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Et uyt arbejde&r er begrndt - nytÅreetenoing på Korrrr rtction. (foto: os.B).

X6der og udflugter.
I trslgaalrerencte rærkrtcdcrrrr uldceal,

Vaalrrc Allc 89, Krbenhavn F.-
0vcrtrafikarsirteut, N. Loumann l{ielren vil caurcrc over emett rrDet, vldrtc
Dc itlc t - rtore og rot oplevclrcr fra 26-åre vlrke ved Jernbanenn.Efter caurerict auttion oyer fcetrkrift,er, inrtnrkeer, ktieplancr n.v.,



-*
rart rulighod for relakabligt .c.avtr (tatte/te).

[Centrolrerkrtedet i Krbcnhavn[
enhavn S.V.- (fO minutterr gang

under ledclrc af et por cf rarketcdctr tre vil dcltagcrnc ft laJlighed
til at .a hclc dcn rtorc virkaorhcd - Ledelrerkrt,edet - vognrærkrtcdcrne -
lyntogrltftehrllen - ralcnerkrtcdct r.n. (Afrlutnlng ca. kl. f2).
Da der itte kan givor et ubegrænaet antal ileltagcre odgang til rærkrtedrou-
rÅdct, er forhåndrtllnclding nidvendig - dettc akcr vcd - rcneat toredag dcn
22. febmar - at tilrcndc !.krctariotet ct brcvtort red navn og odrelec,
eart ærLct ncvt l(hi. (Itne pr. tclcfon - tEJ-

lleddelclrcr fro bcrtlrrolrcn.
Kontlngentet lor Året 1962 er forfaldent - og den hårdc ubarrhjertcligc keadr-
EG11Gg-er, ot foreningenr Lorec cr nrluntenrt - bcrtJrrclrcn beder dcrfor dc
ledlcrer, dcr ikkc ollcredc har betclt kontlngcnt, on ct glrc dct nu - dct
vcdlagtc glrokort kaa benyttea.

ortaettcr rcd ufomindetot kraft I vintcrnånedemc.
tct fra relircn I Ortcrport til forcningcnr rrdcpotrporn
cd.igo pladr I 0eterport cr dcreftcr DJK/GDS C 40 an-

bragt. Do vi iriillcrtid ikke kan påregne - 1 længcrc tid - rt kunnc optagc
rcriecplodrcn her, earler arbcJilct ri3 i flrrte or3.Dg on ot aolc C 40rr un-
dcnoga., redeu dcn rtår ovcr eftereynrgrube.
lrbeJdatidcrnG er hcrcftcr - lnrltil YiderGt ltrdage kl. l8-l?t erterport, rc-
nirc (nedgang fra Langeliuicbrocn) - i tilfældc af atreng frort (renilen cr
jo ikte eitfpr tet), ra,rt elndagc kl. 9-12 arbcjdcr der rrindvcndigtn pe C 20
i Klc,lpcnborg (a-r kon-fyrce). ArbeJdet pe nlK/0§Is loko 6ligger etllre i
viatcr.
Dot Gr tvingcndc nidvcndigt, st g!§ rcdlemcr giver et rrnoprt rcd, hvir for-
eningcn rkol rida op rcd vclrcrtourcredo vognc i llaribo til forÅrct. Eertau-
rcringrholdct vent,er P& Dor.
I acptcubcr f.å. erhvervcde foreningen Gtr Eorror ga,uel dræriae - den krbter
af DSB for den fordelagtige prir al kr. 5r-. Dr:æainen er bygget i 90-ernc,
dcn har ploilr tit to rand, og del er bcregnet t,il at frendriver - aiddende -
rod erre og ben, ved hJæIp af et rindrigt knrntoplJrsteE. Dræainenr der btrer
til dcn nfLnercn typc for oYerbancneatre o. lign., har i lang t,id henrtÅet
i forfalden tilrtand pt Yordlngborg etat,ioa, men den er nu - af vort derra-
rende uedlcr, hr. Jenr Bmun-Petereen - eat i fin stcnd, ualet og rtafferet
i de oprindellgo farvcr. Dtæeinen deler indtil viderc rpor med FÅ]E i rcni-
rel i taribo.
Beetyreleel vil herred udtryl}'c ein ta'& overfor hr. Jent Bruua-Petersen for
det rtore arbejdo, dcr er lagt I rcctourerlngen af dette morrone ga^ule kt-
retfJ. Skulle der ton ikte rundt or i londet hcnct& ..dre intercteantc "ierD-
baneiakvieltterrr ? f. okr. har bestyrelren hngc været pÅ Jagt efter et alL
kaldt trbrillcrignalrr. tr0bjekternerr kan anneldce tilr lokouot,ivfyrbOder Svend

