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DANSK JERNBANE-KLUB

IleddeleLser fra bestyrelsen:

F 0 n i il i li G i i' 0 11 v r R l. I ]I G

Adskillige privatbanecirektørel. og statsbancfolk har j. cen senere tid be-
klaget sig over cie vanskcflgheder, der opstod vr--d, at,Jer eksistereda tre for-
skellige. foreninger ned delvis sanne formå1 og med navne' 'ler j- hvert fald i
forkortefse nlinder otn lrinarrden. ilian modtoaj såle,les plr Iijør'ring Privatbaner en
hcnvenCelse fra DJK orn kørse1 meC danpsær'tog på lli,A og kort efter en lj.gnende
henvendelse fra UiiJK for derfor endelig at modtage henvendelse fra DIvlJU, sara-
nenslutningen af fl\;.TK og de øvrige norlef jernbanel{lubber on et notortog salnme-
steds, hvilket har voldt nogen forvirring blandt personalet, som man næppe kan
forlange skaf være bekendt med hvilke personer, der tegner a1le dj-sse forening-
er. For at gøre forvirringen komplet er der: nu i forbln,l,else med IiilKJs 25-års
jlrbifæum stiftet et nyt selskab, Jernbanehi.storisk Selskab, hvis formål dels e:
at yJe støite ti1 det arbej:1e, som DIIJK rrdfører med hensyn "til efterforskni.ng,
inJsamling oE bearbe;lCeise af jernbanehistorlsk nete.riale og oplysninger, og
ti1 klubbens arbejde ned ved or-rblikationer, foredrag etc..at virke ti1 fremme
for inter.;es:n foi' incenlanCske og udenlancske .jernbaner (samt sporveje)",
hvoru,lover selskabet kan I'yt] e ti.lsvaren,le støj;te ti-1 anC:'e og sr:1vstændi8t sØ-
ge ab irrrlsarnle stof og viden om.jernbanernes forhold og viderebringe denne vi-
r1 en Lil s--lskabr:ts rnerilemlner og anLlre jernbaneinteresserede. Selskabet s<al i
vi.dest rnuligt onfang san:arbejde med instltuti.oner, aikiver og samlinger og her-
under virkc ti1 ø6;et benyttclse af og interesse for jernbanemuseetr leknisk I\iu-
seum, )et kg1. Bibliotek og andre biblloteker, Rigsarkivet, Landsarkj.verne sall
de egns- og lokalhistoriske arkvier.rl

)tt l:an il{k,) ltxr,;ies, at r)ansk .Ternbane-ilfubs best...Ire1se blev no61et over-
rasket over at horc, at l-rilJII havde stiltet dcnne for"enlng, hvis formål for en
stor dels vedkorr,rlr-.nde 61 'ict saiilnle son DJKs, uden i forve;r-'n at have drøftet
spørgsnåIet med )JIi. )a vi foresourgte om den nærrnere n:ning med det nye sel-
skab, fik vi onl.yst, at selskabet ikke vilfe afholdo nogen stiftencle general-
forsamling, nen at 11cts beslyrelse sku1le være den sanne som DIvUKs. På vor fore
soørgse1 on ler \er:eftc:: var anledning tl1 at stifte en helt ny forening' flk
vi.len ternrnelig klari: ht:sked, at man ikke cveralt havde mødt forståelse for gi,-
ne henvenrlelser, hvilket nan mente hang sanmen meC en visse steder svigtende
forståe1se af nodelarbejrlet, hvorfor nran havde ment det ooportunt med et andet
navn ved i-n,lsaml ir.ge;n af historlske arkivali.er og 1i.gn.

ilvaci rl.er støder os l dette, er de yder,l-igere vanskeligheder,',1er i
f'rernti,len vll oostå, niir jernbaneintcressen skal spredes over sa mange udadti.L
uafhænøige forenlnger, hvoraf de tre, DIUJK, )I,'IJU og det nye selskab, l realite-
ten er noget nær det sarnne.

Vi mener ikke, r'ler er brug for nye forenlnger, men sl<ullc der endellg Ia-
ves et særskilt,ternbanahistorisl< selskab, ville vi irave funrlet riet rimeli-gtt
on rnan oå forhånd )ravde drøftet dette ned D.TK.

llvarl cler også i nogen grad må virke stødende erl, at man j- fornålsparagraf-
fen nævner landsarkiverne rn"dens nan onhyggel-igt undlader at nævne banen på Lo1
1and. lfter det arrfØTte nå vi m,rne, at rlannelsen af den nye forening virker
nalplaceret 

Køb:nhavn i august 1967

?i.rgcr,7i1cke
ll. O. Thorkil-JL--nscn

S..Tørgensen P. Thonassen I'[. Bruun

B. Chorfltzen ?ou1 Skebye Rasmussen

!-r. IttJSEL OG t'o1'OGIi I'']]IiI]'JG i)A JIIu, l,:\llURli]rS Oi'I]{riDE

På bag6rund af en episode på en nordjydsk statsbanestat1on, Lvor et
af wore uest werdsatte ned].crmer bLew attraperet af stationens personale,
der i deres eEienskab af medlemer af det stedli.g hJemneværn' øJensynll5
uden al for nregen besl<æfti6else, mlstænkte hartr for apionage til fordel for
en fjerrdtlig na8t, som det jo hedder, i.ordi ha.rl tl-.]..I.od si8 at fotografere
etationcrr, toget og nogle vognkasser under ophugreing, lrar wI ført en kor-
respondance med statsbanerne' der stllJ.ede sig overordentJ.J.g velvilligt
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overfor medlemernes ønsker om at fotografere, men natur.l.igwls sautLdlg
påpegede, at vore medJ.eroer ikke alene på gnmdlag af medlemskortot har
særrettigtreder t11 at færdes på statsbueterrænet. Drøftelserne endte ned
€n skr1.veJ.se fra gerreraldlrektoratet Eed føJ-gende ordlyd3

'rI henho]'d til telefonsmtale af 15.ds mel].em Dem og traf1kkontrollør
H. Iversen medde].es, at klubbens medlemer aeJ.wr,agt har ret tll i sa:ntte
omfæg som anclre personer at færdes og fotografere fra sådame de16 af
gtatsbaneoErådet der er åbne for offeltligtreden, forudaat at fotografe-
ringen l.kke finder sted i erhvervsøJemed.

Derlmod rnå i ].eniro.l.d tii §tatsbaneLovens § 5Z ingen uden tilladelse
fardes på sådarrne dele af statsbareornrådet, som lkke er åbne for offentlig
h.eden. Dette gæ1der også for medlemrer af Dansk Jernbane-K1ub.

Vl' beder IJeu som afta.I.t underrette hr. N. N', Odense' treroE samt i
ølrrigt underrette Kl-uLbens ltredl€Mer om ovenstående. Det karr dog tiLføJes'
at ii]-ubbens medlelnEer ved henvendelge tl.I statior:sforstanderen el1er den
fungerende på den station, hvor de ønsker at færdes på områder, der lkke
er åbne for off'entligheden, når De giwer fornøden forklaring our deres for-
måI derued, wiJ. bliwe hJulpet på bedste måde.

Med venlig hilsen
navn

/ r:avn't.
Ovenstående bedes også iagttaget ved færdse1 på priwatbanernes oE-

råde, og vi kan derfor opfordre medlenmerne tiI altid at have gyldigt roed-
lemskort hos sJ.g, når De er ude for at fotografere, og vi vi1 samtidig
bede DeIn ikke færdes i sporene ud.en først at hawe fået tLlladelse hertil.

