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Forsiden: I anledning af den netop passerede 50-års dag for omstillingen af NESAs sidste trolleybusliner (16. oktober) og den
tilstundende højtid, ønsker redaktionen at bringe et billede af en NESA trolleyvogn i sne. Om det er fordi vejret altid er godt i
Gentofte, eller fordi fotograferne ikke vovede sig ud i den slags vejr ”ude på landet”, skal være usagt. Men det er ikke lykkedes at
2finde blot ét godt snebillede med en NESA trolleyvogn. Så er det godt, John Lundgren har begået denne tegning, der viser6to- NESA
2021
vogne på Lyngby Hovedgade ud for Toftebæksvej i vinteren 1939-40.
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Store arbejder på Sporvejsmuseet

AF SVEND CHRISTENSEN
Også antallet af gæster i oktober måned
har desværre holdt sig på et jævne, med
den undtagelse, at aftenåbent onsdag
den 20. oktober var særdeles velbesøgt.
Efter den ordinære sæson har der været
et enkelt mindre særarrangement. Selv
med et normalt besøgstal ved det kommende julearrangement når det samlede
besøgstal for 2021 næppe op på lidt over
18.000, og de seneste smittetal kan vel
ikke helt udelukke, at myndighederne
tvinges til nye restriktioner, netop som
vi ellers var sluppet af med de seneste.
I uge 42, hvor skolerne har efterårsferie, havde Sporvejsmuseet som
sædvanligt åbent alle dage, og der blev
også tilbudt såkaldt diplomkørsel, hvor
gæsterne mod betaling selv kunne prøve
at køre en sporvogn. Interessen for dette
tilbud har været svingende. Enkelte dage
var der kun et par kørsler, men flere af
dagene var der stor efterspørgsel og
heldigvis tillod en god bemanding, at
der til tider kunne køres med hele to
diplomvogne.
Også i efterårsferien blev der kørt
med hesteomnibus om onsdagen, hvor
museet gentog forsøget med aftenåbent.
Onsdag blev således også den mest velbesøgte dag i efterårsferien med over
400 gæster.

er valset i den korrekte krumning, er de
ikke helt nemme at håndtere.
Jeg får ind imellem spørgsmålet fra
gæster om »hvorfra museet dog får nye
sporvognsskinner fra i vore dage?«.
Som om det var en sjælden vare! Men

i betragtning af, at over 400 sporvejssystemer dagligt slider på deres skinner,
må der jo hele tiden nye skinner til, og
der findes valseværker mange steder i
Verden, der lever (godt – må man tro, thi
skinnerne er ikke billige) af at sælge nye

Anlægsarbejder
Som omtalt i oktobernummeret af
BYtrafik, begyndte medarbejdere allerede inden sæsonafslutningn at optage
brosten omkring de skinner, der skulle
udskiftes, og det blev markeret, hvor der
skulle skæres i forhold til de skinner, der
fortsat skulle blive liggende.
De nye var allerede ankommet fra et
valseværk i Tjekkiet, og skinnerne blev
lagt i nærheden af de steder, hvor de
skulle anvendes. Skinnerne er typisk 15 Øverst: Det nye sporskifte 62 under ilægning 9. november. Foto: Morten E. Storgaard.
meter lange, og da mange af dem tillige Nederst: Aarsleﬀ Rail arbejder med sløjfen 8. november. Foto; Morten E. Storgaard.
6 - 2021
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De fjernede skinner afventer salg som skrot. Foto: Henrik Jensen.

skinner. Det skal bemærkes, at alle de
skinner, der siden 1863 har været brugt
i Danmark, er fremstillet i udlandet.
Efter at de gamle skinner blev skåret
i passende stykker og flyttet væk, kunne
firmaet Vesti Olsen rette arealet til, og
herunder udskifte blød jord, således at
alt var klart til lægning af de nye skinner og sammensvejsning af disse. Det

er Aarsleﬀ Rail A/S der står for selve
sporarbejdet. Firmaet har erfaring fra
andre letbaner, men det er fortrinsvis
helt nye anlæg, så museet måtte finde
tegningerne med skinneprofilerne frem.
Der drejer sig om NP 4, NP4a og sågar
Phoenix 25b, der ikke har været valset
de seneste 100 år, men som er at finde
nogle steder på museet, og som nu skal

forbindes med moderne skinner af profil
Ri 60.
Ved udgangen af første uge af november, var Sporvejsmuseet nået så langt, at
der i ugen efter ville være klart til selve
sporlægningen, og allerede mandag den
8. november var Aarsleﬀ Rail i fuld gang.
Langs ydervæggene på Remise 1,
mod Forpladsen og Valby Langgade
blev fjernet fliser og brosten, således
at der blev mulighed for at opbygge de
nye facader Samtidig arbejdede Vesti
Olsen med at forny ovenlysvinduerne
i bygningen. Efterfølgende er fi rmaet

Ovenlysvinduerne på Remise 1 under udskiftning 9. oktober. Det er de nye vinduer
bagerst. Foto: Henrik Jensen
4
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fortsat med de nye vinduer over port 2,
3 og 4. Vinduerne er i samme stil som
findes i bushallen samt i remiserne 2, 3
og 4. Dermed får museets bygninger et
mere ensartet præg. I den forbindelse
skal jeg også henvise til den meget udførlige projektbeskrivelse, der findes i
BYtrafik fra oktober 2021, side 6-8.

museets eneste motorbus udelukkende
med langsæder.
Den 3. november blev chassiset fra
KS 37 sendt med museets lastvogn nr. 7
til et eksternt firma, der skal sandblæse
chassiset, efter at museets egne medarbejdere har foretaget de nødvendige
reparationer m.v. I modsætning til OO
15 er der dog lang vej igen, før der kan
Museumsvognene
komme en køreklar bus ud af KS 37.
Der arbejdes også på museets sporDesværre nåede NESA 929 ikke at
blive klar til efterårsferien, idet nogle af vogne, men netop i disse dage er de jo
påskrifterne ikke var helt så nøjagtige, noget forhindret i at komme ud at røre
som Sporvejsmuseet må forlange på en hjulene, da en del af skinnerne er borte
museumsvogn. Vognnumrene på begge for fornyelse.
perroner måtte derfor males om og det
Vognnumrene i enderne af NESA 929 er
betød også at dele af perronener skulle
blevet malet for store og skal males om.
males om.
Foto: Henrik Jensen
Arbejdsvogn SE 13 har i efterårsferien
været prøvekørt med et kurvesmøreapparat. Resultatet har været tilfredsstillende, og der foregår nu overvejelser
om hvorvidt apparatet kan indbygges i
selve vogn SE 13.
Bus OO 15, der har været under
restaurering i bushallen, blev den 3.
november sendt til Asnæs Karrosserifabrik, hvor bussen skal have lagt linoleumsgulv. Når bussen er kommet tilbage,
skal den indvendige montering af sæder
m.v. foretages på Sporvejsmuseet. Det
bliver en yderst interessant vogn, der er

OO 15 læsses af hos Asnæs Karrosserifabrik, hvor den skal have monteret linoleumsgulv. Foto: Erik Storgaard

Rettelser
Vedrørende BYtrafik 5-21 har redaktionen modtaget et par rettelser:
Niels G. Petersen har informeret os om følgende:
Rostock har ikke købt 40 nye vogne, men kun 28 stk.
At det er gået sådan, har nogle særlige årsager, som BYtrafik forventer at bringe en artikel om i et kommende nummer.
I forrige nummer var der skrevet, at Barcelona var uden sporvogn mellem 1971 og 2004. Det er ikke helt korrekt, selv
om Tramvia Blau i øjeblikket er lukket for renovering. Uanset hvad, så har byen altså haft sporvogne uden afbrydelse.
Bent Jørgensen har gjort opmærksom på, at bemærkningen om, at KS 257 kørsel som IRMA kaﬀevogn i 1967 var sidste
gang, vogntypen kunne ses i almindelig drift, skal tages med et gran salt. I forbindelse med Christianshavns 350 år jubilæum
kørte KS 190, 305 og 430 på en særlinie Skånegade – Studiestræde 17. og 18. august 1968. Her var der almindelig oﬀentlig
adgang. Men materiellet var på dette tidspunkt museumsmateriel.
6 - 2021
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I år er det 50 år siden trolleybusdriften blev indstillet i Danmark, mere specifi kt i Gentofte. I den anledning genoptrykker
vi en artikel, der blev bragt i Bytrafi k 1971-6 om sidste driftsdag. Genoptrykket sker med den oprindelige stavning og
tegnsætning. Billederne er de oprindelige og da de er skannet fra et eksemplar af Bytrafi k, har det ikke været muligt at
efterbearbejde dem til den i dag sædvanlige kvalitet.

FARVEL til
Danmarks sidste trolleybuslinie

NESA-trolleybus nr.41 er netop kommet hjem til remisen i Hellerup og har dermed afsluttet trolleybus epoken i Danmark.
Begge fotos: Torben Liebst.

AF

BO KISUM

Den 16. oktober forsvandt kongerigets
sidste trolleyvogne med NESA's overgang til dieselbusdrift på linie 27.
De 18-årige trolleyvogne var udslidte
(kørte faktisk på dispensation) og ifølge
NESA var det vanskeligt at skaﬀe nye,
så man besluttede at gå over til dieselbusser i stedet.
Det er dog paradoksalt og beklageligt
at man "i disse for vort land så alvorlige
(forurenings) tider" (for at citere Chr. X)
6
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afskaﬀer de ikke-forurenende og støjfri
oﬀentlige transportmidler såsom sporvogne og trolleybusser overalt i Danmark.
Nedlæggelsen blev da også mødt med
en række protester bl. a. fra foreningen
"Børn og miljø", der gennem underskriftindsamlinger og plakatappeller forgæves
forsøgte at standse bussificeringen.
Der var dog andre end "Børn og
Miljø" og forureningsaktivister, der de
sidste uger inden nedlæggelsen, fulgte
trolleybusserne med opmærksomhed,
nemlig diverse sporvejs- eller i dette
tilfælde rettere trolleybus-entusiaster,

som fotograferede og smalfilmede på
livet løs.
Søndagen før konverteringen til
busser havde Sporvejshistorisk Selskab
arrangeret en udflugt på linienettet med
afgang fra Hellerup remise kl. 9,30.
Grundet det store fremmøde (ca. 80
deltagere, incl. et mindre selskab fra Sverige) var der reserveret 2 trolleyvogne,
nemlig kommende SHS museumsvogn
no. 31 og no. 50, første og sidste vogn
i serien! (For øvrigt var det sidste gang
no. 50 var ude).
Allerede 3 uger før nedlæggelsen ar6 - 2021
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riverede den første af de nye dieselbusser,
der skulle afløse trolleyerne.
Af de nye busser (Leyland), der til
forveksling ligner KS' type II busser,
kom der efterhånden 15 stk., og efter
prøvekørsler begyndte man at sætte
dem i ordinær drift (ca. 14 dage før
nedlæggelsen), først på linie 23 og 24
og efterhånden også 26 og 27.
På trolleybuslinie 27 A og B havde
man allerede længe sat busser ind som
ekstravogne for at vænne folk til de nye
tider, der snart skulle oprinde med pomp
og megen herlighed! Men den sidste
uge begyndte man at trække trolleyvognene ud af driften og indsætte busser i
stedet. De sidste dage var der kun 5-6
trolleyvogne i ordinær drift, resten (ca.
10) var busser1.
Endelig oprandt dagen, lørdag d. 16.
okt., da landets sidste trolleylinie skulle
slippe køretråden.
NESA havde, meget hensynsfuldt,
fremskudt sidste tur til de tidlige aftentimer, så folk, der ønskede at sige farvel,
ikke fi k spoleret deres nattesøvn.
Kl. 19.10 skulle sidste vogn, trolleyvogn no. 41, afgå fra Søborg til Klampenborg og retur til remisen.
Trolleyvogn no. 41 var på vejen til
Søborg blevet festligt smykket med
kranse, flag, blomster og plakater, og
vognen blev hurtigt stoppende fyldt.
Ledsaget af lynende blitz og bragende
kanonslag forlod trolleyen for sidste
gang Søborg, og med en kortege, eller
"ligfølge" om man vil, gik turen gennem
aftenøde villaveje til Hellerup og derefter videre til Klampenborg og Femvejen.
NESA var under turen repræsenteret
af trafikassistent Gunnar Basse, der
stod på bagperronen og underholdt med
minder fra sine 40 år ved selskabet.
Undervejs undrede man sig over, at
der ikke var flere folk på benene end
tilfældet var, men det skyldtes jo nok
tre ting: dels havde NESA oﬃcielt ikke
selv gjort noget ud of nedlæggelsen,
dels var det ret koldt, og endelig, men
ikke mindst, var TV den aften lige
netop begyndt at sende igen, efter nogle
aftener med mørk skærm grundet TV
journalisternes og teknikernes strejke.
Fra Femvejen gik turen tilbage til Hellerup, hvor vognen skulle køre i remise.
6 - 2021
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Snart nåede vognen NESA-hovedkvarteret, og bedst som man troede, at nu
svingede den ned til remisen – fortsatte
den, til de flestes overraskelse, ligeud.
Hvad nu?? Nogle var allerede begyndt
at glæde sig til en ekstra tur, men føreren ville sømænd bare op og vende ved
Callisensvej, omend det, som han selv
udtrykte det, naturligvis ikke var strengt
nødvendigt!
Kl. ca. 21 rullede så no. 41 i remise til
akkompagnement af fyrværkeri, knaldende kinesere og lynende blitzpærer.
Nekrologen dagen efter i aviserne
var beklagende, og Politiken tolkede
stemningen således: "Der er dem, der
sammenligner trolleybussernes sidste tur
med hestesporvognenes, men sammenligningen halter. Hestesporvognen er
passé, men mange føler, at trolleybussen
er fremtidens løsen."

Hovedbladet 2 var mere bidsk i sin
kommentar: "Det er nemt, billigt og
praktisk med el, siger netop Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab, som altså søndag går over til
diesel!"
Til sidst en lille sjov ting! NESA har
åbenbart også "rebeller" inden for egne
rækker. Det åbenbaredes, da føreren
af selskabets tårnvogn (fra 1938 og
kommende SHS museumsvogn) med
et smørret grin åbnede døren og viste,
at der på indersiden sad en "Børn og
Miljø” plakat.
Plakaterne, der var klæbet op på den
sidste trolleybus’ bagrude med relation
til Rådet for større Færdselssikkerheds
kampagne3, var også rammende: Giv
trolleybussen en chance en anden gang
- inden vi kvæles i bus-os! Vi siger
tak!

7
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Bevaret rullende materiel fra NESA i dag
fra NESA, og dér er sagen noget anderledes. Dels har der ikke været så meget
I sidste nummer bragte vi en artikel om materiel, og dels er der ikke så meget
de bevarede sporvogne fra Århus Spor- bevaret. Det er naturligvis ikke alle de
veje og, som det fremgik, er der bevaret bevarede vogne, som er i en tilstand, hvor
de kan vises frem for betalende gæster.
forholdsvis meget materiel derfra.
Men BYtrafiks fotograf er kommet
Nu er turen kommet til trolleybusserne

TEKST OG FOTOS: HENRIK JENSEN

forbi de fleste, og den sidste er det lykkedes at få nye billeder tilsendt af.
Når der nu ikke er bevaret så meget
trolleybusmateriel fra NESA, viser vi
billeder af det øvrige bevaret rullende
materiel fra selskabet, Det er alt sammen på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm

Den ældste bevarede trolleybus i Danmark er NESA 2. Den blev
oprindeligt leveret i 1926 og fik ombygget chassiset samt en ny,
mere moderne vognkasse i 1950-53. Den blev udrangeret i 1963,
hvorefter den kom til en institution, dog uden motor og anden
elektrisk udrustning. Sporvejshistorisk Selskab overtog vognen
i 1971, og den trænger til en meget kraftig restaurering.
Her er den set forfra og bagfra i Remise 3 25. september 2021.

I modsætning til NESA 2 er nr. 5 velbevaret. Den blev overtaget af London Trolleybus Preservation Society direkte fra driften i
1965. I 90’erne var den til restaurering på HT Museet i Rødovre og blev sendt retur i 2004. Billederne er taget af David Pearson
(venstre) og Ollie Harris (højre) i september under selskabets ‘Trolleybus Weekend’ på East Anglia Transport Museum i Storbritannien, hvor bussen til daglig er udstillet og lejlighedsvis i drift. Selskabet mener, det er den ældste driftsklare trolleybus i landet
og muligvis i verden. Dette kan dog kun gælde undervognen, da vognkassen blev udskiftet lige som på nr. 2 i årene 1950 - 53.
Når Sporvejsmuseet engang når frem til at restaurere nr. 2, må nr. 5 kunne tjene som forbillede. Denne bus er i øvrigt den eneste
del af dansk sporvejs- og trolleybushistorie, der er bevaret uden for Danmark.
8
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Ovenfor og til venstre: Nr. 34 nyder sit otium på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør, hvor den er ene om at repræsentere
dansk kollektiv overfladetrafik. Fotograferet 8. oktober 2021.
Da bussen er bevaret som en statisk genstand, er dens ydre og
indre i god stand, men der vides ikke noget om dens mekaniske
eller elektriske tilstand.

