
nneddelenser fra
DANSK JERNBANE.KLUB.

M 5/63

HøNG-TøLI,øSD JERNBANES DAMPI.OKOMOTIV NR. 5
bygget 1 19OI af maskln-fabrit:t<en ilVulcsrl
1 Maribo tI1 odsherreds Jernbuer Eolbæk.
Foto3 P. Tho0aasqa.

r-koEotivet er det sldstc af de 18 dæplokomotiver, d.er byggedes afrrvulcantr 1 Marlbo og setldrg d.et eldste roko,otlv med iender pI-ae aausteprj.vatbuer. Det er 1 fl.D atæd, ked.ler er fornyet f- 1949, og lokoet h.arsiden d.a ku. kørt ca. lTooo kr. udoyer den hlstorlare tntlresfe lokoet har,vil det ogeå være tlr stor ga* for vor bu€ på Lorlæd at få en r,idt .tør-re @askl.Ee end de to, vl. har.
Da k-lubben! økonorul trar E€Bet swrt y€d at klare deme uskaf fela€, op-fordrer vl Eod1e@eme tr,1 at deltage 1 den amoncered€ udflugt elrer evt.oå uden uåde yde 6t bldrag tll uaiaffera€n af maskiaea. Det ku !Ew€s, atfler€ m€dlemer har erklæret si8 vlrlige ttI at tåae klubben 50 elrer Loo kr.Eod at lånet tilbag€betaI€s om et par år.

Jul. /JuU 1963



J€rnbe€Eyt. kort fortaJ.t:
Å3 har af SNNB købt Pakvognen G 55 (uænf<ewogn) ' Den flk E 1 på AB'

endnu.nskiEebusEotorvognogpåtænSsvogIafTGoJ.vognene
å god atæd aoE de før3t 1€versaå' »e kørteB derfor på SJ-
ogne ].ltra Q 3? fra Ilak1latuna tIl' ltolbæk' (Q 37-togtttt *-
1t ti1 t"Ltpåit af eualsportatertel på normalaporede stræk-
og tl1 værkateder og J.lg,n ' ) ) '
YBoa 5r ";u;F;t 

rri - nve'itTJ-t*"t' S 28 os cs 4r'

OHJ! D-EaskLne nr. ft 1 begyndolaeE af oal ' Sroen med

et par af J€rnbu€E r den redvlrket vod optagelae af en

ny åanek fi1u, aom IITJ'

KRB har solgt sE 5 \g J€rnbue' sutldtg €r optapLnge!
;-.;r;;;T"ev.ai pe*on.porene er fJernet'

NFJ sE 6 og NFJ SP 11

DSB er på Å14 nået tt1 Sønderborg by Eed optaBningen af aklmer' Sporet Ee]-

ffi iiu-"e b"o.t ." dog lkk€ taget op Een aafal.t€r€t over'

Det 2o/l af].evered€ "Frictrsn MH l?o til 1' dlEtr1kt'

+Ø'



2cri6o-Q5ou§bo(m

§em6cup
(lEtrcenus6cnen)

Q5eretutng Drn .Odfteu

1962
(l*. Driftøpetrose)

SEpdEoht:
D- 55o--.r

DSB's nye 8-vogns lyntog

Den gæ1€ ætsbuegård i Aaberaa, der blev opført 1 1g99 1 forbi[d.e1s6Eed åbrlng af buen tll-cråste!, og ;;; riå", 
-t.u"neme' nedr.gger.ce .on31' Earts tg26 nar vælet aDvendi tr.r *t.uirstatlon bllver nu nedrevet 1Jul- ju1i, d.a ltovedve jen geue, Aabenraa ekal rettes ,a. oel-".-et særpragetEind€ oE der sule a'tsbuetld, der hem€d foreyi.nd€r i."-uiuiir"å.;;-G;i--

. P.o 26. DaJ Lg53) dage\ for soMerkørep].æeEB 1krafttrædeu, b1ev e[ator da' r' Nakekowa ,.lstorie. Byen står fra deme dag 1 forbind.else Ee. xø-ben]law Dsd et dlrekte tgqr_i fårste oEgang MX_Ioko oB alu. peroonvogae,Een Eenere et ri8tlgt rødt l)mtog' aer å1tåre wiI bliie ."uåJå"r"", når åotsl.dste TED-1yntog indeættes.

