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a/S f,ottaasbæen
trar h.o s I{aggonfabrlk Aktiengesellsc}raft
UERDINGEN,
l+ nye moderne togsæt, d.er i konstrukKrefeld=Uerdingen, Tysk].md bestilt
tj-on og udseende nærmest m1nder oE de svenske "Paprikatåg,t. Når togene er
blevet bestilt
i ayskland og ikke som veDtet I Sverige, sky.l.des det, at den
tyske fabrlk }«me afglve garantier for løbeegenskaber m.m., 60r[ 1kke klme
fralsvsask
afgives
side. Li,geledea er den tyake udgave kraftlgere
og bed.re
udstyret.
TJ.-L Lollædsbæen
er bestlJ.t 4 motorvogae, 4 styrevogne og I melJ-emvogne. Lignende enl.eder er besti].t ti1 GRI]TSKOVBANEN og IIILLDRØD-rREDERIKSVÆRK-HUNDESTEID J.LRNBAND, til
GDS 3 motorvogne, 2 styrevogne og Z me].].emvogne. Ti1 HFUJ: I motorvogne, I styrevogne og 2 melleuvog'ne. Togene ska].
l.everes i 1965.
Iuotorvognene er foreynet Eed 2 stk. 18O IIK Btlssing dieselmotorer æbragt rDder vognen. Motorernes kraft overføres hydraulisk tiL de to me1lemste aksler i Eotorvognens bogg1,er. Toterres EakslEale hastlgheal bliver
JO5 kun/t. De enkelte vogne sarmenkoblea red automatiske koblinger,
der ogeå
indeho].der aJ-le elektrlske
forbindelser
og trykluft].ednin8en.
IJgesom ved
DSEs nye lyntog kæ togsættene ski].les og voga.e sættes l.nd e].ler tages ud.
Hver motorvogn må trække 2 vogne, ot 1 første oDgang viJ. totene bllve sumensat således:
M + C + S = 160 siddepladser
M + C + S = 160 siddepladser
M + C + S = 15O siddePladser
M+S
= g5slddePLadser

Een på tldspunl<ter, hvor der er brug fof 3tørre tog kæ f.eks. 2 trevog'nse11er
Begte Eotorvogne kæ styres fra forreote førerru'
tog e,--enkoble6.
ti13 M+ C + C + M = 2OB slddepJ.adser'
sameneætningenkæændres
Da motoreme son rewt er æbragt uder vogngulvet, er der foretaget en
for at undgå støj fra motorerle ot ]riulene i Personmeget 8rudlg lsolering
afåelingernea Siddepladse1'ae bliver fordelt ned 2 på hver slde af mldterDa vlnduerne lkgalgen lå modeme stålbyggede aæde! i lysq venllge storru.
og lndblæsnlng af kold
åbnes, er der sørget for kunstlg ventilation
ie i*
e11er varE 1uft. Lyaetofrør sørger for, at der også er lyst i toget, selv
om det et mørkt udenfor.
Iæverlngen af de nye Eotortog vl.1 ikke betyde nogen nybygning e1ler
ændrlDt af Lol1ædsbanela EaskindePoter, da togenes udrustEingr treroder i
sær køiesystemet, er beregnet på, at togene skal kume tå1e at stå udendørs
1 aI sJ.age vejr.
v1I selvsagt betyde en
fndeættelsen af disse nye tog på bllaldsbanen
idet a1le personførende tog påreg'nes
revolution
indeafor persoubefordrlnt,
ka PeraonfreEført af de nye tog. Da disse er forsynet Eed centralkobllnS'
togene Lkke sou hLdtll Eedgives godsvogae, hvorfor der skal Iøbe to eller
tre togpar daglj.g freEført af dleaelloko t11 befordring af stykSods og Sodsvogne. Banens personvogne skal stadig holdes i reserye til l-ndsættelse ved
og llg71. Ski-mebusserne vl.I forsv1nde fra hovedstrækningen.
spidsbelaatning
Hovedsporet er uder oE1æ6[ing og foratærkDlng, og det skuIle herefter være
tit loo te/t for de
fta 75 it/t'
strætiingårr.stighedeo
muli.gt, at forbøje
personførende tog. senere er det trenslgten, soE led i modernLseringen ot raEed
at lade otrækllngen salskøbiDt-ilarlbo-Ryde-sø11ested
tionaliserlrgen,
fra Maribo, men tterom vi1 direktør Brandt
statloner fjernstyre
tilhørelrtle
SDB,/SR
fortæ11e på et møcle I iluuuen i beg'yndalaen af næste år.

