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Dettc nuner af nacddeleleegbladetrt er det aldrte, der når Der inden &retr
atore feat - og åreekiftet. Jeg vil derfor benytte leJrighedea til at tokke Der for &ret 196l - tnekc glædelig jul - og et godt, nyt&r - i itretc
række for Derea daglige virke - aen ege& for vor fæller hobby. X&ttc vt
oga&

i

1962 kunne gavne,

foneje og odaprede.

Blrger [lcke.

-2l!ød

er

o,z udf

lucter.

Foreviening aondaq 3. december af forakellict af 'tJernbanemraect'rrs uateri_el,
- igtandaat,te Slangenrpbane-pereonvoga DJK/
I(SB C 20. l{6deeted: Langeliniebroen, yed trappenedgangen til 0aterport reoi.e, !f1!.Q!. Mueeets leder, t,rafikkontrollOr E.L. Parbcl vil fortælle on de
t reilffiprtaldede t,ing. Der vil bt.a. blive fotomlighed af (gf.) P 125 +
KSB C 20. (oet, vit orindre., at P 125 var i KSBre eje fra 1906 til 1948 eon
KSB nr. 5).
Gæst,er er velkomc - bt.a. fa.uiliene kvindelige medleuer på vej til juleudsti I I ing.
l{øde nand
4. decenber kl. 20 i rrlrafiketaternerrra uldesal, Tromeaalen 2,
.- 0vert,rafikareietent N. Louuaan Nielsen vil causere over
ennet: 'rDet virte De ikke t - rtore og euÅ oplevelrer fra ZLåre vlrke ved
jernbonelrr.
Efter c"ugeriet cuktion (ee vedlegte auktioaeliete), aart nrlighed for aelr
skabligt sarnær i ttEteterncrrrs regtaurant. (Yaru juleLagc fonfindec t).
Bestyreleen har planlagt en udflugt pÅ'rHorEene Vertbaner" (HV), rrrdag ll,
januar 1962. Korllen foreg&r red danpeærtog: Horsene (efg. 11. s.-§.J-5-):-FfiyregoAffiande (frokoet)-n;atnrphola-Eoraena (enk. kl. c. t6.15). Billetprisetr for ovennærate rtrekning vil aadrrge c. kr. l2r-. Jonuar nåned er jo
ikke ligefren den nbst charnerende årstid for udflugter, nen IIV - dcr indstiller driften ned udgangen af narts aÅned lg62 - har ikke kunnet pÅtcgc
aig arrangcuentct på et eenere tidapun-kt. Bertyrelaen, der er tra;rv eindrr,
vil derfor indtrelgende bede uedleaerne ore Deree mening. KuEtre De tænke Deu
at, deltege, aend eå - uforbindende - nen inden den 15. deceuber - et brevhort
(ttot påtert: EV - 5c) tir rekretarietet. (Ådreaaenffi?i6T6r). P&r ergen
et poait,ivt udfald, ftlger aeddelelse aoo aædvcnlig.
ldcddelelcer fro beetyrel gen.
Fototilbud. Sol led i det, prakt'ieke aa.Earbejde ueller Isyenska Jårnvågrklubffiillflfl
og vor forening, kon der nu tilbydcr aedlemerne fotografier af
daneke privatbanere uetcriel, bygget, i århundredets f6rate År ef nlteggoafabriken ÅrI6fn ved McIu6. (Nurrærende AB Svengka Jiirnvågaverkatåderna, avdelning Arliiv). Fotogreflerne - se iøvrict bilaget - er leverancebilleder - i
fornat 18124 ca, kontaktkopier efter glaanegetiver (lb.Dr. 0l-21), eller i
fonat l3rl8 cr, lor or reproducerede, da originelnegativerae ikke finder
Derc (Ib.nr. 5f-61). Be:tyreleen har haft, lejligherl til at, ae aftrTk af hele
eerien - alle billederne er of htj kvalitet, - prisen (reu kostprie) er rineIigr det etore forrat koster da.kr. 2.50 - det lille: da.kr3_.,,!g. Tilbuddet,,
aei ikke Loaer igea - slx'a ffiZiai-aing i Giiteborgr-aerurtfrrer det fotot,ekniskc orbejde, har kun ku..et låne negat,iverne af Å§I, Arliiv indtil riitten af deccubcr - Bclder t.o.n. 8. decerber, beetillinger rt vaere s.kretari-

atet i

hænde

renert dennc

dag.

