
Kære Læser,
Bogen, du sidder med, er en nyskabelse i dansk jern-
banelitteratur. Det er den første antologi indenfor 
området.

Ordet »antologi« stammer egentlig fra antikkens 
Grækenland og betyder »blomstersamling«. I mo-
derne sprogbrug dækker det over udvalgte digte eller 
litteraturprøver på én eller flere forfatteres arbejde. 

Da vi har oplevet, at vore artikler har en vis lo-
kalhistorisk interesse, lå det lige for at lave nær-
værende antologi om jernbanerne til Grindsted 
i anledning af  100 året for åbningen byens første 
jernbane: Vejle – Vandel – Grindsted Jernbane. Vi 
havde allerede skrevet artikler om selve Grindsted 
station, statsbanestrækningen og Varde – Grindsted 
Jernbane i Lokomotivklubben KLK’s og siden 2010 
Støtteforeningen KLK’s medlemsblad »Togfløjten«. 
Samtidig havde den ene af  bogens forfattere fået fat 
i en række, hidtil, ukendte fotos fra Vandelbanen, 
som skulle bruges til en artikel i Togfløjten. Men 
under en af  vore telefonsamtaler fødtes idéen om i 
stedet at samle artiklerne i en bog, som er blevet til 
denne antologi.

De tidligere nævnte artikler er tilrettet og opdate-
ret med ny information om indtrufne begivenheder 
siden deres oprindelige udgivelse i Togfløjten. Ar-
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Billeder
Forsidebilledet:
Grindsted banegård set fra luften en gang i 1950’erne. Foto: Aalborg Luftfoto, arkiv Det kongelige Bibliotek.

Titelblad:
Grindsted banegårds stationsskilt sidder i 2014 endnu på sin plads over indgangen til stationens ventesal,  
der nu er ventesal for rutebilrejsende. Den 22. oktober 2014. Foto: Martin Wilde.

Side 3:
Stationsskilt i Grindsted. I baggrunden en Interfrigo kølevogn. Foto: Gunnar W. Christensen.

Bagsiden: CFL Cargo MX 1023 forlader Grindsted med det ugentlige godstog den 21. maj 2012. Foto: Martin 
Wilde.
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tiklerne om Troldhede – Kolding – Vejen Jernbane 
og Vandelbanen er nyskrevne.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke vore 
faste billedleverandører; Vigand Rasmussen, Svend 
Hovard, Hans Jørn Fredberg, Erik Schou Andersen, 
Steen Christensen og Holger B. D. Sørensen. Ud 
over trofast at bidrage til vore artikler i Togfløjten 
har de også har vist deres store velvilje i forbindelse 
med dette projekt. Desuden har en række andre fo-
tografer og arkiver leveret billeder og oplysninger til 
bogen. Det vil gå for vidt, at nævne dem alle her, de 
er behørigt krediteret i forbindelse med de relevante 
billeder. Samtidig skal der lyde en stor tak til Torben 
Plagborg og Thomas Tjørnehøj, som har læst grun-
dig korrektur på antologiens artikler.

Vi håber, at antologien bliver godt modtaget, 
da overskuddet går ubeskåret til Støtteforeningen 
KLK’s formål; at støtte Sydjyllands Veterantogs ar-
bejde med at drive og vedligeholde den uvurderlige 
kulturarv, som veterantoget repræsenterer.

Vi håber, du vil have glæde af  bogen.

Kolding og Kokkedal, september 2014

Martin Wilde og Ole Lenarth Nielsen
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