Prls kr.8.-
Ka orhveryes v€d lrdbetaJ.lng af bo_løbet på poetgirokont" GZI g4, i.--Thomasaenr,StrudveJ 201, HeIierup.
Husk at anføre på nkupoa t11 aocltå,ge_renlj l.vad der erakea for d.et J.nclbefal._te b€1øb.

Sønda6 aen L2/5 m-
koE en det af DSBg
aye ].yntogrEat.r1el
tiJ. Køb€Dlxar H.
De f.].€at€ af os har
v€1 Bok f.ært oE I)m-
togane 1 åviaerne,
hvorfor wi kun akal
brl.nge et foto af
].yntoget set rrbag-
frarrog p1æ ovsr
vogntyperne.
Fotor tegal.nger og
pluer på forsi.der
og ræst6 sl.de e!
fra
NVINGEHJULE"Iil



z-

2 Easkl.nm'
ru' tJenoatekuP6 tl.1
aI€ og tl.1 reatauratlona-
. tJenest'to1].et'
i. irr evt. freotld1gt

radiosætal'em1æ9.

atyrorut
47 s1ddoPlads€T 2 k].aase'
2 tol.letter.

ta
Se].zgltt€r.
35 rlddepladsor 1
2 tolletter.
ru t11 barber1ng

k1asse.

og fr1!€!1n6.

20 ll.ddePlaale€r 2 k].asa€'
køkk€n. bar.
i8 ataåeptaagor 1 restauratlon'

51 llddep1ad3€r 2 k].aase'
2 tol].ett€r.
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DANSKE SIATSBANER
I.dlstrllst

Københah, den 2O/5 11967.

gg4w
Tkt

str Hetgormd-Københam r-B# -RØdby Fbrge.
Togp3 Nh.
Seklng: 1 a. b. Mdt: 0b. HgI. Vops: Kh. Kk. Hs1. Ro. I&. Nf' Rf. IVs, 0b.
Bsek:1xh. lRo.4I'b. 17Vm. obmstr: IKh.5OI.5Ro.8Bg. IOvo. UNf.45vs.
Slngstr: I HI. , Ro. 4 lh. t5 Ift.
8ru E Burmeister, Rigensgade 27' ).' K. 1. telekolome, Vm.

9s! 9c Iclle l-de ] 9e -!r-292 :
Dmsk Jernbme-Klub har bestllt befordring for ca 15O personer fra Københam H tlI

Rødby Færge og tllbage torsda€ den 21/5 såteaesz

]&qLæ.: stos 8609 København H-HasIev
arb-tog Haslev-lhstved
stog 8119 }hstved-Rødby FBae.

TllbaEere.lBer wtog 8t66 Rødby rbnge.Københam H.

I den anlednlng trdfes nedeffite formtaltnlnger:



7

og sodavæd ,, udflugtsvogneE. E11er. v.ar d€t .n fLD tur I fint y€Jr på €r fln
bme. D6t kæ tre116r lkkG ægte!, at turer Bav ot I)@t ov€rakud, der ku
hJe.l.p€ 1ldt på vor rkoroEi.

IMUSEITMSTOGET', t€guet i Marlbo turr-.tforenlngs
nye broclrure, dor €r udsond.t 1 5O.OOO oks€Bpl..

I4BIE9=EåIPI9!Y

\/7\r'
årt.gn"l"" over IJ'a EaterL€J.. T1.J. dea €r 1 re11.€E-ettef.eer:

Der t1lføJcls PaJ<voga Ev 5O onbygget fra peraoEvoga Cc 11 af LS lg5l.Der sJ.ettess Pcrcorvoga Cc !J (udruga.øt, t96Zl -
P€rsonvogl Cc 1l (oubygget tLl pakvoea)
PersonvogB Cc 1l+ (udrueerct L963)
Peraonvoga Cc 1J (udruge=ef t!62\)

Desudeu ken udsr n.Amærkn1ng, tllføJca, at
- peroonvogn Co I tl.d]' var UTJ Cp 3l
- pelaonvogn Cc 59
- peraoEvoga Cc 15
- peraonvoga Cc !8
- pakvoga E 66
- pakvogb E 67
- pakvogE E 58
- pa}voga Ey 54

aprt

- $tJ CA 32
- I.{BJ Bc 15
- l{BJ cc 5E
- t'fTJ E 8()
- NRJE 82
- YlJ Ec 8! (atadJ'g påual.et vognen)
- IJ CbTO