i X 6/6f ucvate publikrtioner er DEN STORA LOfindcr et lille rertopltg af
ODIN 0G BOE§CILDE og ELHÆNTtr8 JERNB ELdRE. Postkorteerie l, er Iigeledce p0
Iager, rÅvel rer D, portkod.erle Bs hcgerbanen: (a) aaopfo
to! ved Uplandegade lTdiio-FfiI-aEplokc 6 red godat,og ved T
(intt. por
rart (c) lragerbro (gf .) etatlon (feoz)r U.!9.
frr.tc oplog bloy lovrigt udrolgt pt et kvartcr pÅ AB-turen
Bertllling iker vcd hdrettclrc of nærate belob (ae X 6/61)
9!!91, adr...crot P. Ihomrscl, Stroldvoi 201, Eellerup.
Beetaureriagoarbejdet. Sou det frergÅr rf oveaetÅende, er røst,aureringen af
NK/KSB C 20 nu rI vldt frerrkredet, at dea udvendig frertriæder i Slcagcnrpbcncnl origlDrla grrnpa frrvc, lcl oeget arbeJdG uangler endnu, da vognea cr
futdrtrndlg rTddet, fer indrcd. Vl hu derfor et eærllgt ,rskc or, at et p.r
redans der endnu

Birag

til (nrx) v 7-8/6r.

SIGNÅTUITER,

PÅ VOGNMATEIU CLL8T.

jernbaneforveltninger, der har tileluttet ei$ den internationale peraon-, poat- og rejaegodsyog'D!-overen!toust (ntC), og den internet,ionale godsvogna-overenakorat (niV), aert en
del danske privrtbaner benytter sig af de pÅ de fOlgende sider viate eigneturer på vognnat,eriel let.
Yogneue er
et aed betegnelsen p6 den jernbaaeforvaltning,
de tilhrrer
der akal rære anbragt p& vognkasr og W,
sen, og end
anbragt p& længdedragereD, sa.ut red tJrpe- elIer litra-b
over forekomer på gedevogne en række - lkke
her ffi
- :ignaturer., bl.a. ærket E, på aå efi,er 0REts (office de
recherches et dresrais) tegninger byggede enheda-etandardgodevogne; rrrket E ellerElpå vogne, sor er
ud.veksling aellei lendc ued for"gnei-til
skellig aporiidde (udbyt,tebare eller
indatiltetige hjutsæt,)1 ærketO p&
yogtre, der kan anvendcg i forbindelee oed Storbritannien; :noreakeua på
vogne ned tidaancring (angivelae of snoringefrigten og tiaf[ffior
sidet foretogae enoring) u.fl. Der forekonner endviderc en Lang rækkc
nlokalerr påekrifter, for DSB-vogners vedkonoendc bl.e. tidrpunktet, for
sidrte lckering (på. endegavlen), og for ikke-godavogne en ongivelae of
rlet værkrtedeonrådc (pd, endegavlen) voqnen tilhorerl I(h I Kebenheva, Ar :
Danske Statebaner, og de europæiake

Århus.

Liaten er eaunenatillet, af Erik B. Joneen, ued velvilliget oreist,ance af
cenerold i rel,toretet.

-IIA. Peraon:r_port- og reiregodavogne
rmt notomateriel.

Placering
Vognsiden

ncdcBt til
Mærke

*O*

Iel

O*

Betydning.

Placering

Til hojrc

på Vognrn har sværcnde aksel-

længdedrageren

Øverst pit
gavlen vcd

Oryt
Vv

00t

+

opfylder betingelserne for over-

Advarsel mod eventucllc elektriske køreledninger

fønel med den pågældende
administrations færger

Dobbettrammen angiver, at
undervogn og kassestcl cr af

På længde-

Angiver placeringen af nød-

drageren udIor tilbagcstillingsventilen

bremsens tilbagestillingsventil,
hvis denne er æbragt i en lukket kæse under vognen

På Iængdedrageren udfor dyna-

Længden at e*

Rødt RIC i dobbeltrume
mx 120 kmlt

RIC i dobbeltramme
max 140 km/t

rem excl

remsamler.

