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res, og det køres derfor med en kystbanestamme til Ged-
ser, hvor der er omstigning til færgen. Noget nær i samme
plan kunne man i julen træffe et særtog med samme
oprangering, dog kun til Nykøbing F. Det holdt i Vording-
borg, hvad Alpen-Express absolut ikke gør. I påsken kom
der også et tog fra København med lignende oprangering.

Middagspausen er forbi. Denne dag ankommer Kalve-
havebanens lille skinnerutebil kl. 13 i spor I. Den har for-
bindelse til det beskedne persontog 138 til København,
og så sker der ellers ikke noget, før tog 2144 ankommer
fra Gedser på vej mod Ringsted, hvor det skifter navn til
2045 og fortsætter mod Korsør. Det medtager gerne en
kødvogn fra slagteriet og holder iøvrigt ikke længere end
nødvendigt. Forresten krydsede toget i julen et særtog
mod Nykøbing F, oprangeret af P-maskine og 6 C.

Hvis der er vogne til eller fra Klarskov, skal traktoren
på skovtur nu, for der er som regel ikke tid til det senere.
Men nu venter skoleeleverne på at komme hjem, nogle
skal mod syd til Nordfalster og tager iltog 137, også et af
de beskedne. Lørdage er der dog gerne to MO og 4 - 5
personvogne, men søndage krymper det undertiden til
MO-CRM. Tog 137 er persontog fra København til Næst-
ved, men er alligevel ret hurtigt, da det kun holder på
mellemstationer på strækningen Roskilde - Køge - Næst-
ved.

Det gælder helt generelt, at når il- og persontog med
MO bliver så store, at der skal køres med forspand, er det
næsten altid MO-vogne i 500-numrene (dem med egen-
varmeanlæg), der er forspandsmaskiner, mens de ordi-
nære MO-vogne altid er dem med dampvarmekedel.

Resten af skoleeleverne skal mod Kalvehave og tager
gerne med skinnebussen, der i mellemtiden er dukket
op i spor I fra sit skjul ude ved traktorremisen, hvor den
har stået siden sin ankomst som tog 7. Hvis det nu havde
været lørdag, kommer tog 7158 fra Nykøbing mod Kø-
benhavn kl. 14.20 dampende med E-maskine og 6-8
vogne. Toget bruges fortrinsvis af soldater fra garnisonen
i Vordingborg.

Herefter kan vi lige nå en hurtig kop eftermiddagste,
inden traktoren kører på havnen, og inden persontogene
mødes ved 15-tiden: Først kommer tog 154 sydfra, og så
kommer tog 149 nordfra. De krydser på Masnedø. Ellers
skulle de helt til Orehoved, hvilket ville have forsinket tog-
gangen betydeligt. Begge tog medtager undertiden ilgods-
vogne. Tog 149 er iltog fra København til Næstved, altså
præcis omvendt af tog 137. Når 149 er kørt, afgår skinne-
rutebilen som tog 8 med de sidste skoleelever til Kalve-
have, og så ser vi ikke mere til skinnerutebilen.

Der er nu fred på perronen en lille times tid, men nu
er rangertraktoren kommet tilbage og er i gang med at
sortere i de læssede vogne på pladsen: En kølevogn skal
sydpå med tog 2145 og sættes i spor 4, flere vogne med
vognladningsgods skal mod nord med 2180 og sættes i

En moderne palleløfter læsset med fiskekasser af klassisk model betjenes her af Dan Devantier (til
venstre) og Tage Hansen. Vordingborg, august 1958 (JBP)

Fagligt møde på læssevejen. Fra venstre rangerformand K T Jensen og portørerne Ingolf Christensen
og Dan Devantier. Oktober 1958 (JBP)
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spor 5. Et par af vognene skal vejes på vognvægten sydligst
i spor 6, læssesporet, hvilket medfører nogen flytning af
de nærmeste vogne. Der er desuden en enkelt vogn til
Kalvehave, der sættes sydligst i spor 7. Hvis det havde
været mandag, ville der have været et antal vogne med
kreaturer fra DLK i Masnedsund til kreatureksportstalden
i Gedser. De går som regel sydpå med 2197. Q-vogne til
disse transporter samles i ugens løb på de nærmeste
havnespor.