Til højre: NESA 31 er Sporvejsmuseet Skjoldenæsholms eksemplar af NESA’s trolleybustype fra 1953. Den blev overtaget direkte
fra driften ved nedlæggelsen. Men efter 50 års stilstand og opmagasinering i de fleste af årene, trænger den til en restaurering.
Den var i en årrække udstillet i Valby gamle Remise, hvor der blev etableret en kort strækning med dobbelt køretråd. Vognen er
her fotograferet 25. september 2021 i Museets bushal.

6 - 2021
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Til venstre: Til at servicere ledningsnettet brugte NESA selvfølgeligt også tårnmateriel. Og da NESA også var et stort elektricitetsselskab, havde man naturligvis store mængder sådant. Men Trafikafdelingen, der var selvstændig i forhold til elektricitetsaktiviteterne, rådede over 1 tårnvogn. Ved nedlæggelsen blev denne, der er fra 1938, overdraget til SHS. I årene 2004 - 2010 blev
den renoveret af NESA, der undervejs skiftede navn til DONG Energy. Til højre: Her er det reservedelsbussen nr. 60, som efter
udrangeringen fra NESA kom til Københavns Lufthavn. Og derfra kom den til Museet i 1977, hvor den er tænkt som reservedele
til nr. 62. Her holder den i Remise 3 25. september 2021.

Til venstre: Nr. 62 er udstillet i Museets bushal. Bussen kan
køre, men er ikke indregistreret og nummerpladen er hjemmelavet. Bussen er fotograferet fotograferet 25. september 2021.
Til højre: NESA 929 er den eneste sporvogn, der er bevaret
i en udgave fra NESA. Museet overtog den fra Københavns
Sporveje som nr. 617 i 1972 og efter en langvarig restaurering og tilbageføring til NESA-udgaven i 1936, sattes den i drift i 2009.
Dog var der nogle farvenuancer, som ikke var rigtige, hvorfor den siden 2018 har været under ommaling. Her er den fotograferet
25. september 2021 i Museets malerværksted, hvor den er ved at være færdig.
10
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Nr. 252 og nr. 240 i Rigas iela (Rigagaden). Her og i flere andre gader ligger sporene samlet i den ene side af gaden, således at
på- og afstigende passagerer i den ene retning skal krydse begge vejbaner ved de fleste stoppesteder, da der meget få steder er
anlagt refuger. En ”minirefuge” ses til højre.

Sporvogne i Liepaja
TEKST & FOTO: HANS-HENRIK FENTZ
SEPTEMBER 2021
Liepaja i regionen Kurland i Letland er
med sine ca. 70.000 indbyggere landets
tredjestørste by. Den ligger ud til Østersøen i den sydvestlige del af landet og har
en stor havn, som i høj grad anvendes
for transitgods til og fra Rusland. Jernbanerne har siden anlæggelsen i zartiden
været bredsporede, så de passer med det
russiske jernbanesystem.
Liepaja fi k sine købstadsrettigheder
i 1625, men fi k først vokseværk i løbet
af 1800-tallet, hvor tunge industrier blev
grundlagt og havnen udbygget. I 1795
kom Kurland under russisk herredømme.
På grund af de gode forbindelser (havn
og jernbane) kom Liepaja til at spille en
stor rolle i den russiske militærstrategi
og blev valgt til base for den russiske
østersøflåde. Basen blev påbegyndt bygget med havneanlæg, forter etc. i 1899,
Øverst: Et af de nye vogntog, nr. 254, i
Rigas Iela. 11. september 2021. Foto: Irene
Fenzt. Nederst: Nr. 245 i egen tracé ved
Ventas iela i den sydlige ende af sporvejen.
6 - 2021
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men allerede i 1908 blev det hele dog
opgivet, da russerne indså, at placeringen kun 80 km fra den nærmeste tyske
by, Memel, i dag Klaipeda, i Litauen,
var for udsat. Det meste blev revet ned
eller sprængt væk, men der er stadigvæk
mange spor at se efter basen. Russerne
opretholdt dog en mindre base indtil
1994, efter Letland blev en selvstændig
stat i 1991, som det havde været fra 1918
(på papiret fra 1920) indtil den russiske
okkupation i 1940.
I september 2021 tilbragte min hustru
og jeg 3 dage i Liepaja. Her findes en enkelt metersporet sporvognslinie, som går
mellem Brivibas iela i nord og Mirdzas
Ķempes iela i syd. Den er resterne af et
sporvejsnet, der blev påbegyndt i 1899 –
det første system i de baltiske stater. Den
har for nylig fået leveret nye vogne fra
Kroatien af typen Končar NT2300. I alt er
der bestilt 12 vogntog, der dog ikke alle er
leveret endnu. Vi så kun 4 af disse vogntog
(250, 252, 254 og 255) i drift, mens vi var
der. Der kan muligvis have holdt nogle
få mere i remisen, som vi ikke var inde i.
Øverst: Vi startede allerede første dag
med at gå ad Rigas iela (Rigagaden)
mod banegården, hvor vi så kom forbi
sporvognsremisen. 12. september 2021.
I midten: I Bytrafik nr. 4/2007 beskrives,
hvordan udkørslen fra remisen foregik ved,
at udkørselssporet krydsede driftssporene
og endte ovre i en sidegade, hvorfra der
rangeredes ud på driftssporene. Denne
procedure var nu erstattet af remisespor,
der endte direkte ud i driftssporene. Indkørslerne fra Rīgas iela er reguleret af
moderne lyssignaler. Her er et blik fra den
ovenfor nævnte sidegade, hvor remisen ses
længst henne i baggrunden. Rangersporet
ligger der stadigvæk, men er nu ikke mere
forbundet med sporene i Rigas iela. Ifølge
rejsebeskrivelsen fra 2007 kørte sporvognene ud fra remisen i retning af fotografen,
hvorefter de bakkede ud på hovedsporene
til venstre eller højre bag den parkerede varevogn. Der er heller ingen køreledninger
mere, men mange af masterne står endnu.
To af dem ses lidt til venstre for midten af
billedet. Jeg fulgte sporet ca. 300 meter,
hvorefter det ophørte. Sporet er resterne
af en nedlagt sporvognslinje, der tilsyneladende var enkeltsporet.
Nederst: Til højre for remisebygningen
stod flere drifssporvogne opstillet.
12
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En del ældre vogntog af typen Tatra
KT4 så vi også i drift (vi så 231, 233,
234, 238, 240, 241, 243, 244, 245 og 247).
De fleste af disse ældre vogntog må vel
formodes at blive udrangeret, når alle
nye vogntog er leveret.
Skønsmæssigt tager en rundtur med
sporvognen godt en time, så der med
et driftsinterval på 7-8 minutter i dagtimerne kræves ca. 10 vognsæt i drift.
Alle sporvognene er enmandsbetjente,
hovedsageligt af kvindelige vognstyrere. Der var ingen kontrol ved ind- og
udstigning.
Det var muligt at købe dagsbilletter
til en pris af € 2,50 (ca. DKK 19,00) pr.
person. De gjaldt ubegrænset til samtlige sporvogns- og buslinier, hvilket vi
udnyttede alle tre dage, så vi kom vidt
omkring.
Vi startede allerede første dag med
at gå ad Rigas iela (Rigagaden) mod
banegården, hvor vi så kom forbi sporvognsremisen. 12. september 2021.
Øverst: Den nye vogn nr. 250 indvendigt.
I midten: Og så lidt om de ældre Tatravogne. Her ses 240 ved endestationen i
Mirdzas Kempes. Alle vognene i Liepaja
er enkeltretningsvogne, så der er sløjfer i
begge ender. Her i Mirdzas Ķempes iela
er der, som det ses, også et sidespor til
opstilling af et vognsæt.
Nederst th.: Vi oplevede også et nedbrud.
Vi kom kørende med sporvognen sydfra,
da Irene opdagede noget usædvanligt. Vi
skyndte os at hoppe af og så da, at den
modgående nr. 233 var brudt ned og havde
sænket pantografen. Den efterfølgende
sporvogn nr. 240 med passagerer ombord skubbede derefter den nu tomme nr.
233, antageligt til vigesporet på Mirdzas
Ķempes iela. Vogntoget blev ført fra nr. 240,
mens vognstyreren i nr. 233 kun holdt udkig.

En dagsbillet til samtlige sporvogns- og buslinier i Liepaja. Den
stemples ved dagens
første påstigning og
gælder derefter resten
af dagen.
6 - 2021
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Berlins hedengangne "Siemensbahn" genåbner
efter 50 år
Ciel Udbjørg og Nils Carl Aspenberg (Lokaltraﬁkk, Lokaltraﬁkkhistorisk Forening, Norge)
Billeder: Niels Carl Aspenberg & Siemens historiske arkiv.
Oversættelse og inserater: Asger B. Clausen, SHS
De fleste læsere af BYtrafik er klar over, at Siemens i dag er en stor, tysk koncern. Meget stor. De er store nu, men det var
de også for over hundrede år siden. Fabrikken og administrationen i Berlin var større end en norsk/dansk provinsby. Se
Bagperronen, BYtrafik 2021 nr. 5.
Werner von Siemens var en tidlig og stor
fortaler for indførelsen af den elektriske
sporvej til erstatning for de hestetrukne.
Firmaet Siemens & Halske producerede
derfor allerede i 1800-tallet blandt meget andet elektriske sporvogne. Og før
1. Verdenskrig leverede de elektrisk
udstyr (f.eks. motorer og kontrollere)
til Nordens mange sporvogne.
Fra slutningen af 1800-tallet voksede
området nordvest for Berlin til en lille
by i byen, og behovet for transport af
arbejdere blev større og større. En sporvejslinie blev forsøgt, men selv Siemens
måtte erkende, at når 65 afgange i timen
ikke er nok, så må der gøres noget andet.
I et fællesprojekt mellem Deutsches
Reichbahn og Siemens & Halske blev
en sidelinie fra S-bahnringens station Jungfernheide over Werner Werk,
Siemensstadt til Gartenfeld planlagt.
Strækningen blev bygget i 1927-29. Den
samlede linielængde blev 4,2 km.

Siemensbahn indvies
Om morgenen d. 13. december, 1929, mødtes omkring 400 repræsentanter for regering og presse i Siemens & Halskes administrationsbygnings atriumgård for at deltage i indvielsen af Siemensbahn.
Carl Friedrich von Siemens fik alle i godt humør med en underholdende tale, hvor han ytrede sin overraskelse over “at åbne en
lille appendikslignende jernbanelinie … som kun gjorde Deutsche
Reichsbahns netværk 1/10.000 større” skulle blive mødt med så stor
interesse i betragtning af den “buket af vigtige begivenheder i dag og
deres problemer” *. Under disse omstændigheder, sagde han, ville
det have været mere passende “at åbne de nye stationers porte en
morgen og så uden fløjt og fanfare at bede Deutsches Reichsbahn
om at køre nogle tog.”
Siemens historiske arkiv
* I Berlin var nazisterne netop kommet til magten for første gang og
man følte også følgerne af USA's børskrak i Tyskland.

I 1917 (under 1. verdenskrig) blev gabet mellem den aktuelle og den ønskede transportkapacitet til Siemensstadt for stor. Det blev sågar diskuteret I Rigsdagen. Og
specielt sporvognsdriften var blevet kaotisk. Firmaet forsøgte sig i begyndelsen af
20’erne med forskudt arbejdstid. I vinteren 1921/22 var forskellen en time og fyrre
minutter. I 1929 var den vokset til 2½ time, især pga. Schaltwerk højhuset med kontorer og en forøgelse af arbejdstyrken til mere end 60.000.
Sporvognlinierne kunne ikke håndtere disse mængder af passagerer. I vinteren
1928/1929 var kapaciteten knap 19,000 i morgenmyldretiden. Og siden de 65 afgange i timen og fire spor på hovedstrøget (se billedet) ikke var nok, blev andre
løsninger efterlyst. Og den tyske stat havde ikke råd.
14
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Siemens Kabelwerk West, senere Elmo. 1899. Bygget i en sump.

Siemensstadt omkring 1930. Oliemaleri af Anton Scheuritzel
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Nonnendamm Allee ca. 1914. Bemærk de 4 spor og to bivogne.

Linien gjorde sit arbejde

Siemensstadt og Siemensbahn 1929.
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Siemens havde 1929 ca. 90.000 ansatte i Siemensstadt, hvoraf 17.000 dagligt anvendte den ny S-linie til og fra arbejde.
Og de mange mennesker, der boede i Siemensstadt, fi k en god forbindelse til resten af Berlin.

Da Berlinmuren blev bygget, blev SBahns netværk amputeret og delt i to. Det
var stadig Deutsche Reichsbahn (nu det
østtyske statsjernbaneselskab), der drev
S-Bahn, også i vest. Men i 1980 udbrød
der strejke blandt de ansatte, der boede
i vest. De var trætte af at få udbetalt
efter østtysk tarif, hvor de havde lavere
lønninger og længere arbejdsdage end
kollegerne i DB (det vesttyske statsjernbaneselskab). Dertil kom, at S-linierne
i vest var under en passagerboykot "en
pfennig til S-Bahn er en pfennig til
Ulbricht1!" med den konsekvens, at DR
tabte en masse penge.
Siemensstadt stations moderne arkitektur, 1929

Siemensstadt station 1929

Siemensstadt station 2020

Strejken sluttede den 28.9.1980 men resulterede i, at DR afskedigede 200 medarbejdere i vest. Forretningen blev derefter
koncentreret om de vigtigste strækninger (i Østberlin forstås), og i alt 72 km S-Bahn-spor blev lukket ned. Fire strækninger
blev lukket i lang tid. De var:
•
Spandau - Staaken (senere regional trafi k)
•
Jungfernheide - Gartenfeld (Siemensbahn)
•
Jungfernheide - Spandau (senere regional trafi k)
•
Zehlendorf - Düppel

1

Walter Ulbricht - Førstesekretær for det (Øst-)Tyske Socialistiske Enhedsparti, dvs. Østtysklands leder 25. juli 1950 – 3.
maj 1971 og dermed 9 år før strejken, men synonym for det østtyske system også længe efter.
6 - 2021
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For at gøre ondt værre blev U-Bahn
line 7 udvidet langs Siemensbahns tracé
i 1970'erne. Så da Muren faldt, og SBahn-netværket blev syet sammen og
genopbygget, blev Siemensbahn ikke
en del af planen.

Hvad er der tilbage?
Fra udgangspunktet ved Jungfernheide
er der ikke meget at se, idet området er
blevet ombygget siden lukningen. På
nordsiden af Spree-kanalen er det meste
af sporet bevaret, men hele vejen er det
overgroet. På kort og luftfoto kan man
nemt se trekanten, hvor sporet forgrener
sig, men efter S-Bahns rute er der ingen
spor. På Google Earth er sporet plottet.
På den anden side af kanalen ser det Hertil/-fra og ikke længere. Lige nord for Spree.
ud til, at det stadig kan være muligt at
finde nogle rester af dæmningen, men
det er alt. På fly/satellit-foto kan sporet
let følges til Popitzweg. Så forsvinder det
ind i det grønne, som er det neddræbte
spor [Red. bem. Den Google oversættelse nænner vi ikke at rette]. Hvis man
mister tråden, kan man hoppe frem og
tilbage mellem kort og fotovisningen.
Efter Siemensstadt slutter kortet, men
tracéen kan ses i luftfotografierne. For
enden af banen er der en rangerbanegård,
der er synlig på luftfotografierne. Der er
også en forladt kommandopost.
Banen har fået "Denkmalschutz",
dvs. den er blevet fredet. Og i 40 år var
der ingen planer om at reetablere den.
Man antog, at en stor del af tragedien
Kommandoposten ved endestationen Gartenfeld.
[Red. bem. Google’sk for det norske ord
”trafi kgrunnlaget”] var dækket af U7.
Ved første øjekast ser det ud til, at stationerne falder fra hinanden. Men hvis
man ser nøjere efter, er det klart, at der
har været nogen vedligeholdelse. På en
af stationerne er bunden af søjlerne, der
bærer perrontaget, blevet fornyet, der er
tilføjet nye fundamenter, og murværket
er blevet restaureret. På Siemensstadt
stationen er der tydeligt, at skinner,
skærver og strømskinne har været fjernet. Skinnerne er så blevet lagt tilbage
(men uden skærver og strømskinne). På
kanalbroen må de have skiftet svellerne,
for de ser nye ud (og tilsyneladende lavet af trykimprægneret træ, og ikke af
kreosotimprægneret, som andre steder
på banen). Der er heller ingen strømskin- Kan broerne stadig bære? Popitzweg.
18
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nebeslag på den; men strømskinnerne er
løst placeret ved siden af sporet. Det virker som om, at ruten er intakt et stykke
efter kanalbroen. Men så skal man først
krydse kanalen og derefter forsøge at
fi nde ruten igen. Det kan godt være
noget af en opgave. Selve kanalbroen
er blevet afspærret med pigtråd, men
nogen har fundet på at skære hul i den.
Måske for at lave graﬃtien. Jeg fandt
det klogest at undlade at gå ud på den.
Der er langt ned, og det er bare sveller,
ingen vandrebrætter eller rækværk.