Vandbeholderen er lrostsikrel,

når vognen er opvamet.

-T;tr1:l
I

§gtY

I

lortsættelse

af RICmærket

I

Vogncn har elcktrisk varmcudrustning for dc anførte
spændingcr og perjodEtal

randpå- Vandbeholderen rr frosmikret.
fyldningsstud- når vognen er opvarmet
sen (anv ikkc

-T6trt'-l

-1=l

Må kun benyttes for dc anførte
spændinger og periodetal

vogne)

Ft
-u;.1

Vognen har gennemgåendc
elektrisk vameledning
V angiver den højest tilladelige spænding - - Pc-

Ved

på DS.Bs

Til venstft på Angiver

vognvægten

længdedragcrcn

Tara 00000 kg

(E *'

Vognen opfyldtr de alm bctinselser for anv. i internatioiale løb. (th}{ lcor-/i)
Underuognen' og kassestelle!
er af træ
Stjernen angiver, at vognen
itle opfylder betingelserne for
enkelte a[ den pågældende
administrations linier.
Ankerer angiver, at vogncn

opsbgnrngstrin etc

Vand!ålyldningstludten
malel gul.

Betydning.

Midt på puf
ferhylsterets

udvendigc

Angive! tara-vægten. Påføres
kun RlC-mærkede vogne.
Ringfjederpuffer med 75 mm
vandring. Tallet angiver storstc puffertryk i tons

sidc

På længde-

Angiver, at vognen har skrue-

drageren

bremse

T*l
-l

rioder.

Vognen har gcnnemgående
elektrisk varmeledning
V angiver den højest til-

"t

Iadeligc spænding
betyder jævnstrom
Varmeledningen må ikke bru-

-ges til \ekselstrøm

for skruebremsesvinget,

+0.00m+

I Til

på

højrc

længdcdrageren

I

l.or 2-ak:lede rcgnc:
Atstanden mellem hjulFor 3-akslede uogne:
Afstanden mellem dt
yderste hjulsæt.
For trrck-oogna:
Afstanden mellcm truckcent!erne

2

På trucken.

2 F'ar 2-okslede ttuck.r:
Afstanden mellem hjulsættene

For tletakstedc uuck.t :
Afstanden mellem de
yderste hjulsæt

FFI5'zzl

Til

højre

længdedrageren

Angiver dato for sidste revision
for vogne med 4-årig revisionrfrist Vogne med anden revisionsfrist har lamme signatur;
anbringes
men foan rmen
et bl, der angiver avisions-

fristens åremål

I Centralværksedet i Købmhaw: K
I
-Århus: A
l+ Værkrt.det
- Nyborg: N
Filialværkstedet - Esbjerg: E

RlGnærkcb slgnaturcr

fo: de [omkclllgc ailmldetraflone
A

BG-

ØstÅg
Belgien

CS D DKF GR
H- It
JL
NNSPL R S TC- -

Schweiz

B

CH -

Bulgaien
Tjekkclova.kiet

Tpklud

Dmark
Franlrig
Gøkenland
Ungam

Italien
Jugølavien

Luembourg

Norge

Holland
Polen

Rmænien
Sverige

Tyrkiet

-III-

B. Godevosne.

Plaæring

V*

*e)*
l00-0,_oofigl

På vogngavl
og til Yenstre
på vognsidcn

Forsigtig rangering

Til højre på Vognen har svævende aksellænqdedrage-

kasser

Til

Angiver vogncns egenvægt

venstre
vognsiden

(lara

)

Ørerste fclt angiver egtrvægten nederste felt skruebremsevægtcn (Findes kun på vognc. hvor skruebremsevægten er
rrindre end tarå + Iast )

foToTTCl

l-o-o-"oi-l

@
t00.om

Betydning

Placering

0E

Ved voga-

Privat-wgn.

