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Af samme forfatter: 

Veteranbaner i Skandinavien, 2013      

På skinnecykel i Danmark og            

Sverige, 2014                                             

Holbæk havnebane,                                  

Nykøbing Sjælland havnebane, 

2015 

Foto forside: 

Venstre: 

IC 4 tog på Nordvestbanen 

(Kalundborgbanen) krydser broen over 

Regstrup Å sommeren 2015, lidt vest for 

Regstrup Station.               

Nordvestbanen løber fra Roskilde til                 

Kalundborg, via Holbæk. Broen er fra 

1909.  

Foto: JM 

Højre: 

Brobygning under banen til Hanerup   

Kalkleje 1929.                                                                

Kalundborgbanen skulle krydses på vej fra 

mergelgraven i Hanerup til Odsherred. Det 

løste man ved at lade mergelsporet følge 

Regstrup Å, over vandspejlet, men under              

Kalundborgbanen. Stolper nedrammet i             

å-bunden bar svellerne som igen bar               

skinnerne.  

Foto: HPR 

Fotografer: 

HPR:  H.P. Ringhuus                                  

HS:    Holbæk Stadsarkiv                                                       

JM:   Jesper Mann 

Kildehenvisning: 

Bent Hansen, Industribaneforsker,                        

diverse email udvekslinger 2015 

De danske Kalk– og Mergelselskaber, kalk og                

mergel gennem tiderne. De danske Kalk– og                               

Mergelselskaber,1995 

Erhverv der forsvinder, artiklen                             

”Holbækegnens Mergelselskab” af Peter Korsgaard, 

LAVA 1997 

Flyvevåbnets Historiske Samling,                            

email konsultation 2015 

Hedelands Veteranbane og                                          

Industribaneklubben, www.ibk.dk 

Holbæk Museum, fotoalbum H.P.Ringhuus 

Holbæk Stadsarkiv, fotosamling 

Mergel, Wikipedia 2016 

Modelbane Nyt, nr 9, september 1958 

Nordvestbanen, Wikipedia 2016 

Odsherreds Jernbane 1899 - 1999,                                    

af Ole-Chr. M. Plum, 1999 

Orenstein & Koppel AG, katalog 850 & 902 

Om forekomster af Glacialflager af paleocæn                  

Mergel paa Sjælland, Sigurd Hansen, 1930 

Smalsporede industrimotorlok 3.del,                      

Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm,                            

Peter Andersen 2005 

Tipvognen, Hans Andersen, 1982/2 
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Jeg er en veteranbane tognørd og det 

startede for mange år siden som 

dreng da vi boede i Vangede i slut 

60’erne. Den lokale jernbane var            

Hareskovbanen der forbandt               

København L (Lygten, Nørrebro                

station) og Farum.  

Togdriften blev primært kørt af et 

MO lokomotiv med en styrevogn og 

på den tid kørte også godstog                   

trukket af MO. 

Jeg kørte meget ofte strækningen 

Vangede, Farum, retur til Nørrebro 

og tilbage til Vangede men da mine                 

økonomiske midler var små fandt 

jeg hurtigt ud af at jeg blot                          

behøvede at købe en billet til nogle 

få stationer frem; togkonduktøren 

kom hurtigt igennem toget så han 

klippede min billet inden jeg nåede 

den ”rigtige” station, men jeg kørte 

videre helt til endestationen, for nu 

kunne han jo huske at jeg var                    

billetteret. På Farum station en ny 

billet nogle stationer og så retur hele 

vejen til Nørrebro. Jeg havde ondt i 

maven hver gang konduktøren kom 

igennem vognen, men jeg blev                

aldrig snuppet. 

Omkring Buddinge/Bagsværd               

station lå en skrothandel og jeg               

tabte mit hjerte til damplokomotivet 

litra F, da jeg så et af disse                    

lokomotiver blive ophugget, suk. 

Hvis vejret var godt cyklede jeg til 

Hellerup Station hvor der var et   

godsareal med rangering, primært til 

håndtering af godsvogne til Tuborg 

bryggerierne. Her kørte et grønt             

Ardelt lokomotiv frem og tilbage med 

godsvogne og jeg kunne bruge   

Forord 

Her rangerer F 441 på museumsbanen hos                   

Danmarks Jernbanemuseum sommeren 2011.         

Foto: JM 
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mange eftermiddage på at stå og     

kikke. 

