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fra

DANSK JERNBANE.KLUB.
tq, 6/ 62

September 1962

DJKs nyeste loko "E1se'r, modtaget som gave

fra Cementfabrlkken

nDanlarr i Mariager.

stat.us rt. 7/9 7962.
Dansk Jernbane-K1ub har nu eksisteret
i 1! år, og vi har nu fået aå
mange erfaringer
Eed hens)rrc. tl1 vores efterhånden ret forskel-Iigartede virksombed, at der kan være an.ledning ti1 at se ti.I.bate på,
hvad der er nået j- det forJ.øbne år, og hvad d.er skal nås i den nærmeste fremtLd. Da vl startede foreningen forrige år, var hensigten
dels at sarule aIJ-e jernbæeintereaserede
i en forening, der kume
trave en vis s.l.agkraft overfor omverdenen, de1s at skabe Eulig}.ed for
gltndlæggelse af et aktivt Euseun for de danske pri-vatbaner. på det
første punlct har vl nået en del, idet foreningens medlemstal nu er
ved at nå op på 4OO, og vi trar haft god ørenlyd både i pressen og
radloen. Imldlertid
mener vi at kume nå et betydelig større medleEstaI, hvis alJ.e medlemnerne gjorde a1t, hvad der stod i deres magt for
jernbaneinteressered.e,
at få aIJ.e de
de kender til, at gå ned i foreningen og særligt mener vi, at der bør kume gåres mere for at få
aktive jernbanefolk Eed. Trods a1t er det dog i alle jernbæefunktionærers interesse,
at vor forening, der er den eneste betydelige
forening af jernbanej.nteresserede,
får så megen tj.lslutning,
at mal
vil høre på vore Eeninger på smme måde, som der altid tages hensyn
ti1 motorfolkenes organisatloner.
Deme lnteresse for jernbanerne må iEidlertid
meget nødigt udarte på
en sådaa. nåde, at jernbaneforvaLtningerne
bliver mere lrrj,terede
end
tilfredse
Eed vores virksomhed. Flere baner har i den seneste tld
k].aget over, at de har fået talrige
og temelig
besvær1ige trenwendelser vedrørende opf.ysninger oE baernes historie
og sær1i6t deres
driftsl[ateriel.
Vi har afta1t med disse baner, at de kume sende skri-

a somer.

VJ' håber i vinter

og i foråret at afholde en række ekskursioner både
i Damark og ud.Landet, ligesom vi håber at kume skaffe en række gode
Endvidere håber vi at fortsætte udsendelsen af bøforedragsholdere.
ger oE privatbanerne og ædre jernbaneemer og j. fremtiden med bedre
bil1edgenglveJ.se end i bogen om NPIIB. bnde1ig vi1 vi prøve at skaffe
et klubloka1e eventuelt i en af vore vogne og skabe et arkiv ot bibliotek,
hvor medlemerne kan skaffe sig ellers vanskeligt
tilgænge.lige op]-ysninger.
Vi har i foråret søgt at bedre forholdet tiI modelforeningerne,
idet
visse modelvi, a].le har stor synpati for modelbyg{lerne. Når lmid1ertid
privatbaneme,
taJ.t
at
].ave
museum,
udgiwe
bøger
om
forkredse }.ar
om
anstalte damptogsekskursioner og lignende, wi1 vi i nogen grad advare
mod disse bestræbe1ser. Også her vil altfor
meBen spredning bevirke,
at det he]-e b]iver vanske.l.igere tilgængel.igt,
at turene bliver dyrere
og at de enkeJ-te foreninger må udsende bøgerne i så snå opIag, at priat aIle
også her opfordre tiI,
aen bli.ver altfor høj. Vi må altså
jernbaneinteresserede
så vidt Eu1i8t samarbeider om disse ting og
derved. skaber de bedste muligheder for vor fæ11es lnteressea freme
Købentravn

1 sept€Eber 1962.

M. Bruun
P. Thomassen
S. Jørgensen
Poul
Skebye
Rasmussen
H.O. Thorkl-I-Jensen
B. Chorfitzen

Birger Wilcke

Det meddeles fra Sverj-ge' at SJ har rettet

om at overtage damp].oko F 12oo (osn n 954) ti1

henvende].se tl1
sJ,s museuE.

