
nnedrdelensen fra
DANSK JERNBANE-KLUB.

v t/63 September 1963

SAKSKØBING SUKI(ERFABRIKB damploko B nr. 1 med wmdvogn og roe-
vogne på veJ ned ad dæ:nnirrgen v€d broen over }\glefLugts].inl.en
syd for Brafls]'økke. tr'orblnde.laesslangen fra rnaskinen t11 vand-
vognen ses tydeI,.gt. Slangen, der ses rarIl€t omkring doEenrkan
anvendes ved opaugning af vand fra grøfter og J.J.gn.(]/LO 7962)

Søndag den ?01]0 køres prøvetog llaribo-Nakskov-
oprangeres af klubbens jernbanenateriel o§ Tiernføres
iv OH.r 5 (HTJ) . Ioget afgår fra }larj-bo så1edes, at

Cer er fcrbindelse fra Kh med iltcget atg.7r4O, ank. Marlbo 9,51.
Toget er tilbage i Maribo så1ed.es, at der er forbindelse til (h rned
ankomst 22. +A. - Der blivor f otostop rTeil-em ltlakskov og Kragenæs, bl. a,
ved roebanens niveausl<ering ved Brandersl-ev. Kun medlemoer af DJK kan
deltage, og billetprisen er kr.12,oo. tsilletter fås i toget e1l-er af-
hentes i sekretariatet. Ålmindelige billetter er !E3s gyl,1ige til toget!
Der er gode spiser;ruligheder på Kragenæs kr., men kllu5ben har ingen arråfl-
gementer i anledning af prøvekørs1er.
Medfemsmøde mandag den 28/LO kl.20 i NIOGT. .Jveasvej. Auktions- og
aften. I{ar medlenmerne noget at vise fra sonmerens høst, skal det
ve lkomment !

IIedlqmsnølg lqrsdqg ilen l4/ll kI.20 i det nv Folkets .{us. inghavevej
s 6ane r3a -TE!i?il--6ItEZE? 

fi e iehs bahnen .
g1n DR med filrn, Vi opfordrer medfermerne ti1 at nøde talrigt c: tiI

-

UeTt-.-TnTE.EsE'ånte foredras (p'j dansk). IlØdestedet llgger :a. 6 rni-n.s
gang fra inghave st.; ercv. sporvognslinaerne 7, 10 og 16.
RoC.ia_gltogS_!:_-p_å__IXn er nu igang. OKI1J startede i.7/La. Oplysninger
on ksretif,er fås ved henverrdelse ti1 Ilans Gerner (lhristiansen, Bern-
stor-ffsvej 17, Odense.
lrhus-afdelinqen arrang-orede i.n l1/la uclflugt ti1 ianders: DSB, RHJ
og besøg P4 Scandia.

Den 26/g afsagdes d.ødsdomen over endnu en af de tidligere Sydfyenske
Jernbaners strækninger, nemlJ-g SVENDBORG-NYRORG RANDN' SNB. Det nå fomodes'
at drlften vi1 bLive indsti.l'l-et ved forårets kørell]-ansst(ifte'

fi ]n-
vEre



ATI{O I.D'IE UDI-UJGTER : Bestellt
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Plåse 2. Klosse
Plåse 3. Klosse

001 68 +n*.l,ltft_i[ DBLeuLe Åbrene uld waser a 6 Dresder ry6! sem64/82 Nl III-9,5 A f,
Åg 2?0/56 DDB

gode gamle holdt parat. Ved midnats_
evelse rigere.
en udf.Lugt med så mange deltagere, Eenudflugt, der kræved.e så stort et for_
sidste ruest ford1 DR 1 sldste øjeblik

ækningen. SR

HJølrilrNG pRrvÅTRANER var måIet for vor udflugt d,en 22/), Det blev en lidtusædvan1i8 dag: særtoplet opra.gerede6 af dampLoho rip i,- ,r"""orro.qnene cv :,4, 15
:q 16 og post- og rejsegod"rocri u arl D" toget om rorgenen skul1e køre fralliørrinri tiI Aalbor6; for at hente aeltagerno, koristateredes det, at et over-hederrør på lokornotivet var utæt. Det kneb derfor .t rroiJ" d.amp, livllket med_førte at toget blev nødt t1-1 at standse ve. arre stationer t-or at samle damp,AaIborq.