(D*'

Midr på
ferhylstrreE
udvendigc

Ring{jedcrpuffer mcd 75 Im
vudring. Tallct angiver !br-

e

ru

{ngircr vognens nyttige

læsse-

o.ot/^
fu--0"0.'1')

tr*,

På længdc

Angiver vognens storste nr.tervægt i tom, hvis dennc er l.) .t
større rnd + t

På

r\ngivcr beholderrognenes
rumjndhold i m3, hl elJer

\

beholdc

ognes vc

)

stre sideplade

Øvrrst på

.\dvarsel mod evt elekrr;ske

gaulen ved

kore)edninger

I

opsugnrngstnn etc.

+0,00m+

på længde
drageren

I

Tit

l, For 2-akslcde aognc:
A[standen meJlem hjull;or 3-akslede uogae:
Afstanden mellem

de

yderste hiulsæt

puficrtryt i tonr

På

Beholdcruogaca

vo8nel r

pladcr

ha

rtvalpc-

sideplade.

Til

Vogocn oplylder trzuitpr
filet, og dens konstru-ktion og
udstyr opfylder dc mige bc
stcmelser for iatcmationdt

højrc

vognkassen

løb.
på

I* nqdedraecrrn
umiddelbart

længde.

src

side

Til hojrr

Angiver bundfJaden

t

Bctydning.

s

Angi\cr at rognen er lorsynet
rncd intcrnationalt udskiftelise
dcle

,i \ iri(,fctri\t

\r di rrt pi
\jrr nr -

Cr nncrnqircndc

rneledning

til

t

lcktrisk var-

3000

volt

50

rnlorus kun, hvis ledningen
lian bærc cn reI<selstrom mrd

t lcktrisk varmrlcdning til I500 \olt, 50

Grnnr nroiLcndr

.into,r s kun, hris lcdningen
Lan hærc tn rr'lisrlstrom med

Fat lruck-rogne:
Alstandcn mellem truckcentrerne,

2

På trucken

2 I;or 2-olslede Lrucker:
Afstandcn mellem hjulFor ller-akslede trrcket :
Afstanden mellem dc

C,

nnL rrrq.i,

ndr

r

L ktr

isk r rr-

mr lcdninq til 1000 rolt 50
rnfon s kr n, hris lcdningcn
k,,n l,rcrln rrL<Llrtronr med

yderste hjulsæt.

loooots

00å

Til
på

vcnstre
vognslden

På lænededrageren, armeringsbjælken etc

Midt på
længdedrageren

\fognen er standardvogn

Angi\cr storste islast
Antal (00) og art (0) af aftage)ige dele (A).

Se ara, A- SrJ. Jg
Angiver den storst tilladte last
jævnt fordelt over det angivnc
åntal meter.
Atstandene a-a, b-b og c-c rr
Inarkcr.t på længdcdragcren

Angircr at vogncn har automatisk Iast\ cksel med nax.brcmsevægt, som anføn

Vognen

l+

På længdedrageren, armeringsbjælkcn, etc

Angirrr dcn størst tilladtc last
jævnt fordelt over det angivnc
antal mete!
(Erstattes efterhåndcn af oven-

På længdc-

Vogncn har rnillimetergevind

drageren

Til højrc

på
lænsdcdrase-

ren

urniddclbart foran

for vogn-

Vognen

er

udtaset

hedsvis udrangering

sig-

passere

rangcrrygge

Vognlætsignatur hvor øvente
angiver vognens lasteevne
(incl. evt. islast) og nedentc
felt vognens bærecvne. Er nc-

felt

stående signatur )

MG

rlå ikkc

i

til

lejlis-

derste felt ikke udfyldt, cr
vognens bæreevne lig læte-

eøet *

5 Vo.

Ångiver dato
tagnc revision

for sidst forr-

SiSmturer for

A,
Eksempel:

e

Iø*

vogntlele

-"nI*,0.

*:.

kæder til side- eller endesrøtter
A: Aftas.lis vognd€l 6: Lob.nr fo! vopddcn 8 Anral af pårldende voFd.l
1

2
3

+

f:

A

v
V
v

Side- cller endestøttc.
Altagelig sidevæg på fladvogre.
AItagelig endevæg på fladvogne
Åftagelig sidelm.
Kæde til side- eller endestøtter
Pæænningbom.

