KOLDING SYDBANER
1911 - 1948

Mangler opdatering!!!!

Et allersidste privatfoto taget ned over Kolding Sydbangaard fra broen som førte Østerbrogade over baneterrænet. Vognene er tydeligt oprangeret med henblik på salg, De to stammer af åbne godsvogne, som blev brugt til at optagningen af
skinner og sveller ses også. Billedet er formentligt fra omkring 1951.

Et vers skrevet frit efter
Tycho Brahe som et
farvel til sydbanerne
„Da jeg ej sku’ køre mer

ikke lade fløjten skingre
alt er ramlet med et brag
Har I glemt hvad alle ved,
det var mig, som altid kørte
under Krigstis tunge mørke
alt hvad jeg har kunnet orke.
Har I glemt min saglighed
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Bestilling af Sydbanebogen.
Hovedb
ygning
Kolding Sydbanegaard
set fra Kolding Å mod
sydvest.Bemærk sporet
til statsbanestationen er
under anlæg. (Postkort ca.
1921. Arkiv: SEB)

DSB-lokomotiv litra J i remisen i Hejlsminde i 1947-48. Lokomotivet var på tidspunktet indlejet af KS. Læs mere om dette
senere i bogen. Nederst ses en smule af drejeskiven. (Privatfoto/arkiv: SEB).

Remisen

Forfatteren af nærværende bog blev i 2005 bedt om at påvise, hvor drejeskiven i Hejlsminde havde ligget. Der blev
herefter gravet i jorden, og resterne af betonfundamentet
kom frem. Det tidligere fundament måtte fjernes, fordi der
skulle bygges et nyt parcelhus på arealet.

Sporplan for Kolding Sydbanegaard fra 1911 - 1932 i Hans Gram Alkjærs streg.

Remisen i Hejlsminde i 2003. Det ses tydeligt på murværket i gavlen, hvor porten i sin tid sad. I dag fungerer
bygningen primært som beboelse, der er indrettet i de
lokaler, hvor lokomotivpersonalet overnattede. Ejeren og
beboeren hedder Lilly Hansen (2007), og hun har boet der
siden 1949, og før den tid fungerede hun ved sydbanerne i
Hejlsminde som rengøringsdame.
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Motorvogn KS M 1 holder ved perronen på Kolding Sydbanegaard klar til at køre ud på dens sidste tur med ordinært tog
til Vamdrup. (Foto: Peter Thastum til Kolding Folkeblad/arkiv: SEB.)

velsesagtig, og sørgmodigt tøffede Togene ud i Remisen,
hvor de nu bliver stående.
Et Tidsafsnit er tilbagelagt. De fleste siger desværre sagde det i hvert Fald i Gaar!
Med Tårer i Øjnene
Inden Afgangen fra Kolding var Personalet samlet
til en lille Højtidelighed paa Sydbanestationen. Formanden, Sparekassedirektør Clausen, Ødis, takkede
for veludført Arbejde i Tidens Løb, og man hilste paa
hinanden ved et Glas Vin.
Blandt de Rejsende saas Borgmester Jensen, Kolding
(der ogsaa deltog i Egtvedbanens sidste Tur i 1930) Viceborgmester Togfører M. Larsen og Direktør Berring.
Ogsaa Bademester Mejling med Frue, Fjordbadeanstalten, deltog. Bademesteren sagde: - Hvor er det trist,
at se saa mange Mennesker med Tårer i Øjnene ...

To billeder af Mariager - Faarup - Viborg - Jernbanes lokomotiv, M.F.V.J. Nr. 9 på Kolding Sydbanegaard som indlejet lokomotiv i 1946-47, og det skulle efter alle tegn at dømme være tidligere KS Nr. 2, som sydbanerne solgte i 1928 til M.F.V. J.
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Formanden, Hans Clausen,
Ødis, med filthatten tog en
snak med noget af personalet, før han for sidste gang
kørte med „sit eget tog“
hjem til Ødis. Med ryggen
til ses togfører Birk, som var
togfører på det sidste tog
til Hejlsminde. (Foto: fra
Kolding Folkeblad).
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Formanden var med

