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DANSK JERNBANE-KLUB.
u a/or.

Bogstoverrre

i vort
rhoYedI

er tegnet of
arkitekt
01e

BrandstnrpJensen.

Ugder og udflugter.

i trTrafiketrter-

I, Kobenhavn V.I. Valg af dirigent.
2 a. Beretning on foreni.ngens hidtidige virksomhed.
2 b. Stadfæstelee ef forelag til love.
3. Frenlæggelee af regnekabet til godkendelse. (Begaskobet vil v-ære frenlogt til genneo.Jrn i eekretariatetr Strandvej 201t
i dagene t8-22f4 meller kf. fO-14).
4. Valg af medlemer t,il beetyreleen i henhold tif § 5.
(Den nidlertidige beetyrelseg medlemer, eomt euppleanterne, er vilIige t,il valg).
5. Valg ef to revieorer og I revieoreuppleaut.
6. Eventuelt.
Forslag fra medleumer on tilføielser tiI dogaordenen kan optegea,
under forudeætniug of at have været fortanden eller næetfoltandea i
hænde eenest ? dage før generalforea.olingcn. (Sekretariatete adres-

Degeorden:

ee kon benyttee).

Efter generolforea^ulingen vil der
rær i itEtateraerrrs reatourcnt,.

være nulighed

for selskabligt

eaE-

-2- af den int,eressante ubetjente krTdeningsstation i [bglevad - sant
af eikringeanlægget i Jægersborg. Direktdr H. Grunsøe, der viser DJK
den ære eelv at ville rede forevisningen of bonen, vir derudover fortclle ridt on de trafikote forhord ved LNJ. Afcrutning i Jægeraborg
kl. c. ft.I5. Deltegerafgift: kr. 2r-, betalee under turen.
LYNGBY-N,fl&W JEITNB.ANE - kort fort,alt.
Benen abnedes son Llmgby-Vedbæk Jernbane (f,VJ)

den 25. euguet 1900 - den urentable etump
nedlagdes den l. narte lg2l, og
bonen fik sit nurærende nayn - banen er eidcn den l. april lg26 forpagtet of LfngbyTaarbæk og S0ller6d komuaer - den 15. naj
1986 ffyttedes den eydlige endeetation fra
Lyngby etatsbaaestation til den af etat,ebonerne sontidig ned elektricificeringeD anlagte holdeplads ved Jægeraborg - den 20.
septenber 1954 afkortedee bauen endnu engang i den norlige del, idet anlægget of motorvejen - Helsing0rvejen - nødvendiggjorde
en flytning of stationen i Næmn. Drift,e-

Nærum-Vedbæk

zYdaY
Iængden er nu ?r8 kD.
Banen anskaffede ved åbningen tre suå 0-6-0
Boraig-Iokouotiver (for nær:uere detoljer, se H. Bayrs
bogr Floconotivea of the Private Reilroya of Dennorkrt),
to 4-akslede personvogne, to 2-akslede perconvogne, to'rejsegodavogne, eant to }uk&,ede- og to &bne godevogne. I 1926 glk baEon - son den førete i Danmark - over tir eÅ godt eou fuldatændlg
lotordrift, dette år anskaffedea to Triangel-benzinnotorvogne u I
og M 2 - og i 1932 fulgte endnu en - M a. r l9g8 henhordevir lg43
kObte banen bmgte DSB Me-vogne, der M 4 og b. Endelig anskaffedea
I 1944 en tre-rkalet benzinuotorvogn M 6 (vognen ued den brogcde historie: DSBM Ll/Uc 611 -NPMBM 9- LNJH 6- og nu endclig per_
Eonvogn HFIU 28).
r 1952 nodtog bcaen ? gLinnebusmotorvogne og 5 påhængevogne of ,scandiattrs såkaldte 2i.seric (een uotoryogne boitsolgter dog et,rakr ttl
Kalvehavebenen (Xf), og een af pÅhængeyognene Sp 2E
Io EnU Sp g).
"" M u (aidrtnærlNuværende rurlende neterier: sn lr-16, sp 2l-24, sa.lt
t,e til brug for erbejdet,og, og de nu sjældent forekomende vognladningsvise foreendeleer) .
Er bonea liden ef udetrrkning, er etrækaingen t,ir gengæld den krrf-

tigat trafikerede privatbonestræL-ing i randet,. (zo-ninuttera drift,
i here driftrt,iden - indræggelsen af DJK'e eærtog er derfor noget of
err pu alerpil), drift,en er gennenført, rat,ionet, 69 trafikken afvihrer
på ea forebirledrig uåde. r regnekabsåret r959/60 befordreder l.r5
nill. rejeende.
sou et kurioeu! kan nævree, at LNJ envender flerc eigualforner, der
ikke fiadec opteget i trsignelreglenent for privotbanårncrt, bl.o. nedenfor vist,e signol, der dækler rangerberægelserne mellen reuiaen og
holdepledaen I Jægeraborg.
Bangergignol vigert

orbikørscl t,iIladt'r I brendgult feat, lyr.
"forbikirsel forbudttt: lant,erncn elutkct.