(n.u. )

DIilJKs tur på Nordvestfyenske Jernbane.
En riel af vore medler1mer har sikkert i DI{JKs blad "Signalposten" efler i

"Jernbane-Bladetr' 1æst, I'at DLIJKs bestyrelse slct iklre forstår, hvorfor.Dansk
Jernbane-Klubs bestyreise na:gtede DiIJK tifladclse tj.1 at j-ndbyde DJK-nedlenner-
ne ti1 at rieltage i (1enne fortræffelige tur.rl

Selvfø1ge1fg skylder vi vore medlemrner en forklaring på dette: Son bekendt
havde vi sanme dag som 0lt{B-turen et arr
steci tsanen og nedbrydning af signaler o
forsikringsnæsslge grundc ikke kunne af
ke senere. Næste søndag havde vi i fæII
ne skinnebusser og kørse1 med damptog f
vort damDloko nr. 5. Denne udflugt kunn
kommet for tæt på Pødhy Færge-tuien og afholdt senerer viJle deltagelsen være
blevet for ringe. Nu k"om aer g2 clelta[ere, i stedet-for 100 som val. nsrivendi8t'
for at dække uribetalingen. I llI'lJKs uCflugt deltog 16, hvorfor man nå- fortrode,
at dette arrangement helIe:r ikke har kunnet dække udgiftelne'

Vor afdelfng i Odense har 1æn6;c arbejciet for os på en tur rned en af de

fynske privatbanår. Denne har gang nå ganå nåttet udsættes til fordel for andre
a"rrangementer, der ikl.:e har kuinet irasåttes og or ikke at ødeIægge tilslut-
ningen ti] vore egne arrangementer og sprede deltagelsen over flere udflugter'
der-cla alle vi.l_ glve underslard, valgte vi imn at publicere vore egne arrange-
*".rt"r. Det er o[så værd at nævne, åt man ikke fra DI,lJKs side er i-nteresseret
i at have for naiige deltagere i uåflugterne, o€J for at kunne få 1ov at deltage'
skal nan være fy1åt 18 årl således at en de1 af vore medlemmer ikke vil1e kun-
ke have deltaget.

TILL0G III til rnedleoslisten.

Nve medlemer:

154 Finn Åndersen, "Kirkely", lluble ' c' d' e' mseumabaneD

t{tr Poul Erik Bruun, Li;;;i'tj"" )o, venløse c' vo4nreparation

2lo John Ctrist"nseå, Ch.i"tin.sri.devej 22,2.trb., b a,c,f privatbaner

45J J. Døgelund Chriatensen, Enebærvej It' F'
4i6 efettrixer Llrik Chriariansen,(Vigerslewej 228' c

,r4J ualer I'eter Ctrristiansen, (I'tv" valby c

4{8 Lars 'fheiss Errboe, Århuc
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4J2 kontorchef J. Erondsen, Klostervej 5, l.th. Hillerød b, e
f,J9 røbelsnedker Jørgen Gødert, c/o A. Flensborg l, c, I

Valby Langgade 5'1., Vali,Y
414 I'er Grrndorl llansen' Brogedc J, Sal<skøbirg
972 arkitekt & designer llans H.ltenriksen a, c, d jernbaneerkitektur
410 grøuf.hanriler liai IIertz, V, sterbrogade tr7' Vejle
I06 Sens Erik Ileuser, Ustervang 18, ltaribo
åll togbetjent Sv.Jonvrld, llvidovrevej 21e,2.' Hvidovre
445 J. hnu.lsen, Tovsvej 61, Abyhøj
J29 slaJter i{agn Larril, I'redcriksborgwej 2J2, NV c

J68 mrernes'er Godtfred Larsen, Borupsalle l08,lr.tv. F

! NieIs Chri.stian Lind, Lindenborgvej 6,1'., Vanløce a, c

t45 trafikeksperlition P.J. Lsrsen, liænuvænge l{o, Næru a-g, opta;er 16 m enulfiln
lrJl overlenrik Llacar G.E'ltteyer, Glaciset 2/, Lyngby a modelbygning
441 llans-l'eter Mortensen, Åstmpvej 7, Grenå c,d,e,g,b
lrJ6 Claus llo llrrnkhoLn, .f,lordborl:lade 24, Århrrc C

J22 Masl(inarbej,ler Ole Gyldendal Nietsen, 8, c snalspor
'[oglværksvej 8, llobro

14o Ilånril< \orsl<er, Vinrnve,j IJ7 Å, Virm c f modeliernbane
rir{7 o.aas. Ilans Jørgen Nrtizhorn, Veslerbro loJ, Værløse
,127 Ulf Save, Rsnnebær alle 2J' llelsingør a,c,f,g
J8I Leonard Schrøe,ler' lJox 108, ISrisbane, Calif., U:i-\
lrJO riven Sl<ar[y, Dalsfr6get ltrj, Soborg a,c,d,e,f, smalfiln
lJ8 ilteming Svendsen, Iiistnrplund 21, Uirkerød c
tr4g Ilenning lV. terlø, Torsvang I/, Lyngby
261 Iierre Ijørnehøj, Jerrtbanealle 28 st.tv., VenIøse a,c,d,e

12 Steen Vinler, tJrebrove,i 2, holding c'f,8
lr55 or.erassi.stent I oul tLavnr liernstorffsvej 86,2., HclleruP a, c
lr5(r brfra,{ter l;ent Carlsen, I}runevang 4J' tsrb. a, c, f
tr5? Peler,\nrlcrsen, Lrtndshøjve,i l!' Malling
/rJ8 Siip Sinonseu, Svanevej 44, 0dense e oodelbane I{0+0

460 trefikassi sl ent C.S.\iatthiesen a, b, I
c/o Villekjær, ÅLenrå Iandevej, Senr-terborg

,r61 John l'reben Christenaen, lranehus 12, tløng
1162 oaskinarbejder l.ient !).0.Hansen, Eckersberggade 16, Ø.
lrJ{ værkfører Richard Kirchmann, liagsbro ilr Brh.

Retteleer n.v. Slettes son nedletmcr:

212 An lersen; a,c,f,g {2 Oase. Å.C.-4.ndersen, Iioraenagade 16 M 2, ø.
198 Clrrisloffersen: udnreldl 1t3l tlf.oontor sv..E.Brodersen, liolding
?l! Ilenneke: Jagtve.'i 59, 0dense IU6Peter Lieltlthusen' tlmlebæk
ll/r Ilerlrrfserr: llus l/ a, llindslroln 129 Finn .t'rcderiksen, lJagsværd

254 Lliirver Jåkot)sen: har nr. 255 9 Jannik Kofoed, lluiliekilrtevei ,r' Iil.
7)6 Jensen: lokomotivfører J22 lienL Nielsen, [åIunttsgade 4, ]i
tJ! Jørlensen: dlosierve,j lI4, fty 168 John Nielscn, Nørre alle JJ, Arhus C

296 Jøråensen: .\gersø. &,c'e'g J2J rigger haj Ånker ()lsen, (ldense

67 "t,"fr.ai t,iopslekretær'tlelgc Henriksen, 210 Valdeoar I'edersen, Frerlericiagade )6, K

Itolbergsvej l!, Diarralund. j54 Kurt I',etersenr l{aglemer pr. }laribo
3t7 Lunrt: a,c,e,g, Dsts-færJer og -skibe. 2/2 Åynerie de Ribier, Paris
26J Petersen: udnreldt
ll fuldmægtig E.V.Quaade'

Fre'ierikssrradsvej 4o2, Brh.
l4o llasnrrssen: afg. ved døden
jI6 §igisr:mnd: Fulglevangsvej Io, llorsens
200 Sønriergaard: Stor gade rt9' st.' lJsbjerg
lil ileshau;e Sørensen: Fåborggade',1 ,2.t}r., t)

108 llalvorsen: I.!).0)rlsensgarle 1,1.' U

20I overlærer 0.Christensen: llndelave pr. Ilorsena
roJ Just lndersen: -\iargretlrevej J4,st.tv., llirtehals
148 Lars V. Nielscn: liirkehøj !o, Hcllemp.