Formanden med på
sidste Tur
„Hvis Befolkningen havde været klar over, at
det var Alvor var det næppe blevet til noget“.
Paa Vamdrup-Linien førtes det sidste Tog af en af Pionererne, Lokomotivfører Bechmann og Togfører Christiansen, Hejlsminde, som har haft deres Livsgerning
paa Sydbanerne siden Starten i 1911.
Med rutineret Haand drejer Beckmann de forskellige
Reguleringshaandtag paa Instrumentbrættet i Motorvognens Førerhus, og den gamle Motorvogn lægger
alle 75 Hestekræfter i til den sidste Kraftanstrengelse
og demonstrerer, at den langtfra er udslidt endnu.
- Ja, den kunde saamænd holde nogle Aar selv om
den er af Aargang 1918, bemærker Beckmann med
et Smil, og det er endda adskillige Aar siden, jeg har
ført Motorvogn sidst, saa det er morsomt at se, at den
lystrer Een endnu. Motorvognsføreren ved Vognen her
fik en Stilling ved en Privatbane paa Sjælland forleden
og jeg lovede ham at køre den sidste Tur i Dag, saa han
kunde komme ad sted. Det er ellers min Fridag.
- Men nu faar De vel Fridage nok, Beckmann? Ja, jeg er 67 , saa jeg gaar af med Pension nu - halv
Pension, for Banerne kan jo ikke betale deres Andel,
Dyrtidstillægget til Pensionen, naar de træder i Likvidation. Det havde været bedre, om man kunde have

Lokomotivklubben KLK følger succesen fra Troldhedebanebogen op med udgivelsen bogen om Kolding Sydbaner. Banen blev indviet i 1911, men allerede nedlagt
igen i 1948. KLK har sin oprindelse i Kolding og ser det
som en naturlig opgave at udgive denne bog.
Forfatteren, Svend Erik Brodersen, boede som barn i
Vamdrup, i et hus med Vamdrup Østbanegaard som
nærmeste nabo. Aller ede som 10-årig begyndte hans
interesse for Kolding Sydbaner og det har holdt ved lige
siden. Svend Erik Brodersen har en omfattende samling
af effekter af forskellig art fra Kolding Sydbaner og
mange notater fra personer med tilknytning til banerne.
Det er der nu kommet en fantastisk spændende bog ud
af, der ikke alene fortæller historien om banerne, men
også anlægsarbejdet, stationerne, driften, personerne
omkring banerne og de egne som banerne betjente.
Svend Erik Brodersen, der er journalist, har gennem 5 år
arbejdet på bogen. Det er blevet til en bog på 326 sider,
med over 300 billeder (de fleste ikke tidligere offentliggjorte), originale sporplaner, køreplaner, tegninger af
stationer, remiser, rullende materiel m.v. Hele banens
historie er grundigt beskrevet lige fra begyndelsen, hvor
man planlagde banerne som smalsporede, over forløbet
i banernes levetid med de udfordringer de havde, og til
den dramatiske lukning i 1948.
En bog fyldt med både jernbanehistorie og lokalhistorie.
Overskuddet går blandt andet til forsat bevarelse af
materiellet fra Kolding Sydbaner.
Lokomotivklubben KLK er stiftet i 1963 og har som
formål at bevare historisk privatbanemateriel og
søgt dette anvendt i et veterantog. Siden 1972 har
Lokomotivklubben KLK kørt veterantog på danske
jernbanestrækninger. Vi har især kørt imellem Vejle og
Jelling og imellem Haderslev og Vojens.
Fra 2010 har klubben besluttet at blive sammenlagt
med DSB Museumstog, dette er sket for at være sikker på at kunne bevare materiellet og værkstedet og
fortsætte med veterantogsdrift.
Lokomotivklubben KLK fortsætter med de hidtil klubaktiviter, så som medlemsbladet Togfløjten, jernbanehistoriske møder, udflugter og diverse udgivelser, og som
støtteforening for DSB Museumstog – Kolding afdlelingen.
Lokomotivklubben KLK har flere lokomotiver, både
damp og diesel lokomotiver. Fra Kolding Sydbaner har vi
to personvogne og en godsvogn.

Al arbejdskraft i klubben er frivilligt og ulønnet.
Lokomotivklubben KLK har knap 300 medlemmer som
alle modtager klubbens blad Togfløjten 4 gange årligt.
Yderligere information kan fås på www.klk.dk
Bogens pris er kr 399,00 excl. Forsendelse og kr 349,00
excl. Forsendelse ved forhåndbestilling inden 1 oktober
2009.
Bogen er på 326 sider i A4 format og fyldt med mange
spændende billeder, mange i farver.
Betaling foregår enten ved girokort eller bank overførelse. Faktura vedlægges bogen. Betal venligst ikke
forud. !
Bogen udkommer 1 novemer 2009 og fremsendes
herefter til dem der har forudbestilt.
Bestilling kan foretages ved at indsende nedenstående
talon, eller gå ind på www.klk.dk.
Lokomotivklubben KLK bevarer fortiden for fremtiden.

Bestilling:
Navn
Adresse

Telefon
e-mail
Antal.
Sendes til

Lokomotivklubben KLK,
Bakken 21,
6640 Lunderskov.