Godstrafikken er iøvrigt ret blandet, som det vel er
almindeligt på en mellemstor købstadsstation: Svenske
O-vogne med brædder fra Sverige til trælasthandelen (de
afhentes af en lille rød „Porsche“-traktor og en pindevogn),
„Albani“-øl fra Odense (de eneste ølvogne, vi får), en sjæl-
den gang limlæder fra garveriet til Nibe, landbrugsmaski-
ner (kan være åbne vogne fra Kertemindebanen, de sæt-
tes ved enderampen), åbne vogne med engelske contai-
nere til portalkranen (det må være plasticmaterialer til
Kamfabrikken, der er byens eneste virksomhed med et
internationalt tilsnit), „Gulf“ dieselolie til Kalvehavebanen,
„Ora“-vogne samt tyske tankvogne til Brændselskompag-
niet, samt alskens vognladningsgods i åbne og lukkede
vogne. Ind imellem er der fremmede gæster: Godsvogne
fra Fjerritslevbanen og Mariagerbanen, en del udenland-
ske vogne, f. eks. lukkede tyske vogne med kunstgødning,
og meget andet. Hvad som helst fra hvor som helst! Selv
stykgodset: En dag holdt der en af Fjerritslevbanens styk-
godsvogne ved varehuset. Ekstra stykgodsvogn fra Aal-
borgbanerne til Vordingborg?

Nå, så kommer iltog 159 fra København, også ret be-
skedent. Lørdage er det dog betydeligt større og består af
enten E-maskine eller MY med 12-13 vogne, søndage lidt
mere beskedent med to MO-vogne og 3-4 vogne. Fra

Traktor 78 rangerer. I førerhuset overportør Kristian Nielsen og portør Erling Rasmussen. Vordingborg
august 1958 (JBP)

Nedenfor t.v: Portører i gang med dagens sidste læsninger, her blandt andet tagrør fra Avnø Fjord.
I baggrunden passerer København Express. April 1958 (JBP)

Nedenfor: Der manglede en vogn ved varehuset, og traktoren var ikke i nærheden.
Her håndrangeres af (fra højre) John Devantier, Erik Nielsen og (delvis skjult)
Kristian Nielsen. Vordingborg, oktober 1958 (JBP)
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Kalvehave kommer tog 9, som regel SM - SB af hensyn til
den første post fra Møn. Derefter er der kun kort tid til
ankomsten af eftermiddagshurtigtoget til København, tog
160. På lørdage ankommer det kl. 15.58 og hedder da
7168 og krydser 159. Ved højtiderne er det under alle
omstændigheder dubleret, og observatøren har hørt, at
det i julen 1954 såmænd kørte i tre afdelinger. Når det er
kørt, kører også tog 10 mod Kalvehave.

Om lørdagen kommer der kl. 16.44, nærmest i hæ-
lene på 159, tog 7157. Det er ikke en dublering af 159,
men det har været i Køge for at afsætte gennemgående
vogne til Østsjælland, og det er så resterne, der kører til
Nykøbing F.

Vi lader tog 111, København-Express, passere, da det
er det tyske lyntog, for det er snart eneste chance for at
nyde et hastigt aftensmåltid. Henad kl. 18 kommer tog
155, der igen er et af de beskedne, lidt senere passerer
148, Alpen-Express igen, denne gang med hjemvendende
turister fra det sydlige udland. Næsten oven i ankommer
godstoget 2145 i spor III. Toget består som regel af store
mængder kølevogne på vej til det sydlige udland og sæt-
ter normalt ikke vogne af i Vordingborg. Det krydser des-
uden tog 146, Italien-Skandinavien-Express, der kommer
sydfra gennem spor II, og i spor I holder tog 166, der er

aftenposttoget med den første postforbindelse fra Nak-
skov.