Selvstudie?
Det er helt enkelt at komme ind på
banen. På næsten alle mindre skråninger er der stier. Min vej ind var et
hul i hegnet ved Siemensstadt, og det
var helt enkelt at komme ind og ud på
Poppitzweg, "Siemens-stadt center",
lidt over 100 meter fra Siemensdamm
station på U7. Selvfølgelig skal man
have gode sko og lange bukser på (ellers vil buskene lædere dine ben ...) og
et skarpladt kamera. Man får en times
fascinerende "urban udforskning" langs
banen, hvor alt er, som det var den dag,
den blev indstillet. Man kan virkelig
nyde synet af, hvordan naturen tager de
menneskeskabte ting tilbage, med mos
i sprækkerne af asfalten på perronerne
og alle steder træer i tracéen.
Jeg mødte mennesker på sporet. De
var der ligesom mig selv for at udforske
banen. En, som jeg mødte på stationen,
havde mange spørgsmål. Om målet med
ruten og antallet af stationer, som jeg
besvarede "fra hoften", på mit bedste
Derrick-tysk, baseret på, hvad jeg havde
læst på Nettet samme dag. Jeg havde ikke
tysk i skolen, men har samlet lidt op på
forskellige rejser. De mennesker, jeg
mødte, når jeg kom henad sporet, blinkede ikke en enkelt gang over mit tysk.

Naturen har bemægtiget sig selv broerne.

Rydning er startet 2020

niveauer. Siemens og andre byudviklere
fandt, at det store industriområde skulle
udvikles til boliger. Der skal nu bygges et større forskningscenter og 3.000
boliger i området.
Mod alle odds blev det pludselig besluttet, at Siemensbahn skal genaktiveres.
Det forberedende arbejde er påbegyndt i
Et nyt personale
januar 2020. I første omgang skal ”jungHele Berlin er blevet en byggeplads, hvor len” ryddes, og flere arbejdshold startede
den bygges overalt. Siemens flyttede med økse og motorsav. I september 2020
sit hovedkvarter til München, og med blev arbejdet med at fjerne sporet og
tiden blev en stor del af produktionen klargøre nye bygninger så påbegyndt.
også "flaget ud" til andre steder, både i Der bliver også foretaget statiske beregTyskland og andre lande med lavere løn- ninger af de mange broer. Spørgsmålet

er, om de kan genanvendes eller skal
rives ned. De fleste nærmer sig nu mere
end 100 år. Et nyt besøg i oktober 2021
viste, at arbejdet er blevet aflyst, måske
på grund af corona. Men der er også
fremsat ønske om en forlængelse mod
vest til kvarteret Hakenfelde. Det vil
betyde, at den skal under jorden. Og så
blev det et åbent spørgsmål om en Light
Rail er løsningen. Altså om der atter
kommer en sporvogn til Siemensstadt.
Men der er stadig masser af tid. Selve
genopbygningen skal efter planen starte
i 2026 med åbningen i 2029.

Link: https://new.siemens.com/global/en/company/about/history/specials/siemensstadt.html
6 - 2021
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Endestationen Gartenfeld
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BYtrafik har tradition for ikke at bringe en julehistorie. Men traditioner er til for at brydes, så i år bringer vi en. Men for ikke
at gøre bruddet for kraftigt, handler den ikke om julen, men om det, der indledningsvist blev set som en gave til menneskeheden; dampsporvejen på Strandvejen i København. Sporvejen kørte i perioden 1884 – 1893 og løb ind i mange vanskeligheder,
som beretningen også kommer ind på; blandt andet svagt materiel, dårligt spor, kørsel med damplokomotiver i gaderne og et
besværligt takstsystem.
Beretningen er skrevet i 1885, idet afprøvningen af ”natrum”(natronlud)-lokomotivet fandt sted det år.
Beretningen er et genoptryk fra bogen ”Fremtidens Nytaarsgave”, 1886. Den oprindelige stavning og tegnsætning er bibeholdt.

Dampsporvognen
ET SOMMERSTUDIUM.
MEDDELT AF EN ABONNENT.
Naar vi i de følgende Linier ville driste
os til at give en Fremstilling af Dampsporvognen, denne ny Fremtoning paa
vort Befordringsvæsens Omraade, saa
er det ingenlunde, fordi vi ere blinde
for de Vanskeligheder, der frembyde
sig ved denne Opgaves tilfredsstillende
Besvarelse; tvertimod, vi maa tilfulde
anerkjende, at denne Fremtoning, som
saa mange andre, der lægge Beslag paa
vor Granskning og Eftertanke, desværre
kun kan opfattes stykkevis, og at man,
naar man tror at staa ved Maalet, i
Ydmyghed maa bekjende, at Ens Viden
kun er begrænset, og at det maa være
forbeholdt Fremtiden at løfte Sløret for
Mangt og Meget, som endnu er dunkelt
og gaadefuldt. Ja, selv en saa sagkyndig
Mand paa dette Omraade som forhenværende Hørkræmmer Petersen, der har
kjørt med den lige fra dens Begyndelse,
har jeg ofte hørt sige i Anledning af et eller andet Spørgsmaal Sagen betræﬀende,
der rettedes til ham, at «det Hele var
Blaar for hans Øjne», idet han tog dette
Mundheld i dets gængse Betydning og
aldeles saae bort fra det nøje Kjendskab,
han i Virkeligheden havde tiI bemeldte
Raamateriale.
Hvor vanskeligt det foreliggende
Æmne er, faar man strax en Fornemmelse af, naar man, for at begynde med
Begyndelsen, vil give en Skildring af
Banens Udstrækning. Om enhver almindelig Jernbane er man strax paa det Rene:
Den sjællandske Nordbane begynder i

Kjøbenhavn og ender i Helsingør, Vestbanen begynder i Kjøbenhavn og ender
i Korsør osv.; men hvor Dampsporvejen
begynder, og hvor den ender, det er ikke
saa let at sige, thi jeg har kjendt Mange,
som have begyndt paa Kongens Nytorv,
det vil sige, taget Billet der, og det til
hele Ruten, men som dog, fordi de ved
«Trianglen» have ladet sig forlokke til
at tage med den først afgaaende Vogn,
ikke ere komne længere end til Hellerup og have maattet slukke deres Tørst
og Skuﬀelse i det nærliggende gamle
Hvilested «Slukefter». Andre have oplevet den Mærkelighed, at de ere blevne
befordrede i en højst behagelig lille
bageste Vogn, og under hele Kjørselen
have de undret sig over, hvorfor dog Folk
gad stuve og pakke sig sammen i den
kvalme Dampvogn eller i den i Blæst og
Regnvejr alt Andet end hyggelige aabne
Vogn, indtil de pludselig opdagede, at de
et lille Stykke forbi Charlottenlund, der
hvor Udsigten aabner sig over Sundet,
og Villaerne begynde at udfolde sig i
deres idylliske Pragt og Herlighed, havde

Valget imellem enten at stige ud her eller
kjøre tilbage med den rare lille Vogn,
der blev haget til den fra Klampenborg
kommende Dampsporvogn, men i saa
Fald selvfølgelig mod at løse ny Billet.
Vil man derfor være nogenlunde sikker
paa at faa Lejlighed til at benytte sin
Billet fuldt ud, lige fra Begyndelsen til
Enden, saa bør man staa paa i Hellerup,
og man vil da have temmelig sikkert
Haab om at kunne naa enten til Klampenborg eller til Kjøbenhavn.
Man vil heraf have lært, at medens
saadanne filosofiske Begreber som Tid
og Rum eller mathematiske dito som
Cirkler, Ellipser og andre lignende
lukkede Figurer hverken have Begyndelse eller Ende, og andre mere daglig
dags og jordiske Gjenstande alle have
een Begyndelse og een Ende, saa staar
Dampsporvognen som en højst mærkelig
og, man tør vel sige det, enestaaende
Fremtoning, idet den har een Begyndelse,
men to, ja, hvis det ejendommelige
Overraskelsespunkt ved Charlottenlund
regnes med, endogsaa hele tre Ender,

Dampvogn nr. 4 ved Klampenborg i sommeren 1885.
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eller, da Begreberne Begyndelse og
Ende kunne ombyttes, tre Begyndelser
og een Ende.
Medens saaledes Studiet af Banens
Udstrækning aabner nye Synspunkter
for Tænkeren og bereder den uerfarne
Lægmand mangehaande Overraskelser,
er der samtidig med prisværdig Omtanke
sørget for, at man i saa Hensende heller
ikke bliver skuﬀet, hvad Tidsbestemmelserne for Togenes Afgang angaar,
der, navnlig, for de beregnende og kalkulatorisk anlagte Medborgere, tilbyde
et rigt Stof til Granskning, Eftertanke
og gavnlige Øvelser paa Regnekunstens
Omraade.
Tiden er, som bekjendt, et meget
flygtigt Begreb; inden man veed et Ord
deraf, er Nutid bleven til Fortid og Fremtid til Nutid, og Astronomerne have jo
endogsaa — maaske til Glæde for dem
selv, men til Kvide i alt Fald for dem, der
skulle aflægge Prøve i Astronomiens
Begyndelsesgrunde — fundet det passende at indføre ikke mindre end tre
Slags Tider: Stjernetid, sand Soltid og
Middelsoltid, — de fire Aarstider ikke
medregnede. Og ikke nok hermed; de
have endog i deres uransagelige Visdom
ladet Klokkeslettet være forskjelligt for
de forskjellige Steder paa Jorden, idet
de skyde Skylden paa Solen, fordi den

ikke gider staa op og gaa ned overalt i
samme Øjeblik, men for Exempel staar
tidligere op i Siberien end her i Danmark.
Med disse Kjendsgjerninger for Øje og
med et klart Blik for de Unøjagtigheder
og Misforstaaelser, som heraf kunne
opstaa ved Angivelsen af Tiderne for
Togenes Afgang, har man fundet det
formaalstjenligt at indføre en særegen
Tids- og Klokkesletsangivelse for denne
Banestrækning, hvilken vi nu nærmere
skulle bestræbe os for at gjøre Rede
for, idet vi dog føle os forpligtede til at
forudskikke den Bemærkning, at det er
den alt tidligere omtalte forhenværende
Hørkræmmer Petersen, hvem vi have
at takke for, at vi ere blevne gjorte opmærksomme paa denne anden interessante og for Dampsporvognen vistnok
enestaaende Ejendommelighed, der i al
sin fordringsløse Beskedenhed let unddrager sig den overfladiske Rejsendes
Opmærksomhed.
Er der Noget, som forhenværende
Hørkræmmer Petersen er stolt af, saa
er det hans Ur, et gammelt ærværdigt
Familiestykke, Arvegods fra hans Bedstefader, efter hvad han har betroet os.
Naar han tager, eller rettere hejser det
op af Lommen for at raadføre sig med
det, sker dette med den dybeste Alvor
og Gravitet, og det Blik, hvormed han

betragter dets gulagtige Skive med de
gammeldags Visere og romerske Taltegn,
giver hans Aasyn et helt ungdommeligt
Præg, saa man uvilkaarlig tror, at det er
en Nyforlovet, man har for sig, der sidder og studerer sin Elskedes Fotografi.
En Sommer Eftermiddag henad Klokken fire havde Petersen og jeg indtaget
vore sædvanlige Pladser i den tidligere
omtalte rare, lille bageste Vogn, vort
stadige Mødested paa denne Tid af
Døgnet, da vi Begge efter vore daglige
Forretninger i Byen — Petersens, tror
jeg nok, bestod væsentligst i at læse
Aviserne i Kafeen i Grønningen skulde
hjem til vore respektive Sommerboliger
paa denne Side af det ominøse Overraskelsespunkt ved Charlottenlund.
Petersen sad og kjælede med sit Ur,
og jeg var lige paa Nippet til at faa mig
et lille Blund, da Billettøren viste sig
og afbrød os Begge i vore stille Nydelser med sin sædvanlige, for os gyselig
trivielle Meddelelse om, at denne Vogn
kun gik til Vigesporet ved Charlottenlund — det oﬃcielle Navn for det
omtalte Overraskelsespunkt —, hvilken
Meddelelse naturligvis blev overhørt af
rette Vedkommende, i dette Tilfælde et
Par ældre politiserende Herrer, en gammel døv Dame og to Tyskere, der ikke
forstod et Ord Dansk, hvilke alle kjørte
videre i den faste Overbevisning, at de
kom til Klampenborg.
«Hvad skal det betyde, at vi er fire
og et halvt Minut over Tiden i Dag ?»
spurgte Petersen, temmelig gnaven
over at være bleven afbrudt i sit Kjæleri.
«Vi skal jo kjøre Tre, otte og fyrre, og
nu er Klokken», her sendte han et ømt
Blik til Uret, «nu er Klokken Tre, to og
halvtreds en halv.»
«Jeg maa gjøre Dem opmærksom paa,
min Herre, at alle Tidsangivelser ere
efter Hellerup Tid, og efter den ere alle
vore Ure stillede,» svarede Billettøren
med rolig og bestemt Mine, idet han
sendte Petersens Ur et halvt medlidende,

Den ifølge forfatteren ”højst behagelig
lille bageste Vogn” af serien SDS 25 - 30
Fabriksfoto fra Scania 1884.
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halvt ringeagtende Blik, hvorpaa han
forsvandt til de ydre Regioner.
«Hellerup Tid — Hellerup Tid!» mumlede Petersen, helt betuttet, stadig med
Uret i Haanden «Hvad i al Verden skal
det sige ? — Det er fuldstændig Blaar
for mine Øjne. Kan De begribe, hvad
det skal sige, — Hellerup Tid?»
Da disse Ord vare henvendte til min
Ringhed, og da jeg følte en uimodstaaelig Lyst til at lade mit astronomiske Lys
skinne for at opklare det Mørke, der
rugede over min Rejsefælles intellektuelle Opfattelse af Begrebet Tid, gav
jeg mig strax til at forklare ham de tre
Tider. Stjernetiden blev udviklet, medens
vi kjørte langs Fælleden, og den sande
Soltid og Middelsoltiden holdt jeg et
belærende Foredrag om under et af disse
længere, ufrivillige periodiske Ophold
ved Gasværket, som altid bevirkede, at
jeg kom for sent til Middagsmaden og
blev udsat for min Families bebrejdende
Blikke, naar der var Skind paa Vællingen, eller naar der viste sig andre
lignende Symptomer paa, at Opholdet
ved Gasværket havde udstrakt sin
Indflydelse ogsaa til Familiekøkkenets
Allerhelligste.
Petersen fulgte med spændt Opmærksomhed og med et usædvanlig livligt og
intelligent Udtryk i sine Ansigtstræk mit
populært videnskabelige Foredrag. Men
da jeg sluttede det, netop som vi satte
os i Gang fra Gasværket, lagde der sig
ligesom et Slør af Skuﬀelse over hans
Aasyn, og han udbrød paany: «Men —
Hellerup Tid! Hvad er Hellerup Tid for
Noget?»
Skjønt jeg maa tilstaa, at dette Tidsbegreb endnu den Dag i Dag ikke staar
fuldt klart for min Bevidsthed, fandt jeg
mig dog forpligtet til at klare Petersens
Begreber med Hensyn til de forskjellige
Steders Klokkeslet, idet jeg oplyste om,
at der for de forskjellige Punkter paa
Jorden gaves Noget, som kaldtes en
Meridian, hvilket Ord gjorde et dybt
Indtryk paa Petersen, og afsluttede
Foredraget med følgende Ord: «Hvad
Hellerup Tiden angaar, saa formoder
jeg, at derved forstaas den sande Soltid,
ikke Middelsoltiden eller den saakaldte
borgerlige Tid, for Stedet Hellerup, og i
saa Fald er Klokken tolv i Hellerup, naar
6 - 2021
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Solen kulminerer, det vil sige, naar den
passerer Hellerups Meridian.»
«Hellerups sande Soltid — Hellerups
Meridian!» mumlede Petersen overvældet, idet han tankefuld gned sin Næsetip
med sit Yndlingsur. «Ja, er det ikke
det, jeg siger; er det ikke vidunderligt,
hvor meget Nyt og Mærkværdigt man
oplever paa denne mageløse Bane, og
hvor mange ny og kostbare Apparater
der maa anskaﬀes og holdes i Gang til
vor Bekvemmelighed! — — Nu er vi
ved Hellerup, skal vi staa et Øjeblik af
og se den?
«Hvad mener De, vi skal se?» spurgte
jeg.
«Ih, Meridianen, Hellerups Meridian.
Jeg har s'gu aldrig set saadan en Tingest
før.»
Det gjorde mig ondt at maatte lægge
en Dæmper paa Petersens Videbegjær og
berede ham en aabenbar dyb Skuﬀelse
ved at oplyse ham om, at Hellerups Meridian ikke var Noget, man kunde tage og
føle paa, men at det var en tænkt Kreds,
der var trukken gjennem Hellerups Zenith og Verdenspolerne. Dog havde jeg
den Tilfredsstillelse, at denne Oplysning,
navnlig det med Hellerups Zenith og
Verdenspolerne, gjorde et endnu dybere
Indtryk paa ham og bidrog yderligere til
at stille Hellerup og Dampsporvognen i
et magisk, mystisk Lys for hans levende
Indbildningskraft.
Naar vi senere mødtes i den rare lille
bageste Vogn om Middagen, klagede
Petersen ikke mere til Billettøren om
Tiden, men hans første Ord til mig, idet
han halede Uret op af Lommen, var altid
en sagte Oplysning om, at i Dag var Hellerup Tiden saa og saa mange Minutter
før eller efter hans Ur, og jeg har derfor
en Formodning om, at han havde dannet
sig den Mening, at hans Ur angav den
rigtige sande Soltid, og fremkom der
fra en af vore Medrejsendes Side en
Beklagelse over, at vi vare over Tiden
for Afgang, saa var det altid Petersen,
der med Alvor og Selvfølelse oplyste
Vedkommende om den vigtige Kjendsgjerning, at paa denne Banestrækning
kjørte man efter Hellerup Tid. - Billettøren var paa dette Omraade fuldstændig
sat fra Bestillingen.
Forinden jeg forlader dette interes-

