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På tur med  ”Dødens jernbane” i Thailand

Redaktøren efter flere

indslag fra medlemmerne !

Leif Tholstrup viser sit anlæg frem



Leif Tholstrup bygger flot anlæg 
med NOCH grundplan.

Her er nogle fotos:



Erik Bech Hansen har nu samlet de 1000 brikker – bravo !



”Dødens jernbane”, Thailand 2014

Når man ser den spinkle brokonstruktion langs floden River Kwai, tror man ikke på, at den 
kan bære det meget tunge tog, der primært fragter turister i dag. Men vi dristede os til
at prøve, og slap godt fra en fantastisk tur som blev afsluttet med overdragelse af et bevis på 
at vi havde fuldført turen.

Følg med redaktøren på farlig togrejse.



Historien er meget gruopvækkende. Japanerne ville anlægge en jernbane gennem 
Thailand, så tropper hurtigt kunne flyttes rundt. Arbejdet foregik fra 1942 – 45 og 
kostede utallige menneskeliv. Tvangsarbejderne døde af udmattelse, sult og pest.

En lille del af strækningen dengang og nu.



Broen over River Kwai

Der var oprindeligt 2 broer her, en træbro og en jernbro. Begge blev bombet i 1945 og 
har intet at gøre med den bro, som bygges i filmen  ”The River Kwai”. Jernbroen havde
oprindeligt buede sektioner hele vejen over, men ser nu lidt anderledes ud efter 
genopbygningen efter krigen. Broen er et populært besøgsmål for turisterne.



Eksempler på materiel nu og før – ikke prangende.

Her venter vi på toget ved River Kwai Station.



Togtur fra Ayutthaya til Muok Lek Station

Inden afgang blev klokken 08 og der udspandt sig en særlig ceremoni 
– nemlig 1 minuts stilhed til minde om de faldne i krigen. Alt gik i stå.

På vejen besøgte vi en kirkegård, hvor vi bl.a. så gravsten for 2 danskere, der uheldigvis 
havde været på disse kanter mens krigen rasede.



Udstyret var ikke det nyeste, hverken 
apparater eller tog.
Her kunne postposen opsnappes når toget
kørte forbi.



Ved Muok Lek Station stod vi af toget 
for at besøge et gravsted for en dansk 
Jernbaneingeniør, Knud Lyne Rahbek, 
der kun 19 år gammel døde af pest 
under opholdet i Thailand. 

Han ligger begravet klods op ad 

jernbanen.
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