Rangertraktoren har forlængst placeret stykgods-
vognene til Kalvehave i spor 7. I dag er der to, for der er
stykgods til Kalvehave (og Stege) i den ene og „udlæs-
ning“ til mellemstationerne i den anden. Som regel har
KB en reservevogn holdende nordligst i spor 6 til dette
brug. Meget passende ankommer nu KB’s blandettog i
spor I, i god tid til forbindelse med tog 170, et af de be-
skedne iltog mod København lidt over kl. 19. For togets
oprangering gælder de samme variationer som for tog
159, hvis stamme det er de fleste dage. I påsken har det
haft en art dublering, der kørte mod København omkring
kl. 19.25: E-maskine med fire vogne. Dette dubleringstog
dukker lejlighedsvis op, når der er behov, men holder
iøvrigt ikke i Vordingborg.

Solen er gået ned, Kalvehavebanens godstog har lø-
bet om ude i spor 4 og 5 og holder klar i spor 7. Scenen
er klar til ankomst af endnu et af de fine tog, tog 151, der
her i vinterkøreplanen medfører Nord-West-Express og
Skandinavien-Paris-Express. Som et varsel om fremtidig
forbindelse til Berlin medføres også en postgodsvogn til
Warnemünde. Det er rygtedes, at vi nok ikke skal læn-
gere frem end til den førstkommende sommerkøreplan,

Kalvehavebanens tog 12 klar til
afgang. Togets faste stamme
med to rejsegodsvogne (den ene
til post) og banens eneste
personvogn med eget
varmeanlæg var uændret indtil
sommerkøreplanen 1958. Juli
1955 (JS/JBP)
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Tog 165 mod Nykøbing F afgår
fra Vordingborg. De to forreste
vogne (AV-CP) er de
gennemgående vogne til
Nakskov. Juni 1958 (JBP)

Tog 154 i moderniseret udgave
med DC-vogn i stedet for DJ.
Vordingborg december 1960
(JBP)
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hvor dette togs indenlandske del, tog 165, får titlen
Østersø-Express med gennemgående vogn til Berlin. Om
sommeren kører tog 151 under alle omstændigheder som
sit eget tog og overlader de indenlandske forretninger til
tog 165.

Det begynder nu at mørkne, og lamperne ude på plad-
sen tændes sammen med perronbelysningen. Når tog 151
er ekspederet, skulle tog 12 til Kalvehave egentlig afgå,
og man har tidligere kunnet opleve dette tog stående klar
i spor II med maskinen i det, der i spor II er „den forkerte
retning“, nemlig mod syd. Udkørsel sker i så fald på den
måde, at tog 12 bakker ud forbi indgangssporskifterne
mod nord, derefter kører frem gennem spor I og direkte
til Kalvehave. Der er nemlig ikke mulighed for at køre fra
spor II mod Kalvehave. Her i foråret 1958 får tog 12 lov
til at vente med at køre ned i spor I, til tog 176 er ankom-
met. Det er et blandettog, der medtager ilstykgodsvogne
fra Vordingborg mod København og Slagelse. De sættes
bag på toget af rangertraktoren, og først derefter får tog
12 lov til at køre ind på plads, hvorefter de to tog som
regel afgår næsten samtidig mod hvert sit mål. Tog 176
medfører undertiden ved højtider en toakslet personvogn
(litra FE). De anvendte godsvogne i 176 er altid af de ny-
este typer, eventuelt tilsvarende udenlandske vogne.
Næppe er de to tog væk, før persontog 161 ankommer,
så portøren får lige netop tid til at køre over på perron 2

Særtog med tomme kreaturvogne
passerer Vordingborg på vej
mod Næstved – og vaskesporene
dér. Vordingborg, april 1958
(JBP)

med elektrokarren. Tog 161 er lige som 142 et rigtigt
blandettog og har undertiden en hel del godsvogne med.