SrrIig redrlclclre (lI ta) udreudt.
atrrre bcgivcnheder. Iug. 0, Lindltrm vrrE!'!rs ulsrvlrEeqer. lug. u, llndltrm v!rigent; alle valg til beatyrelren ver gcnvalg. D.i v6dtogG. rt alh;lde ekstraordinrrgeDcr&IforguliEg til elteråret! .&dr€t valgulde til valg ft b€ltyr.IseB.

indeholdeldc opslage-,
(TIB) cneretsbe"if tiog,
ker, billGtter D.y.
postsiro 67, 9{.

P& Bortby Frrgc udllugtcn rolgte vi l.r-;;;;;;;;;-lou rtrrris havea på lager:GI I GjedEGr et. l89l Eed Wrroedinde-hjuldepcrcn EDDA
DSB I Nykebing ts, gl. rt. Ded DSB- og IJ dauptog (teget lra hojbroen) ct. l)JO
DSB 2 Masncdc tlrSsleJer ued frrgcr, oDLr. l9l0

Priren er Etadig I kr. pr. atk., porto 15 rrG urnlGt rtrtal.

SUKRE'I'ARIAfIITS A)ItESSll: p. ThoDr.lon, St.raodvcj tlf.llu 79\ V, kun tirrdag-fredag og lrur kl.fo-l{. -
korrelpoudoncc beavirer dog lejlighedsvlt.

_6_



STAII0NSFoltt(oiiIELSEi.liu: TrodB aI påpaseelighed ver et eBkeIt laldet ud: SIp ' s16oa"-r.
O.i u", ol"l Eig, at en del eidespoi har halt forkortelge i en kortere årrakkc, og føl-
gende karr tiffejes: Åvg =.4'lslev g-"gt"' S, Bgn = -uorrls l'lerg€lrpor S' Bff ' BiølsleY S'

fm = ilerning Mårgelspor S, Hyg - Hylke gruegrav S, Nrg - lraur gnagrav S' lleg - Hesenbro

gro.grev s, [i" =-nlsåat j, senere Rislev lJ. - l)er frar veret loreepurgt ou gruntlen til,

tiI so@rer? GDS har fÅet ny godsfri@rker og har anvendt Christ'elrs
bikini-pige fro den kcndte pl&kai. - Apropor godelrimerker: Et virkelig
interessant, ouråde, der forener filateli' ned jernbaneiRteressel Der er
uængder af EErker med interesEaEte not,iver' lokoootiver og rndet nlleD-
de uateriel, signaler, stalioBGr u'v. 100 forekellige Earker Eed nævn-

te Eotiver iÅ" ilt t..'.:'t.- i tsekretaliatet. i)et lonylig udkome sMled€
tiIlag tiI neinhold JeDaenE katalog over daoske Jernbanenærker låe til
fr.5,lO. -ielve kataloget er deaverre uitsolgt, og brugte katalo8er Eøges!

t)er betsles llJ-I5 kr. for n*rte kåtelog efter udgcende.

Uda€Ddt af Dmak J€mba€-Klub' StrædveJ 2O1' Y€ll€rup-
R.dat<tl'oB: Pou1 Sk€bve Raanullen' R;tt;i";;;'slutt€t 2S/'-6)'

FORENING TIL GAMLE SKIBES BEVARELSE

o].1efyrede turbl'neak1be.

ai, itøos havde hedet Km. Indlil l9l, hed ek8pedltioDsstedel (ongaEarx'
!trN TDAYIEP riaLilliøc rpisendo iil (iilleleIION Ixf,l, HtN I'IIAXKER eilskillige rejseodc til Oilleleie og lisvildeleje

SIS >>Shjelshar<< blev byggeti l!15 påJ Riog-Aodereem

Skibsværft på Fredaikøm i Svmdborg til Dmpskibs'
ætskz-bet Skjelskør A/S Den hu indtil foråret 1962 baei-
Iet ruten Skælskør-AgemeOm, eo tur, der tog 2 ti-
mer hver vej I de 47 2.r har dm ialt gjort 15 000 hrre og

seitet en strækniog,'der svarer til 212 gnge iorden ruodt
Deo lilte 2-cyl dmpma:kine (cmpouad) på 75 HK

er i god stæd og hu iø\'rigt aldrig fejlet ooget Dmperm
er kulfyret, men så lil1e, at Irm kao ktare sig uden fyr-

bøder, idet såvel mkine som kedel og fyr pæss af ma-

skimeLeren, og så e den biltig i drift, idet do seiler

120 km På 1 to kul.
SIS »Skjelthor<< blev, da rederiet i foråret 1962 indstil-

Iede driftm, solgt til ophugniog hø H. I Hruen i
Odrue.