Uni torn ti I klubben.

Era en peqsioneret stationsforstander, irr. J.M.Petersen, har klultben toE gave nodta;et
en stationsforatanrlerlrakke ued kasket.

privatbaner
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Ilørve-Værs1ev Jernbane,

--Tangt-onr 
1-æ-ngf -eE rlet nr::t:: binl i klubbens serie orn de danske privatba-

ners historle udkommet,
Det er denne gang Hør're-Yærslev Jernbane, der behandles, og rler er

flere forbe,'lringer i forhold ti-1 bogen on NPIvlB. BI .a. er der denne gang en kom-
plet fortegnelse over det nateriel, banen har ejet i tidens 1øb, ligeson der er
tegninger af personvogne og post- og rejsegodsvognen. Billederne er takket være
forbedret teknik betydelig bedre. )er er 24 i.alt med notiver fra naterj.ellet og
stationerne samt en række billeder af danptog, dels fra åbningen, dels fra 1944.

lrisen er ligeson forrige gang Er50 kr. og bogen kan bestilles i sekretari
tet. I eksemplarer, rler købes ad denne vej, er indkl-æbet godsfrinærker og bil1et
ter fra banen. (Bl.{)

Følgende hefter og reglementer haves på lager:
Liaribo-Bandholm Jernbane (museumsbanen), Driftsberetning 1962 ... Kr.
Næstved-Præstø-Mern Banen .
[iarlbo-Bandholm Jernbane ...
iiørve-Yærs,l-ev J ernbane
0din og Roeskilde
fnstruks for kørsel med skinnebusnateriel-, R-ØIIJ
Politianordning for jernbaner under privatdrift, 1947 .
Ordensregleruent for privatbanerne, 1944 (gældende)
Lønningsreglement for pri,vatbanerne
Uniformsreglernent for privatbanerne
fnstruks for togpersonalet vedrørende togposter
Vejledning tj-1 brug ved beregning af togenes størrelse n.m.
Sær1ige bestemrirelser ang. hensætning af vogne i hovedspor på fri bane
DSB: Luftværnsordning, 194j .
ISB: TB I = Trykluftbrensen
!SB: TB IIf= do,
EnCvidere haves et antal driftsberetninger fra privatbant:rne t11 salg
tale ned sekretæren.

ovenstående ]<an ertrverv€s v6d Lndbetaling på post6lrokonto 673 94, p. Thomas-
aerl, strandweJ 2o1, He11erup. llusk at anføre bag på kuponen tlr mod.tag6ren,
hvad der ønsl(es for de indbetaLte penge.

PåUr9,-8199-t{-gg9r-gl§9-ltly{IEålpts-ls1g3c_ge!_??le__t2Q2.
Ved velvilJe fra HPrs oG APB,s sLde er det lykkedes DJK at arrangere dalrp-
togsudflugt på HJørrlng-Løi<ken-Åbybro oB Hirtshalsbanen. Toget vit tilmed
udgå fra Aalborg.
&gg!.__92r.elyj9Lqs__g€: tIP 1 (ex rtl.e, L), 2 HP Cw (persor,vogne med. åbne ende-
perroner, I E-/ogn og evt. I Pf (åtån goasvogn m. bremsehus).
I]i11etpri_seIt tr.or d.aflpsærtoget Aalborg-Åbybro-Løkken-HJørring-Hl-rtshal.s-
Hjørring: kr. 25,OO. Hjørring-Aalborg3 kr. 6,OO. NB: Deltagere, der alkom-
mer sydf'ra med tog til Aalborg, bør købe weq-k-endbi11_-qt _tlI HJørrl-ns.
'!ilre.Ls_e_ fra_-l!sb_e_11!lavn! Bil1J.qste reJsemulLghed herfla er med DFDS rutebåd
til Aalborg. lteturbil1et uden køJe kr. 33,oO, med køJe (2. t<:.) kr. 55,oO.
Bil.Ietterne ti1 IJFDS bestil].es gennem sekretarlatet.
fi]'meld_lng: sker ved indbetaling af be1øb for daupsærtoget, .vt. IIJørring-
Aatborg- og DFDS-bi11et t1]- poetgiro 673 94, P. Tlromassen, Strandvej 2O1,
l{e].].erup. . ts1IIet tiJ. dampsær-
toget kan -77.30 og 1ørdag den
27/g kL. L
DFDS rutebåd afgår fra itvæsthusbroen kI. 23.1J. t-reltagere ffa SJælIand,
der vll benytte tog t11 Aalborg, kan tage 1-ot 7043/43 Kh. afg ].2.25 - Lb.
ank 21.40, toe 55 X].. afg 15.10 - Ab. an-k 23.25 eLLer toe 95 i(h. afg O.15
- Ab. ank, 9.42.
tlie.fqise,: !-ra lljørrlng to6 1084 afg. LJ.OZ - Ab. mk I?.41 - Kh. ahk 1.55.
Dndvldere lyntog "LirufJord.en" Hj. afg L6.54 - Kh. ank 23.32, men hertil er
ueekend- og gruppebilletten HJ-Ab lkke gy1di8e. DFDS rutebåd afgår fra
Aa].borg k1. 23.OO - anl<. tI1 København Era-ndag Dorge]l kl. ca. 7.45.
Planen for dampsærtoget udsendes såv1dt rru].igt salunen med billetten.
'lurleder: P. Thomassen.
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IIVAD DI] }'Åft AI' SE PA TL]III]N:

