DANSK JERNBANE'KLUB.
tti 2/ 62.

.i.

.L..
GDS

tr{Oder og

danploko nr. ll ved reniaen i HiIlerød (foto: P. Thonessen).

udflugter.

torsdeg 15. marts kl. 20 i 'rSignelwæeenete rrærksteder"rs mødesal,
Vanløse AIle 89, Vanløse.Foredrag af overingeniør E. Risbjerg Thomsen, meskinafdelingen, om:
rrtr{oderniseringen ef trækkraften ved Danske St,atsbaner'r (n/fysbiLleder).
Møde

Efter foredraget selskabtigt

sannyær

(tatfe/te)

Kun adgeng for medlemmer. Medlemskort skal forevises.
på Gribskovuanen (coS) og Helsingør-

har bestilt, særtog/arbejdstog til
korsel efter følgende plan:
kl. 11.20
afg. IliIlerød
efg. GiIleIeje kl. 15.45
ank. Gilleleje
ank. Grønnehave - 17.45
- 13.00
Frokostpause i Gilleleje nellen k1. 13.00 og c. I4.45. Særtogs/arbejdetogsanmeldelse vil blive uddelt.
Tilslutningstogs fre København H. afg. kl. f0.f9 (tog 727) ank. HiIIerød
kI. 11.09. Efter udflugtens afslutning er der forbindelse mod København
H. ned eksprestog (tog a60) efg. Helsingør kI. 18.05 (st,ondser ikke undervejs), somt med persontog (tog 468) afg. Heleingør kl. 18.20 - nod
HiIlerød med pereontog (tog 4?66) afg. Helringør kl. 18.0?. (Se iøvrigt
'rTogplen[ og rtDanmarks Bejseforbindeleertr).
Pris for deltegelse: (ClS/UllCn-strækningerne): (tor nedlemnrer) kr. I5r-,
1E'ilkke-ffiAle_Ene_F) kr. 20r-, og (for kvindelige pårorende og børn) kr. 6r-.

_r-

let,, sant evt. I'middagspladsbillet'r.
Billetkøb: deltagere fr
og Hellerup anbefeles et købe
W-billet til Hillerød.
billet til Hunlebæk, såfrent
hjenrejsen foretagee ad
- Humlebæk = sanrme tarifafstand). For deltagere f
r (der rejser via) Kobenhavns
bybane, vil det aom oft,eet være mest fordelagtigt, at kØbe W-biIIet fra
påg-ældende st,ation til Helsingør over Hillerød.
0prangeringen briver såledee:1sk6.E,ffi0:-c
Bl-C ap-C gg-c 04; hele
GDS-etemmen gennemføres til Grønneha,ve. Der vil - som sædvanlig - blive
gjort holdt underveje for fotoqrafering, såvel pÅ fri strækning, sou på
etationerne; i Gilleleje vil GDS Y og l0 - og i Grønnehove M I og M 2
(HUCB) blive kørt fren for besigtigelse og fotogrefering.
Eft,er spieningen (kI. c. 14.45) afholdee - i remisen i Gilleleje ""k-et
tion over diverse arkivolier - bl.a. fre GDS og IIIIGB - t,il for.uål for
ilventuert køb af loko 1l (se iøvrigt, nedenfor)l ligesom der vir brive udbudt, postkort med motiver fra de t,o baner til selg.
LoKo HIIGB

4-

GDS

II = ? IUK/GDS

TT.

Fornålet med foreningeue tur den 25. merte er naturligvis først og frennest, at give nedlemerne lejlighed til endnu engang at køre med damptog
op gennem Gribskov, og til for førete gang siden 1949, at køre med et
damptog ad Eornbækbanen fra GilIeIeje til. Helsingor (Grønneheve). Men det
ken ikke ekjulee, at der derudover er et ydeligere formål med turen, idet
bestyrelsen vil spge, på deune tur, et skabe en eærlig interesse for at
bevare det loko, der fremfører trvortrr t,og: GDS nr. ll. Kunne vi her i foråret skaffe midler til et købe dette Loko, ville det betyde, et vi dele
kon i besiddelse af en virkelig kraftig nasLine, dele at vi bevarede et
Iokonotiv, der har særlig interesse for kØbenhavnere, idet det føret i
over trediye år er blevet envendt, til de store søndagstog på Hornbækbanen, og begefter, under den anden verdenskrig, her lræret det mest envendte loko p& GDS. Endelig vil neskinen jo have vor særlige intereeee, da
vl i forvejen her vogne fra GDS og HHGB.
(nw)
l{eddelelee fra begfrel§en.
Den årlige generelforsonling vil

