
ÅRSSKRIFT  2021 

fra  

LOKOMOTIVET 

 

Kære mj-ere 

 
Årsskrift 2021 med en masse herlige tekster om danske jernbaner i virkelighed og 

model, bl.a. noget om privatbanernes PFR-vogne, forbillederne for DEKAS's ZA-

ølvogne, design af danske mj-anlæg, materiel fra Magle Mølle, materiel fra 

Stålvalseværket, Vordingborg station m/tegning af stationen, redningskøretøjer fra de 

tidligste CF-år, signalføring på trækkraften. rapport fra Danske MJ-klubber, 2. del, 

dansk materiel udgivet af ROCO 1995-2020...og meget, meget mere... 

   ja, det bliver desværre ikke til noget 
 

Det skyldes desværre manglende interesse fra forhandlere, producenter og 

annoncører. Kun KYSTBANEN og DEKAS har lovet at støtte os – og det er alt for 

få. Desuden køber læserne efterhånden – meget forståeligt grundet PostNord - vore 

udgivelser hos forhandlerne, og det tjener vi desværre ikke så meget på. 

Så årsskrift 2021 er hermed – kort og godt – droppet! :-( 

 

Vi arbejder på femte bind i serien om DSBs rullende materiel, denne gang 

godsvognene i årene 1965-ca. 2002.. 

Det bliver en komplet beskrivelse af alle aktuelle vogne, krydret med fotos og skala-

tegninger af vore bedste tegnere, fx Per Topp Nielsen, Allan Hansen, Henning 

Orlowics m.fl. 

Bogen skulle udkomme i sommeren 2022 – men desværre hænger denne udgivelse 

også i en tynd tråd grundet ringe interesse, og ikke mindst fordi det trykte medie 

efterhånden er blevet erstattet af de digitale fora. Sådan er udviklingen, og det må vi 

rette ind efter. Skal vi udgive bogen, kræver det flere tilkendegivelser fra læsere, 

forhandlere m.fl. 

Vi vil indtil videre sige tak til alle, der har støttet os og holdt vort tidsskrift og andre 

publikationer. Det har været en fornøjelse af skrive for jer. Vi håber at kunne udgive 

DSB Godsvogne 1965-2002, men det er - som allerede skrevet - lidt usikkert. 

Skulle det blive aktuelt, så skal vi nok lade jer det vide. OK? 

 

Med gode hilsener  

fra  

LOKOMOTIVETs redaktion 

 

Torben Andersen og Steffen Dresler. 

 

 