sante Æmne om Tiden, maa jeg endnu
gjøre et Par Bemærkninger om Togenes
Afgangstider. Ogsaa i denne Henseende
er Dampsporvognen betydelig forud for
sin Tid. Ved store Plakater, pakfulde af
Tal, som ere opslaaede ikke blot i Ventesalene, men ogsaa paa flere af Telegrafpælene langs Ruten, kan det vejfarende
Publikum faa sin Videbegjærlighed i
saa Henseende tilfredsstillet og samtidig
øve sig i at dyrke og nyde Tabelværker,
og jeg har set mangen æret Samtidig
i den Grad fordybet i Studiet af dette
omfangsrige og indviklede Tabelværk, at
han har udsat sig for øjensynlig Livsfare,
idet han ikke har ænset den sig nærmende Dampsporvogn. Til Publikums
Indøvelse i Tallæsning og Talstudium
er der nemlig truﬀet den Foranstaltning,
at Tidsforskjellen mellem Togenes Afgangstider er sat til 12 Minutter for de
hurtig paa hinanden følgende Tog og 24
Minutter for de øvrige, med nogle smaa
gavnlige Undtagelser hist og her, for at
man ikke altfor let skal kunne slutte sig
til Afgangstiderne, saaledes som det f.
Ex. er Tilfældet ved Sommerkjørselen
paa Klampenborgbanen.
At se den Iver, hvormed Petersen
daglig studerede denne Tidstavle, hvoraf
han stadig bar et Aftryk hos sig, var i høj
Grad rørende, navnlig naar han samtidig
tog sin Kjæledægge, Uret, til Hjælp og
med dybsindig Mine pegede med en
Tandstikker paa Urskiven for yderligere
at indprente sig en eller anden Afgangstid. Der var i saadanne Øjeblikke udbredt
en Alvor og Dybsindighed over hele
hans Person, saa man skulde tro, at man
havde en lærd Mathematiker og ikke en
forhenværende Hørkræmmer over for sig.
Ved Siden af disse Studier dyrkede
Petersen med lige saa stor Iver den trykte
Prisfortegnelse, der ogsaa er et højst
interessant og i sit Slags enestaaende
Værk, idet man heraf faar at vide, at
Prisen mellem to «Vigespor» (en Slags
Hovedstationer) er 5 Øre, men at man
dog ikke kan gjøre Kjørselen for ringere
end to Øre, men saa kan man faa Lov
til at kjøre gratis til det næste Vigespor,
hvor man ikke skal hen, ligesom man
ogsaa indvies i den mærkelige Regel,
at frem og tilbage vel er lige langt, men
ikke lige dyrt, idet f. Ex. en Tur fra
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Skovshoved til Klampenborg koster to
Øre, men fra Klampenborg til Skovshoved 15 øre. Endelig bør det fremhæves,
at man ogsaa for Abonnementskortenes
Vedkommende er fulgt med Tiden, idet
man ikke er bleven staaende ved den
gamle forslidte Regel, at jo længere Tid
der kjøbes for, desto større Rabat faas
der, men at man i alt Fald forsøgsvis
for enkelte Strækninger har indført den
omvendte Regel, idet for Ex. paa Ruten
Trianglen—Klampenborg et elleve
Maaneders Kort koster 44 Kroner eller
4 Kroner pr. Maaned, medens et tolv
Maaneders koster 50 Kr. eller godt og
vel 16 Øre mere pr. Maaned. «Publikum
opdrages paa denne Maade,» som Petersen en Dag udtrykte sig, «til at bruge
sin Forstand og Eftertanke og ikke blindt
hen vælge den første den bedste Vare».
Ord, som efter min Mening fortjente at
trykkes med Guldbogstaver under alle
Dampsporvognens Tabelværker. Jeg
vil hertil føje, at dens Billettører, hvis
Bryst er rigt og smagfuldt dekoreret med
talrige Billetruller, og som under hele
Kjørselen ere ivrig optagne af Bogføring og Kalkulationer, idet de maa føre
Regnskab med, hvor mange Vigespor
og Stoppesteder hver enkelt Passager
har konsumeret undervejs, gjennemgaa
en Skole og modtage en Fordannelse,
der gjør dem værdige til at aspirere til
de højeste og mest ansvarsfulde kalkulatoriske Embeder under Staten eller
Kommunen.
Der staar endnu tilbage at give en
Skildring af selve Materiellet, den bevægende Kraft og Vognene; men vi skulle
indskrænke os til kun at dvæle ved den
ny Bevægkraft og de ny Vogne, og det
er atter her Petersen, hvem vi skylde den
væsentligste Tak for at have henledet vor
Opmærksomhed paa disse Fænomener
og deres Forklaring.
Det var, saa vidt jeg erindrer, i Slutningen af Juni eller Begyndelsen af Juli
Maaned, at jeg lagde Mærke til, at der
var foregaaet en kjendelig Forandring i
Petersens hele Maade at være paa. Han
studerede ikke længere Tabellerne, forsømte sin Kjæledægge, Uret, og overlod
til Billettøren at give Forklaringen om
«Hellerup Tiden». Derimod saae jeg ham
jævnlig staa og stirre paa Lokomotivet
24
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Den af forfatteren omtalte ” i Blæst og
Regnvejr alt Andet end hyggelige aabne
Vogn”. Udsnit af fotografi fra 1889. Den
sidste vogntype, der omtales i indlægget
”de ny, højst komfortabelt indrettede toetages Vogne”, kendes der ingen billeder
eller tegninger af.

og udspørge Fyrbøderne om Et eller
Andet, saa han ofte knap fi k Tid til at
springe ind i Vognen.
Endelig siger da Petersen en Dag til
mig, da vi om Eftermiddagen traf sammen i den rare, lille bageste Vogn: «De
har vel hørt Nyheden?»
«Om det ny Ministe — —»
«Nej, om den ny Bevægkraft.»
«Ja, det kan man jo ogsaa kalde det,»
tillod jeg mig at bemærke.
«Nej, om Forladelse, De er rent paa
Vildspor; det er Dampsporvognens bevægende Kraft, jeg taler om.»
«Naa saaledes.»
«Ja, ser De, Dampen, som vi hidtil
har ladet os nøje med,» vedblev Petersen med en sand Professormine, «den
duer ikke mere. Den var god nok for sin
Tid, men dens Rolle er udspillet. Naar
Kullene ere opbrugte, og den Tid maa
komme, saa kan Dampen pakke ind og
gaa hjem og lægge sig. Men den store
Mængde, Publikum, det skal og det maa
have en Bevægkraft, uden en saadan er
det dødsdømt til evig Stagnation. En
saadan ny Bevægkraft er nu opfunden
og vil snart komme til Anvendelse paa
denne Banestrækning. — Natrum!»
«Hvad behager?»
«Natrum!» gjentog Petersen med en
Røst og en Mine, som om han havde
sagt «Punktum!»
«Natrum,» gjentog jeg halvt forbløﬀet
paa Grund af min Uvidenhed i Kemiens
Mysterier.
«Ja, Natrum — akustisk Natrum,»
fortsatte Petersen, som aabenbart gottede sig over min Uvidenhed.
En lille, ældre Herre, der sad i Hjørnet
lige over for os, tillod sig et svagt hen-

kastet: «Kaustisk Natron», men Petersen
sendte ham et knusende, overlegent Blik
og gjentog med Alvor og Eftertryk:
«Akustisk Natrum, — Hovedbestanddelen i Bruspulver, i Sodavand. De kjender
jo Sodavand, ikke sandt?»
Dette kemiske Produkt var mig fuldstændig bekjendt baade hvad Smag og
Udseende angik, og jeg svarede derfor
med et frimodigt og lydeligt «Ja».
«Godt,» vedblev Petersen med et
knusende Sideblik til den lille Mand i
Hjørnet, der skamfuld holdt en Avis op
for Ansigtet, «godt, saa veed De ogsaa,
med hvilken umaadelige Kraft, at Proppen paa en Sodavandsflaske drives i
Vejret, naar man aabner den.»
Ogsaa det indrømmede jeg, glad over
min Viden.
«Der har De den ny Bevægkraft,»
sluttede Petersen med en Mine og en
Haandbevægelse, som om han var Ordfører for en Festkomite, der skulde overrække mig en Sølvpokal eller lignende
Jubilæumsgave, og i samme øjeblik foer
den lille Mand ud af Vognen og satte sig
paa en af de udvendige Pladser, idet han
gav sig til at skoggerle, rimeligvis over
en eller anden morsom Artikel i den
Avis, han var saa fordybet i, saa det lod
ikke til, at han havde taget sig Petersens
skarpe Afvisning i Anledning af hans
mislykkede korrigerende Bemærkning
synderlig nær.
I Løbet af de følgende Dage fi k jeg
ofte Lejlighed til sammen med Petersen
at tage den ny Bevægkraft, «Natrumlokomotivet», i Øjesyn, idet man jævnlig
til Publikums Adspredelse kjørte frem
og tilbage med det paa Linien, men uden
Vogne, og hver Gang det passerede forbi
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os, rejste Petersen sig op fra sin Plads
med en Hurtighed og Ærbødighed, som
om det kunde have været den kongelige
Familie, der kom kjørende, hvorefter
han udbredte sig i Lovtaler over den
Dygtighed og det Fremtids-blik, hvormed Dampsporvejs-selskabet, denne
ny Institution, som han fra nu af stadig
kaldte det, sørgede for de Rejsendes
Bekvemmelighed.
Omtrent samtidig dermed beredtes
der os atter en ny Overraskelse i Skikkelse af nogle ny, højst komfortabelt
indrettede toetages Vogne, med rigelig
Plads for indvendige Passagerer og med
Sæder oven paa for dem, der vilde nyde
Udsigten over Sundet og Villaerne under
Kjørselen. Jeg glædede mig i høj Grad
til i den lummerhede Sommertid, hvori
vi nu befandt os, at faa Lejlighed til at
benytte Pladserne ovenpaa, og saasnart
jeg derfor en Eftermiddag fi k Øje paa
den ny Vogn, ilede jeg hurtig op ad den
magelige Trappe, der førte op til de
længselsfuldt attraaede øvre Regioner,
men blev i ikke ringe Grad skuﬀet ved
at opdage, at Adgangen til disse var afspærret ved Hjælp af en Jernstang, der
tidligere syntes at have udgjort en Del
af Rækværket. Slukøret tiltraadte jeg
Tilbagetoget og havde oven i Kjøbet den
Ærgrelse at blive udlet af Petersen, der
havde været Vidne til min mislykkede
Expedition, og som naturligvis ogsaa
var inde i dette Mysterium, der atter gav
ham Anledning til at udbrede sig over
den ny Institutions mageløse Omtanke.
«Ved det Stormløb,» forklarede Petersen, «som vilde finde Sted til Pladserne
ovenpaa, vilde Vognens Tyngdepunkt
forrykkes.» — Ordet «Tyngdepunkt»
ledsagede han med et Smask og en Mine,
som om han nød en Østers eller anden
lignende Lækkerbidsken. — «Følgen
deraf vilde atter blive, at Vognen ved de
skarpere Kurver (nyt Smask) let vilde
vælte og afstedkomme forfærdelige og
uberegnelige Ulykker. Hertil kommer
fremdeles Hensynet til Beboerne af
de forskjellige Landsteder langs Vejen,

der let kunde føle sig generede ved det
Indblik, som Uvedkommende, navnlig
ved Stoppestederne, kunde faa i deres
huslige Færden paa deres private Enemærker, og endelig vilde Passagerernes
Hoveder, i alt Fald deres Hatte let være
udsatte for Molest fra Træerne, man
maatte passere undervejs, og som endnu
ikke have opnaaet den til de ny Vognes
Højde svarende Udvikling.»
Jeg havde vel en Del Bemærkninger at
gjøre til disse interessante Oplysninger,
men blev afskaaren derfra, idet det pludselig gav et Bump i Vognen, ledsaget af
en ejendommelig skurende Lyd, som om
vi befandt os i et Fartøj og vare løbne paa
Grund, og strax derefter holdt vi stille.
Jeg saae noget betuttet paa Petersen,
der imidlertid tog Sagen med en knusende Ro og forklarede mig, at vi bare
vare løbne ud af Sporet, og at vi i Løbet
af en halv Times Tid nok vilde være flot
igjen. Derpaa forføjede vi os Begge ud,
og jeg fi k atter Lejlighed til at beundre
den tekniske Sagkundskab, Petersen
lagde for Dagen, idet han snart raadede
Folkene, der vare beskjæftigede med
at faa Vognen tilbage paa Sporet, til at
«baxe med Kobenet» eller til at «stikke
paa Dunkraften» eller «gjøre et Slag
bak» med Maskinen osv. Da jeg udtalte
min Forundring over hans Fortrolighed
med dette Fænomen og dets Behandling,
forklarede han mig, at han allerede flere
Gange, naar han tog ind til Byen om
Morgenen, havde havt Lejlighed til at
overvære det og sætte sig ind i det.
«Er det da Noget, der er sket oftere?»
tillod jeg mig at spørge.
«Ja, det er det rigtignok,» svarede
Petersen. «Man er jo i Færd med at kjøre
de ny Vogne til.»
«Kjøre de ny Vogne til?»
«Ja, netop. De tror maaske, at de
saadan strax passer efter Sporene. Nej,
min Fa'er, det gaar hermed som med et
Par ny Støvler; de trykker i Førstningen,
men saa gaar man dem til.»
Denne Lignelse slog mig i høj Grad
og gav mig for Resten af Tiden Meget at

grunde over med Hensyn til den nyere
Ingeniørkunsts simple, men praktiske
Fremgangsmaader, og de følgende Dage
fi k jeg rig Anledning til personlig at
overvære denne ejendommelige Tilkjørselsmaade. Ganske vist gik det ud
over Middagsmaden, og min Families
Taalmodighed blev sat en Del paa Prøve,
men Madlysten skærpedes til Gjengjæld
ved disse lange Ophold i fri Luft, og
Skindet paa Vællingen gled ned som
Makaroni.
Efter nogen Tids Forløb hørte denne
gavnlige Motion imidlertid pludselig
op, idet de ny Vogne blev opstillede ved
Hellerup Stationen, og Petersen og jeg
mødtes atter i den rare lille bageste Vogn.
«Ser De,» sagde Petersen til mig, «nu
er de kjørte til, og nu er Alt i sin gamle
Gænge igjen. Er det ikke mageløst?»
«Jo, ganske vist, men de ny Vogne --»
«Taalmodighed, bare Taalmodighed,
min Kjære ; deres Tid kommer nok,
skal De se,» svarede Petersen med
en Mine, som om han bar paa en dyb
Hemmelighed.
Den glade Sommertid svandt imidlertid; jeg flyttede ind fra Landet og
skiltes fra min interessante Rejsefælle
uden at have faaet Oplysning om, hvad
de ny Vogne skulde bruges til. Skulde
disse Linier komme ham for Øje, vil han
maaske vise mig og de ærede Læsere
den Velvillie at opklare dette Spørgsmaal. Selv ser jeg mig desværre ikke i
Stand dertil.
Forinden jeg slutter disse Meddelelser,
vil jeg dog ikke undlade at sende min
Rejsefælle, hvis Adresse desværre er
mig ubekjendt, og fremfor alle «Institutionen» en Tak for de interessante og
lærerige Timer, jeg i Sommer tilbragte
i og udenfor Dampsporvognen. Jeg føler — og Petersen er sikkert enig med
mig ogsaa for sit Vedkommende —, at
min Viden er bleven opfrisket og udvidet baade paa Astronomiens, Kemiens,
Mekanikkens og Ingeniørvæsenets
Omraade, ikke at tale om, at min logiske
Tænkeevne er bleven betydelig skærpet.

