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Farvel til litra ME  
Afskedstur på Nordvestbanen 

Johs D
am

sgård H
ansen

ME 1504 mellem Jyderup 
og Svebølle i det tidlige 
forår, den 8. marts.

I anledning af at litra ME kan fejre 40 år i statens tjeneste og gå på endegyldig pension hos DSB ved 
udgangen af året, har DJK Udfl ugt fornøjelsen af at invitere på udfl ugt på Kalundborgbanen søndag 
den 14. november med denne ikoniske lokomotivtype.

Tiden er ved at rinde ud for litra ME i DSB’s tjeneste. 
Den stolte diesellokomotivtype udviklet af Henschel 
for over 40 år siden, har trofast tjent DSB siden 1981, 
hvor de to første maskiner kom til landet. ME skulle 
afl øse de aldrende MY- og MX-lokomotiver i den sjæl-
landske regional- og IC-trafi k, og blev leveret frem til 
1985. I alt 37 eksemplarer blev leveret. 

Litra ME med 1-9 Bn-vogne og Bns-styrevogn var 
således et ganske normalt syn over hele Sjælland og 
Lolland-Falster i mange år. i 00’erne forsvandt Bn vog-
nene til fordel for dobbeltdækkernevognene, og siden 
har antallet af vogne været 3-7, det mest almindelige 
har været 4-6. Med dobbeltdækkervognene fi k ME 
langt om længe lov til at strække ud med op til 160 
km/t. De seneste år er bruge af litra ME gået støt ned, til 
fordel for IC3- og IC4-togsæt. Og ved overgangen til det 
kommende køreplan K22 den 12. december er det helt 
slut, når DSB’s nyeste elektriske satsning Vectron – litra 
EB – overtager al kørslen med dobbeltdækkervognene. 

Med stor velvillighed fra DSB, og som en gestus i an-
ledningen af DJK’s 60 års-jubilæum, har DJK Udfl ugt 
fået muligheden for at kunne invitere på en snart sidste 
tur med litra ME på Nordvestbanen til Kalundborg, og 
således opleve det sidste strækningsdiesellokomotiv 
for fuld udblæsning med en dobbeltdækkerstamme 
gennem det smukke Vestsjælland i efterårsfarver. 

Afgang fra København H forventes at være kl. 10 og 
vi er retur omkring kl. 19. Præcis køreplan kan ses på 
DJK’s hjemmeside op til den 14. november 2021, idet 
der kan forekomme ændringer få dage før turen, som 
følge af sporarbejder, trafi kændringer og lignende. 

Undervejs vil der være fotostop på en række statio-
ner, samt mulighed for at besigtige depotområdet i 
Kalundborg, hvor der muligvis holder ME-stammer på 
weekendophold. Der vil desuden være mulighed for 
at se førerpladsen og maskinrummet, under opholdet 
i Kalundborg.

Deltagerprisen er:
Voksne: 300,00 kr.
Børn fra 4 år til og med 11 år: 150 kr.
Børn under 4 år kører med gratis.

Indbetalingsfrist: Senest onsdag den 10. november 
på konto:

Reg.nr.: 1551 Konto nr.: 0008 111 006 

Husk at oplyse navn og gerne e-mailadresse, så kan vi 
sende køreplanen, hvis du er interesseret.

Påstigning/afstigning vil være mulig på København H, 
i Høje Taastrup og i Roskilde.
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