blive efholdt i slutningen of april -

oeddelelse vil føIge i M 3/62. Cirka 40 med.lemmer her endnu ikke
betelt kont,ingent for 1962. Der skal erindree on, at Irun gyldigt nedleoekort for I962 qiver adgang til generalforeamlingen. Dette nunmer Bf "l{,'
Dærmere

viI rrære det eidste, der udgentlee til
var vedlegt M L/62).

restenterne.( Giro-indbetalingekort

Gribskovbenen og llornbækbanen.

I februar 1873 forelagde daværende indenrigsminister Fonneebech et forelag til lov ou bemyndigelse for regerin(V.S.f. eide O)
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ster Busse i København, der med
sjælden klarhed udmalede Gribskovbanens senere skæbne, nærede man imidlertid ingen betænkning ved, at det Rowanske system
forsøgsvis blev anvendt ved en lokalbane, frilandssporuej, når det

iaBttoges,

at dennes anlæg

skete

at den i påkommende til{ælde kunne optage almindeligt

således,
j

Det lørsle 9!yde6po!

gen til at meddele koncession på
forskellige jernbaneanlæg på Sjælland og Falster. Som nr.2 var optaget en jernbane fra Hillerød gen-

nem Gribskov til Helsinge eller

Grædsted. Landstinget vedtog forslaget den 20. maj og den 25 maj
1871 blev loven underskrevet aI
Kong Christian d. 9. Det havde da

fået følgende affattelse: en jembane lra Hillerød gennem Grib-

til en punkt nord eller nordvest for skoven. Muligheden for
skov

af Gribskovbanen var da
tilvejebragt, men det kneb med at
få det økonomiske grundlag i or-

anlæget

Clichå: GDS

såkaldte Rowanske Dampspor-

vognssystem, hvortil tanken var
udkastet aI den engelske ingeniør
'W'. R. Rowan i 1877. Princippet i
systemet var, at udnytte vægten af
de befordrede passagerer og gods
som adhæsionsvægt ved at bygge
lokomotiv og vog-n sammen i et
køretøj. Ieorien vakte stærk opsigt

herhjemme, hvor den af mange
blev anset for at være den eneste
overkommelige udvej til at realisere de forskellige jembaneprojekter, der da var på tale. Trods en
advarende røst fra overmaskinme-

ernbanemateriel
Den 6. januar 1879 var den pri-

vate aktiekapital fuldt tegnet og
den 17. januar blev koncession
meddelt til >>komiteen for anlæg af
en jernbane fra Hillerød til Græsted<<. Banelinien, der var projekteret af ingeniør P. B. Obel, alveg
kun på et punkt lra den endelige
beliggenhed aI banen, nemlig
strækningen mellem Fredensborg
og Helsingevejen.
Efter at besigtigelsen af banen
var foretaget, og dennes retning
og længdeprolil var fastslået, sluttede koncessionsindehaverne kon-

trakt med >>Scandia« om overtagelse af banens anlæg med bygninger, materiel og alt tilbehør. Scandia forpligtede sig til at fuldføre
banen senest den 1 august 1886.

den

I disse år opstod, ved drøftelser
rundt i landet a( de lorskellige egnes jernbaneprojekter, begrebet
,>letbyggede sekundære localbaner.., hvorved man forstod baner,
der med anvendelse af den yderste sparsommelighed på alle punk-

ter skulle kunne bringes til udførelse i selv tyndt belolkede egne.
Dette system kulminerede med det

Dhpvoq

hed dmphækine

I maj

Chch6: GDS

1879 sluttedes overenskomst

med Det Sjællandske Jernbaneselskab om tilslutning til stationen i
Hillerød.