Husk betaling af kontingent
og
Støt gerne SHS Remisefonden
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Rapport fra ﬁlialværkstedet i Østermarie

Et vue over værkstedet med fra venstre KS 1531, FS 22 og FS 82.

hjørnestolpen og det gav lidt udfordring.
Vi prøvede først med vores svedekasse
og damp, men selvom vi kogte det meste
På værkstedet på Bornholm arbejdes af en dag, gik det ikke alligevel. Nu er
for tiden på 4 enheder: Frederiksberg det jo ikke sådan, at vi så bare giver op,
Sporveje 22, 31, 82 samt Københavns så der blev lavet en ”form” og hjørnestykkerne blev så lamineret sammen og
Sporveje 1531.
slebet i facon!
Som ovenfor nævnt blev hele vognDet har været et godt og spændende
år indtil nu, og fremover bliver det ikke kassen spartlet og slebet, spartlet og
slebet …… og efterfølgende grundet og
mindre interessant, tværtimod.
Med lad os kigge på de enkelte vogne: malet. I første omgang blev vægpanelet
på forperronen færdigmalet i den cinFS 22
noberrøde farve, der tidligere var fundet
På den nedre del af vognkassen er ar- på et panel på FS 31 under først en gul
bejdet med reparation af vognkassen farve og yderst et lag hvid maling. Hifor længst afsluttet. For- og bagperron storien om farven er ret interessant, så
er ligeledes færdigmonteret tillige med den tager vi lige:
Diskussioner på Sporvejsmuseet om
tagender og trappe.
I foråret startede vi med opspartling farver på sporvogne kan være ret moraf vognkassen og i løbet af perioden blev somme, men også til tider langtrukne.
de fleste pyntelister ligeledes monteret. Én fortalte om et ældre ægtepar, han
Disse pyntelister består mest af 2 typer havde mødt på Gl. Kongevej, der klart
½-staﬀ lister. Det er ikke en type, der huskede, at FS vognene var røde med
findes i handelen, så vores snedker i SSG et blåt skær. En anden brugte maleren
fræsede dem i asketræ. Den kraftige Paul Fischer som reference, og det er nok
version af listen følger rundingen på mere sikkert, idet han trods alt malede
TEKST OG FOTO: JESPER REINFELDT
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sine billeder, da vognene rent faktisk
var røde, og farvekyndige nævner i den
forbindelse den cinnoberrøde.
Nå, men vi skar et stykke af det omtalte panel fra FS 31 og krattede den
hvide og gule farve væk. Så gik turen
til vores lokale farvehandel, og ordren
lød på at fremskaﬀe DEN farve og ikke
andre! Der var ingen tidsfrist, det skulle
bare være DEN farve. Efter ca. 3 uger
var farven fundet, og vi fi k en dåse i
hånden. Sjovt nok hedder farven på
etiketten såmænd Zinober!! og den har
endda et RAL nummer. Et nyt stykke
træ fra panelet blev skåret og halvdelen
malet med den ny farve. Stykket blev
fotograferet og sendt til godkendelse hos
en af de FS-kyndige. Han kunne ikke se
forskel. Det var en god dag!
Hen over sommeren er begge FSvognene blevet malet røde på vognsiderne, og det pyntede gevaldigt. Det er
også en meget flot rød farve - og den er
ikke mage til FS 50, men det er jo også
61 år siden, den blev malet sidst.
Siden er FS 22 også blev malet med
den creme-gule og listerne er blevet
6 - 2021
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grønne. Maling på for- og bagperron
udestår.
Af andre ting, der er udført på FS
22, er lågen på bagperronen. Den er
færdigbygget, men nu også med en lås.
Der var lås på, idet FS originale kørselsinstruks foreskriver, at lågen må åbnes
på Aaboulevard og Rådhuspladsen, hvor
der var udstigning i venstre side, og
konduktøren skal tage opstilling i den
normale side, men med front mod den
åbne låge, medens passagererne stiger af.
I skrivende stund (primo november)
er montage af rækværk på 1. salen i fuld
gang. Samtidig er bagperronen under
klargøring til maling.

sidst næv nte er
lidt tvivlsom, idet
de få tegninger vi
har, viser en smallere håndløber. Vi
har skønnet, at
den lidt bredere
håndløber skyldes ombygningen
i 1905 med delvis
lukket 1. sal.
På tegningen
vises, at håndløberen er smallere
og hviler på vinkeljern og sådan
udføres det på
FS 22.
Delene til selve overbygningen
havde længe ligget på lager og
blev i løbet af
sommeren endelig monteret. Delene til denne er
også bygget efter
en tegning udført
af KS, men her var vores dygtige snedker
fra SSG vaks nok til at gennemskue, at
den tegning ikke viste en Vulcan-vogn det er begge vores vogne, men derimod
en lidt senere udgave, idet tagbuen på
overbygningen har en svagere runding.
Tegningen viste mere en vogn fra serien
FS 41 - FS 42, der blev bygget af W. C.
A. Hansen.

Det holdt vi så (endnu) et ”skur-møde”
om og fi k det rettet, inden delene blev
fremstillet.
Der var også debat om beslag til fastgørelse af overbygningen, idet der intet
er at se på de billeder, vi har til rådighed.
Det fi k vi også løst ved bl. a. at fræse
beslagene ind i rammerne. Det ser ud til,
at ruderne står nærmest direkte ovenpå
håndløberen, men det er der også styr på!
De første sædestativer er også blevet
boltet på rækværket, men det gav dog
lidt flere problemer.
Placeringen af sædestativerne er
målsat på samme tegning som ovenfor
nævnt, så det skulle så være lige til at gå
til. Men nej, sådan gik det ikke! Skulle
tegningen følges, måtte forvæggen flyttes 60 mm udover forperronen, og den
løsning lå ikke lige for!
Arbejdet med trædelene af topsæderne fortsætter på værkstedet til vinter.
Kabelarbejdet er også i gang, og etableringen af kabelkanalen på taget (lig
gangbroen i midten) er stort set afsluttet. Vi mangler at bore for fastgørelse
af tårnet til trolleystangen.
Omkring trappen er det lykkedes at
skaﬀe de balustre, der omkranser perrontaget ved trappen. Balustrene stammer fra et hegn, der har stået omkring
en stor dieselmotor på et elværk. De er
ombygget, så de ligner det, de skal!
Henover året er alle vinduer monteret
i vognkassen. Det var nødvendigt at lave

Taget lægges på FS 31.

FS 31
Er også godt i gang. Også denne er blevet malet cinnoberrød på vogn-siderne,
medens den creme-gule afventer lettere
afslibning inden færdigmaling.
På 1. salen er etablering af rækværket stort set afsluttet - der mangler en
enkelt lodret ”stiver” i fronten. Oven på
rækværket er monteret T-jern og ovenpå
igen en håndløber af træ. Bredden af
6 - 2021
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Til venstre: Balustrene ved trapperne er
under montage.
Til højre: Arbejdet med topsæderne.
Nederst til højre: De første sæder under
montage på toppen.

skabeloner til samtlige vinduer for at
være sikker på et godt resultat. Bl. a. er
de fleste vinduesstolper skæve, således
vender det øverste af stolperne fremad
i højre side, men bagud i venstre.
Alle vinduer er udført i hærdet glas.
Desværre råder vi ikke over interiørbilleder af Vulcan-vogne og for god
ordens skyld heller ikke af andre vogne
fra det tidlige FS, men derimod har vi jo
FS 50 kørende på museet. Oﬃcielt er de
bygget efter samme tegning, så den giver

Til venstre: Kupeskillevæggen.
Til højre: Der monteres lamper
i kupéen.
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en vis hjælp, når det kniber, hvilket det
ofte har gjort. Vi har et par fotos, hvor
man udefra kan se lidt om, hvordan en
vogn har set ud indvendigt.
De gamle skillevægge mellem den
åbne og lukkede kupe var udført i asketræ, så det er de ny naturligvis også. Det
gælder også forvæggens paneler. Panelerne langs vinduerne er derimod udført
i mahogni på FS 50 og det har vi også
monteret i vore vogne. Om det ser ud
nøjagtigt som oprindeligt i 1899, er det
desværre ikke muligt at garantere, men
vi mener at være tæt på! Man kan hævde,
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at vi jo havde sommerhusversionen og være udgangspunktet. Den nederste del
vognkassen fra KS 374 at kigge efter. af T-jernet med skråstiveren kunne helDet har vi skam også gjort – mange ler ikke forliges med sædegavlen, men
gange –, men de er/var alle så afpillede kunne vi ”gemme” den bag sædegavlen?
Resultatet blev, at vi fjernede T-jernet
og ødelagt af ombygninger, så det ikke
fra sæderyglænets overkant og ned. Bag
rigtig gav noget.
mahognigavlen har vi så placeret en ret
Der er også flere detaljer, hvor der er tyk jernplade, bukket med en vinkel der
ret store forskelle mellem FS 22, 31 og er boltet både på bundramme og hjørne50. Vinduesrammerne i skillevæggene er stolpe. Mahognipladen er så påskruet
meget forskellige, men også de øverste jernpladen og skjuler denne.
Vi påregner at gemme T-jernet bag en
hjørner i alle vinduer er udført forskelligt.
I den forbindelse må vi ikke glemme, ”kasse” i mahogni og ikke som ½-staﬀ.
Ligesom så meget andet er der forat FS 50 er 15 år nyere og bygget af
skelle, store som små, mellem vognene
Larsens vognfabrik.
fra de fabrikker, der leverede.
Det gælder særligt m. h. t. sæderne.
Det gælder også og måske især det
Vi har fået et par fabriksfotos af FS
næste, jeg vil omtale, nemlig bagperron
16 optaget på Falkenried i Hamborg, og
og sædegavle ved den halvåbne kupe.
På et eller andet tidspunkt er vognene
blevet ombygget med en halvvæg ved
baggavlen i stedet for det oprindelige; en
sædegavl i mahogni med udskårne liljer
og en vandret messingstang fra cirka
ryglæn til en lodret messingstang fra
bundramme til endespær. Sidstnævnte
messingstang var indbygget i halvvæggen, ganske som FS 50 nu ser ud, og
som den sikkert er født med.
Sandsynligvis samtidig med denne
ombygning er vognkassegavlen blevet
forstærket med en ramme, udført i T-jern
og boltet på bundramme, hjørnestolpe og Øverst t.h.: FS 35 med den oprindelige udformning af kupéenden; en sædegavl.
spær. I øverste hjørne er der pånittet et I midten t.h.: FS 50 med den senere ombygning: en halvvæg.
stykke firkantjern og snoet til yderligere Nederst: Prøveopstilling af sæde. Mahognipladen ses nederst mod højre og den skjuler
afstivning. T-jernet var omkranset af en nu den nye afstivning.
slags ½-staﬀ, hvor den udragende del af
T-et var fræset ind i træet for at skjule jernet. Forneden, og skjult af halvvæggen,
er der yderligere en skråstiver i fladjern.
Forstærkningen med T-jernet er
bestemt ikke originalt, men derimod
nok nødvendigt, og FS 50 har da heller
ikke denne forstærkningstype, den har
jo halvvæggen.
Da vore vogne ikke skal have denne
halvvæg, har det været årsag til mange
spekulationer m.h.t. løsning. Vi skal jo
have mahognipladen med liljerne på og
messingstangen synlig samtidig med, at
gavlen stadig skal være forstærket og
også gerne med det eksisterende T-jern.
På et par fotos ses, at den originale
hjørnestolpe ligner FS 50’s, så det måtte
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der ses det, at sædelisterne går udenpå
hjørnestolpen og er afsluttet ved et beslag, der holder messingstangen.
På billedet kan man kun se det øverste
af sædegavlen,
På de tilgængelige fotos af Vulcanvognene ses denne detalje ikke med
sikkerhed, men vi mener, at sædet
afsluttes ved og ikke på hjørnestolpen
og det arbejder vi på. Forholdet undersøges stadig.
Over de udskårne liljer sidder en pynteliste og den sidder på sæderammen i
hele vognen. Den ses tydeligt på billedet
af FS 35. Den er der en lille historie om:
Da vi skilte FS 31 ad, fjernede vi et
grimt småsprodset vindue i den ene side
af vognen. Det var grimt udført, bl. a.
var vinduesstolpen hugget over med en
økse. Som inddækning i den ene ende
sad et stykke træ med udskæringer. Det
lignede nærmest noget fra et gammelt
møbel el. lign, så det røg ud sammen
med resten af vinduet.
Samme dags aften blev billederne
endnu en gang endevendt på computeren
og lige pludselig på billedet af FS 35;
hvad fa…., der sidder jo træstykket!!
Af sted med det samme og træstykket

blev bjærget i sikkerhed og siden fi k vi
lavet 30 m af det hos en maskinsnedker
i Vestermarie.

Men der manglede noget for at kunne
vise hele historien.

Man skal passe på, hvad man smider
ud.
I skrivende stund er skydedøren
monteret og har fået 1. gang lak, og snart
skal perronerne males. Det første sæde
i den åbne kupe er også på vej.

Åbningen af FS i 1899 var en stor
succes og pladskapaciteten slog slet ikke
til. Så allerede i 1900 bestilte selskabet
5 åbne bivogne hos Larsens Vognfabrik.
Samtidig ombyggedes et tilsvarende antal hestesporvogne til bivogne. De åbne
bivogne er således Danmarks ældste
FS 82
bivogne, og det kunne da være interesEgentlig er det imponerende, så meget sant at have sådan en tilkoblet FS 22.
Undertegnede luftede ideen for bemateriel fra Frederiksberg Sporveje,
der har overlevet tidernes massakre på styrelsen, der heldigvis syntes godt om
sporvogne. Sporvejsmuseet råder over: den og dermed bliver FS 82 den første
•
1 hesteomnibus fra Frederiksberg dansk-byggede sporvogn i over 70 år.
Der findes kun ganske få billeder af
Sporvejsselskab vistnok fra 1872
vogntypen, men til gengæld findes Lar•
1 benzinomnibus fra 1913
•
3 toetages elektriske motorvogne sens originaltegning med mål heldigvis.
Den er dermed ret godt dokumenteret.
fra mellem 1899 og 1915
Hvorfor lige FS 82? Den havde mid•
1ombygget tilenetagesmotorvogn
også fra 1899, ombygget af KS i 1920- tergang som den eneste åbne bivogn
dengang - derfor.
erne
•
1 bivogn fra 1913
Projektet kom lidt hovedkulds i gang.
Alt sammen fra et selskab, der indstillede driften i 1919, og det meste af For et par år siden meddelte maskinmateriellet blev udrangeret i midten af fabrikken Trio i Nexø, at nu var det
slut. Det var ikke så godt, for det var jo
1930’erne.

Til højre: Rådhuspladsen før 1905.En frederiksbergsk åben bivogn kører ind i Jernbanegade. Vognen er nummereret 38, det er
motorvognens nummer. I baggrunden Københavns anden hovedbanegård. Arkiv SHS.
Til venstre: FS 82 på Rådhuspladsen før 1910 (ingen stik på perronblikket). Midtergangen ses tydeligt. På det tidspunkt var
vognene dobbeltrettet.
Arkiv: Henrik eﬀersøe.
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Til venstre: Træbundrammen er her på vej ned i metalrammen.
Til højre: Tagstøtter, bremsedele, bøjlepuﬀer ligger klar.

meningen, at de skulle levere delene, og
Trio kan vi faktisk ikke undvære. Der
skete så det ret heldige, at dagen efter
salgsannoncen, begyndte ordrebogen at
vokse, og det har den gjort siden.
Vi skyndte os at bestille alle metaldelene til FS 82, og de er nu på vores lager.
Der er, ligesom andre steder i Danmark,
stor mangel på dygtige håndværkere, og
det har naturligvis også ”ramt” os, især
på træområdet, idet vores snedker har
været efterspurgt til mange opgaver.
Især i 2020, hvor en brand i en historisk
ejendom, en gammel købmandsgård,
krævede megen restaurering. Det var
i øvrigt et arbejde, vort værksted var
engageret i, idet vores trædrejer lavede
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nogle dele til en lagerreol. Vi fik så noget
træ til gengæld.
Men her i eftersommeren kom vores
snedker endelig i gang med bl. a. FS 82.
Vi havde forberedt os og samlet
bundrammens metaldele. Den består
(naturligvis) af to halvdele, der påsættes hjulakslerne. Vi satte hjulene op
med 1600 mm afstand, afmonterede
akselkasserne for dækslet, stoprytter og
lejepander. Herefter føres hver halvdel
ind over hjulene, og delene lægges tilbage i akselkasserne og dermed passer
det hele sammen med korrekt afstand.
Trædelene af bundrammen er så samlet
og nedsænket i metalrammen.
På billedet på denne side mangler

endnu nogle dele til trædelen af bundrammen. Bl. a. mangler skråstiverne, og
de var forkert anbragt på originaltegningen, idet der ikke ville være plads
til hjulene.
Siden er stolperne også rejst, og i skrivende stund er tagspær og tagrem på vej.
Herefter bliver der en pause for
maling, montage af bremseudrustning,
gulv m. m. Vores snedker går derfor i
gang igen med.

KS 1531
Status på den er, at spærene er fremstillet, tillige med dele til bundrammen.
Der er endvidere indkøbt en del træ til
det videre arbejde.
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Julequiz 2021
AF REDAKTIONEN

10 billeder til at forsøde ventetiden, inden
træet bliver tændt. Og traditionen tro er
Julens er jo traditionernes tid, og derfor præmien hædrende omtale i første numvil en udskiftning i redaktionen ikke mer af BYtrafik i 2022, hvor løsningerne
påvirke julequizzen. Så igen i år er der også bringes. Løsningerne skal derfor

sendes til bytrafik@sporvejsmuseet.dk
senest 15. januar.
For ikke at løfte noget af sløret over
billederne, bringes krediteringerne sammen med løsningerne.