Derefter er det tid til aftenkaffen, for når 2180 an-
kommer i spor I, bliver der travlhed. Tog 2180 er døgnets
sidste arbejdende godstog og medbringer især store
mængder vogne fra Nykøbing F, dels til Københavnsom-
rådet, dels til Ringsted og derfra til Jylland-Fyn. Toget præ-
ges derfor af indenlandske vogntyper. Der ses blandt an-
det tomme „Shell“- og „Esso“-vogne til Prøvestenen,
tomme lukkede godsvogne med duft af foderstoffer fra
soyakagefabrikken på Amager, „Tuborg“-vogne med tom
emballage til Hellerup, en enkelt Amagerbanevogn,
tomme kreaturvogne til Østsjælland, FDB’s margarine-
vogn på vej tilbage til Viby Jylland, en enkelt gang også
en rad lollandske lave åbne til Mogenstrup efter ballast-
materialer. Indlæsningen af stykgods er begrænset. Det
lange tog kører et godt stykke ud på den anden side af
udkørselssignalerne og må altså igen sno sig ud i hoved-
sporet, for at der kan blive plads til at sætte Vordingborgs
bidrag bag på toget.

I juletrafikken kommer der de sidste dage før jul et
post- og ilgodssærtog fra København til Nykøbing F,
oprangeret af P-maskine med togførervogn, nogle
rejsegodsvogne og lukkede godsvogne, og med pakmestre
i rejsegodsvognene. Det gør ophold i Vordingborg om-
kring kl. 20.45 og krydser det ankommende tog 2180.

Når tog 2180 er færdigbehandlet og er rykket bag-
læns ud i havnebanen for at holde hovedsporet frit og
egentlig blot venter på at komme videre, får portørerne
sig noget aftenkaffe inde i portørstuen nordligst på per-
ron 1, inden der kommer tog ovre på perron 2: Tog 169
med en enkelt rejsegodsvogn (udlæsning), og tog 116, der
er Holland-Skandinavien-Express her i vinterkøreplanen,
men som om sommeren deles i to tog, hvor den inden-
landske del hedder tog 180. Ved højtider er der som regel
dublering af dette tog, ganske som for de øvrige inden-
landske forbindelser, og på almindelige søndage kører der
en forløber, tog 1168, med afgang fra Vordingborg 21.11
med gennemgående vogne fra Nakskov forrest i toget.
Så er der en times fred, der kun brydes af aftenens sidste
godstog, 2188, der kører igennem lidt efter kl. 23. Dette
tog medfører blandt andet de treakslede råsukkervogne,
der kører mellem Sukkerfabrikken Nykøbing og samme
firmas sukkerraffinaderi i Valby. Nærmest i hælene på
det kommer på søndagsaftener tog 1192, der er sidste
iltog til København. Det fører kun 2. kl. Noget senere kom-
mer dagens sidste hurtigtog nordfra. Det er tog 101,
Hamburg-Express, der er samme tog som tog 100 tidligt
i morges og derfor oprangeret af de samme vogne.

Derefter er det persontogenes time: Tog 885 er en enlig
MO-vogn fra Slagelse. Den kører i spor I og kan derfor
nemt komme tilbage til depotet i Næstved som tog 196.
Samme vej skal tog 194, der kører til Næstved blot 8 mi-
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Sommeraften på Vordingborg
station. Hvis ellers uret går
rigtigt ser vi følgende: I spor III
afventer sydgående tog 161
krydsning med tog 144
”Schweiz-Express”. De mange
rejsende på perron 2 skal med
dette tog. I spor I holder
nordgående tog 166 til Næstved,
og det er på dette tidspunkt
næsten 40 minutter forsinket.
Vordingborg, august 1962 (JBP)

Tog 143 Schweiz-Express
passerer Vordingborg. Mx 1009
må have nok at gøre med et
stort tog på mindst 11 vogne.
Den indenlandske del forrest er
også usædvanlig stor med
mindst seks vogne, heraf 1½
rejsegodsvogn. Juli 1961 (HdH)
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Ostevogn IVO 2060 efter
aflæsning på varehussporet.
Man kan ane de opklappede
ostehylder. Masnedsund, februar
1961 (JBP)