rrf

-3Meddeleleer fro beetyreleen.

udfrugten til 'rflurtigrutenrr (Kalundborg station m.v.) er udekudt til
efteråretl deriuod Brrongeres en udflugt på SNNB den 28. moj d.å.,
hvor pereontrefikken idstilres p& strækningen Nykøbing F.-Nyst,ed ir.o.n.
gomerkøreplenens ikrafttræden. Nærmere - M 4f 6t.

TiI arbejde med reat,aurering (naling og o1l.
fo (llsfS 6), soo vi hÅber i nær fremtid-ot
hove vel inetclleret i en af DSB l&nt reniseplada, s6ger vi friviltig arbejdekraft. Medleøer, der har tid, Iyst og interesee anmodec
erl - EDBr€lt, - at, henvende sig t,ir formanden (svend Jorgensen, BllchercvcJ 5, I - Eeleing6r) pr. brev, ned oplycninger oo uulite artå5aat,taepunkter, kvrliflkotioner p.v. Vi håber EaEge vil nelde eig, eÅ vort
loko hurtigt ken bringee i pæn og presentabel stand.
Et per af foreningene nedleErer, bl.a. hr. p. Åda.uaen, har erhvervet
og lenere akænket et 785 m lokoootiv tll rrDanuarkg Teknieke Muteuut.
Lokoret (Kraur nr. ?086 - b;ggeår lgIS), der tilhørte rHed.ehua€nea
s&ærvefabrikrt, har bla. ræret beayttet, ved bygningen of Kdge-Ringeted
banen og den ridt,ejællendske bane. Lokoootivet, der ikke har vræret
ben3rttet eiden 1958 og var den sidste aoaleporede ragkine i Hedehuseaer ekurle I Januor hove været ophugget, Eetr er nu bevaret son et ekeenpel på, de for ik&e eå nange år eiden, talrige entreprenirrokonotiver.
Lokorot,ivet er ved rrDcnrorkl Tekniake Mugeunrrre foranatartning nu aDbregt i Valby Gasværke reuiee, og oge& ved oppusningen af dett,c loko
luakel assietance fra intereseerede medlemer. Henvendelse - oE gidstnævnte loko - bedcs rettct, tll farvehandler P. Ådo,neen, Gentoftegade
87, Gentoftc - telefon: GEntofte 1060.
(sv;)
§IK. P& den onden eide af 0reeund - hoe storebrotr sverige - hor man
lTfaea den 28. nart,a 1958 hcft en entueiaetforening ,'svenlkc .l;rndgsklubben'r (s.lx). Denne f orening er p& tre &r - f ra en spæd begrndclie
- vokeet, til et atort og levedygtigt, barn. (n6O nedleruer, fordelt,
p& hovedforeningen og fire lokelafdelinger). Foreningen er neget aktiv - og hor itwrigt {amg arbejdaprogro,! Eortr IUK. f slKre regie driyer aoE et rervetændigt foretagende Ustre s'ridernanrande Jirnvig (0su).
Banen, der hrr en aporvidde p& 600 mn, (Sverlge har haft, aaskiilige
personfdrcnde baner aed dcnne rporvidde) er beliggende ved rlina tegelbmkm udenfor S6dertEf;e, 40 h syd for Stockholu. yor foreningre
ber{rrelae er §IKrg dit,t,o regeD tak s§ldig for r&d og d&d, og det
gode eanarbeJde har nu uanifeeteret, eig i eu bytteforretning - tÅledca, et, ncdleserne of de to foreainger geneidigt, ken deltoge i dct
r'andetn landa foreniuge orrangementer t,il nlokaln taket. r dwrigt kan
bertyrclsea - for nedlemer, der er aærLigt interesseredc i avenske
forhold - anbefale oedleuakcb af §JK - kont,ingentet, er ca. 20 de. kr.
&rllgt, - og for dette bereb nodtoges bl.a. srKrs intereseente nedlelcbltd. trrrgniDgar m nedleusakab ef §JK ken rettetr tll sekrctæret,

ingeuJ6r L. Ieland.er, Stureplat&a ll. Lidinc6 l. Sverice.
tf §JÅ nar plan
en da.ept,ogr-ud7. uaj d.å. på atrækningen Erl6v-Kristianrtod, der atår
overfor dervir aedlæggelce. Nænere oprysninger or denae udflugt vir
Luaae giver frc ridten of april ved heuvendelge tir vort cekretariot
- EEtnrp 791 t. (tiredage-fredage f0-f4), eller til næetforzcndea
(Btrger rilcke) 0Bdr.up 2209 (t9-2r).
Jerabaneruaeet! Srlvgadc 40 - opgarf P, Kobenhorr K. har gtart,ct, tll
l96l-eæeoE, og vll t.o.n. 25. oktober havc åbest, hver oaedog fro kl.
l2-16.