gheden til at udtrytkc ain pÅrkinncl-
tc af dct irbejdc, der er udfrrt af re taureringeholdetr flit,tigrtc redlei,
hr. Robert Jrrgenlon. PÅekrlnelaen sr udbctalt I fora af on "frirejeerr pl
EY vcd udflugt,en der, den 15. januor.
Sidrtc: Forenlngen har flet ovcrdragct en privetvoga - titra ZC - tilhgrendc
Å/S Blaakilde Xillet Fabrikter. (Nær'nerc folger i næete 'tl'r). (Sv,f )

Hurk loreningenr olficielle adrclgc: t
StrandveJ 201. EcllenrP.
ffirup ?94 y - ort t,iredage t,ir fredage kr. 10-14.



Til glæde fcr de af foreningenr
banerr blad xYingehjuletn - det

-3-

uedlemer, der ikke abonnerer på Danake State-
forarrte kan indhenteg - har vi rrsakget r:

Masi<inafdelingens status pr nytår L962

I. Modtaget materiel
Lokomotiver

Den i 1960 påbegyndte levering af en serie
på ialt 45 stk 1425 hk dieselelektriske lokomo-
tiver, litra MX, er fortsat, og der er i 1961 fra
A/B Nydqvist & Holm, Trollhåttan, leveret 29
stk af denne serie.

A/S Frichs, Århus, har i 1961 leveret 25 stk
440 hk dieselhydrauliske rangerlokomotiver, li-
tra MH, hvilket er en fortsættelse af den i 1960
påbegyndte levering af ialt 80 MH-Iokomotiver.

Elektriske naertraf ikvogne
A/S Scandia, Randers, har leveret 11 stk sty-

revogne, litra FS, til den elektriske naertrafik.
Disse vogne er de første af en serie på 17 motor-
vogne, litra MM, og 17 styrevogne, litra FS, som
anskaffes bl a med henblik på Glostrup-Tå-
strup strækningens elektricificering.

Personvogne og postvogne
Fra IVS Scandia, Randers, er i årets løb le-

veret:
10 stk kombinerede 1. og 2. kl ståIbogieper-

sonvogne, litra AV, med sidegang. Vognene, der
har 18 pladser på 1. kl og 40 pladser på 2. kl,
skal udelukkende anvendes i indenlandsk trafik
og er derfor i modsætning til sidst leverede
vogne af denne type ikke udstyret med elektrisk
varme.

6 stålvognkasser til styrevogne i motortog,
litra CLS. Disse vognkasser færdigmonteres og
forsynes med bogier i statsbanernes værksteder.

Den af vognfabrikken i 1960 påbegyndte Ie-
vering af ialt 11 postkontorvogne med pakmm
og sækkerum, litra DD, er nu afsluttet med leve-
ring af de sidste I vogne af denne type.

Til postvæsenet er yderligere leveret 5 stk
bogiestålpostvogne, litra DB, af en noget mindre
type.

Godsvogne
Fra samme leverandør er modtaget 320 stk

2-akslede, brunmalede, Iukkede standardgods-
vog'ne for 27,5 t last, litra Gs, efter UIC's teg-
ninger, som tidligere leveret, og 100 stk 2-aks-
lede, åbne lavsidede standard-godsvogne for
27,5 t last, litra Ks, efter UIC's tegninger.

MH-lokmotiD

Resten af det i årene 1959 og 1960 bestilte
materiel ventes leveret i årene 1962 og 1963,
nemlig:

13 stk dieselelektriske lokomotiver, litra
MX.