Den 22. marts 1959 havde en
kreds af jernbaneentusiaster
arrangeret et afskedsdamptog på
Kalvehavebanen. Her er toget i
Kalvehave. Det var oprangeret
af materiel fra banens start. Og
står her sammen med én af
banens moderne skinnebusser.
Det blev et farvel til banen, men
goddag til noget nyt: Ud af dette
initiativ udsprang i de følgende
år flere jernbaneklubber og
veteranbaner.(Arkiv OJK)

nutter før, men som ikke standser mellem Vordingborg
og Næstved, hvad 196 gør. Søndagsaftener kommer der
yderligere tog: Det allersidste iltog fra København, tog
1193, der er i Vordingborg kl. 01.01 og fortsætter til Ny-
købing. Derefter er det persontog fra København og Næst-
ved, der ankommer kl. 01.42 og returnerer kl. 01.55 ef-
ter omløb som G 2108, tomt materiel.

Men nu er det hverdag, onsdag er umærkeligt blevet
til torsdag, og observatøren går hjem for at få lidt søvn
inden næste dags udfordringer. Tak for følgeskab ved nat
og ved dag, i lys og i mørke. Kun jernbanen sover ikke,
historien gentager sig døgn efter døgn og er det kit, der
holder samfundet sammen.“

Buko A/S fik med mellemrum leveret ost pr. bane.
Ostevogne blev placeret ved perronen syd for varehuset,
og ostene måtte på anden måde transporteres over til
fabrikken, hvor de indgik i produktionen af smelteost.

På Banegårdspladsen holdt en større forsamling af rute-
biler, der sørgede for transporten ud i det omgivende land
og by, f.eks i sommeren 1962:
Næstved-Vordingborg kørtes af DSB og fulgte landevejen
mellem de to byer. To dobbeltture i døgnet, søn- og hel-
ligdage tre.
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Vordingborg-Nørre Alslev-Sakskøbing-Maribo kørtes af
DSB og Lollandsbanen med fem dobbeltture daglig. Det
lignede en genvej til Lolland, men tog 1½ time til Ma-
ribo. Med tog kunne det gøres på lidt over en time, til
gengæld kunne rutebilen udfylde huller i togforbindelsen
til Lolland.
Vordingborg-Præstø kørtes af Kaj Larsen, Vordingborg med
fire dobbeltture daglig, heraf én over Grumløse og resten
over Allerslev. På hverdage blev der suppleret med et par
busture til Ørslev, den ene vej pendlere fra Vordingborg
til industriområdet i Ørslev, den anden vej skoleelever til
Vordingborg.
Møns Omnibusser kørte tre ruter efter lukningen af Kalve-
havebanen i 1959: Den længste var hovedruten til Stege
og Møns Klint med 10-11 dobbeltture daglig. De blev sup-
pleret af en nordlig rute til Kalvehave via Skovhuse og
Langebæk og en sydlig rute via Stensby, begge med 3-4
dobbeltture daglig. Så meget for at dække det opland,
som Kalvehavebanen tidligere tog sig af.
Til Fakse Ladeplads via Rønnede og Fakse kørtes 3-4
dobbeltture daglig af Chr. Andersen, Fakse Ladeplads. Ru-
ten gav en genvej til Stevns, så man ikke behøvede at
tage toget via Køge.
Med ukendte køreplaner fandtes der også disse to:
Vordingborg Bybus kørte forbi Slotstorvet til Masnedsund
forbi købmand Mejlsøe ved den gamle station og via Køb-
magergade og Orevej til badeanstalten på Ore. I 1962
kørtes den af V. Olsen, Vordingborg.
Sageby-Mern-Vordingborg kørte fra området øst for Mern
via Ørslev til Vordingborg og havde karakter af skolebus.

Særtog hørte til dagens orden og var annonceret i en
lille tavle på perron 1 mellem døren til trappegangen og
elevatornichen. Her kunne den interesserede perron-
observatør se, hvad der kunne ventes i dagens løb.