1 af AaLborgs befol-knirrg opstilJ.et på
futtog. llet må være mange år siden-,

on J. Da maskinen var blevet vendt ogro igen med en pæn forsinkelse, der
at tage vand iflen 1 Aabybro. iit p"rr_
vi iflg. SA sl(ulIe være kørt derfra.

rchef, værlonester og lederen af trafik_
onen var a1t andet end under kontrol,
a lljørrinf,, Dfter midciag var der for

_r_ n^ een gatrg, plantog ti1 lij, vort sær_



tog og vor hJælpemaskl.ne, dieselLoko HP 1() (ax ritÅ 5, .r,'rlchs Lg)Z). Så glk det
afsted med dieselren som skydeLoko bag pa to€ict. I-n del fotostop på frl. baae
nåtte vi opgj-ve, men alle fik vist chancc for et godt bi].].ede alligcvel. Udcn
for iIJørring b].ev hjælpemaskinen ståcnde, o6 damptoget kørte for fuld (og egcn)
danP ind på tIJørring statsbanestatlon, }..vor 6n trofa6t skare nysgerrlge Eerme-
sker ventede.

Vl skulle også ti]' llirtshals, og det var næsten det atørlte problem, da
den fastsatte særtogcplan il<ke kunne bruges. IteldiEryis flk man fat i ekspedi-
trlcen I lornby, der e.llers war ubetjent. lier kume vi så krydac plantoget.
Af sted gik det så, denne gang med dieselloko, dampmasklnen måttc vi eftcrlade
1 iliørring. I l{irtshals vont€de ogaå en størrc folkemængdc på at få damplokoet
at se, men desværre var de jo kormet for6;ævea, for toget frcnførtes Jo af ct af
de tiJ- da611ig anvondte røde dl.eselloko. Så for vL tilbage ti1 HJørrlng, hvo?
eksprestoget med forbirrdslse ti1 Sjelle,nd blev holdt titbage, så de der skull,e
sydpå kunle kom6 med det.

Ind i melleE var der også tid ti1 at kikke på banernos atore værkstcdcr
på den gamle vestbanegård.

lJ€t 6kal benærkesr at den store presaeoEtale havdc medfort, at egnena be-
boere var mødt op 1 meget ctort tal på statJ.onc4 og lang. hale strrkningcn på
HIÅ stod folk og vinkedG farwel ti1 dcrc! bane. I Pandrup var dct næppe nul1.gt
at få plads tj,l fJ'ere på perronen, hvor Gt jazzorkeatcr, J'fort kJole og hwldi,
underholdt al. ventcndr. Statlonen 1 Irkk€n flagode på hal.v I datcnc anlcdning.

Det er ogaå wærd at beE.rk6, at dMplokoet, dcr ikke havdc k.rt I flera
år, se].vfølgel1g w1I bI1ve repar€rct. SR

gIU I 41. Son tidligcre neddclt blcv dennc vogn tomrct DIL af HadE-tiing uerrcd.err
Jernbanc. I'o ef vore nedlemer, dicponent E. llcller Niclscn, Hamel, og lokonotiv-
fører Jakob ii. Jenscn, Uddor, hrr dct sidste årrtid anvendt Gn .tor del af deres
frititl og et, ikke ubetydeligt belrb på vogncna rcrtaurering. llerultrtet forclÅ i
eøndags (11/q) , På l,ll}]! sidate ktredeg i dcnne roron, idet vogncn ankoa fra Cdrler.
Den var Iasaet pi en lang torksl-ct DSts-vogn; F {l'r hjul og rkreltseflct vtr derontcre-
de. Værkmcstcr skadborg rtillade volvilligt lJ's kren og grcjer tit rådigbad for vor.
to nedlenncr, aou fik gjort vognen krrcklrr, og dcn krrtc i de flact,e tog d,. lj/g.
Yogncn er uaædvanlig godt og gmndigt irtrndrrt ovcrrlt, og den vakte alaindelig be-
Dnrlring på mrrseuucbanen. Vor bedste trk til vore givcrc og til varkctederne på LJ og
llllJ, som også har ydel, os bistand vcd riscndelee og uodtegclae. - vogncne datr:
ljvgqei, hos Scandia l8!8 ror hejsidct åben godavo4n G !1. orbyggct til lukkct hvittlelct
godsvo5n t'41 og anvendt rop mælkctransportvogn i fut ruta lletrclet - År1ur. Lret 8 t,
tara J t, bdft, ll,l mz, eksetr,trt.. 2740 mm, totellengd. 6090 u. grbygningeår: l!21.