DSB

SIDSTE NYT: DJK har af l,angelandsbanen købt benzin-Eekanl.sk motorvogm nr. M l. Den ventes at ankome ti1 Maribo sidst i måneden.
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Meddelelser fra bestyre.I-sen
Restaureringearbejdet
L vinter.
sommeren -e11er regntiden oE man wi1- er nu forbi,
og der tages fat rned
fornyet energi på restaureri,ngsarbejdet
i Klampenuorg. vl håber t11 naete
aæeon på ltBJ at have såve1 de 2 ØsJS-vogne som KSB c 20 klar tiI
lncteættelse i drlften.
T11 det meget omfattende træarbejde på ØSJS-personvognen mangler vl
stærkt en tømrer eller snedkerrs bistand. vi håber en sådan viI Eelde
sig. Det betyder dog ikke, at vi lkke har brug for Der€s hjæ1p. 4!b 6"
ve].koEmen, og der er arbejde for alles ewer,
Li-gesom i foråret godtgør vi blrtetten
Københaws Bybane/Klarnpenborg for
4 ti.mers arbejd.e, og 1 begrænset ornfang kan arbejdsiøj
udIånee.
ArbeJdgtiden er so4 hi,dtif:
lørdage ca. lj - 18 og
søndage ca. 9 - .., ..
vor personvogr HHGB A 1 i Klanpenborg, der hidtil
har tjent som ]-ager og
værkstedsvogn, er det tanken 1 vinter at ornbygge til arkiv-,
læseaalaog mødevogn for Eindre møder, studiekredse og 1ign. Det nuværende arbeJdshold kan i.kke påtage sig denne opgave, hvorfor vl håber nogLe medlemmer
vi1 melde slg ti1 deme opgave, ligesom vi opfordrer med.lemmerne t1l at
komne med forslag ti1 vognens indretning,
ØSJS nr. 6 i Roskilde arbejder et 1111e hold regelmæssigt på, Aftate om
deLtagelse nå ske enten med
Robert Jørgensen, Peder LykkesveJ 50, 2, Københaw S. Telf AM 3281, y eller
Svend Jørgensen, Blichersvej
5, 1, Helsingør.
I Maribo skal der i vinterens 1øb foretages visse reparationer
af vort
Eateriel og drej6skiven,
der ligger i BandhoIn, skal rustbehandles og
Ea1es. Medlemer, der vi medvirke ved dette arbejde, bedes hanvende sig
tiI sekretariatet.
Jyllandsafdellngen
viJ- fortsætte med restaureringen
af HJ:)/l{v-bænkevognen,
så snart deme er an-kommet til Yej1e. llenvend.etse om dettL arbeJde beåea
rettet
ti1: Lars Åndersen, Nj.eLs Skousvej 5, Mølho]m, Vej1e.
(SJ)
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Sekretæren (Strandvej 201, .Hellerup) minder om at ekspeditionstiden
tirsdag-fredag
k1. 10-14. (TeIf , HElrerup 794 y).

er

Medlemsmøde:

yandaF den 15/10 kI. 20.OO i Trafiketaterne,
Trommesalen 2, 5 sa1,
København V. Hr. Uwe Jepsen, Deutsche Bundesbahn vil (på dansk) fortæl1e om moderniseringen af De tyske Forbundsbaner. Herefter holdes
auktion, og sortr sædvanlig er der ti1 sJ-ut lejJ-tghed t1l at få en kop
kaffe e1ler te.
Sydfynsturen d,en 76/) blev veJ-signet med godt veJr bortset fra opholdet i Ringe, hvor det regaede. Toget var oprangeret af TKVJ I3O,
der var kolMet fra Ko1din8 samme morgen samt OMB C 16, C15, Cl8, B 5
og NFJ DH 56. Ved afgangen fra Od.ense havde totet ca. 8J rejsende.
Efter nogle minutters ophold i. Ringe fortsattes
mod Fåborg. på denne
strækning standsedes ved aJ-1e stationer.
I Fåborg var der arrangeret
fællesspisning
på ',K1intenr,. Det må være længe sj-den, der trar været
et damploko 1 Fåborg, for der er irr€ien vandkran, så maskLnen måtte
have vand wed Falckrs hjæIp via en brandslange. på samme måde ordnedes vandforsyningen i Rtnge, kun i Svendborg var der vand i vandkranen. På vej fra Få ti1 Re standsede vi kun en enkelt gang, og det
var for at samle damp fordi et kedeJ.rør ikke havde det så godt. Mel1em Re og Svg krydsede vi to6 22f i Stenstrup og med en ll11e forsi-nkelse ankom wl til Svg, hwor de fleste deltagere skyndte sig ti1 remisen, hvor der på et sldespor er henstillet
4 danp.loko: DF 111, HS
393, HS 384, HS 391. Da maskinen l.avde fået vand, af8ik vi næsten ptanmæssitt mod Ng. f Skårup nåtte vi vente 1j,dt på tog 188, som vi skul1e krydse. Fra Ng ran€ieredes toget ti1 Ngf.
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P. Ttromassen, Strand.vej 201, He1lerup)
Næstved-Præetø-Mem Banen (DJK 1) (røbenhavn L962)
Jl sider, indeholdende 24 illustrationer,
oversigtskort,
sporplaner m.v.
Pris kr. 8,JO (porto 20 øre).
Maribo-BandhoIm Jernbane (o.lr z) (Køtenrrawn r952)
12 sider, 1ndeh.o]-dende 8 illustrationer
og 1 te€ining af MBJ og DJKs materiel.
Prls kr. 2,OO (porto lJ øre).
rrOd.in og Roeskilde" (Danst Lokomotivmands Forening) (føUenrravn 1952)
88 sider, indehoLdende fotos af de fleste
af DSBS damp- og motorloko sartrt motorvogne.
Pris kr. 7,50 (porto kr. 1,OO)