I 1961-63 gik det løs med bygningen af ”Fugleflugtsli-
nien” fra Nykøbing F til Rødby Færge. Blandt forberedel-
serne var en sporforstærkning mellem Næstved og Vor-
dingborg, og det gav en del ballastkørsel Mogenstrup-
Næstved-Vordingborg og derfra igen nordpå i højre spor.
Togene var oprangeret med tre rystevogne i den ene ende,
ballastvogne med bundtømning midt i toget og en
rejsegodsvogn i den anden ende. Rejsegodsvognen var
”tudehornsvognen”, der var udstyret med et kraftigt
tryklufthorn til brug mellem Næstved og Mogenstrup i
baglænskørende tog. Som trækkraft anvendtes forhån-
denværende maskiner fra Næstved, blandt andet P 917,
C 715 og E-maskiner, hvoraf én ofte stod som reserve i
Næstved.

To Møns Omnibusser, fra venstre MO nr. 11 Scania-Vabis med Ørum-Petersen-karosseri, årgang 1957,
dernæst nærmest MO nr. 10 Scania-Vabis med karosseri fra Dansk Automobil Byggeri i Silkeborg,
årgang 1954. Den bagerste er en DSB-bus. Vordingborg, august 1962 (JBP)

DSB’s rutebil 536 til Maribo hørte til de større typer - en 35 personers Volvo med karrosseri fra
Aabenraa Karosserifabrik, årgang 1955. Vordingborg august 1962 (JBP)

Sageby-bilen, her
i det fjerneste
hjørne af Bane-
gårdspladsen.
September 1962
(JBP)
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C 715 med ballasttog i maj 1961. En let beskæring, der fjerner ballastvognene: Så
kunne det være det særtog (C-maskine og mange rystevogne), som sørgede for
transporten af elever fra Kirketorvets Skole ved forfatterens første skoleskovtur i
september 1953. (JBP)

T.v: Lørdagstog7158 med soldater fra Vordingborg Kaserne forblev uændret også
gennem de næste mange år. Det var et af de tog, der beholdt damptrækkraft længst.
Vordingborg, dec. 1962 (NK)

T.v: E-maskine med ballasttog afgår fra Vordingborg. I baggrunden anes hjælpetoget,
der arbejder med den E-maskine, der kørte i engen en uges tid tidligere. April 1961
(JBP)

Nedenfor: E 985 med særtog (antagelig skoleudflugt). Vordingborg september 1960
(JBP)
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Perioden 1963-74

Undertiden er det nødvendigt at
fotografere de tog, der vedrørte
Vordingborg, på andre stationer.
Her er således tog 142 trukket af
E 988, der afventer krydsning
med tog 127. Næstved, maj 1964
(JBP)

Tog 127 ankommer til Nørre
Alslev. Marts 1964 (Tom
Lauritsen/arkiv Henning
Petersen)

Fugleflugtslinien blev indviet maj 1963 og taget i brug
ved køreplansskiftet den 26. maj. Overførslen af interna-
tionale tog mellem Rødby Færge og Puttgarden tyvstart-
ede dog allerede fra indvielsen. Den forøgede kapacitet
gav flere internationale tog på strækningen, men de fær-
reste af dem standsede i Vordingborg. Den lokale køre-
plan var nogenlunde ved det gamle, men nogle af togene
havde dog skiftet udseende: Anskaffelsen af nye lyntog
(”TEE-modellen”) havde gjort de tre tre-vognslyntog fra
1935 lidt overflødige, og de blev i stedet indsat i nogle
iltogsforbindelser på Sydbanen. De standsede til gengæld
i Vordingborg! Denne første sommer var der tre togpar
med lyntogsmateriel, i hvert fald på hverdage. I weekend-
trafikken blev de afløste af lokomotivtrukne tog. De tre
togpar var togene 111/112, 139/140 og 157/158, hvoraf
sidstnævnte blev gennemført til og fra Nakskov, og så-
danne tog var ikke tidligere set på Lolland. De fleste lo-
kale hurtigtog blev herefter betegnet ”iltog”, og betegnel-
sen ”eksprestog” blev for det meste forbeholdt de inter-
nationale tog. For den helt lokale persontrafiks vedkom-