(med støtter).

for fjerka etc).
Ior indskudsgulv.
dsgulv.

Dørgitter (for frugt, 8rønBager etc).
Dørplade (Ior Iøst indlader kom etc).

l6
t7
IB
19

20

2t
22
23

2+

Bure til dyr.
Siddesønger

til

fjerlrævope

Fodemg.
Bul til fodetNg.
Iøs hestebom eller sbttetov.

V

Gitcr

og aftagelig hynde for hestetransporr
Aftagelig briks for hesteEanspoi.

Griæ til

hcstevogn.

Klapstol i hestevogn
Kobljngstang (stiv kobling).
Bundrist (jern- eller bmdderist)

30

Iskæa.
Iskæsefomevæg.
fskassermmer.
Hagestang eller stæg for kødkroge.
Altageljg eærbjætke (Ior vogne med forsænket bund,

3l

Aftaglig drager.

26
27

28
29

32
33

3+
35
36

I.
Del ar indskudsplv .i lor

4t
42
+3

eLs

TK

S

10000)

udstyret med en i international
godstogsbremse, der kan omstilles

persontogsbrem*.

Aøonatiske, ihke ttiaai Løtbate btereet

Westinghouse-hurdgbremse med omstilling
,,Codslog

-

person!og!'

\Y-CP

IVcstinghouse-godstogs persontogsbremse nred 3-gangs
styrevcntil LuV-I
Westinghousc-persontogsbremsc
med 3-gangs slyreventil LuR

KK-G

Kunze-Knorr--godstogsbreme

KK

Kunze-Knorr-hurtigtogsbremse med omsri!ling

anbringelse ved

hjulene I ril

special-

l wme for
I motorkørtøjrr

Slidsker

ovef
indtil

16
18

t
t

over
indtl

18
20

t

t

ffiW

CPR

Dr-G
Dr GP
Hik c
tlik P
HiK GP
BdC
BdP
Bd CP

ffiffiffi
"ffiffi

Bd-PR

K RI-P
WRLP

Angiver vogncns største tilladte læt (inkl evt islæt) ved kønel
d B og C nomalstræLning€r.

på

§-mærket, der gælder vognens hele revisionsfrist igennem, mrkerer, at vognen kan køre i tog, hvis hastighed er indtil 100
km/t, når de ud lor mærket agiwe latgrnær ikhe ovenkrides
§-mærket, der kun har gyldighed indtil I år efter den påøa-

ke

Westinghouse-godstogsbremse

ned

3-gangs styreventil

ellcr Lu

LuI
I II

Auomatiske, ttintis løsbarc bremrcr

Kunze-Knorr

godstogs- persontogsbremse

persontog
,,Godstog
Drolshammer-godstogsbremse
Drolshammer-godstogs- pemon togsbremse

huftigbg"

Hildcbrand-Knorr-godstogsbremse
Hildebrand-Knorr-persontogsbremse

Hildebrand-Knorr-godstogs- persontogsbremse

Hildebrand-Knorr hurtigtogsbremse med omstilling

pe6ontog
,,Godstog
Breda-godstogsbremse
Bred a-person togsbremse
Breda-godstogs- p€Eontogsbrcmse
Br cda-person togs hurtigogsbremse med omsrilJing
,,Persorrtog

hurtigtog"

huriiglog"

Knorr-persontogs- hurtigtogsbremse med Ribosek-If,uchterventil tor trinvis løsning
Westinghousc-bremse med hurtigvirkende tregangssrFeventil
eller med tregangs-styreventil LuR og Rihosek-Leuchter-venti)
for trinvis løsning

Ch

v{ ^.5-37-1 W-æ-

lede revisionsdato, nukerer, at vognen

Knorr-godstogs- persontogsbremse

II

H]K-GPR

køre

i

venstrc på vognsiden,

o-G-GP
o-cP
o-P
OPR
O GP-A
KEG
KE-P
KE GP
KE GP-A
KE

CPR

Charmilles-godstogs- persontogsbremse
Oerlikon-godstogsbremse, tlpe EST3
OerJikon-godstogs- percntogsbremse, type EST3
Ocrlikon-persontogsbremse, type EST4
OerJikon-pcrsontogs- hurtigtogsbrcme, tlpe USt eller ESy'R
Oerlikon-godstogs- persontogsbremse, type ESt-AL,
med automatisk lasreksel
Knorr-godstogsbremse, type KE
Knorr-person togsbremse, lype KE
Koorr-godstogs- persontoesbremse, type KE
Knorr-godstogs- persontogsbremse, type KE med styrcvenril
KE2b-AL ellcr KE2c AL med automatisk lastveksel
Knorr-hurtigtogsbrcmse kategori,,R", type KE, med omstilling