49 stk dieselhydrauliske rangerlokomotiver,
litra MH.

17 stk motorvogne, litra MM og 6 stk styre-
vogne, litra FS, til den elektriske
nærtrafik.

10 stk kombinerede 1. og 2. kI sLåIbogieper-
sonvogne med sidegang, Iitra AV.

20 stk 2. kl stålbogiepersonvogne med side-
gang, litra CC.

10 stk vognkasser til 2. kl ståIbogieperson-
vogne (storrumsvogne), litra CL.

20 stk stålbogierejsegodsvogne, Iitra EA.
5 stk postpakvogne, litra DM.

372 stk lukkede standard-godsvogne, litraGs.

II. Materiel bestilt i 1961

Lyntog
TiI levering fra M.A.N., Werk Niirnberg, er

bestilt 2 stk B-vogns-lyntog samt 4 reserve-
vogne. De nye lyntog er af lignende type som
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AV-vogn

tyske baners TEE-tog. Hvert lyntog består af 2

halvtog. B-vognstoget vil få en længde af ca 150
m og har ?2 pladser på 1. kl og 165 på 2. kl. Tog-
vægt ca 275 t. De vigtigste fremskridt, der ind-
føres i de nye lyntog, er følgende:

Maksimalhastighed 160 km/time og blød og
behagelig kørsel ved alle hastigheder, bl a som
følge af særlige bogiekonstruktioner og omfat-
tende foranstaltninger for at tilvejebringe iso-
lering mod støj, kulde og varme.

Lille togvægt i forhold til den indbyggede
effekt, hvilket giver forøget accelerationsevne,
og bl a er opnået ved anvendelse af hurtiglø-
bende motorer med en effekt pr. motorvogn
1100 hk, der er mere end dobbelt så stor som i
de tidligere danske lyntog, og ved anvendelse
af dertil svarende hydrauliske gear.

Luftkonditioneringsanlæg i alle person-
vognsafdelinger og dermed følgende forøget
komfort, hvilket er opnået ved hjælp af særlige
maskinanlæg i hver motorvogn og særlige an-
1æg for elektrisk opvarmning og for nedkøling
af luft i hver personvogn.

Bremseanlæg, der indbefatter skivebremse
og magrretskinnebremse på samtlige vogne og
muliggør nedbremsning fra høje hastigheder på
korte bremseafstande.

Moderne indrettet restaurationsafdeling,
hvor pladsforholdene og andre forhold er for-
bedret.

Automatisk midterkobling mellem de en-
kelte vogne og mellem halvtog henholdsvis hele
tog indbyrdes, hvilket muliggør hurtig adskil-
lelse og samling af f eks to halvtog i driften og
hurtig udveksling af en enkelt vogn i depoterne.

Som det fremgår af denne korte oversigt,
opnås der altså ved de nye tog dels højere be-
fordringshastigheder og dels forøget komfort
for de rejsende.

De 2 nye lyntog ventes leveret i 1963 og
tænkes indsat mellem København og Frederiks-

havn/Struer således, at der køres med 8-vogrrs-
tog København-Langå og med 4-vogns-tog
Langå-Frederikshavn og Langå-Struer.

Personvogne
Hos Vognfabrikken Scandia A/S, Randers, er

bestilt:
l0 stk ståibogiepersonvogne (storrumsvog-

ne), Iitra BL, i hovedsagen svarende
til de tidligere leverede Bl-vogrre.
Levering 1963/64.

15 stk kombinerede 1. og 2. kl stålbogieper-
sonvogre med sidegang, litra AV,
vognene udstyres med styre. og
brummerledning af hensyn til an-
vendelse i styrevognstog. Levering
1962/63.

B stk vognkasser til 2. kl stålbogieperson-
vogne (storrumsvogne), litra CLE,
med rejsegodsrum. Levering 1963.

8 stk vognkasser til S-banestyrevogne, li-
tra FS. Disse vognkasser skal anven-
des til udveksling af de eksisterende
aluminiumsvognkasser på FS 992-
999, der er bygget i 1936, og som det
ikke længere er økonomisk forsvar-
ligt at reparere. Levering 1962.

