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I denne Coronatid har redaktøren indsamlet
forskellige indslag fra medlemmerne med
deres oplevelser med små eller store tog.

Her bringes de første indlæg.

• El-tog på vej i Jylland – kæmpe revolution

• UELZEN: Et besøg værd

Tak for alle bidrag.



Tænk sig helt uden køreledninger. Derfor får sidebanerne også
Mulighed for el-drift i nær fremtid, men helt uden køreledninger.

Det er rygtedes, at det schweiziske firma Stadlers forsøgstog allerede
er ved at blive prøvekørt, bl.a. på Lemvigbanen.

Redaktøren har været på jagt efter spionfotos af begivenheden.

Se det overraskende resultat på næste side, som et af vore 
medlemmer har opsnappet fra et buskads nær Holstebro.

Foto: Stadler

Nu er el-tog på vej til de jyske sidestrækninger. 
Prisen er kun 750 mill. kr. i stedet for som tidligere beregnet 
12-15 mia. kroner. Alle klapper i hænderne

Elektiske tog på vej



Leif Becher har opsnappet denne letkamouflerede udgave af
det nye elektriske tog i en skov på Lemvigbanen. 
Toget kunne skyde en betydelig hastighed og var næsten
lydløs, ligesom de elektriske biler. 

Vi kommer måske til at savne de klassiske toglyde i fremtiden.



UELZEN: Et besøg værd.

Af Pauli Damgaard.

For nogle år siden var vi på ferie i det nordlige Tyskland, mellem 

Celle og Lüneburg. Der blev vi gjort opmærksom på, at 

banegården i Uelzen var et besøg værd, og det kom til at holde 

stik. Foruden at banegården er meget speciel med mærkelige 

bygningsdetaljer var det en utrolig trafikeret banegård, fire spor 

på hver side af hovedbygningen. Mellem Hamburg og Hannover 

er der timedrift, ofte med dobbeltdækkertog (Metronomen), 

desuden er der forbindelse til Braunschweig, Soltau, Magdeburg 

og Bremen, så der var meget at se på. Der var ikke lang pause 

mellem de enkelte tog, mange var og så gennemgående godstog 

og IC 3. Jeg fik taget en del billeder og et enkelt videoklip. Det 

længste godstog havde 45 vogne, vel at mærke de store med 

bogiehjul.

Banegården blev stærkt beskadiget under 2. verdenskrig og 

senere genopbygget. Men i forbindelse med EXPO 2000 i 

Hannover blev det besluttet at arkitekt og kunstner Fridensreich

Hundertwasser skulle udsmykke banegården, det blev den også 

med masser af keramik søjler og mosaikker. I dag er den blandt 

verdens 10 smukkeste banegårde. 

Hvis du kommer dertil så husk at besøge toilettet, det er ikke set 

andre steder. Der er ingen rette linier i fliserne, som er en 

dekoration i sig selv.

Her bringes nogle af Paulis fotos.
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