   

FFJ nr. 34
Det er lykkedes at undgå sommerferie for projektet og 
status er at alle sidestøttebolte er skiftet og tøddet. Der 
mangler fortsat at blive overnittet en del støtter, men 
dette vil blive gjort løbende i efteråret.

Det skulle også gerne snart kunne forsøges at få den 
nye dampsamlekasse prøvemonteret.

Det næste skridt bliver at forsyne fyrkassekappen med 
ny fremstillede bøsninger, og isætning af  topstøtte-
bolte.

Topstøtteboltene bliver løbende leveret, og vi slår selv 
gevind på støtterne. Der skal dog indkøbes værktøj til 
vores drejebænk for at arbejdet kan afsluttes.

Foto Martin Jacobsen

Der skåles for at den sidste sidestøttebolt er isat. Foto Mike Lynge

Bamsetoget den sidste køredag den 28 august i år var 
en stor succes i modsætning til sidste år og TV2 nord 
havde et flot indslag fra turen der kan ses her:
http://www.tv2nord.dk/arkiv?video_
id=28952&autoplay=1



Nordjysk afdeling af  DJK
Program for vintersæsonen 2011-2012. Alle møder afholdes kl. 19.00 på Forchhammersvej 7, 9000 Aalborg

5. oktober 2011
Dampdrift i Polen omkring Wolszyn. 
Oplæg ved Finn Madsen og Martin Jacobsen

Dampens mekka i Polen er byen Wolsztyn. Herfra er 
der dagligt ordinært løb med et normalsporet meget 
stort damplokomotiv. 

Det er muligt at overnatte i maskindepotets mand-
skabsbygning, køre med på maskinerne eller se in-
denfor i blokposterne eller se et sikringsanlæg med 
kabeltræk bygget omkring 1. verdenskrig, der stadig er 
i funktion. 

Stationerne er som de var i 60’erne i Danmark på pri-
vatbanerne. Et udvalg på omkring 100 billeder ud af  
de ca 1000 der blev taget på turen vil blive vist.

Et lille videoglimt fra turen til Polen kan ses her:
http://www.youtube.com/watch?v=OnMOVcdruyI&
feature=channel_video_title

Dækanker
Kan afhentes, men der er ikke mulighed for at komme videre med fremstilling af  støtter for dette, førend der er 
indkøbt værktøj til drejebænken.

Undervogn
Kan meldes klar til sandblæsning, metallisering og maling. Al afdækning og afblænding er på plads, og der mang-
ler kun lidt affedtning.

Hjulsæt
Har været en tur til afdrejning. 
Der viste sig at være markante flader på blandt andet tenderens hjul, og det bagerste kobbelhjul, var 2 mm min-
dre end forreste kobbel - og drivhjulet.
Dette sammen med de udtalte hulninger på løbefladen, gjorde arbejdet med afdrejningen, meget omstændigt og 
besværligt. Hjulene er nu igen i Aalborg, og der udestår nogle mindre opgaver omkring affasning af  kanter og 
afdrejning af  forløberens bandage.



Billeder i infomails skyldes Finn Madsen hvis ikke andet er nævnt. 
Pufferen udkommer næste gang ultimo oktober 2011. 

Arbejdslørdage:
10 september, 8 oktober, 12 november

Arbejdstorsdage og arbejdslørdage i 2011
Arbejdstorsdage
1 september, 15 september, 6 oktober, 27 oktober
3 november, 17 november

Vrads station med sommertog .

2. november 2011
Slangerupbanen  
Foredrag ved Flemming Jakielski

Banen fra København over Farum til Slangerup åbne-
des i 1906 og førte en stormfuld og nedlæggelsestruet 
tilværelse, indtil de københavnske forstæders eksplosi-
ve vækst i 50’erne og 60’erne gjorde den uundværlig. I

 1948 blev banen overtaget af  staten. Navnet blev 
ændret til Hareskovbanen, men togene kørte fortsat på 
enkeltspor.  
I løbet af  60erne kom der gang i ombygningen til en 
moderne S-bane og i 1977 kom den store dag, hvor 
S-togene begyndte at køre og kunne køre direkte til 
Hovedbanegården.

7. marts 2012
Danmarks smukkeste jernbane fra 
Horsens via Bryrup til Silkeborg. 
Foredrag ved Vigand Rasmussen 

I 2010 udkom bogen om Bryrup-banen der kørte fra 
1899-1968. Bryrupbanen gik gennem noget af  den 
smukkeste og mest afvekslende natur som Jylland kan 
byde på. Bryrupbanen havde to liv. Først en 30-årig 
tilværelse som smalsporet bane mellem Horsens og 
Bryrup. De sidste 39 år som normalsporet udgave. I 
smalsporstiden var banen nær blevet løbet over ende 
af  alle de mennesker, der skulle se den flotte natur om-
kring Bryrup. I 1920’erne begyndte de røde tal at vise 
sig på bundlinien, og der måtte kæmpes for at undgå 
nedlæggelse.  Det lykkedes at undgå nedlæggelse den-
gang , men efter ganske få år var underskuddet tilbage 
med deraf  følgende drøftelser om banens fremtid. 
Trods juletræstog, restauranttog og utallige udflugtstog 
var det alligevel slut i 1968. 

Siden blev banens tracé til natursti, bortset fra stræk-
ningen mellem Bryrup og Vrads hvor der i over 40 år 
har været veteranbane.

1. februar 2012 
På sporet af  1970’erne 
Peter Mazanti Albertsen viser film

Glimt fra DJKs udflugt på VLTJ banen, Vandbyg-
ningsvæsenet i Agger, Varde-Grindsted jernbane, 
Damptrukne togs ophører mellem Niebøll - Wester-
land (Sylt), Odder - Hou,  og skinneoptagning mellem 
Christianshede og Funder. 