Godsvogne
Hos samme leverandør er bestilt 100 stk spe-

cialgodsvogne med skydevægge, litra Hs-t, ho-
vedsagelig svarende til de 10 fra Vesttyskland
indkøbte Hs-t-vogne, men udstyret med skrue-
bremse og bremsestand.

I Vesttyskland er bestilt 50 stk selvtømmende
ballastvogne, litra Fd. Denne vogn rummer 25
m3, den har en taravægt på ca 11,5 t og laster
28,5 t. Vognene leveres i begyndelsen af 1962.

2 forsænkede åbne specialgodsvogne, nemlig
en 4-akslet for 40 t last og en 6-akslet for 80 t
last. Levering 1962.

Gs-uogr
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Hs-t-rogn med uog\siden dben i den ene ende

Blandt de af centralværkstederne i årets Iøb
udførte arbejder kan nævnes:

Montering af 10 stk stålvognkasser modtaget
fra Vognfabrikken Scandia (4 CL og 6 CLS).

Den i 1960 påbcgvndte modernisering af æ1-

dre 1 kl og kombinerede 1. og 2. kI stålbogie-
personvogne, hvorunder vognene bl a forsynes
med nye læselamper., l;.srørsbelysning og pla-
stikbelægninger på guh,e og vægge, er fortsat

4 eeldre rejsegodsvogne, litra ECO, er om-
byggct ti1 postpakvogne, litra DK.

10 dieselelektriske motorvogne, litra MO, er
blevet moderniseret og forsynet med heiauto-
matisk, oliefyret dampvarmekedel.

200 ældre, lukkede godsvogne. litra Q, er om-
bvgget med n;, vognkasser og omlitreret til HJ.

Endvidere er ca 200 godsvogtre forsynet med
r trllelei eakselkasser,

III. Ovcrsigt
Imødekommende et af flere læsere fremsat

ønske bringer vi nedenfor opstillinger, der viser,
hvor stor en del af DSB's personvogne, der har
stålvognkasse, og hvorledes forholdet er mellem
n),ere og ældre vogne i DSB's godsvognspark:

Personuogne:
Samlet antal vogne: 1357

Hcraf vogne med stålvognkasse:

Af det samlede antal personvogne har altså
624 d v s 46 fr stålvognkasse.

Godst:ogne:
1) lukkede vogne, bygget efter 1940:

874 litra G 250 litra IAK
828 » Gs 149 » IAR
802 » HD 90 » IKA
10»Hs-t1»IKN

200"1 18»IKS
419 » IAL 3641

Den samlede beholdning af lukkede gods-
vogne udgør 6649 vogne. Heraf er altså 3641,
d v s 55 /o bygget efter 1940.

2) åbne godsvogne, bygget efter 1940:

500 litra E
1647 » PB
200 )> Ks

130 Iitra TF
1»TM

40 ,' TGS

251 8

Den samlede beholdning af åbne godsvogne
tdgør 4724 vogne. Heraf er altså 2518, dvs 53

ib bygget efter 1940.

DSB's samlede godsvognspark omfatter
6649 + 4724: 11373 vogne, hvoraf 3641 + 2518

- 6159 vogne eller 54 7a er bygget efter 1940.

1 litra S

14 ,, AC
3 ,, AD/AY

10 , AL
5»AU

36 ,, AV
8,,4X

10,BL
I7,CA
l) ,, CAE

9 litra CAR
B»CB

720 » CC
12 » CD

158 » CL
22 , CLE
12 , CLS
1,,FL

31 » FM
81 ,, FS

624

Dangke Statebanerr blad

Udgivet cf
generaldi rektoratet
for statebanernc

Udgår 2 gange o&Dedlig

.lbonaeuent beetillee
p& poatkontorerDo

Pric 2 kr 50 ,rc
pr kvartal
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9y:::lg!_gr":_!gstr_§!ataboners_peIro_n=r port-_gg_ggj5esodsvgggg! antal,
litra oc nuDrc. Å.iourfort pr. t/t lg6g.