Nr. 1: Hvor og hvornår stod denne konduktør helt alene på en
bagperron?

Nr. 2: Tid og sted?

Nr. 4: Hvor og hvornår er billedet taget?
Hvad kørte på sporet, der drejer til venstre?

Nr. 3: For at øge spændingen har
nissen drillet med billedet, men vi
er overbeviste om, at BYtrafiks
skarpsindige læsere alligevel godt
kan se, hvor dette billede er taget.
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Nr. 5: Hvornår kørte denne linie 2, og hvor gjorde
den det?

Nr. 6: Hvor dette er taget, vil vi ikke spørge om, da det
er for let for BYtrafiks læsere, men hvornår er det taget?

Nr. 8: Hvad er dette, og hvor er objektet
monteret?.
Ekstra bonusspørgsmål: Hvor var objektet, da fotografiet blev taget?

Nr. 7: Hvor og hvornår er dette photographi optaget?
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Quizzen fortsættes på bagsiden af bladet!
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Testkørsel, men ikke uden problemer
Odense Letbane efteråret 2021

Letbanevogne opstillet ved remisen.

TEKST OG FOTO:
NIELS GULDAGER PETERSEN
I marts 2021 blev det meldt ud, at Odense
Letbane ikke ville åbne for driften i september, som det ellers var planen. Den
nye udmelding lød, at man forventede
idriftsættelse af letbanen omkring årsskiftet 2021/22. Det må nu anses for at
være klogt ikke at udmelde en konkret
dato, da letbanen i efteråret blev ramt
af flere problemer, som har forhindret
de afsluttende testkørsler.
Testkørsel i begrænset omfang kom
i gang i begyndelsen af juli på strækningen mellem depotet og midt på Nyborgvej. Den 28. august kørte letbanen
for første gang helt ind i centrum. Det
skete i gå-tempo i perioden fra lørdag
kl. 18 til 04 søndag.
Herefter skulle man tro, at testkørslerne på hele strækningen kunne starte.
Desværre var der i en periode på 5 - 6
uger ikke testkørsler overhovedet. Det
skyldes to ting:
Ved en af fodgængerbroerne ved Syddansk Universitet (SDU) var der sket en
kortslutning ved køreledningen grundet
mangler i afskærmningen. Efter at det
blev udbedret, blev testkørslen genopI midten: Ved Odense Banegårdscenter er de sidste anlægsmæssige afpudsninger i gang.
taget fra den 4. oktober. Dette skete dog Nederst: Ved stationen (stoppestedet) Hestehaven, sidste stop inden endestationen i
stadig kun frem til Nyborgvej. Ind mod Hjallelse.
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centrum var der opstået et andet problem.
BaneDanmark forlanger dokumentation for, at letbanens kørestrøm ikke
påvirker jernbanens sikringsanlæg.
Dette betyder, at man ikke kan køre
testkørsel, dér hvor letbanen kommer
tæt på jernbanen. Fra 27. oktober er
testkørslerne dog udvidet, så man kører
frem til endestationen i syd ved Hjallese. Her er der en ca. 200 meter lang
parallelstrækning med Svendborgbanen.
Det giver mulighed for at teste, om letbanens kørestrøm påvirker jernbanens
signal- og sikringssystem. Når disse
tests er afsluttet, vil man teste de to
andre områder, hvor letbanen kommer
tæt på jernbanens infrastruktur ved
Odense Banegårds Center og broen på
Middelfartvej.
Anlægsarbejderne er så godt som
afsluttet og det, som mangler, er godkendelse fra Trafi kstyrelsen, hvor det
må forventes, at man trækker på erfaringerne fra Aarhus Letbane. Når
testkørslerne er kommet i gang på hele
strækningen, kører Keolis prøvedrift i
ca. 2 måneder forud for åbningen. Disse
afsluttes med en stor test, hvor letbanedriften kører med fuld køreplan og de
14 letbanevogne, som fuld drift kræver.
Ved tilfredsstillende testforløb udsteder Trafi kstyrelsen en ibrugtagningstilladelse. Herefter vil anlægsentreprenøren COMSA’s systemansvar være
afsluttet, og ansvaret overgår til operatøren Keolis.
Keolis står for drift og vedligeholdelse
af letbanen, men har udliciteret vedligeholdelse af kørende materiel til Stadler
Rail og vedligeholdelse af infrastruktur
til Aarsleﬀ Rail A/S.
Kilder: www.TV2fyn.dk
www.kollektivtrafik.dk
www.odenseletbane.dk

Øverst: Et blik ind i remisen.
I midten: Det udendørs opstillingsområde
ved drift- og kontrolcentret (remisen), Den
sorte bygning i beggrunden er selve centret
og værkstedet.
Nederst: Flere vogne ved drift- og kontrolcentret.
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Interne foreningsmeddelelser
6 - December 2021 57. årgang

Redaktion:
Erik Carstensen

5 på Nørrebrogade ved Nørrebros Runddel. Motorvognen er nr.
558, bygget 1936, og bivognen nr. 1582, bygget 1941. Begge vogne
kørte lige frem til sporvejsdriftens ophør. Derefter havnede nr.
Forsendelsen, du har modtaget med dette nummer af BYtrafik, 558 som legesporvogn på Vestegnen. 1582 eksisterer stadig, idet
den står i depot på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm og afventer
skal indeholde følgende:
ombygning og istandsættelse.
• BYtrafik nr. 6-2021
Foto: Per Bech Petersen, 22. december 1970.
• Giroindbetalingskort til kontingentfornyelse 2022
Pris: kr. 10,-.
Erik Carstensen

Dette nummer af »BYtraﬁk«

Medlemsmøder - Frederiksberg

Busbestillingsbillede 6-21B
Sporvejshistorisk Selskabs medlemsmøder fortsætter i det nye For 50 år siden forsvandt de sidste trolleybusser fra København.
år i vante omgivelser: Foredragssalen i Frederiksberg hoved- Det var NESA´s røde trolleybusser, der var blevet leveret i 1953
bibliotek, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg.
til afløsning af sporvejsdriften nord for Københavns Kommune.
Alle møder begynder kl. 19.30 med adgang fra kl. 19. I skri- Der var leveret 20 trolleybusser nr. 31 – 50.
vende stund er corona-smitten igen stigende i hovedstadsområdet.
Der kan ske meget i tiden frem mod de annoncerede møder.
Mødeledelsen opfordrer derfor til, at medlemmerne holder
sig orienteret på hjemmesiden www.sporvejsmuseet.dk, hvor
eventuelle aflysninger eller ændringer af mødested vil blive
meddelt. Eventuelle ændringer vil desuden blive meddelt via
e-mail til de medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresse til
medlemsregistret.
Onsdag 19. januar 2022: Årsberetningen 2021. Året 2021 set
med trafi kale briller. Som sædvanlig med bidrag fra en række
medlemmer, ikke mindst levende billeder fra John Bodholdt.
Tirsdag 15. februar: Odense på skinner. Både Odense
Sporvej og Odense Letbane. Hvis tiden tillader, suppleres med
Billedet viser nr. 36 på linie 27 ved endestationen på Hans
spændende bidrag fra SHS´ store filmarkiv.
Knudsens Plads. Til højre for denne ses en gul NESA-bus nr.
Tirsdag 29. marts: SHS i udlandet. Rejseførere er Svend 52/KA 78.046, der er en Büssing leveret i 1963 til afløsning af
Christensen, Jørgen Bang m.fl. Efter pausen spændende ma- de gule trolleybusser på linie 23 og 24. Nr. 52 kører muligvis
teriale fra SHS´ filmarkiv.
Mødeledelsen. som ekstravogn, idet den er beskiltet linie 24 til Kildegårds
Plads. Linie 24 kørte normalt helt til Jægersborg. Linierne 23
og 24 kørte for øvrigt både med NESA og KS-busser, hvorimod
linie 26 og 27 var rene NESA-linier.Der er bevaret to af de røde
Sporvognsbestillingsbillede 6-21
NESA-trolleybusser, nr. 31, der er udstillet på Sporvejsmuseet og
nr. 34, der står på Teknisk Museum i Helsingør. Büssing-bus nr.
62 af samme leverance som nr. 52 er også udstillet i bushallen
på Sporvejsmuseet.
Foto: Thorkild Ring Hansen ca. 1965.
Pris: kr. 10,-.

Bestillingsbilleder

I julemåneden forstærkede Københavns Sporveje driften ved at
indsætte ekstravogne på de større linier, der jo alle passerede
gennem centrum. Billedet viser et sådant ekstra-vogntog på line
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Udlandsbestillingsbilledsæt 6-21U
Når højgulvsledvognene blev udrangeret i Bremen, fi k en del af
dem et nyt liv i Timisoara i det vestlige Rumænien. Vognene kørte
videre med de samme vognnumre, som de havde haft i Bremen.
Billede 1 viser 4-akslet ledvogn 3434 på linie 11 ved dennes endestation. I Rumænien har sporvognene nummerplader,
og nr. 3434 er indregistreret nr. 00090. Vognen er bygget på
Bremens lokale sporvognsfabrik Hansa i 1963 med internt nr.
434 og den kom til Timisoara i 1995. Den gule vognfarve med
hvide staﬀeringer er den mest fremherskende ved sporvejene i
Timisoara.
6 - 2021
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Arkivbilledsæt 255
Motiverne til dette arkivbilledsæt er optaget i Aarhus. Der er en
passende anledning i den kendsgerning, at den jyske hovedstad
sagde farvel til sine to sporvognslinier 7. november 1971 – i år
for 50 år siden. På alle fi re motiver ses sporvogne, der er bevaret i Sporvejsmuseets vognsamling. Motorvogn nr. 8 dog kun
undervognen, komplet med motorer.
Billede 1 er optaget i de
første år efter genoptagelsen
af sporvejsdriften i Aarhus,
efter at schalburgtage mod
sporvognsremisen i 1944 ødelagde næsten alle sporvogne,
hvorefter driften lå stille i 11
måneder. Jan Walter fotograferede motorvogn nr. 1, der
blev bygget hos Københavns
Sporveje i 1945 sammen med
bivogn nr. 41. Begge forsynede med genopbyggede undervogne fra ødelagte vogne.
I den første tid kørtes med to
front-linieskilte. Motorvogn
nr. 1 blev erhvervet af Sporvejshistorisk Selskab i 1973.

Billede 2: Ledvogn 3451 har en anden, mørkere gullig bemaling, og den har reg. nr. 00152. Vognen kører på linie 7 og som
det ses, vises ingen destination, kun linienr. Vognen blev leveret
fra Hansa i 1967 som nr. 451, og den kom til Timisoara i 1998.

Billede 3: Vogntoget på linie 1 ligner vognene på de to foregående billeder, men den er bygget på Münchens lokale sporvognsfabrik Rathgeber i 1968. Vogntoget består af motorvogn 2030
og bivogn 3033. München har stadig nogle få vogne af denne
type som yderste driftsreserve. 2030 kom til Timisoara i 2000,
hvor den blev indregistreret med nr. 00101. Både Bremen og
München havde ledbivogne af samme fabrikat som motorvognene.
Fotos: John F. Christensen, 26. maj 2008
Pris for de tre billeder: kr. 30,-.
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Billede 2 viser motorvogn nr. 8 ligeledes tidligt efter genoptagelsen af sporvejsdriften i 1945. Undervognen er fra en af de
sidst leverede motorvogne (1943), inden remisebranden ødelagde
vognparken. Undervogn og motorer er bevaret på Sporvejsmuseet
og blev erhvervet
i 1983. Billedet er
optaget i Kongsvang-sløjfen, der
blev anlagt i 1945.
Foto: Jan Walter.
Billede 3 er hentet
blandt John Lundgrens billeder. Tre
hobbyvenner, der
blev nogle af de tidligste medlemmer
af Sporvejshistorisk Selskab ni
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Medlemskab 2022

år senere, er fotograferet under et besøg hos Århus Sporveje
isommeren 1956. Nederst til venstre John Lundgren, på forperronen Willy Christensen og til højre Leif Bang. Tre personer, der Det er nu tid til at forny medlemskab for 2022.
samlede en kolossal viden om den danske sporvejshistorie. Århus På generalforsamlingen 26. maj 2021 er disse kontingentsatser
Sporveje nr. 5 blev indlemmet i Sporvejsmuseets vognsamling vedtaget (beløb i DKK):
i 1983 sammen med bivogn nr. 41.
Første medlem i husstanden

Efterfølgende
familiemedlem(er)

Fuldt kontingent

Kr. 550,00

Kr. 375,00

Reduceret kontingent:
Pensionist, førtidspensionist samt personer
under 18 år

Kr. 500,00

Kr. 325,00

Særligt udlandstillæg

Kr. 100,00

Se endvidere nedenfor.

Billede 4 er fra den jyske sporvejs seneste år. Motorvogn nr.
3 og bivogn er på vej mod Dalgas Avenue og passerer vest om
Sankt Pauls Kirke. Sporet her blev taget i brug 1948. Tidligere
kørtes i begge retninger øst om kirken. Nummerpladen på den
lille Renault 4 CV med registreringsbogstaverne XB fortæller,
at bilen er hjemmehørende i Aarhus, som i øvrigt var den eneste
provinsby, der havde så mange biler, at man måtte tage næste
bogstav i alfabetet i brug efter XA. Centralregistreringen fra
midten af 1960erne gjorde bilerne mere ”anonyme”.
Arkivbilledsæt 255 leveres i sort/hvid i format 10x15, og prisen
er 30 kr. for de fi re billeder.

Generelt om bestillingsbilleder m.m.

Kontingentindbetaling
Beløbet kan indbetales på følgende måder:
• Via netbank, til Danske Bank registreringsnr. 1551 konto
2064502.
• Ved at benytte vedlagte girokort, og betale i bank eller indsende til eget pengeinstitut.
• På Sporvejsmuseet ved julearrangement 11. og 12. december
2021. Medbring indbetalingskortet udfyldt.
• Ved møder på Frederiksberg 7. december 2021, 19. januar
2022 eller 15. februar 2022. Enten kontant eller med Dankort
(vi har terminal med). Venligst udfyld indbetalingskortet.
• MobilPay, nr. 86781. Skriv medlemsnummer og navn i feltet
”tilføj kommentar”. Bemærk at det kun er de 4 første cifre
af telefonnr. som fremgår af betalingen, så det er vigtigt du
udfylder feltet.
• Fra udlandet til Danske Bank, SWIFT/BIC DABADKKK,
IBAN DK45 3000 0002 0645 02.
•Til vores søsterforeninger i Norge og Sverige, se nedenfor.
Indbetaling bedes mærket med dit/jeres medlemsnummer,.
som står over navnet på folieposen. Har du det ikke, er din
adresse også godt nok.
OBS; ved netbank overførsel, kommer ejers navn automatisk
med, så sker betaling via en anden persons netbank, skal både
medlemsnr. og -navn anføres.
Sidste frist for indbetalinger er 1. marts 2022, men betal
meget gerne før.
Ønsker du ikke længere at være medlem, bedes dette meddelt
på telefon eller på mail.