l"ledd.Iolser fra bestyr€l,sen:
tr'ra sct. G€orgs Gild.t i r,Iaribo }-.ar vl Eoaltaget nogle anrågspla-na! fraforskelligc dansko baner.

n cøndag d,a\ 22/g_1963 indtegncdea ccllcu nr. 5OOt b].cv pestor p. Blering-sgrcnaen rffi1u-oTfl-a-c-r
er. Vi har såJ.edcs J. dag lOO betal.D.d.. medlciner,idet evt. udrueldte medremero nrre c! blevet urugl igen, og aerv l bcrtyrcl-sen er vl imponercdo over d€n Btore lnteressc for klubben. I dcn son"=" lid.har presssn virt stor lntercrse for DJK, dels i forbindelss mcd udflugten tilDen tyrke denokratiskc ilepublik, i forbindeLre lued sæsonGns rlutnlnt i yarlbo,

i forblndelse med loko 5rs ankomct tiL Marlbo og udflugt med Hp. FJ-rnsynct
har i den aenere tid vlst grlmt fra xaribo og HJørring og to ganga h.r Lernc-udrendGLaen "r'urd danp frcnrd", optaget på MBJ været på Jtr"rI.. ogaå DerorarksRadios re8'ionalprogrerrEor har bra.Bt udsendelsG fra kLubben. arrangeEcnt I jJJør.
rlng.

l'oriaanden og redaktøren har været til møde med beatyreLscn i rrforeningen
til 6arnre skLboa bcvareLge'r om saua,rbejde i forbirrd.erae Eod sejlada mca a/årrSkjelskørrr mellea SrJ<akøbing og .Bandho1m

Nye Dostkort !
IIP 1 lljørring Vestba:regård med danrptog ca. L926.
llP 2 HI{ 11 får tørrr på Hjørring yest L92O.
HP 3 itlÅ J med tog til iIirtsha.Ls, Hjørring 1!J8,

Prls pr. stk. kr. 1,OO (indsættes på postgirokonto 673 94, p. Thorl!6on,
Strandvej 201, 1Ie1Ierup) .
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Stvreledninger. En del DSIJ person- og rejsegodsvogne af flere forskeL-
lige Iitra (se nedenfor) er forsynet med styreled.ninger, såLedes at cie
kan indkobles i motorvoBnstog, der kan styres fra begge encler af toget
Styrelednirrgerne ligBer som gennengående ledninger j- vognene og af-
sluttes 1 19-polede kobli-ngsdåser på vogngavlene, og koblingen fra vogn
ti1 vogn sker med 1øse koblj-ngskabler, der j-ndsættes I kobl_ingsdåserne.
T nogle tog (f.eks. lyntoget rrSønderjydenr og reserwe-lyntog) anven-
des der en motorvoBn i hver ende af toget, og det er da mul1gt ved.
hjæ1p af styreledninger at manøvrere den bagerste motorvogn fra det
forreste førerrum. Der kobJ.es i dette tiJ-fæJ.de to styrekabler tennem
heJ.e toget.
f andre tog (f.eks. Aarhus-G1yngøre, på Fred.erikssund.- og Ilareskovba-
nen) anwendes en motorvo6;n i, den ene af toget og en styrevogn i den an-
den ende, men i dette tilfæIde må Cer kobles tre styrekabler gennem
hele toget.
På tegnlngen er vist, }.vorledes koblingskablerne anbrinBes ved de to
nævnte togtyper. De på vogngavlene anbragte koblingsdåser er betegnet
med A, B og C. På llo-vogne og styrevogne er betegnelserne A og B na-
Iet på kobJ.ingsdåserne, medens de øvrige kobJ.ingsdåser ikke er påført
betegnelse.

