
2. Baggrnnd og start 

Kalvehavebanen i modvind 

N t[Dds af a1'slutningen af 2. venlenskrig var det 
stallig i arene efter, vanskeligt aL skaffe benzi n og 
gummi. KriUkken a1' Kalvehavebanens betjening 
blev st;erkere og strerkere. Pa M0n ville man have 
direkte forbinllelser til Vordingborg og K0henhavn. 
For at lage hrodllen af den vrerste krirlk lad Kalve
havehanen efler aftale med DSB 11Jlen K¢henhavn
Kalvehave fortsrette til Stege pa banens koncession. 
Ligelelles etableredes, i takt med at benzin- og 
gummitildelingcn steg, llere direkte forhindelscr 
mellem Vordingborg og Stege. 

AI Kalvehavebanen under og um.iddelbart efter kri
gen - pa trOlis af kriUkken fra M0n - ullf0rte et stort 
lransporlarbejde, kan illuslrcres med, al man 2. pa
skedag 1946 matte sende ikke mindre end 12 ru
tcbiler af sted for at klare presset pa den sidstc for
bindelse fra Stege mod Sj,elland ! 

Kalvehavehanens \3konomi, der gennem krigen hav
de vceret gall, begyndte atter at skranle. Pa M0n var 
der utjJfredsl1ed med, at del overskud som 11Jlehil
lIriften gay, hlev bl1Jgt til at dcekke jernbanedrirtens 
underskud. 

Som hos allc am1rc privatbancr, var Kalvehaveha
nens materiel efter krigen totaH nedslidt og en mo
dernisering var pfurevet, llvis banen skulIe forts;et
teo 

Pa trods af protester fra de m¢nske kommuner gen
nemt'0rtes efter krigen en moderniseringsplan, der 
bI a bet0d anskaffelse af en skinnebus. Det medf0r
te at man kunne adskille person- og godstrafikken 

med nedsat k0retid til fOlge. Desuden blev banen 
omlagt med direkte indforing til Vordingborg stati
on, sa man kunne undga den tillsknevende "omvej" 
over Masnedsund. 

Slemningsbillede fra Kalvehave station ca J948. RUlebi
len fra Stege er ne/oj} ankommel, og del' la'sses post og 
pakker over i skinnebussens pakvogn. Skinnebussen og 
den tilh¢rende pakvogn Wir el led i modemiseringen af 
banen efter 2. verdenskrig. (A rkivf010 Jens Birch) 

Begivenhederne inden MOs danneJse 

I 1948 blev formanden for Magleby Sogner~d, 

gardejer Aage Nielsen, Stubherup, indvalgt i Kalve
havebanens bes(yrelse sam en af reprresentanterne 
for de m¢nske kommuner. En ny moderniserings
plan, der hI a omfattede anskaffelse af yderligere en 
skinnebus blev drMtet. Fra starten var der tvivl om, 
hvorvidt m¢nboerne ville gfl med til denne plan. 

Det skulIe blive begyndeIsen til en lang og til tider 
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MUs va'rksled pr.! Kobbelvej med 1'0)'010 \·(RrksredsvoRn. 
SteRc 1992. (Foto Jens Birch) 

PJ den gamle nllehilslaUol1 hiheholdtes hilletkonto
ret, dog med indskrrenket (~bningstid. Som n<evnl 
havde rutehilerne fra gal1l1l1el lid aWe! holdt midl p,' 
Giiselorvet, hvilkel af og til afsledkolll trafikprop
per. Med den stigende trank efler starten af STS 
ha,;lede det derfm med en endelig heslutning om 
den fremtjdige placering af rutehi!stal1onen. I peri
oder havde man op til seks afgange pa en gang og 
ved ctisse lejligheder hlev rutehilerne dirigeret frem 
efter!landen SOlfl del' hlev plads pa G,lselorvel, eller 
"pa Tarvet" som man sagde. 

I maj J980 hlev det beslullet at rutehilstationen 
frewtidigt skulle placeres pa StQivvasen overfor 
M0ns T0mmerhandel pa Lem1emark-siden a1' Sro
rehro. 

M0n Kommune var, for at !lave meSI l11ul.ig indfly
delse p,'t den kommende udnyrtelse a1' den gamle ru
lehilstarion, interesseret i at k0be MOs ejendomme i 
Steges centrum, hvilkel skele pr 1. j,lnuar 1981. 

MO l1avde fortsal billetkontor i en del af ejendom
men, og matte nu leje sig ind has Myln Kommune, 

der i ¢vrigt i en periode anvendte MOs gamle vrerk
sted sam metalv~rksted for ledige. 

!nteri(br/ra MUs v(.f'rksled 1992. (Folo Ole Gold) 

MO-rutebil pa vel gennem Set Gerlrudsstrr:ede 1979. T I' 

ses MOs godsekspeditio/l. Billedel visa tydeligl hV01 

kneben pladsen var lil de e.flcrfulnden Slore rUlebiler. 
(Foto (}/e Gold) 
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Kalvehavebanens endeligt 

] forhindelse lIled de llloderniseringer af Kalvel1ave
hanen, der fandt sled umiddelhart inden MO danne
des, forl<:engede de sjrellandske kornllluner c1eres ga
ranli for hanens drift til udgangen a[ marts 1959. In
den garanliens udl0h Slot! det klart, at de sja;l
Jandske kommuner ikke ville [orla;nge garanljen 
yderligere. Pa Kalvehavehanens generalforsamling i 
Vordinghorg 2~. septemher 195~ hlev c1et heslutlet 
al srandse hanens drift pr 31. marts 1959. 