Alle bestillingsbilleder erhverves ved at indbetale beløbet + porto
til Danske Bank. (Se kontooplysninger forneden).
Ved bestilling af billeder, uanset antal, er portoen kr. 10,00.
Sidste frist for bestilling af alle bestillingsbilleder og arkivbilledsættet fra dette nummer af BYtrafik er lørdag 29. januar 2022.
Kontooplysning til Salgsafdelingen:
Konto nr. 816-6544 Reg. nr. 1551 og MobilePay: 972230
(Ved MobilePay: Oplys gerne dit medlemsnummer under
Familiemedlem: Der betales altid fuldt kontingent for det førbemærkninger)
ste medlem på bopælen. For efterfølgende medlem(er), betales
175,00 mindre pr. år pr. person, og der sendes kun BYtrafik til
”hovedmedlemmet”. Bortset fra dette, har familiemedlemmet
samme rettigheder og pligter som det fuldt betalende medlem.
Eksempel:
Hovedmedlem, fuldt kontingent
kr. 550,00
Familiemedlem (kr. 550,00 - kr. 175,00)
kr. 375,00
I alt til betaling
975,00
Pensionist: En pensionist defi neres som en person, der er fyldt
66 år eller modtager førtidspension.
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Udlandstillæg: For medlemmer bosat udenfor Danmark, skal (f.eks. LTFxxx), så overføres beløbet til disse foreninger.
der lægges DKK 100,00 oveni kontingentet for at dække ekstra Indbetaling skal ske inden 31. januar 2022, men gerne før.
portoomkostninger. Familiemedlemmer betaler IKKE dette.
Betal dit medlemskab nu
LTF (Lokaltraﬁkhistorisk Forening)
Alle, der har betalt kontingentet inden 31. december 2021, Ordinært medlemskab NOK 350,00 Indbetal DKK 270,00
deltager i lodtrækningen om følgende præmier:
Fem års medlemskab NOK 1.400,00 Indbetal DKK 1.600,00
1.
Valgfri bog fra salgsafdelingen
2.-6.
Sporvognskalender 2022
RL (Ringlinien)
Vinderne oﬀentliggøres i BYtrafik nr. 1-2022.
Enkelt medlem SEK 300,00
Indbetal DKK 225,00
Kvittering
Flere medlemmer efterspørger kvittering for kontingentbetalingen,
men udfyld evt. selv den nederste del af girokortet og påfør et
»betalt« samt dato for betalingen på medlemskvitteringen.
Ønsker du kvittering, så fremsend brev med frankeret og adresseret
svarkuvert til Medlemsregistret. Adresse se nedenfor. Medlemsregistret kan også sende elektronisk kvittering, som du så selv printer,

SSS (Svenska Spårvägsselskapet)
Medlemskab DEK 700,00
Indbatal DKK 525,00
Medlemstallets udvikling
De tre seneste års udvikling i medlemstallet:

Indmeldte
Udmeldte
Døde
Slettet pga. restance
Medlemstal ultimo

2019

2020

67
23
25
37
1.252

65
26
26
33
1.236

2021*)

72
Fødselsdagsgaven - bemærk ny pris
22
De medlemmer, som abonnerer på fødselsdagsgaven, kan betale
18
for denne samtidig med kontingent. Husk at anføre »fødselsdags30
gave«, når du betaler. Grundet forhøjede portoudgifter, samt at
1.236
beløbet ikke er reguleret i mange år, er prisen fremover kr. 45,00.
Har du fødselsdag i perioden januar til marts, skal indbe- *) pr. 15. november 2021.
talingen ske inden 15. december 2022. Betaling skal altid ske
mindst 3 måneder inden dagen.
Rettelser til dit medlemskab / Mailadresse
Flytter du, eller er der andre ændringer, skal du sende dette til
BYtraﬁks forsendelse
Medlemsregistrey pr.post, telefonisk eller mail. Vi får ikke den
Det skal bemærkes, at Postnord kun omdeler almindelig post,, oplysning fra nogen andre end dig selv.
herunder magasiner, én gang om ugen. Derfor kan der gå nogen For at kunne kommunikere med dig i særlige situationer - f.eks.
tid, før du modtager dir eksemplar, selv om du ser/hører, andre aflysning/flytning af medlemsmøder - bedes du opgive din
har modtaget det.
mailadresse. Mange har gjort det, men vi mangler stadig mange
Bemærk, at dit navn skal stå på postkassen, ellers bliver det emailadresser.
ikke kagt i. Kan du ikke få dit navn skrevet på, bedes du oplyse
Medlemsregistret vil sige tak for året, som snart er gået, de
c/o navn til medlemsregistret.
mange hilsner, samt ikke mindst de ekstra gavebeløb, som
også bliver indbetalt, herunder de mange, som vælger at betale
Medlemmer bosat i Norge og Sverige
fuldt kontingent, selvom de egentlig er berettigede til reduceret
Der er aftalt clearing af kontingentbetalinger imellem LTF, kontingent.
RL, SSS og SHS.
Glædelig jul og godt nytår!
Indbetaling skal ske inden 31. januar 2022 (gerne før). Skriv
Arne M. Pedersen
i tekstfeltet »Medlem af SHS og dit SHS medlemsnummer«.
Stenvænget 20, Gadevang
3400 Hillerød
For medlemmer i Norge betales til:.
Telefon (kun aften) 2144 8662
LTF, Lokaltrafi khistorisk Forening, Bankkonto 7874.06.99104
Mail: medlemsregistret@sporvejsmuseet.dk
Fuldt medlemskab NOK 880,00
Pensionist
NOK 810,00
Mitglieder im übrigen Ausland
Mitglieder im übrigen Ausland können das Kontingent für 2021
an die Bankverbindung des Vereins in Dänemark überweisen:
Danske Bank, Holmens Kanal 2, DK-1092 Kopenhagen K unter Anwendung dieser Adresse: BIC/SWIFT: DABADKKK und
IBAN: DK45 3000 0002 0645 02. Wenn Sie die „share“ Methode
anwendet, dann bitte weitere DKK 50,00/ € 7,00 überweisen.
Sie Zahlen DKK 700,00 (550,00 + 100,00 (Porto) + 50,00) =
€ 94,00; für Rentner/Person unter 18 Jahren doch nur insgesamt
Kontingent til LTF, Ringlinien og SSS
DKK 650,00 = € 87,50.
Som tidligere år kan kontingentindbetaling til disse skandinaviDas Mitgliedsregister möchte gerne die E-Mail-Adressen von
ske foreninger ske til SHS. Anfør dit medlemsnummer i SHS, so vielen Mitgliedern wie möglich registrieren, um langfristig
navn og adresse, samt medlemsnummer i den anden forening diese für vereinsinterne Mitteilungen zu verwenden.
For medlemmer i Sverige betales til:
SSS, Svenske Spårvägssälskapet, Bankgiro 5085-3993
Fuldt medlemskab SEK 880,00
Pensionist
SEK 810,00
Betaler du direkte fra norsk/svensk konto til vor danske konto,
så husk at lægge DKK 50,00 oveni til gebyr.
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Sollte Ihre E-Mail-Adresse mir noch nicht vorliegen, bitte ich Sie,
diese an mich zu senden: medlemsregistret@sporvejsmuseet.dk, wo
Sie auch Adresse ändern können.
Mit freundlichen Grüßen
Sporvejshistorisk Selskab, Mitgliedsregister
Arne M. Pedersen
Stenvænget 20, Gadevang
DK-3400 Hillerød
Dänemark
E-Mail: medlemsregistret@sporvejsmuseet.dk

322 Stig Nielsen
764 Stig Krag Pedersen
441 Jens Toft Ingemann
873 Erik Hjelme
484 Troels Mikaelsen
951 Merete Fjellander
521 Søren Gylden
955 Ole Hald
568 Finn Rasmussen
964 Lars Carlsen
Siden 2005 er der nu i alt udleveret 380 40 års-medaljer.

50 års jubilarer – indmeldelsesår 1971 (13 medlemmer):
341 Peter Hansen
560 Frank Nørgaard
358 Steﬀen Holm
567 Jan Larsen
401 Niels Hansen
570 Jørn Friis Tolstrup
525 Flemming Brøsch
573 Hans Peter Knudsen
Members from the rest of the world
576 Ole M. Petersen
Members from the rest of the world can pay the subscription 532 Carl Otto Toudal
2021 to the society’s bank in Denmark: Danske Bank, Holmens 534 Hans-Henrik F. Sørensen 581 Erik Wilmann
Kanal 2, DK-1092 Copenhagen K using BIC/SWIFT DABAD- 549 Knut Olav Ronold
Siden 2015 er der nu udleveret 150 af denne type 50-års medaljer.
KKK and IBAN: DK45 3000 0002 0645 02.
To cover the fees, which SHS are regrettably burdened by
their Danish bank on receipt of payments from abroad, your Sporvejshistorisk Selskab ønsker de enkelte til lykke og siger
payment needs to be supplemented with DKK 50,00 / € 7,00 to hermed tak for trofast medlemskab. Medlemmer, der er blevet
indmeldt i eller med virkning fra 1972 hhv. 1982 hhv. 1997 kan
cover these transfer fees.
So you must pay DKK 700,00 (550,00 + 100,00 (postage) + påregne at få deres medaljer tilsendt løbende gennem år 2022.
Skulle der være fejl eller udeladelser i ovennævnte lister, hører
50,00) or € 94,00 for regular member, or DKK 650,00 or € 87,50
vi gerne herom, således at de fornødne korrektioner kan foretages.
for senior citizens/persons under 18 years of age.
Oversigt over tidligere medaljemodtager er løbende blevet
Please note, that the society would like to have your email
address. This could be sent to medlemsregistret@sporvejsmu- bragt på de gule sider af BYtrafik – for de senere år altid i
december-nummeret.
seet.dk. It is also possible to change your postal address here.
Formanden Mikael Lund
Best regards.
Sporvejshistorisk Selskab
Member registration
Arne M. Pedersen
Stenvænget 20, Gadevang
DK-3400 Hillerød
Denmark
E-Mail: medlemsregistret@sporvejsmuseet.dk
Så er det igen blevet december og SHS Remisefond har igen

Støt SHS Remisefond –
og få et skattefradrag!

brug for dig – og det mere end nogensinde før i disse fortsat
urolige CORONA-tider. Vor største økonomiske udfordring netop
nu er omkostningen ved udskiftning af frontgavl og facade på
Remise 1 – se beskrivelsen herom i BYtrafik nr. 5-2021 – og
den store skinneudskiftning af normalsporssløjfen på forpladsen
samt skinnepartier, hjertestykker m.v. i indgangssporviften til
Hermed følger den årlige liste over medlemmer, der har passe- Remise 1.
ret 25, 40 og 50 års uafbrudt medlemskab af Sporvejshistorisk
Her spiller SHS Remisefond en vigtig rolle, hvorfor vi appelSelskab. Denne gang dækker listen over jubilarer indmeldt i lerer til at alle, der har mulighed herfor, betænker Remisefonden
1971, 1981 og 1996.
med et beløb, idet du samtidig skal være opmærksom på, at SKAT
kompenserer dig for ca. 26 procent af beløbet over årsopgørelsen.
25 års jubilarer - indmeldelsesår 1996 (medlemmer):
SHS er nemlig fortsat godkendt som en forening, hvortil
1222 Leif Jørgensen
1238 Jacob Christensen
der med henvisning til ligningslovens §8A kan ydes et årligt
1224 Michael Bregnsbo
1242 Preben N. Follesen
fradragsberettiget bidrag på op til 17.000 kroner. Den skat1225 John Bodholdt Nielsen 1244 Ole Hansen
temæssige fradragsret følger kalenderåret, så sidste frist for
1232 Henrik Pedersen
1262 Leif Moritz
indbetaling er torsdag 30. december 2021. Det er også muligt for
1231 Bent Klingenberg
1265 Torben Kristensen
ikke-medlemmer at støtte foreningen og opnå samme fradrags1234 Lars Bisgaard Pedersen
mæssige vilkår, ligesom ægtefæller kan opnå hvert sit fradrag
Siden 1990 er der nu uddelt i alt 714 25-års medaljer.
på max. 17.000 kroner.
Der kan godt indbetales til forskellige godkendte foreninger,
40 års jubilarer – indmeldelsesår 1981 (16 medlemmer):
men det maksimale fradrag er som anført ovenfor. Så hvis du
111 Sven Jon Jonsen
606 Jeppe Ulrik Gaard
betaler det fulde beløb, vil du får ca. 4.400 kroner refunderet i
187 Steen Kurt Olsen
711 Steen Bernholm
forbindelse med årsopgørelsen fra SKAT. En indbetaling på f.eks.
286 Lone Hansen
742 Preben Rølling
5.000 kroner, vil betyde en skattebesparelse på ca. 1.300 kroner.

25 års / 40 års / 50 års
medlemskabsmedalje

40
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For 2020 blev der af ca. 115 bidragsydere glædeligvis indbetalt
knap 510.000 kroner, hvoraf de 150.000 kroner var øremærket
specifi kke projekter.
Man kan med fordel indbetale via netbank (Danske Bank – reg.
nr. 1551 og kt.nr. 8198675), men der kan også hos Formanden
rekvireres girokort til brug for indbetalingen. I øvrigt kan bidrag indbetales løbende i løbet af året. Ønsker man at betænke
enkeltprojekter bedes man anføre det på betalingsdelen. Alle
beløb – uanset størrelsen – modtages med lige stor glæde og
taknemmelighed.
Siden 2009 har det været et lovkrav for at opnå skattefradrag,
at SHS indberetter indbetalingerne til skattemyndighederne,
hvorefter gavebeløbet automatisk overføres til årsopgørelsen.
Dette er en administrativ lettelse for alle, men kræver, at SHS
har CPR-nummeret for de enkelte gavegivere. For de seneste
ti år har vi allerede oplysningerne for de fleste, men er man ny
bidragsyder, bedes denne information oplyst sammen med indbetalingen eller ved separat meddelelse til undertegnede. E-mail
adressen: formanden@sporvejsmuseet.dk kan også benyttes.
Til slut vil jeg gerne rette en meget stor og varm tak til alle,
der støtter op om SHS Remisefond, ligesom jeg håber på fortsat
bevågenhed fra gamle såvel som nye bidragsydere.
Mikael Lund

Udstillingskoordinator
til Sporvejsmuseet
søges

Efter at have bestredet posten som udstillingskoordinator igennem mere end 40 år, har Søren Palsbo valgt at give stafetten
videre ved årsskiftet 2021/22.
Derfor søges der en ny udstillingskoordinator som har lyst
til at tage over efter Søren Palsbo.
Posten kan godt deles mellem flere personer, hvoraf en vil
være den ansvarlige som refererer til bestyrelsen.
Arbejdet som udstillingskoordinator består i at vedligeholde
og fornye udstillingen i Valby gamle Remise og Busudstillingshallen, samt i den del af Remise 1, som er åben for publikum.
Desuden vil der være nogle få eksterne udstillinger man vil have
ansvaret for, primært når Sporvejsmuseet anmodes om at lave
en udstilling på f.eks. et bibliotek, eller når vi er tilstede ved
f.eks. Copenhagen Classic Car med en af vores busser.
Man vil i arbejdet med udstillingen få meget frie hænder,
både til indhold, men også til hvordan man ønsker at opbygge
udstillingen og på hvilken måde. Det vil ikke være et krav, at
man skal fortsætte med det nuværende system som Søren Palsbo
har brugt.
Søren Palsbo vil naturligvis hjælpe med at overdrage arbejdet
og stå til rådighed for hjælp i den første tid.
Skulle du have lyst til at påtage dig opgaven med arbejdet
som
udstillingskoordinator, bedes du sende en mail til e-mail:
Det lykkedes heldigvis at gennemføre den sene efterårstur til
eap@sporvejsmuseet.dk
med en kort beskrivelse af dig selv og
Bremen i begyndelsen af november – og med 29 deltagere. Alt
forløb meget fint og med overholdelse af de lokale Corona-regler hvorfor du er interesseret i opgaven senest den 2. januar 2022.
Der vil med de interesserede, som melder sig, blive afholdt
omkring brug af mundbind og forevisning af Corona-pas. Vore
en
forventningssamtale med repræsentanter for bestyrelsen,
venner i Bremen havde sørget for et interessant og varieret prosåledes
at der er en fælles forståelse for, hvilket arbejde der
gram i en by, der satser på og udvider sporvejsdriften og hvor de
nyeste vogne er af samme type, der kommer til at køre på Ring 3. ligger i opgaven som udstillingskoordinator.
På bestyrelsens vegne
Selvom der i øjeblikket er en opblussen af Corona-smitten
Eilif Ahm-Petersen
både med gamle og nye varianter, regner vi med, at situationen til
Sekretær
foråret vil være vendt tilbage til mere normale tilstande, hvorfor
vi fortsat planlægger med en forårstur til Karlsruhe, Freiburg
og Strasbourg, der vil fi nde sted med tog med afgang lørdag 7.
maj og hjemrejse søndag 15. maj.
Vi forventer en pris i delt dobbeltværelse på kr. 6.950 per
person og en enkeltværelsespris på kr. 8.950. Den foreløbige
tilmeldingsfrist sættes til 15. marts, men meld gerne tilbage
så hurtigt som muligt om I ønsker at deltage, naturligvis under
forudsætning af, at situationen tillader det.
Flere har allerede fra tidligere betalt depositum, der ellers
andrager 3.000 kroner med betaling til konto 1551-16813478.
Der planlægges fortsat med en efterårstur til Leipzig, Halle
og Naumburg i uge 39 og så vil Rostock og Schwerin være målet
for den korte/sene efterårstur i uge 43.
Turafdelingen / Mikael Lund
(turafdelingen@sporvejsmuseet.dk)

SHS Turafdelingen
2022
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Linie 12-bog er klar På sporet af 2021
I Sporvejshistorisk Selskabs bogserie
om danske sporvejslinier mangler nu
kun bøgerne om de københavnske
linier 12 og 20.
Ganske vist har der på grund af
linienettets udvikling aldrig kørt
en sporvognslinie 12 i København;
men linienummeret er i årenes løb
blevet anvendt til to linier, en hesteomnibuslinie i 1902-1917 og en trolleybuslinie i samarbejde med
NESA i årene 1938-1963, fra 1945 dog med nyt linienummer 23.
Henrik Lynders bog koncentrerer sig om hesteomnibuslinien, som har sit udspring i to selskaber, nemlig Kjøbenhavns
Omnibuskompagni og Købmagergades Omnibus-Selskab, som
begyndte kørslen i 1895 hhv. 1896. Begge selskaber regnede
med, at kørslen ad Købmagergade, som aldrig havde fået hestesporvogn, ville kunne give et godt afkast til aktionærerne. Men
de blev arge konkurrenter, og ingen af dem opnåede positive
regnskabsresultater.
Omnibuskompagniet ekspanderede og nåede at få en rute Christianshavns Torv–Købmagergade–Nørrebrogade–Griﬀenfeldsgade–H. C. Ørstedsvej–Enghavevej ved Vigerslev Allé, suppleret
med en meget kortvarig ringrute rundt om den gamle by. I 1898
indgik begge ruter i det nydannede De kjøbenhavnske Sporveje,
som var dannet først og fremmest for at etablere enhedstakst
med omstigningsret samt for at elektrificere sporvognsnettet.
Ruterne blev slået sammen til én rute og fi k linienummer 12 i
1902. Efterhånden som de elektriske sporvogne kom til, blev
ruten afkortet til ruten Søtorvet–Ved Stranden, og i 1917 blev
den indstillet. Den blev først endeligt nedlagt i 1921 – og nåede
faktisk at blive afkortet i mellemtiden, men altså kun formelt!
Bogen slutter med en kortere fremstilling af trolleybuslinie 12’s
historie. Desuden er der en kronologisk oversigt over hesteomnibusliniernes og trolleybusliniens levnedsløb.
Bogen har mere end 90 illustrationer; heraf er der en del
kort til visning af de hyppige ruteændringer i de første 2-2½ år.
Henrik Lynder: Linie 12 - Købmagergadelinien - Trolleybuslinien.
152 sider i format 18 x 18 cm.
Pris 285,00 kr + porto kr. 60,00.
Introduktionstilbud: Indtil og med 19. januar vil bogen kunne
købes for kr. 200,00 + porto kr. 60,00. Bogen vil således kunne
købes til introduktionsprisen både i forbindelse med juleåbent
på Sporvejsmuseet 11. og 12. december og på medlemsmødet
på Frederiksberg onsdag 19. januar 2022 samt hos SHS’ salgsafdeling eller via hjemmesiden www.sporvejsmuseet.dk.