&!eryæ:

længde: 1?430 m

vægt: 25 rO t
FørerrE
Rejsegodsru: laet
bdf].
Tol.let
40 sj.ddepladser

]@envosE:
længde: L74OO h
L6r5 t
vægt:

.@:

54 slddepladser

!5 siddepladser

Iængde: 1?43O

m

vagt 3 18,O t
Førerru

25OO kH

10 m'

Desværre er det endnu lkke muligt' at bringe tegning af de nye togr
vi1 vi forsøBe at bringe den her.
så snart tegningerne er frigivet

men
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lredlemer, der snsker at stille forslag til ændringer i ile ned !l 7a udsendte lovforalag,
venligst senale ilisse skriftligt tiI sekretariatet inilen 4.dec.d.;i. - Sekretariatets adresEe: ]'.'l'hoaassen, Strendvejen 201, Hellenp. I julenÅneden beavarea korrespondance kun le.jlighedsvis, hvorinod bestillioger på bøger, postkort o,v. ekspederes omgående.
bedes

- javiat, den får vi sikkert en hel del af, nen mon Deree "lideleesfæller,' isdenfor
jernbaneintereascrne ikke foretrtkker et sf DrKs postkort eon julebilseo? De har sou beken4t
alle notiver af jernbanehistorisk interesse, og yi har et godt juletilbud til oedlemerne:

JULCX0IIT

,' "iå:.::l ::"å; i, 1,':, Hl:i:'_'ll" l"l?;l:";,"'
færiligpakkede, kan der ikke forlanges beeteute kort.
liEnillic Al. 0DllNiU SIoRVIIIES BIVoGli Nit.59, Der er taget, iniativ til at redde og istandsette det
sidstc eksisterende stykke mteriel fra 0dense Sporveje. lteBtaureringen viI blive ret bekostelig, og gkønt der stÅr eo kapitalBtærk uand bag projektet, vil tilskud vere nødvendige og k8rkome. Alle bidragydere vil blive nedejere af nr. JS, idet der efter endt restaurering vil
btive udstedt it1ændehaverandelsbevieer. - r\æruerc oplysninger fås hos postassistent 0. Iskov,
DÅdynej 5, !'redericia, pottgiro 6tt5 O2. _2_

Beretning on sonneren r-95J på Llali.bo-Banrjholm Jernbane.

ler er i sonmercns 1øb befordret i a1t 3057 rejscnde i clantog og957
ar sæsonen været tilfr_.dsstil1ende, tler
le tog. Iiun en enkelt gang, hvor cler væ
sonerr kneb det n-.d pladsen, idet der,
Cc B), kun rlisponeredes over 22i sirldelskabcts hunør hø j t, i pakvogi-ren Canseognenes enCeperroner.
inente rejsen,ie, idet b1 .a. )anr.,arks
i/5 f oreto;S reJsen fra Bandholn ti1 l,iatæ11er illk-: Ce tog, ,191 er kørt for
jerirsynsuc)senclcl_ser. Alcne rFaxeil har
I75 kn.
ei følgenCe foranstaltring,.lr f rie store
fra Knuthenborg Parli opgivet nuseunsbilletter yal gyJ,iic: . rg,, person ,r, i!?,,'1. j:l-å:åt;,13;":3;5;H, ":t"å::å["_
", har benytie t sig ai. lerst ie,-nnet-ig-sent a;il;;"
l1ige, bllister
T:1!
::i-.qski
reverecjes
4e bc'stilte brochurer og plakater. Størsterlelen hexaf haves på
itac,ig på
lager ti1 næst: sæson, iiet.le endnu ikke er på-trykt k;;;pi;". Ffere udenlandske
jernbanetidskrifter har bragt større e1l.er ninrlre'ar_
rre
tåX*:"8? :,:å:l'",?,f,iå:å Iollan'iske aviscr kan vi I urn il0R sr6ER OGS1:

Da
tra føileva.ndet
røilevå.nJet i1 Iiiaribo
Iijaribo er temlrelig rrårli.gtr
dårli_gt,
har I +y
har
ll-"\ ------l
- i)ott.
det været
rret nørlvendigt of
ofte
te at vaske keclf
keclfen
en ud.
ua.",lått"
ar_l ./
bejde tager for 2 manrl ca. ) t::.mer, og dct urlføres ar_
sotr regcl 1ørdag aften. ler ltar jrc.inllg været taget
-"8,""_
iilaloo,'.
vanclrøver og fødevandet tilsættå"
vancDrøver
tilsættås ,-rr.,
nu iitrr"å;,
11uu §'1
.5 ,væ- I tfø,
K\\Z ji ,)
sentii,-s keaE-Lstensaånners:r kan undgås.
'
_) ;Y|.t'
|
V\i'r'$.V
r'Faxet' ltar også I .1r været i Saidholm
tre gange
«\)
.hr"-l_-"-gr1?9.
'1.:ar
,!sb!
Som fregel
vvlu
u5s!
id!
ItrI.T ÅI,
rrru
A?, u./,)
G.)S !,+\/,
C4O, I[Pniil
Ifl\llj
C;l
url
og N?t:B E4I gjo.t tircn me,i, n.:n selvfrfgåile ;;r"å;- I
'rtZ/,Xil:
så do Øvrige vogne også været anvendt i itørie eltar |
:vihathvq
inere prisøl
nindre u,lstrækning, i,-fotorvogncn lB M t har frelført
og som regel
Fra "Vor Bol-iA,'.
gn er roturner'"@
æsonen dulik,:rie OllJ 5 og øSJS ! 11 op og
svogn. IIår det havde varet så Jænge, at
.sjrJrli).tcs det_ _f ørst og frennrest rnang.r e KIe r erne .t111I e e .
455. Dette har Cog enkelte sønCage måttet
ikke fejl ved notor.zognen, mel:r ricrinod
s .1,cr er uddannet og Sodkendt af iJ. Det
uddanne. E11ers har øaskinafdelingens
personaletilgang i modsætning ti1 trafikafdelingens været-iulrltua tirfreaEstiftriSeson sidste. år rar"først og fremnest "rte fli.ttigste rra resiåu";;i;Å"-1"19"'
hollene,folr:ttet_fyrbøcerbjeneste.
i en_rie1 tilfæfrle )rar"nye r-ar"i5i ].å ilf'skinen tj1 ir.løve1se,.1igeso, ir-r
anden n.ide --r giråt ,ro"" flrbåaere 1ej
-os"a
l;gl::d ti1 lraktisk lrendsltab til kørsei1årnerl
rlarnnloko. f vinterens 1åb er Jet
".:nsigten a-t 5ive fyrbørlerne et vist teoretisk ltLntlskab tii,iamplokoniotivet og
'1 --ts bct jcning.
Af 1ol:orlotivlørslg liar vi j sonner rraft Bertran Jcnsen, Ilørlb;2, verner
lhris-tcnsen, i,1aribo, svenri Jørgensen samt v
g
oirhyggeiige medårbe j'-oåto!-sig
der fra KlamDenborg,_ fob,.rt .Tørgensen, rlcr
det store arbejde at tage ked-.lpasserorøve, der afslu
lrratiisr"prøve, aflagt
i foråret for lJ. OllJ- 5 førtes ph sine førs
v.
iolromotivfører Jen_
(ned
s-'n' 1ITJ
lods). L'lotortogonZ er f øtt af
Ji.E. pertersen og Bjarnc
Jensen.
Personaleslørgsmå1ct er for trafikafri e1 insen 1øst oå rnindro tilf::edsstil1en'le må,l -, jCet der visse rlage er nøit 2-1 nai,d- ti1 tj'eneste, andre clage om-3I