antal litre

ls
44 AC

3 LD/Ly
5AF

t0 rL
t3 Ån
8 .anu
6 ÅSr
3ÅT
4 A1TT

5ÅU
66 AV
8^X

IO BL

17 CA
6 CrE
9 CAR
8CB

r20 cc
t2 cD

r58 CL
22 CLE
t2 cl,s
97 CM? crm
7 CMK

ll cxl,
2 CMlr
6 Clm
5 CUT

39 C0
203 CP

9 CPE

trrtner
lavegte htjeltG

lltra nuuler
laveste h6jeate

cPM 2954 2999
cPs 3228 3239
cQx 3501 3575
cR 3609 3630
cRx 3601 3679
cRs 060s 3678
ct 4001 429t
cv 43t7 4340
cx 4s74
cI}{ 4501 4530
cY 4601 4641

ll
185
78
341
l0t
149
r9l
219
222
t6r
257
391

l32l

L24L
rs6r
t28I
I30l
1069
l20t
l48l
l6?8
t70r
2051
242L
2415
2267
2401
2tl9
2465
2505
2801
2984

I

72
190
93
350
120
157
t96
22L
225
165
340
398

I 330

1259
L274
1289
r308
r 199
t2t2
1638
1699
L7t2
22A7
2427
2496
2280
2404
2t24
2470
2759
3301
2993

antal

6
4

4l
l4
44
2l

120
I
I

23
5

4
l5
32
I

8r

24
l0
L2
ll
4
2

17
l9
2l
2t

2
I

t2
83

3
93
40

FC

FE
IU
rL
FS

DA
DB

DC

DI)
DF
m
DE
IU
DK
DO

DP

DR

4752 4755
4901 4935
86t 89r

892
901 999

5001 5024
5l0l 5rl0
5139 5150
5201 52tr
5r5l 5154
5291 5292
5301 5317
5401 5420
5901 5921
5605 5632
5655 5656

5851

EÅ 6001 6012
ECo 6201 6313
EF 6534 6536
EH 6591 6878
ffi 6921 6967

For motorvogDene! og lynt,ogematerielleta vedkonmende - freng&r ovennævnte
oplyeninger af overaigten, der var vedlagt M 2/6L.

Det I "Maskinafdelingens atatusrr (side 3 - 5) næ'nnte bestilte nateriel, vil
blive nummereret tåIedear
tr"ækkraft: 49 MH 332-380; l7 MM 803-819; 13 UX 10g3-1045;
It-ligl;iEt'l u.r, a6o:ZAa; 5 Au s6iE64'g-3y szo@ BR sso-ss2, g Bs
480-484.

reledning) 241-2551 lO Av
CL 147l-1480; 8 CLE 1670-1677;

; 5 DM 5701-5705; 20 EÅ 6013-

god.vogncr 50 Fd 59550-59599; 372 Gt 41828-42199: 100 Hs-t 49800-49899:
!-§iii-(6:atitet rfiffiTfråe-vog-tr '/ror6F;tE;d-i 

-o-sloot r F(Ir,u.r--4-.1"1"1
ditt,o) 69600.
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Ved litrabetegnelaen af vognene benyttes folgende hoved,Iitra: S = ealonvog-
ne, A = peraonvogne ned I. klaree, eller ued b&de L. og 2. klaere, B, C og
f. = perronvogne oed udelukkende 2. klaaae, tr = postvogne, eller konbinerede
poet- og rejsegodavogne, sant, E = reJ6egodavogne. rrADdetrr bogetrv i litraret
ir en ',ieri-UetegDef-en'(uden noget beeteot faatlagt ayeteu). trTredieil bog-
stav angiver: E = peraonyogne ned rejaegodsrul, l( = per§oDvogne ued kedel til
togopvaraning, L = PersoDvogne ued nindre ontal pladler, end Ovrige Yognc i
Giei.trT?' perEonyogtrc ued vantvandevarEeanlæg til .ggengpgln5 (uD-
vendca soa bivogne for uotorvogne uden Yamekedel), R = persoBvog[e ned re-
staurationaafdeiing, § - per§onvogne red frrerrun (for etyrevognatog), aamt
T - pcrsonvognc, tidligere kedclvogne red euapenderede anlæg (fot).