Anlæget af jembanen vakte

navnlig på grund af en særlig hid-

til uprøvet sporkonstruktion stor
opmærksomhed ikke alene herhjemme, men også blandt svenske
jembaneiolk, som hyppigt aflagde
besøg på den nye bane. Endnu
mere opsigt vakte dampvognene,
både på deres vej som ekstratog
gennem landet Ira fabrikken i Randers, og efter at de i december 1879
var ankommet til Hillerød. En
overenskomst om f,orpagtning aI

driften blev sluttet med
DahpEpotvognen

med den åbne tagelage

Clichå: GDS

Scandia,

der derpå antog det fornødne personale og ansatte ingeniør Obel
som driftsbestyrer. Den 5. januar

-41880 afleverede Scandia formelt
banen med tilbehør

til

koncessions-

haverne og den 7. januar overgik
koncessionshaverne

til

aktieselska-

bet Cribskovbanens Drift-Selskab,
GDS
Den

20.

januar

srårionen.

1880

e! h

ærdrer lidr i iidehs løb, bl a er lenisen udvidet os et al Gribskovbanens

åbnedeS
spor vder§t r'højle var bebanen for ofientlig d.ift uden sæ.- :::;"1',S'ålTIl,'å;i"",:'i':'å1T:il:,?Jå",;l ;i"",i"1,å'j""
lige lestligheder.
I banens første køreplan var køretiden mellem Hillerød og Græ- stem, Liwesey's. I stedet Ior svel- anbragt togmeldingsklokker, hvorler hvjlede skinneme, der vejede med der blev givet signal, når
sted 70 minutter mod de nuværen15 kg pr. m, på gryder eller potter
de JJ minutter. Dervar 5 minutters
togene afgik fra Hillerød eller
ophold på mellemstationerne, men aI pressede stålplader, hvortil de Græsted.

mån var imidlertid ikke forvænt
med hensyn til hurtig befordring
dcngang. Dog betød banen i den
retning et fremskridt, og hvis overleveringen har ret, bidrog private
øludsalg på mellemstationerne til

at forkortc opholdet for de

s

rej-

cnd e.

Den 11. marts 1884 udløb Scan-

dias kontrakt og Gribskovbanen
var nu altså overladi til sig selv,
og, som det viste sig, til kampen
for tilværelsen. Det blev snart indlysende, at den var dårligt rustet
hertil.

Banen var på alle punkter så
vidt forskellig Ira den tids jern-

var fastgjort ved kiler. Gryderne,
7 sæt pr. skinnelængde i 7,3 m,
var indbyrdes forbundne 2 og 2
med tværstænger af lladjern. Gryderne var understoppet med grus

og (or at lorhindre sideforskyd-

ninger af sporet var der uden om
hver gryde anbragt en lille bunke
grus. Banens planum havde en

Dampvognene viste sig hurtigt

uegnede, hvorlor banen

i

1889 an-

skalfede sig et 1l tons 2-akslet
lokomotiv. Samtidig blev den ene
dampvogn omdannet til personvogn alene. I 1896 omdannedes
den anden dampvogn

til

selvstæn-

dig personvogn og dampmaskinen
til et selvstændigt lokomotiv. Be-

§r:**'
Tos bestå.hde
al
2-kobler lokomoriv hed
en al de Lil pelsonrogn omdan!ede
dahpvogne,
holdetrde
på Græsted sration

i virkeligheden var
en dampsporvej. Ingeniør Rowan
stred til det yderste for, at end
ikke navnet måtte indeholde nogen hentydning til en jembane.

baner, idet den

Han havde ønsket, at banen skulle
have været kaldt »Gribskov Damp
Sporvej<., således som mange stadigvæk tyder banens ejendomsmærke på vognene: GDS.
Banens driftsmateriel bestod af
1 l0 tons lokomotiv, 2 dampvog-

ne, 2 6-hjulede personvogne, 15
6-hjulede og 5 4-h.julede åbne
godsvogne, og alt var aI en meget

let konstruktion.