Postkort i
AB I Amagerbro st. (f9o7)
AB 2 Inko 5 ned godstog ved Tømmerup (1956)
AB 3 Loko J med persontog ved Kløvermarksve; (f94O)
APB 1 FFJ loko 10
APB 2 AHJ .Ioko 16 efter ombygning
APB 3 AHB Loko 25
ÅPB 4 F}'J loko 38 (Nørresundby Havns ranger].oko)
DJK 1 Irko nr. 3 rrPaxe'r ved remisen i Maribo (1962)
DJK 2 lnko nr. I 'rFaxerr med persontog i Merretskov (tg'Z)
DJK 3 Toget på BandholE st. (1961) NB!
DJK 4 roget under indkørse1 ti1 Bandholm (fg6r) Unt
DJK 5 lako nr. I 'rl'axe" (1961) NBI
DJK 5 tog på vej over åen i MeriEtskov (r95r) uat
GDS 1 Dampvogn ved Gribsø _ ( 1881)
GDS 2 lnko III j- cræsted (1890)
GDS 3 Lko IV (ca. 18aO)
cDS 4 toto II (dmpvognsmaskine) i, cræsted (ca. 1895)
GDS 5 Grib6ø trinbræd.t lUOZ)
GDS 6 oos-stationen j. Hil]erød (ca. Ip20)
HBS 1 Ma11et-loko på Østbi,rk st. (ca. 19OO)
HBS 2 Persontog *ed Ma1l.t-1oko på broen ved Brædstrup å (ca. 19OO)
HBS 3 Loko IIv L 106 red DJKS særtog ved Vinding bakker (1961)
HHGB 1 Hornbæk st. Eed toe (f9o7)
HHGB 2 Sentinel dampvogn j, HeJ.1ebæk (ryZe)
IITIGB 3 Odinshøj trinbrædt (fSOZ)
HtlcB 4 Loko HHB 4 (senere GDS 11) (rSoZ)
HV I Persontog med smalsporloko på Horsens gI. st. ("". f9?o) -.
HV 2 2 emalsp. loko afsporet u, snerydning ved Rask MøI1e (19OE)
KB 1 Loko 2 med udflugtstog i Ka1vehave (tgSg)
LB 1 Rudkøbing st. i ]-92orerne
LB 2 l-B Z rangerer på færgen i
LB 3 SkrøbeLev krydsnlngsstatio
LB 4 trcto 1-E41-bænkevogn J 145
LB ! Skinnebus på Spodsbjerg st
Iako 4 med persontog på Bø
NPMB I
NPMB 2 Loko 4 Eed persontog på Ta
NPMB 3 l,ol<o 4 Eed DJKs særtog_på B
SFJ 1 Loko nr. 3 "St. Knud'r (1876)
§FJ 2 Fåborg st. Eed tog fra Nyborg (fgo4)
Sr.J 3 nåbor! st. Eed J.oko 8 nFreLai t ioripaaa tJ.l Nr. grouy (r9fr)
SFJ 4 Brobyværk at. med tog mod odense (fgfz)
SFJ 5 Ipko nr. 2t 1 Korinth (1947)