.AD/trAt 8L,C ta.Cc '.--ti Hoi- ., 
A| .:8

fkscmpler på *otting of stgreslremskobler
på Mo-, slgre- og mellemvog,ne med koblingsdåsec

Ved motorvognstog med en MO-vogn i hver ende af toget kobles kun kab-
lerne tiL A og B koblingsdåserne, medens der ved motorvognstog med en
styrevogn i den ene ende skal anbringes koblingskab1er i A, B o€j C kob-
lingsdåserne. KobLingskablerne er ens.
Nogle af de med styreledning forsynede vogne er endvidere udstyret med
gennemgående brummerledninger (tit Urug for signalgivning fra togfører
ti1 lokofører m.v.), a"" afsluttes i en sær1ig tospolet stikdåse ved
vognenderne, så1edes at der med 1øse koblinEiskab].er kan etableres for-
bindelse fra vogn t11 vogn.
I de fleste wogne med brummerledning er der anbragt brumnlertryk ved
indgangsdørene, så1edes at der herfra kan afgiwes brumnresJ-gnal. For
at de rejsende ikke skal betjene brummertrykkene er de anbratt bag en
dækplade, der kan drejes til side med en kupånø81e.
tr'ølgende vogne har A oF B stvreledningeil S 1, AC aL-33, 7L, 72,
AD/A'. x), rTu z?5, Lv 257-260, 281-284, cAR x), BL t32L-L325, cB L3oL-
1J05, cc 1145-1r48, cr§t-v 2401 , 2404 samt ay.r 2466.

-)-



l'øl-gende vof,ne har A, F 9 :
26r-263, cL 1471-15bo, 16 F
3254-3256, cPS x), en ræk
618) samt MO x).
(tn..: x) = lj.tratets sam

ÅTM. 222, 224, 
^y 24L-255,

324t, 32)+6 , 324? , 3251 ,
cus x) , Elr 6?71), 678P,

(lB.r )

ROEI]AND}I
Uet forlyder fra løllald, pt driften t)å da J.o.L1andske roebaner må. torven-

tes at bllve indstillet ved roekalnpagnon! afs]'utnj.rLE, L965/7966. i.ledlemmernes
opurærksomhed ]aenledes på, at der så-Ledcs er endnu I kmpagnerr sarnt at der 1-
sær omkrj-ng Sakskøbing sukkerfabrik endnu ktrer muge darplokomotiver.

SaU(strOLING SUIiiiIIU-ABkIi( (Sporwidde /OO m)
Trækl.raft i roel:anrpa.gnen t962.
1. dampfoko:
Nr. Ak6Ler lfabrl.kat-iong Daap Vægt Cvllnder Driv ltede- Riste Am.

nr. / Ar tryk tId. sl.s diam h.Jul flade flade
Atr. tong lal m m) rnz taL

to5g7/t923 l-2 - 18 - )5o - 2æ -688-"5,g - 0,60
u|zo/r927 12 - r.8 - j5o - z8o -688-_X),5 - o,75
935o/r92o 12 - 18 - 35o - 28o -68A-25,5 - o,52
5844/$rz ].2 - 18 - 3oo - z8o -635- ? - ?

1o686/r9LL tj - t6 - 3oo - z7o -635-25,5 - o,5o
ro68?/rgLL L3 - L6 - 300 - 27lo -635-25,4 - o,50
7}689/L9LL t3 - 16 - :}oo - z7o -535-27,1 - o,5o
t8449/t9zt L3 - L5 - 3oo - z7o -635-?5,5 - o,5o
L796/L9L2 12-18- ? - ? -?-2?,13-o,8o

7 st1i. vandvogne tiJ- dalrpJ.oko, hver ued 217 m3 vud og plads t1-L ekatra
forsyrrlng af bri.kettcr.