,,Godstog

rned eller uden f arebrerueaccelerato.

tog, hvis ha-

indtil 120 krdt, når de ud for mærket ægivne lætgænser ikke ovelsklides.
stighed er

til

interMtional

for vogre med wideskmel.

Ildsluklingøppæat

Signaturemes placering:

trafik tilladt

til

i

godstogsbremse.

K-CP
w-G

på automobiler

t

er

Vognen

udstyret med en

er udeo klodser

Udvekselig væehalvkobling

15

trafi! !illadt

I

KK-GP

indfil

er

Vognen

Westin ghouse-h urtigbremse

I( tt 'ogo. to.
,.
bilrransmrt.
evægelg rmpe .,
^
til

Vognen er udsryret med en persontogsbremse,
der ikke Lan omstilles til godstogsbremse

Forkortelser lor de intemationalt mvudte

sPecrdvogne

topLile.

Klodser

Vognen er udstyret som ledningsvogn

Signatureme, der er hvide, er anbragt på de lire hjornestolper
På hvidmalede vogne er de indræmet med sort

Ildlæke

3B

39
40

f

Støtrebiælke

BetYdning

WEG

WE-P

WE-GP

WE-GP-A

persontog

hurtjgtog"

"r ^iå..,,,;.i.,on*--",

Westinghouse-godstogsbrEmse, tlpe D2A eller E3
Wcstinghouse-persontogsbremse, type E2A elJer E3
Westinghouse-godstogs- persontogsbremse, type E2A eller E3
Westinghouse-godstogs- persootogsbremse, §?e E3,
med auromatisk lastveksel

-&.

t'tr-ød" vil telde eig, og give cn h&ndsrukning ucd opaætning af rkillerur,
læder n.r. Ea "etaferinc.-eklpert[ eft,erlyaer ligeledea. For nedlemcr, udcn
rpeciellc kvalifikationer, er der etadig nok et tage fat p&, bl.e. skulle
NK/GDS C 4O, rler i ,jeblikket henetÅr i Hillertd, neget gerne rnart dukkc
op p& Orterport, hyor der venter den en lignende rroverhalingn, loE den C 20
fik.
tleetrureringa-ofdelingenr u0detider-er rtcdigt lordage kt. 13-17: futerport
reniec (aedgang fra Langeliniebroen), og cndagETforuiddag): Roekilde ua(sv,f )
akindepot.
Lit,teratur. I denue røde jule- og gavetld, a& oan ogr& afae tid t,il at betænkc - rig selv - red en lille opærkroohed. En af de rtore ktbenhavnake
boglader, P. Eaage & Sdn, Lrvetræde 8, Krbenhava K.-, har en apeciel afd+
ling for Jernbanelitteratur, der oven i kobet ledes af et lUK-uedler, br.
J. Schierbeck. Bogladen forventer, i lrbet af kort tid, at kunne udgendc et,
katalog over jernbanelitteratur. Yeat for Store-Bælt hoe Joha. Raerusaene
Boghondel, Hjalle:eveJ 6, 0dense, hedder rpecialisten Hans Gerner Chrlrtianeen, ligeledee et velkendt DJK-oedlen.
Sualaporlokoo Son bl.a. daltlgerne i Bendhol+turen vil hage berærket, stod
p-Effii-u-o
anbregt på en IJ T-voga, et lille 0-c-o' lokouotiv, fcbri"t,ation,
kat: 0renet,ein
& Koppel, byggenr. 9224, -&r 1921, eporvidde 700 m. Lokorotivet,, der er ekænket Danuarke Tebrieke Mugeun af ejeren, Statenr Jordloveudvalg, Yild.noeetileyaet,, er videre-overdraget, t,il IUK for rectaurering og op
bevaring. Lokoootivet har aldst været anvendt i Dokkedal (lttfe Vililnoae) i
1954. Trongporten herfra og til Maribc er bekostet af uugeøt og enkelte IUKaedlemer (for egerr regning). LJ her velvilliglt stitlet vogn og plade til
r&dighed.