D,eltagerne, der ankomer til Alborg ned DI'DS (}t. ca. /,lrJ), har godt en tine til at se
Iidt af byen eller indtage norgemad (baoegårdsrestaurationen kan anbefales). Vi saulee
kl. 9,1, ved Ålborg privatbanestatiori, tlen tidligere Alborg G (.A!l), aer for et. par år
aiden er nedlagt aon godsstation, Een aon atadig er privatbanerneg hovedkontor, togkontor
m.v. Eerfra begiver vi oa langa opstillingssporene oed det sarpragede AFB-Eateriel til
varkstederne og reuiserne, På det yderate bagspor lrenstår de to loko, der blev hjeuløee
ved nedlæggelscn af atrækningen Sæby-Frederikshavn, nr. Jl og J5. Son E&o serr oangler
den ene tendcr; den Llcv iBtandsat og omdannet til ukrudtssprøjtevogn og henstår nu i
remieen i Dronningluurt. På pladaen ved verketederne aea en mængde EaterilI, der afviger
en hel del fra anrlre privatbencra. APts har endnu 8 danplokomotiver, hvoraf dog ingen er
ksreklare; foruden de to fsrnsvnte henstår nr. 26 ved den ganle remise i Alborg (det var
ilenraakine,dersidetlxøtte-if956!),2iNørresundby,Iifjerritslev,IiHadsundog
endelig en i Åaå. Af notomat,eriel forefindes en nangfoldighed, bl.a. traktorer afuad-
vanli!.e typcr. -
l nelleutiden er tog 95 ankometi de berned ankome deltagere bedes emle sig i ankonst-
perroncne sydende, hvorfra de ledes over til værksted€rne. Der er lterefter ca. Jo oin.til
vort togs afgang; til den tid ledes yi g]91§ over til toget. Det cr ikke tilladt pÅ egen
hÅnd at passere DSBs epor!
Vgd afgangen ser vi tilvenstre DSBa reniser; der er formentlib 2-, E-uaskiner under dmp
og 2 I'sant et par udrangercde F. TiI højre fsr broen står ea al rrklina-sneplovener', byg-
gct på resterne af en D-naskine! Efter en km.e korsel n&r vi Limfjordsbroen, der i l9J7-
l9J8 erstattede den første jernbanebro, hvia pillefundeneol,er stadig eeu tilvenstre. Den
ny bro bringer tngedien Frederikasund-Hvalss i erindring, idet broens Llapfag stamer
fra rjællandske nidtbanee bro over tloskilde fjord. - Vel ankome til Venrtsyssel ser vi
t.v. det garle brospor, nu privat sideapor, og tilhøjre drejer FFJ fra ood Nørre Sundby
hamestatiou (Satyba"en). Kort fsr vi ksrer ind på Nør're Sundby statsbanestation, løber
forbinrlelressporet (t.n.) fra hamestationen til. td dette sPor var dcr i tr'FJs første år
(banen hed da FNFJ, da privatbanens tog ikke udgik fra eller ankon til Alborg) peraon-
trafik, da togene fra FjerritElev gennetrførtes til Frederikshavn eller vendtea på lravne-
stationen. Senere har der dog været forbindclaestog nellem de to stationer i Nørre Sundby.
Ved udkørelen fra Ns har vi cenentfabrikkcrr t.v.; I'fJs spor følger DStss parallelt over en
h. Vi betler nu deltagerne oE ,i!p at fotografere, da vi p&Eserer uilitærc orråder, irrdtil
vi når Eiersted. - Kort efter Ns ses t.v. et storre eidesporrnlæg, endda E6d opstillings-
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(hoor der gerne henstår en længere rarkke Q-vogne, for der er de gå dejligt af vejen).

Det anlagdes af værnenagten l9lrl til nFll'veplads Vsstn, sou sporet stadig hedder, og dct
er cndnu nere eller nindre uilitert, onend benyttelsen af eporet idag er adskilligt rin-
gere end under besættelsen. Vi p&Eaerer Voerbjerg T' DSB drejer t.h. fra nod Ejørring.
Eftcr pac""gc af Vadu h.irke T og Vaduil st. (t.y.) gea eodnu et eidesporanlæg. Også her
havde vememagterr veret på spil og anlagt sidespor til flyvepladsen. Sidesporet, der idag
benæwes Vadu Syd, benytlss ef indurtrivirlrsoEhed. - Som man aer, bar egnen intet serligt
landekabeligt at byde pA; nod nordsst ligger de skønne Hamer bakker' nen der er et godt
atykke derhån. - Vi passerer Nørlang T, Biersted st. (t.n.) og KnøsgÅrd T (t.v.). Sidat-
nmte var iniltil for et par år eiden billetsalgssted, der bestyredea af en akouager, når
tid og lejlighed gaves. -
SÅ kører vi ind på Åbybro st. fien først,e bygning, vi paalerer t.h., er den oprindclige
stationsby ning; rla Hl,if i fgfl fik fuld opt,agelre i Åbybro, skete en etørre urividelEe.
IILA har her remise, drejeskive, kulgÅrd og Easaer af sPorplad! - og herned er alting eagt.
Vi fortsætter !å, ltadig på FFJa apor' Peaserer broeu over Rye å og kører iud på llye st.;
fgrrt nu er vi på trLA. RyÅ st., der er en af landetr ejendomeligste (sc næruere heron
andetetedr i bladet), er tiltige den eneet,e idylliske af lllil,a stationer. liår vi har foto-
graferet og beaet komandoposten, forteæ,ter vi nod Lskken. Underueje er der ikke Eange
scverdigheder udover f,ås at. med de ret betydelig aporanlæg og sideeporet til brikat-
falrikkJn (t.".). De neget bet,ydelige tranrporter herfra (og lre en nærliggende gruagrav)
er lorlængst sygoede tren for helt et stands. forrige år. - Pandrup st. (t.U.) har veret
en af btnenr bedrtcl ber var ogrå et privat liilespor. For rutebilerne tog pÅ veje, gik
hovedprrtcn al trefiken til Blokhus herfra. 0n de følgende stationer er ikke ueg.t et
sigel Saltun, Bjernitslev, Ingatrup og Vrensted. Dog berarker uan Irrgatmp stationa
akivctlc beliggenhed: Tilvenatrc en enkelt g&rd og J kr tiI Ingstnp ("Xejeribyn), t.h.
eldelea ingeuting. Uen her v&r engang en stor !91 - Terrænet bliver nu lidt Eere afveka-
lende, og vi nærmer os Vesterhavet. Når vi er ksrt ind p& Løkkeos anaelige stationr rarler
vi, der vil cpise niddag smnen, og begiver oa pÅ vej, da vi ikke her for oegen tid. ite-
det ueddeler på tureul pris ce. 8r!o, akal ikke forudbetalea, nen spireplede bedes ven-
ligrt rcrerveret samen nerl indbetalingeo for billetten. - Løkken st. er tydeligt nok vel-
egnet eon cndcltation, hvad den da også har været geoneu årene for adakillige tog, ikke
blot fra Ejørring, øen ogaå for gennengåerr"_ 

å"I 
frr og til Alborg. Disse har rutebilerne



neturligvis forlænget overflødiggjort. Det stor rporareal kunne tyde pÅ en anselig goda-
trafik, Een Eporene hor oftere veret fyldt ncd perronvogne end led godsvogne. Lige bortret
fre krigsårene, da værnenagten huserede herl den havde endda egne opstillingslpor u.v. (t)
Når vi attcr forlader Løkken, har landskabet lkiftct krrakter. Nu er der bekket til beggc
sidarl når vi passercr Sk.t,tmp I, aer vi t.h. Brrglu klorters nleaivc bygningcr. 0n dc
naste stationer er ikke Eeget et beuerke (Vittr"p, GjøIstrup og den nogct nindre Jeletrup),
mn nÅr vi når til Nr. Itrrbjerg T (anlagt rå sent son 1955) ser vi nod veet uod Rubjerg
knude og lidt nordligere llårop kirke, tilayneledende beliggcnde i kapeklitter. Den har I
nange ilr veret lukket, ren undtagelleevis benyttet tiI begravelser. Snert eft"r ksrer vi
ind på Lønstmp st,.ned den store tra-ventesalriler for i tiden var alt for lille til at ru-
ue de trrsidder af rejEende,der på somersøndagc elle ville hjcn ned åame tog.Lsnatmp by
ligger et godt stykke fra stetionen og ved noget ef den Eest atorelåede natur p& Yest-
§sten. - Sønderlev st. har privat eidespor (t.y.) og en del nyere bebyggelse, velsagtent
p.gr. a? Hjørrings nærbed. Efter at have pecaeret Liver å T (t.v.), frlder banen rct storkt
nod broen over åen - dcr ligger et godt stykke fra trinbrattet, Broen er med linc Ellaive
nurværker og dobbelt gennenløb en del ncre iuponerende cttd åen, uen her er kønt og vcl-
egnet, til ?otostop. - Snart usder vi fre venatre Ilirtshalsbanena spor, der følger Ell\ de
ridste kn før Hjørring. (0n onlagningen se endetstede i bladet!) Xogle besynderlige trcc-