I)ampvognene bestod

af en

ca

m lang vognkasse, der bagtil
hvilede på en almindelig bogie
13,5

og fortil var understøttet af

et

Iille 2-akslet lokomotiv (dampmaskinen), med en opretstående kedel, som var omsluttet af vognkassen. Dampvognen kunne køre
bort fra vognen gennem forpartiet
til eltersyn o. l. Indvendig rummede den 52 rejsende og ovenpå
taget yderligere 60 rejsende.
I stedet for drejeskiver var

der på endestationerne

anbragt

såkaldte »Snurrer<< eller »Trekanter<<, d.v.s. trekantspor, hvorigennem vognene blev rangeret.
Sporoverbygningen var ud{ørt

efter et herhjemme ukendt

sy-

bredde af kun 10 fod, og mindste
kurveradius på fri bane var 1000

fod Banens driftsform var

den

enklest mulige. Dampvognen blev
af een mand. der både var
lokomotivfører og fyrbøder, og toget var iøvrigt kun ledsaget af
togføreren, der solgte billetterne i
passet

toget. På stationen i Græsted
Iandtes en stationsforvalter, der
nærmest var en altmuligmand.
Kagerup, Maarum og Saltrup blev

passet af de såkaldte »Holdeplads-koner«, medens banelinien
skulle efterses af
konernes<. mænd.

"Holdeplads-

Banen var forsynet med telegrafledning, men kun med telegrafapparater i Hillerød og Græsted. På holdepladserne var der

timeligheden

af denne foranstalt

ning bekræfts af de frasagn, der
endnu går, om den lølelse af livsfare, der var forbunden med en
køretur på Gribskovbanen i de
bragende og skramlende vogne,
hvor de rejsende blev generet af
røg og damp fra de stønnende og

prustende dampmaskiner og aI
vognenes sitren hidrørende fra

maskinernes arbejde. Og var det
galt med røg inde i vognene, var
det endnu værre for de 60 passagerer, der kunne være på vognenes tag. Disse siddepladser blev
da også fjernet i 1896-97. Det ene

af de til lokomotiver omdannede
dampmaskiner havnede senere
som rangerlokomotiv i en kulforretnins i KøbenhavnDempvognene viste eig

-L
farlige ved kørslen gennem Gribskov
og gav anledning til adskillige skovbrandc Derfor blcv der i 1885 indført
særlige gnistlangere på banens lokomotivskorstcne

Mcd den anden af banens
hcder, sporet,

Too på den gaml6
Hillerød slation ned gl.
3-kobler

særegen-

fik oberst Brummer,

var tiltrådt som driftsbcstyrer

i

hdline

der

1881,

også vanskeligheder Detviste sig snart,
at den ringe ballastnængde under og

omkring gryderne ikke var tilstrækkclig
til at forhindre sporets sidcforskydninger Rcgeringens kontrol påtalte da
oBså, at sporct elterhånden vat »jævnt

ujævnt<.

I

årene 1687-9O blev hele

banelinien forsl'net med store mængder
ballast, mcn eltelhånden son traliken
tog til, viste detie sig ikke tilstrækkeIigt, hvorlor man i årene l89l-96 ændrede de svæveDde stød på hele banelinien Ira Hillerod til Græsted til laste
stød ved indlægriog a[ lræsveller
Bancn blev Iorlænget til Gilleleje i
1896, og Kagerup-Helsinge banen blev
anlagt i 1897 (overtaget aI GDS i Iorpagtning). Gi)leleje havde lorøvrigt Ira
1884 halt forbindelse med Græsted ved
dagvogn, ligesom Helsinge havde diligencc ind til Hillerød.
Under den næste driftsbestyrer, fhv
stationsforstander Stub. der tiltrådte 1

april 190), fik banen fot alvor vrovl

man dog enedes om en fællcsstation, en
udvidelsc af Gribskovbanens gamle station, hvor Hornbækbanen blcv optaget
I 1924 forlængedes Kagerup-Helsingc

til Tisvildelcje. Denne bane, der blev
overtagct af GDS i forpagtning, dannede alslutningcn på Gribskovbanens
område, idet gallclbanens to grene nu
ved deres forlængelse til kystcn var
blevct lige lange, og eflcr at den i sin
tid planlagte Raagclejebane i Iorlængelse af Hornbæk-Gillelejc-banen blev
opgivct, blev banens to grene sat i [orbindelse med hinanden ved automobil-

rutcn Vejby-Raageleje-Gilleleje, på hvilkcn banen har bevilling

I

1945 sammensluttedcs Gribskovba'

nen, Kagcrup-He)singe banen og IIclsinge-fisvildelejcbanen til et sclskab

Når man ser tilbage på de

svundne

år, har hgle banens omd:nnelse fra
dampsporvej til jcrnbanc tilfulde bevist
omfangct af det fcj)trin, der blev bcgået

vcd Gribskovbanens tilblivelse

i

den

skikkclsc, dcn Iik.