(sv.l)

Signatur-liaten, der filger vedlagt, ekulle afhjæIpe et ofte udtr5rkt aavn
hoa uedleuertre. Listen t,aler for aig aelv, blot kan der givea et par drplerendc be'qrkninger vcdrrrende trlrtluftbreraen. (Ang. trykluftbrensena virkæ
nÅde n.v. henvises tiI tUernbanens Eveellvad-Evor"r side 6?-?0).
. Betegaelren for eyeteoet af de pÅ vognnaterlelI.yt
er p& daueke yog"De angivet ved pÅrkrift på længr-Idedragerne eller vogariderae. I ekeneet pÅ bilageta eide IY er opført de aluindeligrt forekoøende trykluftbreoecryateuer. Deauden findea enkelte andre
syatener, der ajældent forekomer her I landet. Afvigeleerne uellen de forskellige eyrtener beatÅr v-aaent,lig i atyreventilens konstrrrktion, og der rkelnea uellel trinvis llabore breraer, hvor virhingen af en foreteget brenrning foruinakee gradvie, og ikke-trinvie ltabare breaeer, aou llger fuldatænning indleder.
dig, e
er frlgetrde: (o) afapærring.hanen, der olmindelig'vir cr
Beijsg
gsledningen til atyreventilen og eidder let tilgengelig
enbrag
fra vognene ene aidel den kan nonalt indt,age atlllingerne: brenaevogn (Uanen llbcn) eller ledningavogn (hanen fuke.et); (U) C-f eller G-P-S onatillingah&ndtaget,, der nrliggtr benyttel.e af vognene i forakelligartede tog, idet
ol.tillingeD regulerer brerleu rcaltionetid: hurtig brenrning ved P og S
(peraonf6rendc t,og), langror vokecnde breusekraft vcd G (godrtog); (c) fortvekrclren, der er p&aat de flerte roderne godrvogne, kan enten vzre h&ndbctjent eller autorat,irt. Bet,jeningahÅndtaget for den h&ailbetjentc lagtvekgel
ken indtage etillingerne ntorri cller trlæaretn. Vod den autouot,irke lortvckrel
findee intet betjeniagehtrdtrg. BreE.etEgt,ekiltet, for en aÅdaa laetvekael er
virt pÅ bilagetr eitlc III. (Næmere oil lastyekrcliel funktioncr fllger i et
(nBf )
kouende nr. af 'rldeddelelrer . .. . ").
tropl;reningryedlogt
Nlre uedlener. Det i ll 6/61 oEt,.lt,e
& hvervebladrr er
en del ol oplagct - glv det tll cn lntereeseret t
HueE foreningenr officiollo odrorrer Dauk Jernbaac-f,lub rekretariatet
Strandvcj 201. Eellerup.-

- kort fortolt,.
DSB: uotomateriel: III 1026, 1027 og 1028, eaut, MH 326 oE 327 er leverede
er TIT-gd'et s. aT;Fiktie-beholdning.
o-g ind=;ff-a;IfGn lTVTff: ffi
Oorplglgggll:gl: følgende naskiner - sidst tilhørende l. distrikt - er udrangerede og udbudt til salg: C 715, 7I8, § 539, S 72A, 731, D 821, 836,
Jernbone-nyt