2. dic.elloko:
Loko nr, !'abri-kati-onsated llygge- YdeIre Anvcnde].sc

å r i{I(

a)
b)
c)
c)

d)
e)

B I c(t)
b 2 c-1(t)
b 3 c(t)
B 4 D(t)
oa r n(t)
Oa 2 i;(t)
oa 4 r,,(t)
De 7 D(t)
4 o(t)

L35
9O

L35

55
55
55

1!, 2
E3
E4
F1
Frf
F IAI

Kastrup IU: rkinfrbrik
irakskov Sukkerfabrik
Fri clis
Pedershaab
Pedergbaab
Pedershaab

L949
t954
L959

L943
L944
]-956

Strækri.ngskør!o1 f)
Strækningskørs el
Strækningskørs e1

Ralgertraktor
Ilægertral{'tor
Iiangertlaktor

AJur :
å)-Loto r: I alskaffcd.. oprirdelig til ,"iaribo Sukkerfab!1k gom nr. B 5.

Det kom senerc tl1 jlrJby6aard Sukkerfabrl,k og i 7959 ti1 Saklkrbing.
U) f.oto B 4 anskaffedcr oprind.elig ti1 Grrlev SukkcrfrbrJ.k son nr. 6.

r[erfra 1960 til Sakrkøbing.
c) f.oto Da 1og Da 2 var J.kkc l drlft l kurpagncn 1!62.
d) Irko Da J alskaffedes oFrj.rrCoJ-ig t11 Asscns Sukkerfabrj.k. .iierfra 1923

tiL Sak6købj.ng.
e) toto 4 anskaffecica oprindGli6 ti1 Gør1ev Sukkerfabr1k, mea overgik

flerfra ti1 5ak6.l(øbirr5 i 19oO, uer lrar de! dog a]drig furrder anvendel-
sG, idet bI.a. cy-Lj,n(irene -1.1g;er laverc og er bredere end på de øv-
ri6e 1ol1aldske 1oko.

f) D 2 var i ka,apa?\.n 1962 udlånt ti1 j,{arlbo Sukkerfabrik.
DæpJ.oko litra iJ er bygget at Orenst.J.n tl Koppcl, iJer1lr1=Dreryitz

litra Da er bygget af lle]rscl'of. & Solnl, Kassel
nr. 4 er byg6;et af ,!rn. .iurig, Jurrgelta1 b. J(irchel a.d. Sieg.
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Cll=vegneneg-glrqbne. I forrige ttr. al Jerubane-IJIarlel. irragtes en artikel onr dissevoL:nes sr(åbne' rren p,i gnrnd af Irarrsmanger uirtte lisi",, or"r v0ilncne u,rerade". ,renI rinios lrerned J' r ol,f orJrirrg:

Il02 udr. 1929
ll0j rrdr. !917, onb. l9l!) TelegrafvoL!n 5t)
Il0/r orb. ,|Q54, l'elegrilfvogn l7
lli)5 ouL. I()17 'l'elegrafvogn 10, udr. l9)!
I106 udr. l!l/, or,rL. 1!J! Telt.gralvogn I
ll07 udr, l9ll
ll08 omtr. 1916 lelcgrafvogn /rI
ll09 omir. l911 I'elegrafvogn ll
ll10 udr, l9l1
lll'l on5. llJl Telegrofvogn 16
llll o ,b. I9.j4 Telegr,rfvogn l8
lJl'l oni. llll lelegra.tvogn J!
1ll4 onb. l9ltr Telegrafvogn 40
I-ll5 onb.1916 Telegrafvogn P
lJI6 udr. I917, onb, l9J9 Telegrafvogn rr8, udr. 1956
lllT orcb. l9ll, Tårnvogn I
lllS udr. 19j7, omb. l9J9 Telegrafvogn 4!
1Jl9 orrL. 1q1(,, l,elegrafvogn 4, udr. I96:.i
1120 omb. 1929, Sprfl.jtevogn til t,kmdtsbekænpning nr.. I
ll2I urlr. 1957, onb. l9t$ ZO 99801, fra lllrJ Tårnvogn nr.. j
1122 onb. l')17 I'elegrafvogn 7
1121 onb. 1917 Telc;rafyogn 17, urlr. 19]6
ll24 ontr. l9l4 lelegrafvogn 6
ll2l udr. I!l/, onb. l9J8 llygningsvogo lrr
L126 onb. 19j5 Tetegrafvugr 12
152/ udr. 19il, onrb. l9l9 elektrisk forsøgsvogn or. l, udr, l!!!.
1Jl8 udr. 1917, onL. l94tt ZO !!802, fra l!t,J Tårrrvoga nr. 6
1129 onb. 191:2 'I'elegrafvogn J, uilr. le5l
I JJiJ omb . l rll l 'I'elcgralvogn 5
)JJl udr. lgl7, onb. I939 l-lygningsvogn {
lll2 udr. l!5/, orrb. l9J9 lelegrafvogt 4J, urlr. 1956
1111 vtr. ]^97i
1Jl4 orob. l916 'Ielegrafvogn 14, udr. l!46
lJjJ oøb. lt)J-/ Bygningsvogn ji, oøtt. I9J8 lårnr.ogn l1lJ6 udr. t!r17, omb. t9l9 'telelrafvogn !l
IilJ rrdr. 191/, orrl,. l!rl! Telegrafvogt J2
1338 rrdr. r,lJ7, omb. 1918 lelegrafvogn 4J, udr, l!62
li i! onb. lgll Telegralvogn 4J
114t.) udr. I!lj, onb. I!13 iJvgningsvogn 12, udr. 195,
lltl urir. l?17, oui,. I9'l!l By,;ningsvogn J2, oub. I9J8 lårnvosn 2,
lJ,r2 udr. l!)l/, ortr. I!J8 Uy3ning,:vogn lJ
Il4l omh. I9'Jl 1'elegra{r'ogr 9
Ij44 or:b. I9l8 Telegralvogn 22
1145 oub, 7916 l'elegrafvogrr 16 til DIK f96l

apecialvogn 550
5J7

501

541
5l)

516
518
579
510
502

505
25tt

73t
549

66r
715
507

506
28lr
512

716

7tt
551
552

543

?12
255
509
522
5t6

Jernbanesabotase .

lf1p. "Dr:strabladet" skylcles det uheld på Aalborg-1ladsrr.d. Jernbarleden 29/9 hvorved et sr<inaebustog ar-sporeqes i .i{1arup hii,rvicrk, der rTre.,serti1 sabotage.
ot sporslrifte, cfer sorrr an6livet i olr § 1l .rr er af-råset baoe ved bukog tungesl>ids, er blcwet dirket op. Sporsl(i1.tet er blevet lagt om, der ersat noflet i l(lemrne ved tune;espicise]r, hvorefter sitil'tet er rettet igen. riotor-føreren har ingen ntulig;tred 1or at opdaaae farelr, 1'or sporsi(ifuesignalet vj.serkorrel.t r at sporsr(i1'tet er stillet ti1 rrovedsporet, o! sr(lnnebussen ,, går påglrlvet'r rned def, sil]me, når turiGen il(ke s.Iutter.

j:.ll,o tv_grgne. .
:rr:, i I't 2/61 tdsend,te forespørgse1 o.,r inte.esse, 1or sporve.ie viste,at e, oe-r- r,red-reiru.er i-,ter esse.er sig rrerr'or. vi ,lar ir.ke g-rernt vort 1øfteom I'noget rnecl si)orvogne" os rrer-Ler i;.ke ar.a,,grerre,tet af en sporvognsucr-11u.gt 1 Kølrennavn.