Overmaskinmcster Busses lorudsigelsc i 1877 er gået i oplyldelse med
profetisk nojagtighed, idet der kun hcn-

gik Iå år, inden der til

,>Gribskovs

Damp-spowej« blev stillet de samme
krav som til en jernbane Udvikl.ingen
blev ganske den samme, som Busse
havde an§dct, nemlig at det ville volde
stort besvært at gennem[øre overgangen
til jembane. Det har voldt banen store
vanskeligheder, men der er dog anledning til samtidig at pege på, at de stole

med sporet En allerede påbegyndt ind-

l*gring af sveller mellem grydeme viste sig ikkc muli6 at fremme i samme
tempo som hjulbelastningen tiltog. Foranstaltningen var tilmed ikke heldig,
idet modstanden mod sporets nedsynken i ballasten ikke var ens under grydeme og svellerne. Sporet fik dcrfor et
meget uroligt leje, som i høj gtad vanskcliggjorde dets veclligcholdelse I 19O8
skred man derfor til en luldstændig for-

nyelse

aI

sporet ved

at

erstatte

al de samle 3-aklede personvo$e (II os III klæse) Den midle'sie
aksel e! Iolnkydeljs i vosnens lværlel^rnq os sryrer de 1o ydetse
*sle!, de! er dlejeliser helved rrhdskes hodsanden ved kø'sel
Etr

de

gamlc grydespor med 22,5 kg skinner
på lræsveller, men denne fornyelse blev
på grund af den første verdenskrig
først afsluttet i 1924. Først da Iorsvandt
I-iwesey's grydespor fra banens hovedspor! men cndnu fiodes sidespor på enkclte af baoens stationer med grydespor I årene 1900 til 1918, da driftsbestyrer Stub elterfulgtes af
driltsbcstyrer, cand. polyi. G
Thagc, anskallcdes en del rullende materiel, såvel lokomotiver som person- og
godsvogrc
Ved åbningen af banen fra Helsingør
til Hombæk i 1906 skabtes der {ra denne kant udsigt til en konkurrence til
Gribskovbanen i GiJleleje ved muligheden af førstnævnte banes forlængelse

dcrtil Muligheden blev virkeliggjort
ved koncession a{ 1915 om anlæg aI
banen fra Hombæk til Gilleleje, hvor

r;å'_ ^

,:---å"-

llK dicsellokomotrv hed 2 moderne
af rqS (ll.C,tr.C,tl)
750

boggLerogne

Toget inskaffet efter moderniseringrlo!rn

-6sunmer, der i årenes Iøb er anvendt til forbedringer, er tilvejebragt
aftrdriftenrr, idet det første Iån banen oodt,og frarrdet offentligett, var
et Iån efter moCerniseringsloven af I948.
l{otordriften holdt sit "indtog't på. GDS i 1927, med to to-akslerlerrodenserl
benzinmotorvogne (M I og 2 - begge urlrangerede 196I), de efterfulgtes i
1932 af ydeligere tre rtOdenserr vogne, dog af den noget større tre-aksle-

§
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lS0? Henlchel
n!. Slaz
Købl 19{0 fta rucB (u