837, F 445, 459, 472, 485, 499.
("TraEtionalist,enrt fra ll 2fBt kon ejourforee).
Foruden de ovennævnte udrangerede S-oaekiner, er ydeligere ? etykker af dette litra heneatte.
Tendoren fra E 9?3 (ee U O/Of) henetÅr pÅ ndt. Gb pånatet rrBeEerverr.
F 699 (Fricha/byggenr. 25f-er r92l) er tilgået l. distriktrs beholdniEgr o8
er hjemehrrende i rdt. Gb.
D 838 er ikke - eon fejlagtigt cngivet i l[ 6/6I - udmetet ned forverrningeudatyr, nen udruatet t,il dampforcyning af den dalpkran og -ha"rer, der for
tiden anvendea vcd opeætningen af krreledningtnaeter GtoatrupTåstrrp. KrreIedningeooat,eme anbringea i et 2 n. langt nedha.uret bet,onr6r, ovennærate
kran kon ikke aelv levere dcmp nok t,il ilette nedharringe-erbejde.
Privatbaner: DotomBterielr gkinnebuegerne og påhængavognene frr de nedlagte
EGArffilg-MEJ-EFiiTlle
indeat, i driftin p& "købabonerne,, red frlg-nde nye nunre:
NPMB Su I , nu }{FJ So I
B0EI Sn I, nn OIOI /OlG Sh ?
NP[ts sx I , nu ffiE,--tg
BøE e 2, nu Effi§-BE
NPMB
NPMB

Sp 5I, nu NFJ Sp 5
Sp 52, nu ffi-SF-5

RoIIJ Sp 2, nu oIGÅI/0MB Sp ?
(Nr. nønlr sp @a
atterede 1959 tir gsrs spffi;æretrdvidere
det
ejendouellge dobbelt-ejandouararke OIGU/OIffi. De to baner vlI ievrigt kun anvende skinnebue-sættet, til udflugtatog, eærtog o.lign.).
Daaplokoaotivers @Q, 4, 5 er nu ophugget hot H.I. Eansen, 0denae.
SEE]Eer so, nåEE U-5aOr (vi akrev iejlagtigt SlitNB 5, vi tokler vort
redlen i Nysted for rettelgen), kirtea fra Nyrted tit Nyktbing, har fortect
den iitunge'r rejse til Joeepb Levin & Co., Krbenhavn, lor ophugning. ldaakinen
leb forovrigt vam underveJe - i l{ægtvcd - rÅeke en lidste'rbæaarr, den. var yel
opauurt ved efga,ngen fra Nyktbing.
Vogner ftlgende NPlm-godsvogne er oolgt til fyaaLe privatbanert 0 99, nu NRI
og Q 145, nu OMB Id 3!.
Qd 99, 0 100, nu 0KllI 0d 560 og
ffiB har eotgt, lt@ogne
til
t,il ophugaing:
opnugnEffil
Pf 130-136, PJ [56, l5?, eart
Pr 300 og 801. (Se iøvrigt, u 4/61).

I 1956 bebudedG DSB, at, der akulle llirrrr." 72 gtationcr og t,riubretter i
libet ef fÅ år. Så et.trkt er det dog ikke gÅet. I 1960 lukkeder ftlgende rtrtioner: Br&by, Forainge, Gotten, Eorrebjerg, Hjulby, Jeralev, Xirke-Horrp,
Livc, Lille [omark, Skalbjerg, Sireated, Singe, Store-fbglede, Yindblær og
0sterbrlle. Di!rc er alle nedtatte t,ll trinbrætter, de flcete uden ridcepor.
I l96t cr hidtil ftlgendc etat,ioncr nedeatte til trinbrctterr Ålken, BrDtcl,
Moael.und og Svendrtmp Sjælland. Sidrtnævate (eenere) aart Kol:trupgtrd I
er nedlogte. Fndvidere forventea Ålrl atetion lnarett lukket.
$ilNB er begmdt at aælge rateriel (ae ovenfor) og akinner lor frlge rf dca
forcnklddc drift på rtrr&ningon Nykøbing-l{yst€d. Siderporena i &rrlev,
lleel!. og }\gleong cr toget op, eåIedes, at diaae T&S nu kul er trinbrætter.
Boelæereeporcne i Frejlev, Horbelev, Ibrleby og Sdr. 0relev, rart krSrdrningr.
eporet i Kettinge og et læ.se.por i Nysted er ligeledcr fjeraedc. 0ptagninger
ef havnetporet i Nyrted er derinod - efter henatllling fro byena initiativ(nnr/sv.r/rr)
råd - atillet i bero inrltit videre.
Dett,e

nuner er redigeret af Ertk B.

JcDre!,.