Andre dage cyklede jeg ind til                    

Nyboder Hobby som havde alt hvad 

hjertet kunne begære af modelbaner 

og byggesæt. Jeg købte nogle gamle 

assorterede ”Modelbane Nyt” fra 

1950’erne og blev uhjælpelig                      

forelsket i det lille smalsporede,                     

2 akslede damplokomotiv O&K                   

nr 9791, der oprindeligt kørte hos  

Hedehusene Skærvefabrik. I dag              

kører Hedeland Veteranbane i den 

nedlagte grusgrav. 

Som gymnasieelev boede vi i            

Ørholm og jeg kørte dagligt med   

Nærumbanens ”gris” når jeg skulle i 

skole. Det var en stor dag når banen 

fik besøg af et dampveterantog og 

jeg har mange gang senere opsøgt               

veterantog når de var på besøg på 

min lokale jernbanestrækning.                     

Efter jeg havde fået kørekort lånte 

jeg min fars bil og kørte til Fakse                    

Ladeplads hvor jeg fotograferede de 

sidste rester af smalsporerne fra                     

kalkværksbanen.  

I et oprydningsvanvid nogle år              

senere smed jeg disse sort/hvide   

fotos ud og det har jeg bitterligt                

fortrudt mange gange siden. 

I forbindelse med mit arbejde kørte 

jeg i 90’erne rundt i Danmark og jeg                    

benyttede enhver chance til at                   

komme forbi en station - man kunne 

jo være heldig at finde noget                     

interessant!  

I 90’erne kom jeg også forbi Rungsted Station 

hvor jeg fandt denne oprangering af Triangel                   

motorvogne. Det var formentlig Nordsjællands 

Veterantog der havde til huse i stationens               

gamle bygninger og spor, www.veterantoget.dk                                    

Foto: JM 

Min første togtur med Hedeland Veteranbane i 

1990; jeg har senere meldt mig ind i                               

Industribaneklubben (www.ibk.dk) for at følge 

med i udviklingen af banen og det er blevet til 

mange ture siden. Foto: JM 

Nogen er så trods alt mere nørdet end jeg, her 

hos Hobby Hjørnet, vistnok i Middelfart, juni 

1990. Foto: JM 
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Jeg kom også tilfældigt forbi Østre 

Teglsværksvej og her faldt jeg over 

Blovstrødbanen der var i sin spæde 

opstart.  

Det blev så meget lettere da jeg fik 

børnebørn; de vil gerne med farfar på 

tur! 

Vi flyttede til Holbæk i 2006 og på det 

tidspunkt var Holbæk Havn stadig  

aktiv og der løb et havnespor fra 

Holbæk station igennem byen og 

ned til havnen. Det må have været 

en stor fornøjelse at se godstogene  

køre igennem byen, men det fik jeg                  

desværre ikke oplevet selv.     

Havnebanen blev fjernet i 2012;          

forinden havde jeg forsøgt at               

overbevise Borgmesteren om at  

bevare havnesporet som                        

veteranbane, men den gik desværre 

ikke. Derfor valgte jeg at skrive en 

bog om havnebanen for at bevare lidt 

information for eftertiden. 

 

 

Her forsvinder havnesporet i Holbæk i 2012. En 

stor ærgelse at det ikke lykkedes at få etableret 

en veteranbane. Foto: JM 

Blovstrødbanen på sæsonens sidste køretur i    

september 2012, www.blovstrodbanen.dk               

Tipvognene stammer fra Ruds Vedby teglværk.                    

Foto: JM 

På tur med farfar. Her Vestsjællands                           

Veterantog på besøg i Nykøbing Sjælland med 

K 564 som trækkraft august 2006. Foto: JM 
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Hvad så nu? 

Jeg er stadig erhvervsaktiv så jeg har 

ikke rigtig tid til at engagere mig i   

frivilligt arbejde hos Hedeland                  

Veteranbane; det må vente til jeg                

bliver pensionist.  

Men en tognørd kan jo ikke sidde på 

hænderne, der er altid noget der skal 

udforskes.  

På Holbæk bibliotek faldt jeg over  

bogen ”Erhverv der forsvinder” og             

minsandten om ikke vi har haft                  

smalsporsbaner i min ”baghave”.  

På de næste sider kommer så lidt af 

historien om Holbækegnens                      

Mergelselskab. 

God fornøjelse. 

 

Holbæk, Maj 2016                                    

Jesper Mann 

Fotograf H.P Ringhuus foto fra Hanerup Kalkleje som                  

leverede mergel til Holbækegnens Mergelselskab i                      

perioden 1929 til 1937. Dette foto er fra 1929 - opstilling til 

glæde for fotografen, tror jeg? 