LJ

PRIVATBÅNEMOTORTOG

ANNO L923

2-akslet benzin-mekanisk motorvogn .ivl 1 med påhængavogn Mp 1
leveret af De forenede Åutomobilfabrlkker,
odense (trt mget) tit
Artrus-IlMe l-Ttro rsø Jernbane.
M 1 solgtes i, 79)4 ti1 WGJ og
b.].ev her M 3 - udranAeret 1945
og ophugget I!1r8,
AlmJ M 2, døt var uage tiI,
blev
ved AiITJ til ].uknlngen a 7956,

kring 12. fct jrar kncbet rited Øvct ranAet,p,rrsonale, r(}n rle faste togf ørere irar vætil stor 11jæ1p mcd r:!d og ve,ilecinil'13.
ret .Der
er i sonl:rlrens 1øb udarbcjdet et rreftc inichofdende dt-- for i.rr.rseuristogencs
fremførelse sa;r1ige vigtlge afsnit af orivatbanerrrglu.rrenterne. -De n,edlemmer, der
h'.r fået et sådani hefte udleveret, rnen ikl:-'har afleveret kvitt:ring l^:erfort
bedes sende denne til sekreta-riatet.
Tog-.ne har værut fremføri udo11 s:!rlige ure6elmæSSigheCer og forslnk,llser.
Et mlndre uhe1d, hvor lokonotivføreren kon ti1 skarlc , erl den ene fod rtnder arbejde ved signaitjenesten, bevirl<erlo at et par ian!iog l ste,1et nåtte fr:rfør,:s
son motortog.

Til sl;t skal der rettes ?n tak i-l- all-e, der: Då d3n ene el1er zrnlen må.ie
har merlvirket ved kørsefen meC nlrseumsioget og på- de forsktllige restatlrerings(s,li3lt)
hclC for Cer: udførte arbejrte.
På.1en orCinærc generalforsarllng i irc::eningen ti1
blev ciet v,:dtaget, at r'an fra næst-' somnler vi1 indsi;tte
I'SKJtlSI{CF." i sejlads Sakskøblng-Banriltolm i tilslutnlng
arbejdes nu på at få sluttet tl1.1.antenr r:vt. vcd kørse1
fra Liaribo forbl Søho1t og ilngcstofte ti1 Sakskøbing.
Vi har mcdtagets
D

{I{SK i,0KCI{0!I'nIÅIIDS I0]1iilIi{G

gamle sKiocs bevarelse,

rlennc forenings riamPskib

tiI riuseunsioget. Icr

n--d en ganmel rutebil

)en 2. noveøber 196J.

Hellerupve.j 441 .ie11eruP.

)ansk Jernbane-Illub
v/hr. lokonotivfyrb. Sv. Jørgensen
tslichersvej 5
He1

slnAør

lJnrler l'renvisning ti1 den nodtagne artil<,:l tif DIT or: den seneste
matcriclerhvervels-6 t11 DJK og onfordringen t11 at støit3 klubbens arbejder har Dansk lokorrotivmanils Fcrcning herved fornojelsen at tegne
sig for 2O årllge m:clenskcntingenter a l<r. 15,-. Be1øbct vi.l blive
ud6eta1t, så snårt der fra )JK tilgår forr:ningen bcsked on til liven,

let skal sendes.

vcnlig hilsen
l. Greve Petersen (siS:r. )
/ x.l. xnu,isen lsign.

L'ied

)

forventes o1'ltugget i l96J: ,en fhv. bænkevogn
(senere wrkstedsvogn) G 75,
9ol og 908, q r2()' 122, l27t l,1o, 116 og l\2,
Abne godsvogue l'1 526, 51o, 511, 5J\, 5r?, 5\2, 55o, 156, )57, 561, 56?, 168. Endv. M 22 (benl.'ølgeude oateriel
lukkede godevogne ll

zinnotor). Danploko I er ophugget.
og onlitreret
udraugerer sine luxkeåe lod"oogo" påuær-2-..8n ef disse er uu hovedistandsat
20104 og 20122,
Fr
zr (isr Q z1). r "i"a"t-to, ei af DSB købt 4 IGK-vogne: 19990, 2000i),
der efterhånden onlitreres tiI SNND-nr'
t'rangerakadede" H[IJ-godsvogne'
UIU U". fra DSB fået 7 Q-vogne, delvis sou erstatning for
i-nogeo tid har wret,i dugtig drift, er nu henaat oed et afbrændt
ffi;-i,-ig",t"i"ir"';,'der
ar Xi"." sig ned U rr (er XU u I alene, da både M 2 os I var pÅ værkpf";i"iårgt"i".-U"o
"Ått"
ated aautidigtl
SBu,,aontidligerenedrlelteeudrangeretelterdødgdøot,erblevethensatiderroreligger
intet on onbygning.
_\
SNNB