-7de type (U S, e og 5). I 194? anskaffedee de første skinnebusser, ,og endelig fik GDS sit først,e diesellokomotiv i 1948, da L l, et 750 hk diesel-elektrisk Loko af |tFrichtrrs seneste privatbanetype, Ieveredes. f
1959 købtes af tTtlal(rr i Kiel et 650 hk diesel-hydreulisk lokomotiv, L 2,

der takket være sin lovligt klangfulde fløjte, har f&et tilnav-net'rElgtyrenrr.
Af de I3 domplokomotiver tlanen her ejet,, eksisterer endnu de fire, nemlig nr. 9 og 10, Ieverede ef'rHenchel'r ved Tievildeleje-banens åbning i
1924 (disse to lokos her yæret, hensat i en årrækle, de påregnee doq nu
hovedistandsat for reservehold på GDS og IIrIU), sa,ut nr. V, der kØbtes
af Kalvehavebenen (fn) i 1934, ogrrvorrrmaskine nr. 11 (ex IIIIGB 4).
Dimensionerne m.v. fremgår af skitserne på side 6 - iovrigt kan - for
damplokomtivernes vedkoonende - henvises til W. Bayts bog: rrl,ococrotives
of the Private Reilrays of Denmark".
Sou tidligere nævnt åbnedes strækningen Ilelsingør-llornbæk i I906, og forlængelsen til. Gilleleje i 1916. Ved banens åbning anskaffedes kun et nyt
loko, nemlig en l-B-0 meskine fra'${affeirr, medeDs nan idvrigt klarede
sig ned to brugte DSB lit,ra (ef.) p, bygget 1882 tiL Thybanen. Af vogne
anskeffedes 6 to-akslede personvogne og 6 godsvogne. Allerede det, fdlgende anskaffedes ydeligere et damplokomotiv, det i dette nurmer ef rrMtr monge gBnge omt,alte 2-C-0 loko frarrHenchelrr, eamt fire bogievogne, hvoraf
A I nu står på Klampenborg stat,ion sou foreningens ejendoml ved forlængelsen i 1916 anskaffedes ydeligere to I-C-0 lokoe fra 'tNydquist & Eolmrr,
og i 1925 kon den Iegendariske 'rSent,ineL-CamelI" de-mpvogn. Benzinmotorvoqne har IIIIGB aldrig forsØgt sig oed, derinod anskaffedes ellerede 1924
et 150 hk dieeel-elektrisk lokonotiv fra [DEVAtr i VÅsteråe, og i 1.933 et
med sarme-trensmiesi.onstype fra rrscandiatr med trB&Sr-motorer (AOO Ut). f
1939 udrangeredee dampvognen, efter ikke at, have wæret benyttet i en &rrække, og i 1940 eolgtea 2-C-0oaekinentil GDS. I årene før krigen klarede de to diesellokoe prekt,isk talt hele trefikkenr hvorimod øan under og
Iige efter krigen var henvist til at anvende de resterende damplokos i
stor stil. Digse heneattes i L947f49 ved overgangen tiI skinnebuedrift,,
og de udrangeredee endeligt i 1951. Sidst i 5O-erne udrangeredes ligeledes hele personvognaperken.
Transport ef landliggere oq søndegsgæster har altid været af overvejende
betydning for HHGB, medens godstrafikken er - og altid her været - af rinqe betydning.
0versigten er - for Gribskovbanens vedkommende - udarbejdet ved lån af
en artikel (fSSO) af GDSts forrige driftsbeetyrer cand. polyt.,G. Thage
i det deværende, ueget velekrevne tidekrift,
'rModeljernbanenrr.
(nflnnr)
Gribskovbenene driftsuoteriel

pr. 1/3-Ig62:

da.mpl okomotiver: Y, 9
- I0, l l (Y1 "_'_5p_gi_t t : _e5_![!!_!)
motorlokomotiver: L I, L 2
motorvogne: M 3-.1-5 (!_gg_1i_9fesel._opr._!gryfgi-!:_benzin)
skinnebusmotorvogne: S l-2-3-4
personvogne: (to-ekslede):.C 31, C 32-33-34, C 37-38, C 39 (aS1
(fire-akslede): C 4t-42

(fire-akslede for s): T 1-2-3-a (I_g:_E!_§p

rejsegodsvogne: D 53, D 54, D 5L56

(for s): u

I

(I:_ex rcoJ_yr 9l)

godsvogne - Iukkede: Qa 103-104, Qb 109, Qc lll-112,

e5tf{

120)

Qc 117-l18-119-120,

_åbne:,,3å,',3i-i,?_izLLZTij,7,3L!,ZZ_,,,_,,,_,,n
(uncn: Y.g.Y.)