Pris pr. stk. kr..1,oo (undta8en DJK 3-6 (mrt. p!),
kr. Or5O pr. stk.) + porto 1! øre uanset antal.
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alt pr. ,V, t956
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Horsens Privatbaners materiel efter lfvs nedlæggeIae.
tog fra llorsens ti1 Odenee, bestående
Dea L/9 L)62 afgj,k et sørgellgt
der sku]-].e til ophugning hos Fa. H.I. Ilmsen'
af Horsens-materlel'
Som d.et fremgår af ned.enetående, er det ikke ret meget af IrVg EaterloJ-,
en
der forsvinder i deDne omgil8. IIBS og HOJ har nemlig udskiftet
'1s1
mindre god.e godsvogae med lrva, der var i bedre stand. - Der vl-l senere
når medde1e1se heron er modtaget'
kome en orlitrerlngslLste,
Lukket godsvogn Qb 14, til ø§lS
Dmploko IIV lOJ opu.
,
I44 il HOJ
ro5 til HIJS ellcr EOJ
,,
,,
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129 n IloJ
'

n
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n
n
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Benkevogn Q16l
Iiejsegodsv.C IJJ

il

"u

I'ersonvognC126')ltsi
il

,

rrrT
,er5r'HoJ

l0r

MotorvogD tm

HOJ

119 " oph.
140 tr HOJ
14I " oph.
1,12 " lt0J
u oph.
, TKVJ

tr
tr
nnl7o'EGl

164 n

øsfs

ø§rs
oph.
øsIS

ø§rs
opb.

0§rs
flGI
UGI

IIGI

r66'tr0J
t67 il Ir0J

168

.