var vel tilrettelagt &f vor kontaktuand Berggreen og lerer Dyrhol.n, og der deltog ca.2!
af vore uedleroer. Man nsdtes kl.12,2o på Randers et., og under stft, Larsens ledelse gik Ean
til ko@andopoat nord, aom bl.ev gnndig,t forklaret og denonstreret. Derfre til remisen, hvor
loku. faonak iortalte on naskinerne og beevarcde sporgsnÅI. F {!l og D 886 var under dmp, og
fuldt besat kørte sidstnævnte på drejeskiven til fotografering. - Kl. 11.17 tog man red RUJs
skinuebus til jtd. Prb,, hvor fuldn.,Iensen frrr ltlUs hovedkontor fortalte on llII) og dena hiatorie.
Un anden skinnebrrs blev stillet tiI rådighed ,tg kørLe del.tagerne ud til banens reniser og Yarksted, son blev genneugået, og der var samtidig lejlighed til &t bese det neete af ItEJs trækkraft.: M 1,2 o;1, Dl 41, I.'richE-traktoren, et par skinncbusser og sidst, uen ikke nindst, daup
loko 2 og J. lrr. 2 er intakt, nedeus rrr. J stadig henstår udendørs og Yenter på ophugning.
Værkmester \ragn Nielsen, der havde vist nrndt og fortalt om DaterieIIet, startede etter skinnebussen og gav rleltageren en usædvanlig krretur tiI "Btation Scandia", hvor llan fik en aidelens
køretur på en ekvdebro for ilerefter at fortsætte til eo souk villar hvor Scandias direktør
I'. Lorentzen tog inod og bod indenfor i et lokale, der anvendtes tiI forekellig personaleundervisning. Itan bænkede sig 2 og 2 ved enitborde, forsanlingen tlev fotograferet, og dir. Lorentzen
besteg katederet. I et yderst iutertasant og lærerigt foredrag på {i Ein. -tortalteg oru Scandias
histoiie fra l86l til vore dage, hvor virksosheden beskæftiger 90,, - Derefter gik Ean til adEinistrationsbygningen, hvor et blomsterprvdet kaffebord ventede, og hvor Ilerggreeq takkede for
besøget. - \lan deltes nu i 2 hold, der under Iedelse af ingrniorerne llay og Nielsen gennemgj.k
Scandia fra end.e tit anden; bI.a. så uao tilblivelsen af en Cc-vogn på forskellige stadier.
Cn<lelig b.så nan den ioponererute modelsmling (I:20), der nesten helt og holtlent er udført af
:icandias IærIin*e. - llesøget sluttede kI'17. -.\lle var eni,le on' at det haYde været eq særdetee vellvkket trrr helt igennen, hviliiet først og fre@est skyldes, et øao overalt blev oodiaget
med en eneetående gæst-trihed. og velvilje, og der oringes hurned en hjertelig tak tiI de uange,
der ofredn en deI af tlcres søndag for DINs nedlemer. - (Ctter 0. tsoye, Århrrs).
'l,ureD

Den 28/7O startedes vinterens mødesæson Eed et auktions og fI7m/lysbilledmøde.
Det sædvanlige lokale I i\iIOGT var uncler reparation og ma11ng (hvad der sJ.kkert
he11er ikke skaderl ) og vl. var derfor henvj.st ti.l et meget mlndre 1okale 1 stueetagen - der var mj-Idest talt træn6se1 - Vor bestyrelsessuppleant,
trr. ThokeJensen forsøgte si-g som auktionarius,
og efter det 1ndkomDe be1øbs størrelse at
døme, trar han gode evner i den retning,. Forske].].ige medlemer viste ].ysbj-11eder
b1.a. fra museuosbæen og trlo8ens Druun viste sin fj.lm fra Setesdalsbanen i Norge.
Den 74/Lt fortalte
Reichsbahnrat wagner om Deutsche ]teichsbahn. T hr. Wagners
udnærke(-ie foredrag, der holdtes på da4sk, flk de ta1rigt
opmødte rnedlemer et