Ca 13)

-8llornbækbanens

driftsmateriel pr. l/-1962:

motorlokomotiver:

IU

I, U

2

(5: ex IIV Sm lll)
sp 1-2-3-4 (E_E=_E!_§[I4)
post- og rejsegodevogn: Sb I

ekinnebuemotorvogne: Sn I-2-3-4-S

-

på,hængsvosne:

Meddelelser fra bestyrelsen (forteet).

Brevkort. Sekretariatet har p.t. fOlgende brevkort, på leger:
KB l: udflugtetog (roto e) i Kalvehave (tSSS).
NPMB I: loko 4 med persont,og på BøgeEø station (vinter 1960).
NPMB 2: loko 4 med pereontog p& Tappernøje ststion (vinter 1960).
NPIIB 3: DJK'e særtog (foto 4) på Bøgee6 st,ation (fSOt).
AB l: Amagerbro station (fSOZ).
AB 2: godstog ved Tømnerup (fotoO)(tSS0).
AB 3: persontog (loko 5) ved Kløvermarksve; (fSaO).
IIBS I: Ilallet-loko på østbirk st,etion (c. I9OO).:
HBS 2: persontog ned I{ellet-loko pÅ broen over Brædetrup å (c. lgOO).
HBS 3: DJKis særtog (foto IIIOO) ved Yinding bakker (fSOt).
IIV 1: pereontog med smalsporloko på Horsens g1. stat,ion (19e0-erne).
IIV 2: to smalsporfokos afcporet ved snerydning ved Rask Møl1e (fSOe).
APB l: ['FJ loko I0.
APB 2: ÅIIJ loko 16 (efter ombygning).
ÅPB 3: ÅHB Ioko 26.
APB 4: FFJ loko 38 (Nørresundby Havnre rangernaekine).
ved intlsættelse af kr. I.- pr. kort
+ porto 15 øre (uanset antal) p& postgirokonto 6?3 94, adreaseret P. Thomassen, Strandvej 201, Hellerupi på telonen angives bestill.ingenunutrer,
f.eks. APB 2 o.s.v.
0versigterne n/prirer over brevkort I M AfAt og U 1-8f61 annullerec her0vennævnte brevkort ken beatilles

med.

I alutningen af uÅueden (ved udflugtea den 25.) udecndee ti
fra GDS og 4 fra EEGB).

nJre

kort, (6

Ny vogn. Sou kort neddelt i M l/62 har 'rBlåkilde Møller Fabrikkertr overladt foreningen fabrikkene åbnc godcvogu ZC 500306, i istandeat tilstand,
påmolet, de efterhåndcn næsten forevundnc påakrift-r.
Lidt oo vogneua historle - bygget, hos 'rScandiarr 1890 til 'rKjøbeDhavnr Magistrat,'r ned nunmer ZC 9852 for rrtransport af affald i helc vognladninger
fra KØbenhavne Krægtorv og offentligc Slagtehuac,r (hjeusted:Gb). I 1907
onnurmereret, t,il ZC 99602; i 1923 fik voguen fast, rutepåskrift: Gb-Eedchueene/Gb-Kviat,gaard. | 1927 købtec voguen af trBlåkitde Mr1le" og fiL
nunmer ZC 5OO3OB (hjeoatcd: Ilobro). Eos IUK vil vognen være til råaighed for [uoekintjensten't (hjenctcd: Maribo) tltt
Det er den gidetc af derrsuå'r ZC-tognc, der eåledcc vcd fabrikkene inødekomenhed er reddet fra ophugning, en ilbroderrr ZC 500308 (Scandia 1909)
er for nylig ophugget hoe fa. ttl,dst,nrp" i Strdmcn. De firetrstore" ZCvogne 500301-304 (Iterbrand l9l2-15) - alfc hensattc - forvcntce at, g&
(pr)
sa,mc vej i nærneste freotid.

Jernbaue-nyt - kort, fortalt

komer igen
i næste nuEner af

ilMtr

Dctt,e numer er redigeret af Erik E. Joncen.
z
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