a/a trSKJEI§KøRrr er neu11g d€n sl.dlts duper, d6r er tl1bag€ her 1 lædet
af 'roverko@e.Lign størrelse. Sklbet er bygget af ståI og laforatærket. Det er
kl.asset L Bureau Verltes og fors;aet Esd 4 vudtette akod.der. Det b].ev bygget
L L9L5 på J. Rlng-Anderaens .kl.baverft på Frederik6øen 1 Svendborg t1]. Dup-
skl.b6se1skebet SkJe16kør A/S.

Daperen er af op].ugaLngsftmact t11-
budt veteruakl.bsk1ubben for 13.5OO
kr., og Eu har snart fået aulet he-
1e be].tbet aaEreE. En række større er-
trverysfl.ma6r har tl].budt at atøtte
Dcd aåve1 penge soE sEøreo1le, mal,.ng,
e1ektrlskc artlkler E.ro. oB 8ldst Een
l.kke E1Edst Eed EasklMestre.

Forsk€]-J.itc rut€r h.ar reret på tale, såledea ceJ1ads på Roskllde fJord
i tllslutnlng t1l det koMende vl.klngeekl.brEuaeu e].I€r leJlada fra BedholE
L forbl.udolae med wort eget tog. Det sLdate vi].le Jo nok, aet fra wort s;as-
punJ<t, wære det bedate. For h.vi.Iken aewærdlghed. vl.Ile det l'kke vær6, hvl.s dup-
toget kume kør€ ud på BudholE haE, ved a1den af dupsk1bet.

DFDS'
Det forenedo DMpsk1bs-Solakab b].ev Btlft€t t f855 på initlatl.v af C.F.

Tl.etgen v€d aaEmens.Iutning af aJ.J.erede beatående dupsk1b.ae].skab€r. 56lskeb-
etå f].åd€ beatod d,en L/7 186? af 6 nju1ak1te og 9 akrueskibe, 1a1t 4.175 BRa,
og a](tiekapl.taJ.eE var 57?,600 rbd,.

I dag har Ss].akebet ialt 71 skLbe, ca. 2OO.OOO BRT og aktl.€klpita].oD er
SO.OOO.OOO kr.

DFDS har la1t eJet ca. 4OO aklbe, og er ko1o6cB1 udv1k1inB har ftndet
6ted 1d.e anart hudrede år, Se].skab€t har ekslsteret. Deme uatvl'k].l.ng km
f . €ks. v166c ved at saroen1lgne ot af de førete Bklbe Eed et af de sldst byg-
gede .

s/6 trUFnCn u/e {KONG OLAV V"
Bygget 1865 af Baugarten og BurEeist€r. BygBet l96L af Aalborg Værft Å/S
Overtag€t I L867 fra H.P. PrLor. Overtaget d,e\ ?/7 L96L.
Imgd.e: l49t 4,,
Br€dd.e3 20rOn
Dybde 3 -L].r .l.tr
BRT: 344
NRT: 2I9
HK! 60
Fart: 9.25 knob

3=Egggg:
1. &laaac ao
2. kJ.asse 7
'1. k1asss 53
Ia].t: ........ 90

IÆnedc o.B.:397ILn
Bredd6: 5JrO'
Dybde: 38t|"
BRT3 5l5O
NRT: 2509
HK! 8440
Fart! 20+ knob

Paagagerer 3

1. klaas€ LL7
2. kl.asBe Eeal køJ. 278
2. klaaaa udon kølc 80<

IaIt: . ..... I2OO

a,/r trUFFDn b1€v skruet red af 1e på StettLn€r Haff den 4/2 188! på reJse fra
KsboD.baE tI1 Stettln. Der oEkoE iEg€n v€d forliset, ot ae[.re b1ey .kLb€t
bJcrget, ført tLl Køb€D-haw og ophugget.