Også 2021 blev et år præget af
Corona, som igen frarøvede den
offentlige transport mange passagerer. Der regnes med, at ca. 20
% ikke kommer tilbage i togene
indenfor de næste par år.
Der bliver heldigvis stadig investeret i jernbanen. DSB modtager
nye ellokomotiver, der er sat i drift,
og fremtidens togsæt er bestilt.
Aalborg fi k sin lufthavnsbane, og der blev åbnet yderligere tre
nye stationer i Jerne, Gødstrup og Vinge.
Der arbejdes fortsat på letbanerne i Odense og langs Ring
3 i Storkøbenhavn, samt på udvidelsen af Sydhavnsmetroen i
København.
Politikerne fandt en løsning, så Østbanen mellem Køge og
Faxe Ladeplads/Rødvig får nyt spor.
34. udgave.
Udgivet af Dansk Jernbane Klub
100 sider rigt illustreret. Pris kr. 249,00 + porto kr. 44,00

Borupbussen
kører til julearrangementet
I anledning af Sporvejsmuseets julearrangement kører museets
bus mellem Borup St. og Sporvejsmuseet med forbindelse til
de ordinære tog.
Lørdag 11. december: Bussen har forbindelse med regionaltoget fra København H kl. 9.43 med ankomst til Borup kl. 10.23
og til Sporvejsmuseet kl. 10.55.
Bussen returnerer fra Sporvejsmuseet kl. 14.00 og har forbindelse med tog kl. 14.35 mod København H med ankomst kl. 15.17.
Søndag 12. december: Bussen har forbindelse med regionaltogen fra København kl. 10.07 ned ankomst til Borup kl. 10.43
og til Sporvejsmuseet kl. 11.15
Bussen returnerer fra Sporvejsmuseet kl. 13.40 og har forbindelse til tog kl. 14.14 mod København H med ankomst kl. 14.52.

HUSK! Senste frist for indbetaling af kontingent for 2022 er 1. marts 2022
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Sporvognskalenderen 2022
Sporvognskalenderen 2022, der er den 50. årgang af kalenderen, er nu på lager.
Kalenderen er forsynet med det kendte, tydelige kalendarium, og syv af kalenderbladene samt forsiden er i farver.
Pris kr. 75,00
(+ forsendelse kr. 35,00)
Sporvognskalenderen kan bestilles hos Salgsafdelingen (adresse og kontonummer
findes på side 2), ligesom kalenderen kan købes på medlemsmøder og i kiosken
på Sporvejsmuseet.
Brug selv Sporvognskalenderen, brug den som mandelgave, eller send den
som en hilsen til venner og bekendte - også i udlandet.

Göteborg Traﬁkalmanak 2022

Stockholm Traﬁkalmanak 2022

2022-udgaven af den kendte kalender med motiver fra før og nu fra
Göteborg og omegn.

2021-udgaven af den kendte kalender med motover fra før og nu fra
Stockholm og dens kollektive trafik.

Pris: kr. 100,00 +
porto kr. 35,00

Pris: kr. 100,00 +
porto kr. 35,00

Billedabonnement 2022
Så er tiden inde til igen at forny – eller nytegne – et billedabonnement for 2022.
I lighed med de tidligere år tilbyder Intern Salgsafdeling
levering af bestillingsbilleder i fast abonnement. Priserne for
2021 er uændrede i forhold til de tidligere år.
Priserne på de forskellige abonnementer er:
Sp22 Sporvognsbillede
kr. 60,00
B22 Trolleybus/busbillede
kr. 60,00
U22 Udlandsbilledsæt (3 fotos pr. sæt),
kr. 180,00
Arkiv-1 22 S/H fotos 10 x 15 cm (4 fotos pr. sæt) kr. 180,00
Arkiv-2 22 S/H fotos 13 x 18 cm (4 fotos pr. sæt) kr. 320,00
Specialtilbud A: (Sp22 + B22 + U22)
kr. 270,00
Specialtilbud B: (Sp22 + B22 + U22 + Arkiv-1 22) kr. 400,00
Specialtilbud C: (Sp22+ B22 + U22 + Arkiv-2 22) kr. 550,00
Løssalgsprisen for de forskellige billeder/billedsæt er i 2022
uændret fra 2022 og er følgende:
Sporvogns-, trolley- og busbillede,
kr. 10,00
Udlandsbilledsæt (3 billeder i farve),
kr. 30,00
Arkiv-1 billedsæt (4 billeder i sort/hvid),
kr. 30,00
Arkiv-2 billedsæt fås KUN i abonnement.

Abonnement på ovenstående bestilles ved at indbetale
beløbet til Salgsafdelingen med tydelig angivelse af, hvilke(t)
abonnement(er), der ønskes.
Ved at tegne abonnement på billederne sparer du forsendelsomkostningerne, og du modtager billederne på samme tidspunkt,
som BYtrafik udkommer.
SIDSTE FRIST for bestilling/fornyelse af billedabonnement
2022 er lørdag 29. januar 2022.

Generelt vedrørende bestilling af varer fra
Salgsafdelingen
Varerne bestilles ved at indbetale beløbet inkl. porto (der
max. andrager kr. 60,00 pr. bestilling) til Salgsafdelingens
konto med tydelig angivelse af, hvilke varer der ønskes.
Oplysning om Salgsafdelingens kontonummer og adresse
findes på side 2.
Erik Carstensen

På gensyn på Sporvejsmuseet - også dit museum
Besøg også Sporvejsmuseets hjemmeside: www.sporvejsmuseet.dk
Forventet sæsonstart 2021: 24. april
5 - 2020
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Sidste nyt fra Sporvejsmuseet
TEKST OG FOTO: HENRIK JENSEN
Som bekendt er der for øjeblikket store arbejder igang på
Sporvejsmuseet.. Da vi forventer, at læserne er nysgerrige med
hensyn til arbejdets gang, bringer vi her nogle aktuelle billeder.

Øverst: Skinnerne i
sløjfen er blevet termitsvejst. Her gøres
der klar til en sådan
svejsning 10. november, hvor Gunnar Larsen fotograferede.
Nederst: En igangværende termitsvejsning
18. november fanget
af Flemming Lorich.
Sløjfesporet blev svejst
færdigt i uge. 47.
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Øverst: 29. november blev der i årets første slud og under paraplyer elektrosvejst skinner i sporviften foran Remise 1.
I midten: Som det fremgår af dette billede fra 29. november,
udestår der et større brolægningsarbejde efter færdiggørelsen af
sporene. Den afbillede brostensstak er kun en af flere. Brolægningen forventes udført i det nye år inden sæsonstart.
Nederst: Samme dag resterede ca. 12 meter af den gamle facadebeklædning at blive afmonteret. Til højre ses den nye isolering,
som er sat op fra hjørnet ved kiosken og hertil. Facaden mangler
at få beklædningen monteret. Selve vinduerne og dørene bliver
først udskiftet til sidst. I den sidste del af facaden skal der etableres butikskulisser, som det også kendes fra Remise 3 længere
nede af gaden.
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Bagperronen
Odense Letbane og historien

Odense Letbanes spor parat til ibrugtagning i forgrunden. Og
på husvæggen i baggrunden ses to originale lednings rosetter
fra den oprindelige sporvej. Måske lidt synd, at de ikke indgår
i den nye overledningsstruktur.

Odense Letbane og brunsviger
Tilbage i 2018 fandt Odense Letbane og byens borgere navne til
16 letbanetog. I popularitetsorden blev de første:
1. BRUNNEREN
2. KOMPASSET
3. FORBINDELSEN
4. STRØMMEN
5. OPDAGELSEN
6. KÆRLIGHEDEN
Brunneren er en kage – kælenavn for brunsvigeren. Og minsandten om ikke Fynsbus reklamerer for en Brunsvigerdag.
Ifølge Wikipedia.dk er navnet afledt af byen Braunschweig i
Tyskland, hvorfra der i 1800-tallet kom en del teglværksarbejdere
til et teglværk i Ravnebjerg på Fyn.
I letbanevogn nr. 1, Brunneren, er der nu også opsat et kunstværk
i form af en tegning og et digt.

Illustration: Mormor
6 - 2021
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Brunneren

Autonome sporvogne og deres depoter
Og så var det jo
at strædet lå hen i
sukkerchok
belejligt op til årstiden
skød fondanttræer op
i byens parker
Her regnes der i insulin
et klistret regnestykke
til rytmen af hjertets tamburin
Brunneren styrer igennem
gadens trodsige cementkagelag
Skyer af candyfloss
søndagens obligatoriske hjemmebag
Det er vel stadig på sin plads
at drømme i ny og næ
nu til dags

Genstandsgenkendelse ved Potsdam sporvejsdepot.
Foto: Siemens

Tekst: Lui Larsen

Elbusser og kinesere i Bagsværd
Umove er blevet Danmarks største privatejede operatør i den
kollektive trafi k, og var først til at operere elbusser i Danmark
ifølge direktør, Tim Valbøll.
Umove har vundet en stor del af Movias seneste udbud A19
og starter dermed driften af el-busser fra deres nye anlæg i
Bagsværd i december. Man valgte Bagsværd, fordi det ligger
centralt i forhold til de ruter, som anlæggets busser skal køre, og
fordi bygningerne på Brudelysvej 17 ikke ligger i et boligområde.

I 2018 indgik Siemens, adskillige tyske forskningsinstitutioner
og den tyske stat en kontrakt om udvikling af autonome, dvs.
selvstyrende sporvogne.
Der har været prøvekørsler på en 6 kilometer lang teststrækning i Potsdam, dog med en sikkerhedsperson ombord.
Det næste skridt på vejen er planerne for det autonome depot,
som skal være operativt i 2026. Ved hjælp af følere og fastmonterede videokameraer samler en computer informationer sammen
om, hvilke vogne, der står hvor. Computeren har programmer,
der kan genkende genstande på billeder og se hvor vognene er specielt på det udendørs område. Færdes en eller flere personer
på området registreres det også, så vognene ikke kører dem ned.
Vognenes egen selvstyring kommunikerer med depotcomputeren,
som dog på depotområdet har det afgørende ord.
Vognene melder selv løbende ind med mulige fejl. Man har
netop gennemført de første test, hvor intet menneske var involveret i optimering og rangering. Skal to vogne f.eks. repareres
– hvilket stadig har mennesker involveret - for det samme, så
bliver de sat ind efter hinanden. På sigt skal standardreparationer
f.eks. udskiftning af hjul også automatiseres, så mennesker til
sidst kun foretager fejlsøgning.

Brændselscelle- (Brint-) teknologi, Foshan, Kina

I alt skal anlægget, når det er i fuld drift i juni 2022, rumme 66
el- og nogle få biodie-seldrevne busser.
El-busserne er af det kinesiske mærke Yutong, og derfor var
en kinesiske ambassadedelegation på besøg 21. oktober til et
lille lukket arrangement. De fi k blandt andet set på anlæggets
busvaskeri, reparationsfaciliteter, opladefaciliteter og en af
elbusserne – der kan køre mellem 350 og 400 kilometer på en
opladning – indefra.
Ifølge Umove bliver der tale om Danmarks største elbusanlæg,
hvor Movias linier 1A, 10, 11, 133, 164, 179, 182 og 183 (samt Første nye vogn til Foshans anden linie.
Kilde: CRRC Sifang og www. railroadJournal.com
179, der dog vil køre på HVO /biodiesel) vil høre hjemme.
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Byen Foshan, en lille kinesisk storby med kun 7,4 millioner
indbyggere. Den ligger ca. 60 km nordvest for Hong Kong. Den
har netop indviet sin anden brændselscelle drevne Light Raillinie efter at den første har været en succes.
Vognene er lavgulvsvogne fremstillet af CRRC Si-fang i
Qingdao på licens fra Skoda. De kan køre på både batterier
og brændselsceller. Med sidstnævnte har de en rækkevidde på
125 km.
Light Rail-systemet i Foshan ses og planlægges af kineserne
som en udvidelse af metronettet, der blev indviet i 2010.
Kilde: Tramways and Urban Transit

Brændselscelle- (Brint-)teknologi, Leipzig, Tyskland
Byen Leipzig i Tyskland er stedet for en af landets mindre (tænk
at have flere) sporvognsproducenter Heiterblick. Med 2,1 mill.
€s støtte fra forsknings-ministeriet har de kastet sig ud i et 5,0
mill. € dyrt projekt med konstruktionen af Europas første lavgulvssporvogn drevet vha. brændselscelleteknologi. Den skal
være køreklar i 2025.
Heiterblick er resultatet af privatiseringen af det lokale offentlige sporvejsværksted. Siden 2003 har de så med succes
udviklet en portefølje af sporvogne med såvel højt som lavt
gulv. De har leveret til Hannover, Bielefeld og udvikler pt en
vogntype for Würzburg.

Bologna, Italien, søger sporvejsbygger(e)
Bystyret har besluttet med støtte fra den italienske regering
at genoprette et sporvejssystem med foreløbig 4 linier på i alt
57 km. Den første linie på 16 km. er nu udbudt. Et væsentligt
krav til systemet er, at der i Bolognas indre by ikke må være
køreledninger. Analyse og planlægning forventes at koste 3,3
mill. € og selve konstruktionen 331,3 mill. €. Den forventes at
være færdig i 2026.
Bologna havde sit første sporvejsnet mellem 1880 – 1963. Her
blev det erstattet af 6 trolleybuslinier, der blev fornyet i 1991.
Bremens gratis sporvogn
Den 5. juni 2021 var den første dag for Bremens nye linie 11.
Linieføringen er en ringlinie i Bremens bymidte, hvor den kører
forbi hovedbanegården og domkirken. Den kører kun om lørdagen og er et gratis tilbud for at undgå for mange biler i bymidten.
Kilde: Blickpunkt Strassenbahn
Pakkeposten med sporvogn
I flere tyske byer, bl.a. Berlin, eksperimenterer sporvejsselskaberne med at få en andel af den stigende pakkepost. Ideen er,
at sporvognene netop kommer rundt tæt på befolkningen. Og
derfor skal man ved stoppestederne kunne aflevere sine pakker
i et dertil designet rum i sporvognen. Ved endestationen bliver
pakkerne så samlet bragt videre.
BVG (Berliner Verkehrsbetriebe – Berlins sporvejselskab)
understreger, at det ikke må forsinke sporvognsdriften. Der
forlyder intet om ideen også dækker en postkasse, så man ikke
behøver postkasser langs sporvejslinierne.
Kilde: Blickpunkt Strassenbahn + div.
VivaRail i Glasgow, COP26
Firmaet VivaRail fremviste i Glasgow et batteribaseret nærtrafi ktog, hvor de lagde vægt på, at de 6 batterier kan lades op på
kun 10 minutter. Under driften er kun 4 batterier i brug mens
de sidste 2 er i reserve. Det fremgår ikke, hvor mange gange
man kan hurtiglade batterierne, før de skal udskiftes.
VivaRail fortæller, at de kan køre 1 km. for £ 1,37, med
diesel £ 2,49 og brændselscelle £ 2,58. Det fremgår ikke, hvad
beregningen bygger på.
Kilde: www.railjournal.com

Kilde: Tramways and Urban Transit & Heiterblick.de

I årene 1949-63 bragte »Social-Demokraten«, senere »Aktuelt«, tegneserien »Nullerten« af Helge Hall, og der blevet udgivet
årshæfter med de bedste. Her er en vinterstribe fra årshæftet 1950.
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Nr. 9: Her fortsætter Julequizzen, så hvor og i hvilken periode
stod de statelige herrer på det øverste billede ved siden af
sporvognen?

Nr. 10: Vi bliver tilbage i »gamle dage«, og spørgsmålet er
et samme; hvor og hvornår kom fotografen forbiog tog dette
billede?
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