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I 2014 var Lunderskov–Esbjerg stadig en dieselstrækning, men elektrificeringen gik i gang året efter. De seneste ti år har der 
ikke været planmæssig godstrafik til Esbjerg, heller ikke efter at stat og kommune i 2014 ofrede 60 millioner kroner på en ny 
godsterminal på Esbjerg Havn! Til gengæld var der i sommeren 2014 og 2015 omlagte transittog via Esbjerg, mens etablerin-
gen af dobbeltsporet mellem Vamdrup og Vojens blev færdiggjort. Mellem Taulov og Esbjerg kørtes med MZ og øverst ses, 
den 24. juli 2014, MZ 1453 med østgående godstog i Bramming.
 
Samme dag og sted, men i vestgående retning, ses her den indlejede MZ 1439 med gods til Tyskland.
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Railcare/Captrain
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Railcare startede i Danmark som operatør på kørsel med materiel til sporombygninger og anden vedligeholdelse af bane-
nettet. Efterhånden udviklede forretningsområdet sig til også at omfatte egentlig godstransport. Dette førte til at Captrain, et 
datterselskab af franske SNCF, opkøbte Railcare’s godsaktiviteter i Danmark, så man forholdsvis let kom i besiddelse af en 
dansk operatørlicens. Der kørtes bl.a. med tagplader mellem Padborg og Taulov, hvorfra de fortsatte til Aalborg med lastbiler! 
Fra 2015 kørtes dog med tog helt til Aalborg. Den 10. juli 2013 var DSB Museumstog MZ 1401 indlejet til at køre toget, som 
nedenfor ses i Taulov. På side 31 ses Railcare MY 1134 og Contec Rail MY 1158 på vej mod Østhavnen i Aalborg den 17. juni 
2017. I 2015 begyndte Captrain at køre for Auto-Logik med biler fra Padborg til Vamdrup og Ringsted. Ovenfor ses MY 1134 
og MZ 1439 med biltog i Ringsted den 12. juni 2015. De 19 vogne kan tømmes på et par timer!
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Efter salget af tre MX’ere til BLDX i 2007, var kun en enkelt tilbage hos Lokalbanen i Hillerød. Den ses sjældent i drift, men 
har i forbindelse med det nye signalsystem på S-banen (CBTC) fået indbygget det mobile anlæg til togkontrol. Maskinen 
tænkes bl.a. anvendt til udveksling af Nærumbanens Regiosprintere ved større værkstedsophold i Hillerød. Den 7. november 
2010 kørte Strix målevognen på Nærumbanen og MX 16 er her bagtrop i Ørholm, hvor der krydses med Regiosprinter LM 24.
 
I en blanding af skumring, regn, fotostativ og skovflåter blev MX 16 den 4. juni 2014 foreviget i Gribskov, hvor der blev lagt 
nye skinner ud til den forestående sporombygning mellem Mårum og Kagerup.
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På Nordjyske Jernbaner kørtes godstogene i de senere år af DB Schenker med MZ. Men da der blev bygget dobbeltspor i 
Sønderjylland i sommeren 2015, var der behov for at indleje ekstra dieseltrækkraft. Derfor var det den 5. august CFL Cargo 
MY 1146 og MX 1023, der kunne fotograferes ved Bunken Trinbræt med Fiskemelstoget til Aarhus Havn. Fiskemelstoget 
ophørte desværre medio 2018 og godset sejles nu i stedet!
 
Selvom litra MX og MY er godkendt til kørsel på Skagen Havn, var det alligevel NJ T 52, der stod for havnerangeringen i 
Skagen. Her trækkes containerne gennem de hyggelige gader på en skøn sommerdag.
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