JDI{NUANE-NYf. kort fortaLt:
O, fejf-"gtj-g meddelelse i sidste medde.l.eJ,sesb].ad oE to F-maskiner og deres )<u1

kasser medførte, at redaktøren modtog et hav af breve fra medlemilerr der alle
vj-dste, at det I bladet anførte var forkert. Det har således vist sl-8r at der
altså er nog-Le' der læser også denne de1 af bladet.
lje fleste af de, der skrev om feilen skrev også andre oplysnj-n6er tiI videre-
bringelse i bladet, og da interessen llerfor synes stor' hører vi Serne Ira
i-,ren også, Lvis lJe observerer noget, De rnerler er af ir:teresse for andre medleq-
mer. Sådme oplysninger kan indsendes ti--1, redal(tøren eJ.1er ti1 sekretariatet.
tler er først rctte.1sen:
I.424, der er udranBeretr fik t'or nogle år siden clen oprinqelige ku-Lkasse o€i-

førerhus fra !. 4?3. f' 473 har siden fået andet iørerhus og kul-kasse og er ble-
vet I-reP. På cvk.
!'ølgende loko er udrmgeret og udbudt ti1 3aI8 i dc 13 F 446, l'462, Ir 461+'
l- 465, l'47o, F 474, r 483, I'491, siostnævnte uden førertrus og kulkasse.
Den 6/) kørtes J af ovennæwnte I'-loko saflt S 725 tj-l Sorø, hwor de irenstll-
ledes. Særtoget frernførtes af ]J-lolco.
.l.Iotorvo€an M1 5O1, der i flere år har været udrangeret og hensat i Fredensborg'
er efter et kort besøg på cvk blevet kørt til cva for optru5Jning.
E 998 er efter S-rep på cva komruet tilbage til dc.l. LiSeledes t 967 er over-
ført fra dc 2 ti1 dc 1, Det kan således tyde på, at man ved leveringen af de
L5 nye triy-ere vj-I koncentrere damtrdrlften i dc 1, hvor de l<orte afstande fj-n-
des.
Irt fl-rma har påbegyndt lokomotivophugning på et spor 1 GlostmP. Foreløbl.t
er det t7S 373 oa r' 47o, det går ud over.
ES 379 og D 818 er hensat 1 Vordingborg, rnen da Ean egentlig lkke har plada
tI1 dern der, flyttes de nu og da tl'l I'lasnedsund.
C J12 u<tgik aen 26/9 fra cvk efter S-rep.
C 7]-7 er indgået tiL cwk for I-rep.
Dn P-maski-netender påmalet numer nr. pOp, men som oprinde].lg har traft nr.
)06 er under ombygnin6 ti1 sneplov på cvk.
'l'iI erstatning for den G-maskine, der anvendtes tl]. forwarming i Korsør'
findes nu en M-vogn forsynet med en My-vamekede.I.'
ØSJS Det ene af ØSJSs diesellokomoti,ver bJ.ev de,a f9/9 set I Rln6sted tilsyne-
ladende koblet ba8i et vestgående godstog.
HP Dleselloko l-2 er henstillet med knækket krutap m.m. Ua banen har endnu 2
loko af sarirne type vi.L nr. 12 ikke bl1ve ophugget, men tjene som'rreseryedela-
lagerrr for deiu. Interesseant er det at vide, at begge køreklare dj-eselloko
(nr. 10 og 1f ) er nødvend.ige på lllrtshalsl)aren, når-t'tax-1ot(oootl-vet nr. 13 er
ti1 reparation. Sklmebusmotorvogn Ms 3O får 1 øJebllkket fornyet den ene
side efter at være blevet påkirrt af en 1astbi1. Damploko I ex \tø 2I er ophug-
6et sarnme sl(æbne overgår i Iøbet af kort tid endnu 2 dmploko og motorvognen
14 22 ex Vø 22 ex personvogn C J2, santt en mænlgde vogne af forskel1ig art. En
de1 af banens store rernise- og værkstedsbygninger udlejes tiI private industri
vlrksomlreder, der ti1 gengæId garanterer banen en vis mængde godstransport.
Rutebilafdellngen ejer 2J atore busser.

OHJ nr. 5
te,gnet af i{erbert
Reher irrlla-mburger
B1åtter fUr a.l-Ie
!'reude der -liisen-
balmrr , medlemsb-Lad
for rrFreunde der
Eisenbalml og II'lo-
del.].eisenbahn Hm-
burgr' .

\ø
Dette nutrlmer er
redigeret af
P. Skebye ltasnrus-
sen.
I(edaktionen slut-
tet )-/LO 7963.
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