-4Jernbone-nyt - kort fortalt,.
DSB: på

given foranledning ekal neddelee, at, Ittroktionslist,enrr, der

ffi vedlagt, M zfOL, er en oversigt over trækkraft, der var trDSB-egendonrr den I5. febnrar d.å., Bon eådon omfetter den eltaå ogeå lokonotiver, der er hensette, uen endnu ikke udrangerede; eom eksenpler p&
så,danne ken aævnee: K-maskinerne, ned undtagelee af K 582 (BoekildCrs
nedbrudsreserve), T 299, S ?26 eart DP-erne u.fl.
Deevaerre er der indeneget sig et par unøjagtigheder i listens 'rmotoreider: ud for }tf 1200-serien skal eom anakaffelsea&r enforea f958/9gr
og nurmerrækken for MT skal rære 15l-167.
Privatbanerr nedenfor bringea en Fersigt over danske privatbanere
Effi-Idnfng af da,nplokomotiver pr. 3t/S-1961. Ogaå for denne ltete gælder det, at en række of de nævnte lokos ikke er køreklore. For nærmere detaljer - m.h.t. t,ekniske data og eignaturerne - henviees til
W. Bayre bogr lrl,ocomotivee of the Private Railraye of Denmarktr. De
naekiner, der er udrangeret eiden redaktionen af nævnte bog slutt,ede
nedio 1959, er anført i parentes ned udrongerings&ret tilføiet - forOvrigl, kan beærkee, of forfatteren lader udt,ry*&et rrscrappedrr dækl(e
pelve udrangeringsåret, ogs& i de tilfælde, hvor ophugningen ikke er
foldet ra.nueu med udrangeringenl som et ekseupel herpå ka,n nævnee, at
EFIU nr. 6 og 8, der udrangeredes 1959, etadig ikke er ophugget, uen
henctÅr på Ielande BrTgge hos ejeren -cphugningsfiruaet, 'Uoeeph Levin
& Co.
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ÅILI 28
ÅfrB S6

FRI 31, 92, 94, 35,
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ÅPB 39
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ETJ 5

V, 9, 10, ll
ffiJ l0
H[H.J I (ro uar.
EPlr31415r6

GDS

oEI 14, 564,

rgse)

857

5, 625
EVLr05rL106rLl07
IrBSL205rL206
HOr L 405
f,TJ

LB3

IJ 15, 16, 19,

20

7 (o uor. rgor)+)

II, III
oMB r, 2, 4
NPMB 3, 4, 5
oKlu 14, l5
REJ 2,3
SKR.J 8
srr218r415
svJ I
SNNB 3, 4, 5
TRI 7, 8
Ti(vJ 12, I3O (rr, r+ udr. 1960)
v"c; (s offi rg6-0)1NTJ I, l0
LTJ 7 / VtS g, 4, 5, 6, rO
,§JS 5, z (r, e uar. tgog)
-l-tn* trdligere pnbliceret.
NrJ

tubrik-redcttgren fik i forrige numer of trneddelelger'r en del of rit
Itatofrr nirhendlet ved renskriv:ningen - derfor følgende rett,eleer til
side 4 cf X 2fGL: 20. linie f.o.: rrPrivatbaner! følgende dooplokonetiver udrangeredee i 1960: TKI/J II og !!'J ea.nt 24. linie f.o.tnTKVJ
DsB rlF 100). HaekioenF
hor i 1960 nodtaget, DF 130 ]ffi'33r-er
10. linle f.n. rettee til: Ilorsene Privotbaner har eolgt Cieselnotorvognetr EBS ID{ 218 ttl Skagens-n, og endellg i 4. linie f.n.3 rrtmckerne og dele of vogakeseene fra diree vogDe stamer fro Gribekovbanens
f6rate flmp-r.
NPIIBre nrllendc noteriel bliver au udbudt, til aalg. De enest,e officielle neddeleleer ol eolg gælder NP![Brs rreYensketr skiuaebueeæt, (Sr It
er §f Yol 514 og Sp 5I, er §I UCFoI 1549 - bygget hoe 'rEildiag Carleson I Urc&rr 1945), der er kibt af Er aaat, - rclvftlgelig - C 3l og
E 41, der er erhvervet af vor foreuing.
(rrlnnr)
Baaer. dcr k6rer l-p p.t. (A!el: lB, NF.I og Off.J.
Dettc Bunor er redigeret rf ErlL B. rforsee.
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