godt kendskab ti1 Den tyske demokratiske liepub-liks jern'uanevæsen, der Jo b1.a.
på grund af DDRS forfatning,
drives på en helt anden måde og på et helt andet
grurrdlag, end vi kender det fra de vestlige lande. Det oplystes at DR råder over
i alt 16159 km spor, hvoraf 7369 ku ligger som hovedspor oA 8790 km sorr sldespor.
1258 kt af sl)ornettet er sma1s1roret. Vi flk en række interessante
oplysninger om
godstrafikl(en 06 om persontrafikken
fortaltes
bI.a.,
at det var muligt, at der
nred somlerkøreplanen f 964 kom gememgående tog Berlj-n-Københaw over ltlarnemiinde.
Dlsse tog sku11e køres red moderre dieseltoG bygget 1 GUrlitz. DR råder oyer 27Jtoetagers personvogre, man har foretrukket
at bygse vognene ti1 lokaltraf1k
i to
etager, hvorved 3 fordele opnås: 1) rnange pladser i toget,2)
korte tog. 3) lette
tog. Om nrateriellet
oplystes b1.a., at man havde ladet dilp].okotrotiver
bygge lndtj-7 f96o. Nlu by8gecles bf.a. eLektriske lokornotlver, D 11 t1.1 persontog og E 42
ti1 godstog. D1-1oko byflges i llennigsdorf. Af diesellokomotl-ver bygges tre typer,
V 15 ti1 Iet rangering, V 60 tiJ- svær rægering og let stræknirrgskørseI og V 18O
t11 person- og goCstog. DieselLoko bygges 1 tsabe].sberg.
Efter hr. Wagners foredrag, vistes en fj--l,m fra UR. .ljen handlede dog trovedsag€lig
om gafieltrucks
og 1astbiler
i DRs t.jeneste, men enkeJ-te lokonrotiver oB nogle
specialgodsvogne sås også. DJK llavde fået trlbud om en forevisning
af fi1Een for
bestyrelsen inden mødet, rnen da filmen var en biograffilm,
og leJe af foreviser
kostede 2OO kr. pr. gang, anså bestyrelsen det for urineliajt,
først se1v at se
fi lmen .
Prøveturen på IJ o6 NKJ den 20/IO lar begunstlget af god.t veJr. Dog måtte plaen ændres, således at toget slculle ende 1 llorslunde, da der eIlers vil1e blive
ca. 4 tiners op]ro].d i Kragenæs. På grund af en {orsj.nke].se Eått6 vl vend.e allerede i lløbe].ev og returnere derfra ti1 Nakskov, iler spistes frokost med nogle
gæsterr og bag elter besas sukkerlabrikkens
rul.l.ende materi-e1. I'lan lravde kørt
alle fabril{kens 3 damploko sailt adskl.llige dieselloko frem ti1 fotografering
og
ti1 fryd for srna.Ifi1msfolkene rangeredes rro611e vognstmer
med damploko. På veJ
p1men,
ti]-bage tll -rarj.bo kunne vi ikke holcie
da farten måtte nedsættes fordl.
tryklultsLangen
me11ertr benderen og vognatame
(SH)
sprærgtes.
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Banelængde...,.. 4r7 km
Sporvidde....... 1057 mn
Mex. Stignlng... 20 o/oo
Til Orlo
Minalste Railius,. 100 n
gErEs-D4ISBAryEN fre f,rlgtiansend til
BygtenilsfJorit (78 ku, sporv.1057 nn) lndvledes r tBgE son
Gn sf ale slalste Btatsbaner i denne sporvldde, aoE I [ange År så ual tiI et btivo rnornal.Bporrr
1 Norge. I de forgående 71 Er var opbygget et udstrekt be.nenet 1 sporvialale 1067 nn, og disse
baaers onbygnlng til normelspor fuld€ndtes fsrst i 1949. Setesdalsbanens nealrægnIng l.g.1962
blev således afslutnlngen pÅ en næsten 100-Årig epoke i norsk trefrkhlstorie.
setesdalsbanens første køreplan inateholalt 1 tlaglj.gt togpar over hele bansn og 2 togpar over
kortsre strekningerr den sialste lndehordt r godstog og 5 notortog dagrlgt i hver retning.
Tir frenførels" heraf begyndte tren Eed 4 ten<lerloko (io 1-c-1 og-to i-ilr på 18 os ri tI""),
senere t11ko[ 2 af den rrsværert og 1 ef den 'rletterr type. I L92'l lndføfi,eg 2-aks]-ede rutebil1l8nende Eotorvogner son i J0rerne afl-sstes af tlen lige tll- slutningen brugte
type.
lanens vognpark cr €fterhAnden fornyet ned yogne fra tle Eang6 onbygleae baner,4-akslede
og ved banens
nedlæggelse solgtes 8 personboggievogne tj,I l/s sutttjetu"tå"""
("åå rotartreåsei)
Ved 9ørland6b?n6ns åbning i 1938 inttgik Kristiensend.-Grovane (ZO kE) efter onbygning heri.
Fra Grovane gAr Setestlalsbanen gennen sit vanskellgste terrain langs elven otre, og 1sær pÅ
del af banen v&r turen ned goalstoget en aand oplevelsel fra personvognen bagi ser oen
'lenne
dst
1i11e eEaige lokonotlv med den pragtfuJ-tle rrprerieekorstenrt trække en hale af vogne genna
drlstige kurver op
8teile og vil.daonue alel, vl passorer den ca.lo D.rangs rpauren
Brorr (lil,ebæItebro
tur;), o; efter NringBJÅ t"u.ixj t"""J-g"oo", canyon_lignende
ongivBlsort ad en k
høJt over rtet fråclendå vand når v1 en tunneL, en sneoverbygning o8 efter Bcihø
køree pÅ kent€n af den op§teEnede sø. siden følger 2 lj.gnenal€,
en1æg soE har nedfc
af banen, og snert tager lendakabet en nere ,,venligr karekter.
ved denne sEukke og
te bsnes nedlægnlng var det naturllgt.at unalerssge nullgheden
for bevarelse af en
n8r soD en eventuei norsk iernbanekiub kunne drive ilighed Eed
den svensket alen dBnske og andre musæuEsbener. Min henvendelse
t1I lrsB fik en god nodtagetse,
en og den Iokale turistforening som aanmen Ded jernbene_
a1g, son ilen 10. oktober kunne indbycle til stiftelse af
Bon skal søga koncession på stroknj.ngen Grovane_BeihøIen.
.