nentsukkertoppe", der er pl.antede pÅ skråningerne på begge sider af lporcuer er et krigs-
ninde, der får lov til at blive stående. Ved anbringelse af svore jernbjclker mellen diesc
var dcr lukket ef for begge baner, ncri nytten af disse krigapåhit er egentlig ikke uid-
delbart indlysendc. - Ved indl<ørslen til Hjørring ser vi t.v. Vestbaneg&rdcn, rcriler og
værksteder og tilhøjre dcrr ny remise og opstillingsspor. Sporct, dcr følger disee i rydlig
retning, er resi,ern" af ilorbybanen (nu privat sidespor).
NårvienkomertilIIjørringrtatabaneatation'bedervideltagerpcon.@.!,
dB vi Etråks rebrousserer til Hj.Vest - De skal nok senere på degen kome til flj DS:
Vel ankomet tif IJj V. ser vi straks, at det er en "falden storhedrr. Hovedbygningen har
fået nogle rrdbygninger, og perronerna og et par perronspor er væk, men eller: er dcr iklc
sket rtore forandringer. Fonde eos en tilvokset gennenEkæring ned en gangbro over. Her
var udksr!len uod l.tirtshals indtil onlægningen. Der lÅ dog rpor indtil for et par år siden
(privat sidespor). - l'å pladsen er nok at betragte, lige fra danplokonotiver til en Cedil-
lac l9J2 - l2-cylindret - på skinnehjul.,\f ældre nllende nateriel ses bl.e. bankevogncn
G 75, der endte aon verkstedsvogn og nu er udrangeret.
Efter besigtigelsen af veltbanegården nå vi vidcre nod Hirtshals. Ufter nyt rebrougscnant
ind nod Hj DSB darper vi vest- og nordpå og forlader Hllls parallelspor. - Egnaoossigt
frembyder llirtshalsbanen ingen eensationerl hist og her noget bakket og godt srndet. Når
vi når Vellingshøj T (der er stationsbygning, da dcr var billetsalgsated tiI lgro) t.h.,
aå 1æg nrrke til hullet i diget t.h. for sporet. Dctte og et Eindre aynligt lille jorder:
bejde kort derfra er det eneste,der blev'rbyggetn al:tlbakbancn. Den oprindelige brneplan
onfattede 'ren jernbane fra I'lbæk til lljarring over lversted ned eidebane til Eirtebala".
Det kon jo til at gå anderledes øed planerne, og i l9J5 opgav Ean definitivt Ålbakbaren.
Yellingrhoj s'iu)le have været forgreningsatation C le ItyÅ. - Yi pasrerer Vidstnp rt. (tv)
og når Tornby st. og ser her mod vcst noget, vi faktisk har savnet på hele turcn: Træcr!
Det er Tornby klitplantage. - Viderc til Horne Et. (t.b.), der untler belattclseu rou be-
rkæftigelsesarbejde blev udvidet til krydaningcstation. Snart kører vi genneu Lillehedcn
plantage og er så ved Hirtehals. Stationsforholdene og forandringerne ber er noget af det
Dest indviklede trods benens ret unge alder. Hør blot: Den trinbrædtperron, der ligger th
for sporet, er det nedlagte Lilleheden T. Det erstattcde Eirtshale gmle st. (hvad trin-
brædtet ogeå hed et par år).Den ganle station aer vi t.v.; den tager man ikl<e lejl af,
selv or den forlengat er solgt til beboelse og reniren til industrivirl<souhed. I J År
fandt byenr indbyggere sig ir&t nan havdc anbragt Etationen "lige langt fra by og han".
Der opfortes da nogle interemistiske træbygninger, rler lå en lille kn fra dco gule sta-
tion,nenlig der,hvor aporene ender idag.Træbygningerne fungererlc son etation (Eirtshala uy
ltation,son den hed) til den nuværende atation (der også har heddet "Hirtshals ham eta-
tion" en overgang) blev trget i brug. Træbyguingerne blev til husvildebrrakker og kon til
at re yorre og yærre ud, og de blev da treldigvie nedreme forriga år.Den nuværende cte-
tionebygning,son vi bolder ved,hedder idag Eirtshal! Etation - uden dikkedarer.Hirtshalr
bam at,ation ligger i dag virkelig ved færgelejerne i hevuenrnen den er .l ret ny dato.
Længe før l<rigen fcrter persontog tiI bamen af hencyD til Norgesmtenrmeu den Srng var
cler ikke gjort så n get ud ef det con nu. IJåde Uirtshrla rtetion (der forreaten er hanenr
oprinilelige edriniBtretionsbygniug) og havneatationen er virlielig præsentrble. Det var
vist en slen gang jernbanehistoriel ned vilje er åretal udeladt, neu har dc interesse, er
Lle yel,oEuen til at sperge underteguede. Efter at vi har besct stationeD og aporarealet,
aon også blev fly tetrda den gule station blev erstattet af trabygningerne (--udskyld'
mcre historiel),begiver vi oe ned til hevnen og eer pÅ fergelejerne og på livet her.. Det
Ctore fiskerirden fortrinlige hrw og færgerne vil give den driftige Hirtchalr by rtrrre
![ større h-etydning;det ses ogeårat flere og llerc i.nductriforetageoder finder herop.Vort
tcg e} f nellentide-n or""ng"r"i åg afhenteios ved trirl.shals liavn ststion, den truvlrende,
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De ved nok.....
0g eå går det h,jeuad. Der er ca. !6o lm til f,øbenhrvn. tlr De allerede trcr? Vi a.Lrl lige nÅ
at se lidt på Ejørring ltatsbanestation, hvad tiden forhåbentlig tillåder. Station.bygniDgen
er den oprindelige fra Vendaysselbanens åbning l8ll, nen naturligvia udvidet og nodernireret.
llvor vi ksrer ind på llP's perroner, lå en gamel DSB-rcmise, og vandtArnet lå nær vcd apor-
stopperne, vi holder ved. Ilele sporarealet blev oukalfatret ved HPrs onlegning,lglg-\2.
lil rlut lidt notitser oa Hirtahalsbanen. Længde 18 ko (deo blev godt en ku langere ved on-
)egningen), åLnet 79/l-:-L925. l)et oprindelige nateriel (2 aanplolo, I notonogn ned påhrnga-
vogn, en traktor,2 post- og rejsegodsvogne, lr personvogne, I{ lukkede godsvogne, hvoral &
anvendelige som bænkevogne, og lo &bne godsvogne) blev i IIJJ auppleret Eed et not.orloko
og nogle vogne fra ile øvrige lljørringbaner (herimellen J, rler atamede fra 0rnhøjbrnen!):
2 gode- og bænkevogne og 1 åbne godsvogne. - HB har al,adig både l. og 2. kI.; l.kl. dog
kun i forbindelse ned Norgeshten. I Iljørring etationer felles øed de øvrige banerl lr nel-
lemstetioner, hvoraf Vsllingahøj aom før navnt blev nedsat til trinbrat; ! trinbratter,
een gang til. - En større noriernisering af HD er forestående. Sverere spor i stenballast
bliver tørrt punkt pÅ pro ramet, når EIÅ -. n-dlegt.
Fælles notits for lllÅ og HDi De har sikkert lagt rerke til, st stationsbygningerne €r Doget
enslrtede. Ganske rigtigt! De er lige nydelige og velholdte llle aamen.

