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Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder 
 
TRÆKKRAFT 

Lø 19/3 2011 

Yngste MY i Ar 
DSBM MY 1159 holdt tilsluttet fremmednet i spor 504 i Ar kl. 20.30. 
(BL) 
 

TOGSÆT 

Lø 19/3 2011 
 

Nye togsæt 
DSB MG 5841 holdt ren i spor 1 og DSB MG 5839 i samme tilstand i remisen på mdt Ar kl. 20.30. 
(BL) 
 

UDLAND 
Fr 25/2 2011 

MX 1013 og 1014 med Sveriges længste persontog! 
Kilde:  http://www.postvagnen.com/forum/index.php?mode=thread&id=437720 

Postvagnen – Wasa toget, 21 vogne, fredag 25. februar 2011, mange billeder 
(JSL via BL) 

 
Større personvognstog i Danmark! 
21 person- og ledsagev ogne er ikke så meget. Større tog med udelukkende personvogne har kørt i 
Danmark, for søndag 15. juli 1979 kørte DSB MZ 1426 (b) i stilling 8 ad stigning op gennem Kgv 
(Kongsvang) som tog M 8346 (Ab-Flb). Det var næsten ikke til at have den bagerste vogn med på 
højkantbilledet taget oppe fra Ringgadebro, da toget var så langt, antagelig 550 meter! 6 + 88 aksler 
= 94 aklser. Et HHJ Y-tog kørte lige ved siden af MZ’en, så der har været god lyd til alle passagerne. 

Ab skulle udfærdige en international vognliste for personføreende tog (A 270). Ifølge TA 270 skulle 
det have været MY 900 med 120 km/t. Det ville have varet en del km, og et længere fald på 
strækningen, før en ville kunne opnå 120 km/t. med et 900 tons tog. 
(BL) 

Fr 18/3 2011 

Postvagnen – Godståg på Storlienbanan 
Kilde:  http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=446825 

(JSL via BL) 
Lø 19/3 2011 

Postvagnen – Snöar det? Okej då röjer vi! 
Kilde:  http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=429764 

(JSL via BL) 
 

DIVERSE 
Ti 8/3 2011 

Sønderborg: Sidste stykke af den gamle jernbanebro bliver revet ned 
Kilde: 

http://www.jv.dk/artikel/1080742:Soenderborg--Soenderborg--Sidste-stykke-af-den-gamle-jernbanebro- 
bliver-revet-ned, tirsdag 8. marts 2011 12:12. Jeppe Plauborg Larsen 
(BL) 
 

Ma 21/3 2011 

Mordet i det blå tog 
Det berømte 'blå tog' sætter kurs mod Nice. Passagererne er lige så farverige som det prustende tog. 
Oliemagnaten Van Aldin har selskab af sin unge elskerinde og sin datter, Ruth. Ombord er også både 
Ruths mand og hendes elsker, samt den letlevende Lady Tamblin og dennes datter og fjerde ægtemand. 
Heldigvis har mesterdetektiven Poirot også løst billet, for inden toget har nået Nice, er der blevet begået 
et mord. 

Originaltitel: Agatha Christie's Poirot: The Mystery of the Blue Train 
Kilde:  http://www.dr.dk/tv/oversigt#side(1);dato(20110321), mandag 21. marts 2011 22:00 

Hercule Poirot: Mordet i det blå tog Engelsk krimi fra 2005. Vises i 16:9. Sendes i stereo. 
(BL) 
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