JOoa

tir

bvsninser n.v. sretis
rådished !5; iull'ilJ"il;r'"lilili-,1.'ål;ri3"l;3*-3å"J3flilliliå"
(oac pg planen) ualstykkes' og nlt aepot (og et 1i]1e nuseun) lndrette8
i træbygntngen ,rnr (på
18 x18 n.), og senere skBI togekspeditloisn flytte8 ud tl1 rrHil. Hertil fIyttBB
en træbygning
på 4x10 n' som stetiont og ved geiirølen (irvor 3 Eeter6 alæ[nl-ngsforhøje1se
vir sætte ca.l ku
af den n8dlagte benedel under vanil) findes en vagthytte soE skBl illudere 6tation.
Her akal
-ii.lr""")--oEløbsspor lægges i svært terraln, nen det regner noril@ndene Lkke ro5og"t.
Julestemnin8 ved h'ohl.dorf (IIuburg). Her vil Ean over en ganske
kort strækning forsøge at etablere en muselusbme med elektrisk
drift.
Strækningen trohldorf-Oh1atedt er den sidste rest af' den 1
1904 åbnede elektrLske prlvatbane
Klelnbal..n Altrahlstedt=Vo].ksdorf=
Wohldorf.
StrækninrTen er enke]-tsporet, og
der er ingen omJ.øbsspor ved endestationerrre.
llanburgs sporveje
nedlagde dem€ stræknlng for et
par år siden, og sidefl har en
kreds af sporvog,nsinteresserede
arbejdet med planerne orn at etablere en museumsbane på surækningen, der byder på mange fordele. tsI.a. fi'des et rerniseanlæg af palsende størrerse i r,/olaldorf, men man trar Eødt rnange vanslceligheder, oe det vldes endnu
lkke om plarerne ka blive virkelielled.
To6et på tegningei e" .o* det ses krrn
en motorvogn, men 1 nyldretlderne
suppleredes dånne ied åndnu en motorvogn og
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kunne der kobles €n e1ler to bivogne me11em mohårdt tiI,
når det gj_k rigtig
torvognene. crunden tj-1 nedlægBelsen af stræknj-ngen har gi.kkert været den' at
d.eme korte bæe ikke stod i- forbindelse med lIæburgs sporveJes øvr18e sklmeder sliulle ti1 reparatlon på hovedværkstedet måtte
net, hvorlor vogmateriel,
PSR.
overføres ad landeve.jen på vognbiørne. (tegnJ-ng af llerbert Reher)
KALVE]IAVEBANEN
damploko nr. 2 med Persontog ved Viemose skov 1959.
Tegning: llerbert Reher
i "Hamburger EIåtter fur aIle
-t reunde der Disenbalu'r .