Vi håber, al, hverken ovenstående eller banernes beliggehed (afstanden!) vil afskrække Den
fra at ileltage i turen. Der er neget at, !e, ELÅ nedlæggea, EB forandres, og Eeget af banernes
materiel fortvinder' Altså: Vi glæder or til at se Deu og ensker Den en fornøjelig og udbyt-
terig trrr ned uenge gode Einder.

P. Thonal8en.

Hjarring-Løkken-A.ybro ebneL 5/7-tgtl, nedlagges,LF/g-1961.
Hjørring - llørby , 8/ll-19lr, nedlagt tjh-tgjj.
Vodskov - ØsterurÅ " )l/5-L92\, nedlagt t5/r-t9jo
E,iørring - Hirtshals n l9/12-192J. Hed oprindelig Iljørring-ÅIbek, nen etrækningen
Vellingshoj-Ålbek blev aldrig bygget bortset fia et per hindreitå ueter jordarbejder ved
Vsllingshøj. - Alle 4 bener ble srmeneluttede t/U-t<119i hidtil bavde nan haft faller
edninistration, verksf,eder, reriser (Vø havae dog storre remiseanlæg i gstervrå) og delvis
narerielfallesska'b. Banerne havde egen lokalstrtion i lljørring, Vestbunegårdcn, beliggende
cr. 5oo n fra stttsbanertationen. Ålle tog ankon til og afgik fra VsstLanegÅrden indtit
I!42; dog genneufortea nogle llirt,shaletog fra f9l7 til statsbaneetationen i forbindelac
med liorgesnten. Satrliriig roed, at Vesibancgården nedlagdeE aon peraonltation, flyttedcr
banerntss bovedkontor til statsbanestationen, og et nyt reni!eanleg eed opstillingsspor
toges i bn:g, ogeå i l9{2. Værkstederne bibeholdtes, de genle remiser ligeså; en del al
disse indre'tertes til mtebilverksteder. Hovedbygningen bortsolgteå. tlEkring lS{o frndt
en strrre onlagning af lporene strdl togenes udkørsel fra lljørring Vest nod nord ophørte,
da dotrbeltspor anlagdes af hensyn til viaduktanlæg vest for Iljørring. Hlll og HB fik hver
sit spor, nedens Horhybrnen aLtid havde haft rrdksrsel nod syd. Indtil 1962 benlå en lo a!
nordspor.et ud tiI elværket; udgramingen er nu nasten belt tilyokaet.
HUI fik lra Åbningen 12 stationer og to billeteelgssteder (t<alaet trinbret!er, eolvon dcr
var billetealg og ekspedition af rejsegods og benepakker), JelEtnp og Byå. Jelstrup blev
dog i lllo station ned luld ekspedition. By& er helt enestååDde i dansk jernbanehietoriel
den anlagdes af Hll[, ren betjents af FFJ EoD forgrcningsatation. Dsr er 6 hovedsignaler,
der kan atille til genneulørrell der er to eæt bome for landewejen, og de har den rerk-
værdighed, at de evipper op, hwie tr&dtrekket koækker, alttå nodaat nasten alle andre
bouanlæg1 oppe på komandoposten er anbregt et rigtigt sporekiftetrck ued jernklup og
bræt på F[.JI IILA har fuld optagelae på Åtybro st. og har reoiae og drejeskive rler. - I
årene 192 -!l er oprettet 7 trinbrættcr. - Bortset fra Vestbanegården er Lskken den anae-
ligate station ned renise og drejerkive, nen langt større betydning har Kåc st. haft, idet
sporet ti! briketlabrikken udgik herfrr (ca. I k ). I nogle driftsår trrneporteredea hor-
fra over lo.ooo tons goda, næsten ludeluklrende tsrv og tsrvebriketter. - trledcua lErso[trr-
llkken nellen Lakken og Åbytro altid har været beskedenrkan ltationerne Lskken og navnlig
LrnltrarP opvise tal, son andre privatbsner nåt,tc uieunde dcm. Rekorden skal ære lJ.ooo
rejeenile til og fra Lønstmp på cen søndag! Pereonvognamateriellet slog naturligvis alet
ikke til, end ikke bankevognene! Både lukkedp og åbne gorlavogue toges i brug i tog oed
op til 2000 rejsende. Togene roåtte frenfsrer ned I lokouotiver, 2 foran og et bagpå! Alt
dette har burser og biler forlængat gjort en enile på, og det er noglc år eiden der har
kørt danptog på HIII. Pergontrafikkcn HJørring-Lønstmp-Løkken er stadig ret god, medene

-8-



goclstrifikken på banen er Evundet stærkt ind. Urn hsvde vnetet at kunne bevare stroknitrgen
Iljørring-Lokken nogle år endnu, uen det vedtoges oed alle ate@er Eod to 8t nedlægge hele
banen fra køreplanekiftet.
lllÅs mllende materiel har i tiden8 løb beetået af føIgende:5 danplokonotiver, et diesel-
Iok, J motorvogne, I traktor, ! personvogne, J bænkevogne, J post- og rejsegodsvogne, 1l
goaå- og bænkeiogne, f:l fur<kåae og 19 åune godsvogne, i srreplov saut en sL'innebil (tiucofo).
Eft"" 

"i.r"r"lutningen 
i l9J9 onlitreredes åe 4 biners materiel (i årene L9\1-45) tiI III;

medio 191,J har LII' føIgende oateriel (en del er udrangeret eller hensat):
J demplokomori.ver (J liensatte) 2 Ms (ekinnebueser)
4 diesellokomotiver
{ notoryo;.c ("en udrangeret)

! E-vogne (lukleae godrvogne, tidligere anvendelige aoo benkevogne)
nnebuatog (rlstl)hvianileae), heraf een (er IUJ) tir dkinnebuEtog (fisk"

40 Q-vogne LJ l'ftvotne (åbne godsvogne)
I værletedevogn

er en Cadillac c.. L912, l2-cYI.smt 2 skinnebiler, hvoraf den ene

9932L _-
K 46.8
RBD Schwerin
Rv Ktlh].unqsbor[

Påskrifter På tyske ].okgmotlver3
Deutsche Reichsbahn (l) ,

(s)'

I traktor
I sneplov
ll 2.kI. personvogne (5 ned åbne endeperr.)
2 Da (skinnebuspåbengsvogne)
J. benkevogn (udrengeret)

nUndskY1d, men De kr:Lrre we1 I'kke
sige mi5, fra hvllken Perron af-
går Den mag1ske Clrkel-s aærtog?rr

(Fra Deutsche Bundesbahns b].ad
rrRad ud Schiene")

=========== ==============
I forbinde].se med klubbena udf].ugt
til Bad Doberan-KUhfungaborn t DDR,

hvorom duPll-keret meddelelge er ud-
sendt tiJ. medJ.emerne bringes her
en kortskitse over baren sart oP-
lysnin6er og banens danplokomotlver
og færgen "Uarnemtlnde'r.
===========

EJ endomsbane
UriftsnuEnerr garEensat af
99 = hoved1iira (Baurelhe)
(99 beteener sEalsPorloko)
j2 = underJ'itra. (Unterbauart)
i = Iøtrenummer (tirdnun6anr:-umer)

- Stralsund

-tt!