Umiddelhart l1erefler drMtede de sjrellandske kom
muner, Vordinghorg, Kalvel1ave og 0srer Egeshorg, 
hvoriedes hefolkillngen i hanens opland i [remfiden 
skul1e kunne heljenes tilfredsstillende i lrafikm(l;s
sig salll OlenJ1<eng. Dni.l[telserne munclede lid i lo li)r
slag: Enten at kommunernc opretlede sit eget ru
rehilselskah, eller at de S(i.lglc e{ samarhejde med 
MO. 

Det var af vital hetydlung for MO al de sj<ellandske 
kommuner ikke oprellede deres eget flJlehilselskab. 
Del kunne hlive en alvorlig konkurrent til MOs rule 
Slege-Vorclingborg. MOs ledelse hlev derfor he
myndiger Iii al indlede forhandlinger med de sj<£l
landske kommuncr. Disse forl1andlinger resullerec.Jc 
j en overenskomsr, l1vori de (re sjrellandske kom
muner hlev optaget i interesscnlskahet. 

For MO var del naturligvis et akbv at overlage Ira
tikken i banens opland, ligesom c.Jel ikke mindsl var 
en lillidserklrering fra sjrellrenderne UI MO. 

MO organiscrede erstaln..ingsrral1kken i en "Nordrc 
rute", der k¢rte Vordi nghorg-Nydd-Stensvec.J
Skovl1usc-Langeh,ek st-Viemose- Kal vehave (med 
nre daglige dohheltture), og j en "S0ndre rute", der 
k0rte Vordinghorg-Nyrad- Vcstenhrek-Stenshy-Lan
gehrek-Kalvel1ave (mec.J to daglige dohheltture). 

Som omtalt andetsteds overtog MO ogsa godshe
fordringen efler Kalvehavehanen. 

Den r~de bus 

Kal vel1avehanen havde desuden drevet ruten Kal
vehave-Pnest¢-Fakse, ogsii kaldet "sygehusruten", 
cia den i hegyndelsen af 192G-erne var oprettet med 
det formiil at transportere hes0gende tjl og fra 
amlssygehuset i Fakse. Endelig havt!e Kal vehave
hanen koncession til stnekningen Kalvehave-Stege. 
Man ucJnynede den dog ikke sel v, idet man i 1946 
l1avde indgaet en aftale wed DSB om, at Koben
havn-Kalvel1ave rl.ltens to daglige dobheltture hlev 
[0rl hell igennem til Stege pa Kalvehavehanens 
koncession. 

DSR nllebil i 5;rege 1974. 1 daglig rale kaldtes DSR-(u(e

hilen til K¢bellhavnfo( "den r~Jde bus".
 
(Folo Peer Cae Jacobsen)
 

MO blev a[ diverse kommuner opfordret til at s¢ge 
disse koncessioner, men ogsa DSB var st;erkt in
teresseret idem. Dr0ftelser mellem Statsbanernes 
rutehilvresen og MO f¢rtc til f¢lgende overens
kOllls[ : 

1) Statsbanerne s¢ger Ira 1. april 1959 k01lcessio
net/ til omnihusk¢rsel K¢benhavn-Kalvehave /01'
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Sconia-Vabis/(!Jrum-P /967 (MU nr 26 og nr 24), Stege 

UI /970. (FOIO Michael Preben Hansen) 

."wnia-Vab is/rj) rum-P 1967 (MO nr 24), Stege 1980. Be


nw'rk den nye front og den a'ndrede bemaling.
 
(FOIO Ole Gold)
 

Erter et par :lis pause i anskaffelserne skulle man i 
1969 have endnu en rutehil. Valget faldt atter pi en 
Scania lOed karrosseri til 47 passagerer fra 0rum
Petersen. Denne gang af typen BF 8054 med ind
stigning foran forakslen. Motoren var stadig place
ret i en kasse p& h0jre side at chauff¢ren, og gay 
[rods lydisolering visse st0jgener. 

Fiar/Rinf:sted /967 (MO nr 25). Ste!?£' /967. 
(Foro Johs Rohde) 

Sumia /970/rj)rum-P (MO 1Ir 28), .)"lege /980. Rutebile1l 
var MOs It/Jrste Seania q( type //0. Dema'rk indsliw~ing
e/"l loran forakslen. (Foto Ole Gold) 

Scania-Vabis og en 41 personers Fia( type 309 med 
karrosseri fra Ringsted Karosserifahrik. 1gen en ty
pe me(i motoren under gulvet og indstigning foran 
forakslen. Desuden var Fial-en noget hilligcre i an
skaffelse. Den faldt ikke rigtjg i god jorti, I1verken 
110s clmuff0rerne cUer pa vcerksledeL Den udgik al
lerede i 1970 i bytte pa en ny Scania. 
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