Ea fortegnelae over DSBrr godavogne felger i ct ko-ende nuner af rrl[tr.
(nar)

P& opfordring af cn lang række nedleuer, bringer herunder en overeigt, over
'tatationeringenrr af de lokonotiver og vognc, der eft,er udrangering er forbe-
holdt, xJerabaneuureetrr.
(For danplokomotiverne vedkomendc vll oplyrning ol byggeår, udrangeringaÅr,
teknieke detalJer u.v. kunnc findes i den i 1959 af "Danek Lokonotivnandr
Foreningrr udgivucr DINSKI STATSBÅNER.S D.AilPL0K0MOTMR 1847-1959 - hirtorrak
ovcreigi udarbeJdet af G. fienecke, Å. Gregereen og J. Steffenaen).
b. J ft 1982 henstod i - - - nEvnte darplokorr
Bronde: J I
EFujerg: KE 273
Lundcrekov: P 931
I{ærtvedr C 715
6åEE r rsg
@g1r a au

§iE!9S3 G ?8
Skanderborg: D 871, K 563 og 0 318
Fr.'-z+g
ffiortr Fs 268, E 40, f,e daa, t 2, P L25

Vogncne vor cnbrogt råledcer

Nyborgt F 2804r luLket godavogn, bygget 1865 hor;'Rcnderr Jernbanevognfabrik rr.

Skjern: Dl 5502: portvogn, bygget, 1877 t Brerlau.
Ortcrportr S l: kongevogn, bygget l87l hoe|tlaueuteinrr, Ea.oburg for'rDet rjæl-
I andrkc J ernbaner el ekab rr.

S 8: kongevogn, bygget 1900 hog trScandia[ for DSB. .Anvendt indtil
1937, hvor den nurarendc vogn togea i brug.

Bj 665: t,oakslet personvogn red een illaloDn II kt. og to II Ll.-
kupeer. Bygget hoe 'Uidlandrr, England.

Bk 7I4r toakrlet perronvogu ned een II kl. og fire III kl. kupeer.
Bygget hoe rrScandiarr.

Cf 101?3r t'oa,kslet ennrn.vogn ned åbne endeperroner, bygget t9l3
hor rrScandiarr.

Co I0498r toakrlet - toetagee rrlkowvogn[ ued feu III kl. kupcer i
uederste etage - eet, nrm i øverete etage - ialt 90 riddcpladeerg byggat 1900
hoc rrVulcanrr, lderibo.

F 541: fireakslet post- og rejsegodavogn, bygget t 1854 i §ekland,
ktbt 1856 af 'rDet ejællandskc Jernbanerelekabn ved Korrrrbanenr Åbning.

Gd 423: åben htjeidet godrvogn, levcret til privatbane i 1865, over-
giet tiI 'rDe jydrk-fynrke Statebanerx i 1881.

Nr. 44: værkatedavogn - oprindclig lutket godrvogn, bygget, i 1858
hor trl,aueneteinrr, Eamburg. (8.L. Porbet)
N.B. rUernba,neoueeettr i Silvgadc gtart,cr ein 1962-gæaonr onedag den 4. april.
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Boger og tidekrifter.
Dansk Lokouotimondr Forening udgav i 1959 en historitk overaigt,: I)ÅNSI(E
STATSB.ANER^S DÅMPLOKOMOTMR 1847-1959 - ea^EnenatiIlet af G. Yieneeke, A. Grc-
gerser og J. SteffeBlen. De eamme herrer har nu udarbejdet et t,illæg I (pr.
20. noveuber 196l) t,il opslagaværket, iudeholdende tilkonne udrangeringer,
nye resultater af forsknlngrarbejdet u.v. Tillægget kan begtilleg gennen bog-
handelen eller direkte frc Modelbane-Nytrs forlag, Poetbor 184, Kibenhavn K.-
Prir: kr. I,50 - begtiller hos "Modelbone-Nytrr, kan belObet + 40 år€ i porto
indsætteg på poatgirokont,o 35056.