*of,*
Erl

F{

t{
o
a

tål
tB]

(c): Drlltstyper-saEmensat af: K = amalapol-
r"r"."ti.,.'4 = 4 koblode aksler' 6 =

6 akaLer Lalt. I = 8 tons gennemsnitl:.S-.k..fttyk.på koblede akeler' (O):

HJemstedsdlstrikt: Relchsb;hndirektlon Schwerln' (e) U3enrstedamaskindepot:

endvidere føIgende udregnos: .
antallet af toUleAe aksle? x akseltryk)=
4 x 8) t, = )2 t'on'e,
adlresi.onsvælt.. x L/il= ry ks = 55oo k6'
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M/r' u !{ARNET'IiiNDD,,

!llbg:gs9: -9es!esrle-Is1 sI:Pelr
Bygget L963 pA rrNeptunrr værft
1 Rostock. søsat 8/7 L962
Længde 3 . ... .,t36,44 m
Bredde! ..,. .. l'1 ,'lO n
DyLde! .. 4,8o m
BR?: . ... 6620
HK: .. ... 9600
Passagerantal: ....... 8OO

Plads tiL 1l personvogre eLler
ca. 3O toakslede godsvogne
eIler ca. 12O biler,

Darlploko 9932L-99323
tiltrørende Deutsche Rålci- sbatm
Einhej.tsbaureine 99)Z
GattunA: K 45.8 h2 rrD'1 T

FabrikatJ.onsår: L932
Rlsteflade z t,62 n?
lledeflade: 61 -iOverhederflade: )I m-
Darptryk: 14 kg,/ cn
Cylindre, sJ-ag: 55O rilD

dl-aEeter: 38O m
Drlvhju].sdl-an.: 1IOO Enr

Vandforråd: 3 E3
Koksforråd. 7t7 t
TJenestevægt: 44 t
i'Iaksimal hastigh 50 lcl/t
Sporvldde: lOO nm

Afho]-dte møder oG udI'].ugte{3
Søndag oen )/6 kørte øSJS 1.1 .1 og en åben goclsvop;l afsted fra liøge Vest ad
Kø8e-Ilin6ated Ilanen 6on arbejdstog for DJK. Det gaw anledrring til man8e rlor-
some opJ-evelser, da der intet to6 havde kørt på banen §jdet jL/3.81.a. så
det wældig morsomt ud, når motorvognen forcerede d.e hegn, som Landmæl]6ene
uden videre havde spændt ud over oane.lj-lien. Jo ]rurtigere toget kørte, oesto
længere fløj he€inspælene ud ti1 siden, Dt par geder fil( sig et chock, de var
tøicet tiL skinnerne og måtte flyttes. iien toget nåed.e da ti1 l'rects,.i.ård.e og
Nyvang; hvor wentesalsbygningerne b-Levet revet ned og 1a:sset på godsvognen-
salmen med nogl-e sigrraler, som klubben også havde købt. -t'iI aften returnere-
de toget tiL Køge Vest lred de trætte deftagere.
llanciag d.en 70/6 så vi J.ysbiJ.J.eder og fiJ.n i NIOcf .

søndag o.en 16/6 war der arrangeret udflugt tll rrøng-'r'øtløse Jernbale for
prøvekørsel af nyt og æIdre uaterieJ. fra Uolbæk-ltilerne. Som sæ6van1ig var
meddelelsen om arrangementet kormet for sent ud, men også denne gang har wi
en god undskyldnin8 parat.
Da pIætog 818 (=Sm) war afgået og tilbagerileLdt fra Store ller}øse kunne sær-
toget, der bestod af iITJs svenske skirmebusruaterle.l, (s z7 og cs 40) afgå, vl
flk hurtigt lejlighed t1I at nærke, hvor dejJ.i.g roligt sklnnebussen gik 1
sporetr man nærkede ikke farten. Undervejs f'ortalte direktør Johansen os om
vognenes otobygning efter ankontsten frer Sverige. Vl. fik at se hvorJ-edes, de:.
var svejset et ekstra jer:rrør fast tl-.I rammerne under sæderne, så fik sædet
den rj-gtige lældning, så uran sad rueget bedre end i de uorabygged€ sæder. sær-
toget gememførtes tl.l Slagelse, hvor SlageIse I'iode1-Jernbane 1(Iuijs store og
meget flotte alr-æg i spor o (1345) besås. sklnnebustoget returnerede tiI
Høng' hvor det af klubben købte dairploko OIU/IITJ 5 var trukket frem af reml-
sen ti1 fotografering. vi kørte videre, deme gang med et fotostop pd fri
bare, og i Store r.ierløse wentede Ocistrerreds ,,Dagmarfl, D A5?, og Z personvog-
ne sartrt Falcks brandbiL. "Dagm:rr" Ilavde sat iLti i- en skråni-ng underve.Js fra
riolbæk ti1 Store i'rerløse, for sorrr a-ltid. når l(-lubben besøger llo-Lbæk-banerne
var det fint veir' og efter en J-ang, periocie med fint vejr var baleskrånin3;er-
ne meget tørr6.
I ifø1føse rangeredes toget stre.ks tiLj.is8s siror o« afgik mod.llo1bæl<. lier be-
så vi baneraes rerniser og wærksteder og fik lejlighed tiJ- at se en uorrbygget
os-vogn. ved siden af' holdt HTJs "Gercran, G 625, b-l-aru(pudset og skinnend.e.
Ved værksteoet genneugik direktør Johansen skitrnebusboggiernes kortstruktion
oE 1 værkstedet så vi den kortrrende s 28 under ombygning. i.oran værkste<ret
stod 'rLille Johames" og I'r 12. _IO_



Som bekend.t var turen arrangeret for at skaffe penge bl1 udbetallngen på
damploko 5 og for at skaffe flere penge hertil, hatde et af vore medlellner'
stationsforstander Kragelund, Hørve, fundet nogle gamle tienestekøreplaner
fra HTJ og OHJ frem. Dem solgte tran for en krone pr. stk. i'oreningens irrd-
tægt blev 80 kr. \,i talcker Kragelund for den fl.ne 1d6. StørEto køber war for'
resten direlctør Joharsen' han købte 6 etk. for IO kr.

. -,. l\(lU

Ulf,CI PUItLICAi'I0l§

Darisl: Indut',.]:i:i j-oco: lotivcs, dupri-cated r4 pp iJ-lus trated

'Incc o-.*v':s o: FinJ-rnd .18 PP.

Sr'/edj's:r State iial"ror,'I Ca u3e I pp.

S,-re.li§]. Star.;e S tanctard Glia:je 5Z pp .

Slllc(lish Privai;e Raia1'rays Part I zn EP,

do Bart II zo PP.

do Fart III z0 PP'

do la]ri IV 23 PP.

Irish Indus'.;ria..8: Co;ltracto1's Locortotrves 48 pp i11us 'r'ated

l\erit t- Sas t Sr.lsseli lai 'lray 35 pp . i-llus jra bed

Aiso try,jlilrj:l1an r,oco:.rotive C.lub pocket books .