uGr

t6g.IIBS
17r i flBS
Sneplov nr. 196
P I7l-I8r
Motordræsinen
" oPh.
HBs-materlelr der går til oPhug:r1ng3 Dup.Ioko L 2o5, L 206' Åbne godavogrre P 2'13, P 275 oe P 276.
L.4O5. Ixkkode godawogao
Hoi-materlel' der går tl.]. ophugalng: DaDPloko
is-t-[o.-eB-t*-if.-en-trt*t+, I448,-1 489, t I+5o, Q 451, Q 452, I453' I+81,
It+55,
q-use.'Å;;" s;å";;sr." b 473, i t+"1\, i 475, P 477, P 478, P 48o, P
483.
P
fortalt:
HIIJ: De private godsvogne DSB zM 9g4o]-) ZI'l' 99403 oe, zM 99404, Tre Kroner
da de er overtaget
(VfUy.f.),
er udgået af DSB. lister,
fråigarlnl-vogne.å
Å"tr" frg. De får nr. IIIIJ 4O1, l+o3 oe 4Ol1'
af HHJ ti1 1oka1t urus'Vfuy'.f.]'e sit rullend€ materlel tl'I ea18. Foruden det i oYerLB: ha
og
ematerl-ellet anførte seJ.ges 8 rutebilerr
lTgten
-4 1estbiler
ersonvog:l C 23 ør f.t. und.er ophugning På Vindeby TS'
2;eha
(ned Ford-?
DJK ba
, og vi forventer at overtage notortrolJen
k1ar etand). Derimod har vl- opglvet at købe Vlndeby
Eotor
aler Lkke vi.I.le have godt af en f]-ytning, der også v11trlnbr
Ie bl1ve for bekoste.Ilg.
T11 oversigten ov€r Langelarldsbaaens matårlol 1 U 5/62 er følgende retM ! var RC,GJ M 5. Reisegodavogn D 41 byggedes af Ar16f. Forsidetelser:
pt.
drlften
M 3 foru BaBenJcop et. LB lndstLller
b1l1edet for€stllIer
29/9 7962.
6fi) er købt af YLTJ. Den har fået YLTJ M 2' trvorryEl3 U l+ (ex DSB UcVLTJ'M
2 (ex personvogn D 22) er udrangeret'
å r den tidlJ.gerc
JERNBANE-nyI, kort
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Nyt fra DSBI
af de 45
UX 1045 er nu Leveret og sat i drift ' Hermed er leveriigen
Maskinen vj-l efter endt prøvetid tilgå 2. distr.
I,D(-Ioko afsluttet.
beho1dnlng.
i 2. distrj.kt.
I4H 346 er nu Leveret og sat i drift
motorvogne) er leveret ti1 de københavnske
MM 803-81J (elektriske
S-barer,
har der bl'.
rirrge driftssiklcerhed
På grund af f1er6 Ardel,t-traktorerrs
med
a. l- G1. peri,odevis været rangeret med D 1oko. I Hh rangeres f.t.
Hs. Det ør Hs )'73 og Hs 415, der hver har ca' en måned ad Sangen.
C 71O
i Kh efter S reparationC 7O8 er udgået fra centralværkstedet
reparatj-on og viJ- udgå fra værker i øjebLikket inde til tilsvarende
C Jo8 1
§tedet d,en 28/9. Herefter findes ialt 4 c-maskiner 1 drl.ft:
Ro, C 71O i Kh, C JlZ oA, 7L7 i Kb.
Maskinen
fra 2. ti1 1. distri,kt.
1962 overflyttet
D 8O4 er pr.2I/7
er for tlden i Nykøbing Fl,' hvor den bl.a. fremfører bal1asttog på
atræknlngen Nf-Rødbyfærge. D 811 er hensat på Gb den 2/9 t962 grundet
er nævnt,
D 838 er ikke, som det ofte fejlagtigt
udløbet revisLonsfrist.
utlstyret Eed anlæg til forvarmnin8. De rør der er monteret på maskinen
af en rmbuk, der uvendea ved anbringelse af
tJener ti]. da[pforsyning
el-Eaater v€d de nye S-bane m1æ9.
E t81 har i
E 981, E 982 og S 735 hanstår på Gb S rep. og udtørret.
svenskbygget tender).
tender (nittet
øwri-gi fået D i7)'s
Da E p88 d,an Lo/9 stødte ind i et godstog wed IIt., b].ev den eå beskadigst, at den forrnentlj-g må udrangeres' selv oE d€n for kort tid
siden l..ar været l.nde ti]' S-revislon'
I Kor6øt henstår Oeln t4/g - på veJ til ophugning J- Odense - følgende
loko: c ?o1, D 823, F 460, r. 468, P 919, S 72!t S J2\ os S 734,
og
Udsalg på A1a: 8!o t skl.nner (36ooo ø 5 24,:9 tce), 28 sporskifter
Alt samles På Sbb, hvorfra der en 6il9
ca. ]^25 t forblndelsesdele.
dagll,g køres til Sdb. DSB påregner selv at kume anvonde 5OoO m skl.nmed€ns resten af svel].erne ska]. opner og godt IOOO fyrr€sve1lerr
lagres e1ler aæIges.
NeJr DJK har lkke købt den grå vogn, der står i betænkelig nærhed af
I mJ-ednlnq af -at
,o"å ,og.. i Klampenborg. Den er ku komet dertll
strækninger (se Vindet achielzlake SpEMA-tog truserer på sJælludske
gebjulet 1961 stde 261). Den grå vogn, ilspeclalvogn nr. 491", Irar
1891+ som.cJ I serLen Lo)o7-3L61
Bvgget hoa scildia
iørlenae hletorie:
III kl. peraon- og tåååfvoen (4 t<up6er, 4o pf.). ont<ring 1920 ændret
tl-l cJA ied kun 35 pI. - I-194o omlvggedes .og.eo; kedJ.en (1111e varfiernedes og reJsegodsrum Lndrettedes. sidmekedel til togopvamlng
togførerindfettet
nu 27 fæ1lesk1., da et sætidlg
depladeantallet
i 1941 må en forskydrum flk kakkelovn. - Ved. den store omlltrering
rrlng trav€ fundet sted; cJ og cJA vognene kom ti-l at hedde cT efter omuygnrng tJ.l togføreryo8ne. Den pågældende voga, cT 10319 omlltreredee
1o3I9 var lkke bygget ho. Scandia 1
1-Ll Cz-44L7, mån den oprindeliSe
18p4 nen hos G6rlitz L rBgT - - cZ 4417 oudænedes ti]- opnåliaqi1ggn
(PTh)
til sPecia].vogn nr. 1191.
.". f f 1948' l. 1958 onlitreret
Anno!,ce:
.ftfrr.t
nogle af DJK.s jydsk-fynske EedleErner er 1 beslddelse af dlaiår. (roruyeg€t D, H' N' PR' R og avensk D)-og
poaitLver af "Jydat-i;;k";
trar jeg diaa af 'tsJæIlandsk€rr 1ok: C' S og
iu.nc tænl<e slg en byitetrandel,
af koPlr dlsse wl1 na'
darak E. E'vt.vi1 Jeg gerne Iåne diae tl1 frenetllling
1ok.
same11 med aftryk af o.talte
"sJallmdskerr
b1lve retirneret
turllgvle
Koreør'
Henvendelae tl]. J. K. Petersenr J€rnbæeata'tlonent

Detto nu.EEor er redlgeret

af Pou]. Skebye RaaBuEsen.
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