Det i nr. S/6t - aide 4 nævntc hæfter DÅNISH INDUSTRIÅL LOCOIIOTIVEB - en il-
Iugtreret overaigt, over danake nomal- og analsporedc indurtrilokonotiver -
kan erhvervec ved henvcndel,ge til herr forvehendler P. Ådangcn, Gentoftæ
gade 3?, Gentofte. Prier !§j! (incf. porto).
Åreskiftet er etr palsenrle lejlighed til at ae pll ny-obonneuenter af tidrkrif-
ter - den rrtidrkrift-florarr, der byder jernbane-entueiaeten på hans eget no-
dersnill, er vel keudt al de fleete: VINGEILruLET (se lcvrigt side 5), JERN-
BANEBLADEf, (bestillea pÅ postkontorertre - kr. l0r- &rfigt), og DANSK L0K0-
IIOTIV TIDE{DE (bestilles hoe rrDanek Lolronotlvmands Forening, Hellerup 44,
Eellerup - kr. l2r- årfigt), sa.ut MODELBÅNE-NfI. Dette litle tidekrift, eom
behandledee lidt eteduoderligt i vor oversigt i U 1/61, iuaeholder - git
navn til trodr - en ænge atof, der har interesse for den egentlile jeraba-
ne-entugioat - i hvert numer er der report,ager fra i.nd- og udenlandekc pri-
vatbaner, berkrivelcer af nyt rullende materiel og m.E. Udkomer led 6 nue
re ou &ret - EbontremeEt: indland kr. 16r- - udland kr. 177-. Åbonnenent be-
et,illes ved indaættelse af nævtrt,e beløb pl poatgirokont,o 35056, adrereeret
Modelbane-Nyt, Poetbor 184, Kobenhava K.-

Jernbane-aJrtr- kort, f ort,alt.

(ns.r)

DSBr uotornetericl: MI 1029, f@, E, 1032 .og Er eant lm 328, 9!9, 330,
ffi oE-lgg-ilE;reffi Tlndaiffi ailEenl-ts/t).-^lrerokos--tilgffi e-
di atrikt.
Folgende M0-vogne er (riden eidgte opgtrelle i M 6/6f) orbygget (udstyret
ued varmekedel n.v.) og oEnurereret: M0 l9?5, 1980, 1981, 1988, 1999 og
1998. (ridrigere nuure i 500-rerie oedGe-enffirrEfi-
E-n række af de udrangerede lokor, nævnt i U 7-8fOL, korter den 14/12 f.å.
fra Gb t,tl Sor, - frrlte etape på vejer 1,11 ophugning i 0dence. Det dreJer

c 718. K 539

Privatbauerr motonaterlel : a dierelloko M 3 er af H.I. Eaneen, Odenre
loiEffiefTofT:TiGffip Jernbane, hvor det her fået ETJ I{ l. (Reaervc
for ETJ M 4, cr KS U 3)
NPMB dieselmotorvogu M 7 er købt ol det rtOetrjællaadake Jenboneeeltkabtt,
nu 0SIS Ir{ 3. Banene ttga^ulett M 3 er derettrår udrangeret.
Yogne: Vordc4rindated ,Jerubane, der har daneke privatbanerr tredieaindste
godevognapark (HHGB: to uanvendelige, LNJ: alet ingeu), hcr ktbt R0HJtr
lukkede godavogn flll 22, der nu er litreret og nu.uerctet 'yGJ O !EL. (Sig-
naturen VaGJ auvendec ikke uere). (raf/sv.l/pt)

I t,iden iudtil uidten af februar kerer aærtog ned da,ap (n) - og ofte ned f
epend (C) p& atrækningen Kalundborg-Slagelses Tideroet afg. Kalundborg: kl.
10.45 - ank. Slagelee kl. 11.56 - efg. Slogelae kl. 13.05 - ank. Kalundborg
kl. 14.15. Endvidere KaluDdborg-Gørlev3 afgang Kaluudborg kl. 15.30 - dettc

kl. 19.01.

Eerr P. Gabriel, Kongenretræde 25, Fredericio efterl;rser uedlemer, der er
i berillelre af ga,nle fotografier fra Aarhur Sporveje

Dette nuumer er redigeret af Erik B. Joneen.
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