6/-

6/6d,

3/-

to/ -

s/ed.

s/ed,

s/sd.
s/ed.

6/-

8/6d.

Availebte soo:l- Lcorlotives of I oryay

S'.'reCish luclustri-ar Lco: lo'Llves

O:'clcrs lro U;iLOl, l, rrLIJAT..0,S ' zr De.!-af ield -1oad,
l.ondorr S .E.7. 5l:3L{-D.

Svenska Jårnvågsklubben har 1ørCag rlen 14/9 arrangeret en udflugt ned dampsær-
tog på banen..iiristj.arrstarl-Sirnrishamn-Ystad. Kristianstad af9,9.05 - Ystad ank.
l':4i - irialnij ank. 21.11 ned plantog. - ?risen er S.Kr. 28,00, og der kan opnris
'555 rabat p'/t tifre.isebilfetten l{a1n6 -Krlstianstad. Gebyret: S.Kr. 28,00 1nd-
låi"f"" inten t,/9 iå postgiro 65 20 AAr. Svenska Jårnvågsklubbens Resetjånst c/o
herr G. Jårnstad, kriitaflvågen 111, Hågersten, Sverige. Tilrejsebilletten tiI-
sendcs på begærin8 pr. efterkrav. _ . - ,

Et klip fra et gararnelt nummer af
"Vi11ai;rerner' : Tegneren llolger i/orm
har tegnet nogle åf vo::e vogle I --Klampeiborg sidste forår: ØSJS ) 11
GDS 

-C 
40 og KSB C 20. .. :.



III,MTtsANE-NYT SIDIN SII)sT:

SK{GINSIJA}IEN }l l, den tidligere personvogn, var efterbånden blevet for rredtaget af slid.
, og vognen bliver igen personvogn. - l,{ 2 sås nl,istandeat og kørte
adende i bedate velgående. Il 5 (_r r-l.OXJ) anvendtes i arbejdftog.
orcn irFJ Il 1207, der var Sabys r,rngernuskine (,,k,lædesfabet,'), erl2ll, ex,ll{TJ }iT l, senere iråe briketfabrik, dcr sotgte den'til
ikke udrangeret - tværtirod,
bekerdt ned'l agges Hjørring-Løkken_r\bybro d,.25/g d. r. (sc rnrlet_stcds i bladet on vor hirltil længste udflugtl) af banerres rct bet.ydelige rullende nateri-el er hidt'il udrangeret relal-ivt )itlt, nen ved likvidationen tf IlLi realj.seres en stor delaf materiellet, stammende fra alle de fire Hjrrringbaner; HLA, l1lt, V0 og, U!. Såenart !:orr-ger, bringer vi en iiste over materiellets skæbne.
Loko J forventes ophug3et strareet, og nr. 2 (l[tJs sidetc) herr_og udsættes ligeeom nr. l

EEELj'0FT:TH[I§THUP.JEHNIIINU. Loko J, der henstår j rrrstrup, er opgivet,. Det, har iøvrigtkun været opfyret 48 dage på l]TJ, siden clet &nkou fra uBS!
EV DL l0l, der sidste år antiom til ÅIEVJ, fik nr. It 5.rede af den gnnd, da banen har neget betydelige trans_Dort,er fra True og }lariager.

W' klus skinrrebue fik nr. sm 8 på svJ.
{r,4SS§ lltl!AllJ.}ttjlt. tsaneines iniat,ivrige d.irektsr Damgaird i\nttersen lrar fået antrragt et"rigtigt" tog på Vrada station son turist- og banepropaganda. lret Lestår af IIIJS t 26t,-;nE- og en c-vogn, altså et tog, sor der sii ud verr siatioiens åbning i 1929. ut i nyaaietog velpudset siand' I vogneDe er der indrettet traktørst.ed, rler pi gruntl af oanglende ned-lr.jælp kun er åbent lørdege og søndage og lejlighedavis på andre nrtEn"r. .jetv orD vradsstation ligger nogal. alsides - men i en af lanrlets emkieste etsDe - har utallige t,risterfundet hen tiI stedet og beundret toget, ligeeom billetsalget Ilt t.rads er sl,elet ganskebravt. - Det er virkelii en i(le, der fortjener påskønnelse, oL den t-er vakt meien åpoærk-sonhed båtlo her og i udlandet. - I'Å ltrU kårte et daoptog tt.raJ,,s - udder oerl pensioiristeri juni; det blev ogs,i e,r srrcces.

; "lif, ;:I: ;, 3i:";:]":;,i:l:T,;"tl*";::1":: T:: il I i::,'.*.enduu i[l<e tået nr. pi TKVJ. - trt 2 bliver onhrrjget og tl J henitillåt eorc re.erve. -retnyanskaffede dieselloko minrrer on en lrdelt-tra.torr rlet lrar J koblede lr.iuI1,ar, vejer {2tona o;1 shal krrnne trekltc J00 Lons.
LOUÅI'iDSIJANIIN Den traktor, so', LJ sidete år ksbte af HI', er entlnu ikke i drift eller num-mereret.,,Vi sk1'ldcr-lrrserne derrs hislorie: Arskaffedes til rangering i UirtshalE IglO (fa-brrkalr rreuer). I la52 blev den beskadiget ved et rangeruheld; vecl kursel ued et længere
vogntræk kunne der ikke irreuses rcttidigt, og rlerr kortå ind i uogle henliggende etore bund-garnspæle. Den repareredes nødtør'ftirt, hensattes i Iljørring V. ig udra,,g.ierjes 195g. Denhavrle oprinrleligt,rr. IIB 40, orulirreredes i I9,15 tif ftp af .- pI.

Daf,pnvt fra DSB;
c-maskine 1 fast 1øb mellern Kal-undborg og slagelse og p-maskine mellen

Næstwed og slagetse er veJ- efterhå.tren garn]-e nyheder, Een.D-masklnen på xyst-bet"l. er noget man ardrig lrar h.ørt om før; Mand.ag-l'redag 1 tog 4:s (rci. ai's.
15_. 18)^Retur fra trg.. som særtog 8466 (ug. ate. tl .45 - irt. p"." 18.31 - cb,ard(. 18.55 over l.er.)

!969 er efter S-rep på cva. tilgået dc. 1 og stationeret 1 Kø. E 99L oA
992 tLa,. J. mange år været de eneste danskbygilede D;ere, der har været statro-neret 1 d.. ?. D 992 btelc for et par år siden overfryttet ril dc. I og fornyJ-ig er også D p!J. overført tit dc. 1. f U4/63 oplyses, at 1,995 og " 

gg1 
",overflyttet til dc. 2. E 995 er nu komret tilbage eiter s-reir pÅ cva. Flere

D-]-oko har i den senere tid været ti]. S-rep, b.l.a. 99? oS 9g4. D !gg, derblev beskadlget wed ulykken I iiedelrusene 10/9-62 kører i!.en. ! 712 ventes tils-rep om kort tld. § 725 er udrangeret. !- 474 kører med tiurkaEsen fra I.L7j,der er udrangeret.

Udsendt af Dansk Jembane-trIub, Strandvej 2Ot, Hellerup. TeLf ]Il, 794 v,kun tirsdag-fredag og kun kl,. IO_14.Dette nuuuer er redigeret af peer.l.tromasserr og pouJ- Skebye 1\aamusaen.Iiedaktlonen sluttet d.en tO/g 1963,
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