N.Bs

Ved et uøde i !ordingborg den 2/9 afsluttedes l(alvehavebanens Llkvidation
Der var sæ1et p deltagererog på en irarv sne6 Einutt€r var det overstået. Llkvidldati-orlsdivj.denten
blev 50,36L926 h. 't're ikke pensionsberettigede
funktlonærer fj-k l+4495,5o kr. og de pensionsberettigede
tidligere
ansatte ved banen
fik - takket være Vordingborg komunes, Kalvehave komnures og øster Egeeborg
kornmunes garanti ti1 bæen for periodet I95Z-I959 - fu].d dækning for deres
pensionskrav. Deme pensionsforp].l-gtj-ge1se er kapltaliseret
til 1?11860rO1 kr.
der
D€tte nrJmer af Dæsk Jernbane-K1ubs meddelelsesblad er det sidste,ønske
i L963, og bestyrelsen vi1 derfor benytte leilj.gheden til at
,4".oå".
aImedlemerne en ri8t18 græoeri8 iu1 og et godt nytår. sa:ntidig vLl vl takke
iå, a", på den .rå .ifå" araen rnåde tla? støttet os I vort arbeJde, der soE bekendt har tj,1 hensigt, at freme kendskabet ti1 o8 interessen for iernbuer[e.
vi håber a1Ie, der har deltaget i vore arrangementer har været tilfredset
overfor os. Der
i hvertfald har kun meget få givet udtryk. for utilfredshed
rygter om 'rat medleruerne af DJK8 beverserer dog 1 iernbaneenthusiastkredg€
styrelse altid er rygende uenigerr. I.lon ikke det er på tlde at af1lve aådanne
mångeslded.e virksoohed var blevet uden enlghed?
rygteri trvordan .or- fl.bb"rs
i
år har vi som næmt på side 2 ekstraordlnær gearrangement
som sidste
g7V
nye l'o]-keta Hus på Enghavevei' Når generalfori
det
den
neralforsam1j.ng
neralforsam1ing
EedIeEsarlingen er sLut er det l.ensigten at arrangere a[despil for klubbens
mer. I'oruden nogle repræsentanler for den siags fierkræ; der har glvet spilart'
af forskellig
1et nawn, vil der b].mdt gevinaterne være Jernban€eff5tt€r
i f'eks' 13 x 18
Em tambola skal he11er l.kice mægIc. og har De et foto8rafl
cm for Eeget' karr lje støtte klubben ved at medbrl.nge det tll toEbolaen'
+ + + + + + + + + + + + + + +++ + + + + + + + +
ANDD+
9:
+
SPIL

6) " [162
Il2! udrangeret l$Jll
I'IIJ onb. L912 Li]. telegrafvogn 5' udr.
IJ24 (tetegrarvogn

1951.

+
+
+

9

DECTTMBER

1953

+

I ;\rhus onhugges for tiden eD deI Dstl-peraouvoÅne. I'oruden++
nogle Ciftr{-vogne ophugges AT (.t,Tll) 221, 222 o;224,
Lt større antal godsvone er senalt til Stø til olhugning' + + + + + ++++++++++
Det er især flere slage Q-vogne, det, går udoverr nen edskillige P- oB f-vogne gÅr same vej.
Nogle meget bedagede specialvogne ned en dunkel og indviklet
bÅde ! Stø, llg og Gb. Der er tl-vogne inellen fra I|75-BJl
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historie er aendt til

ophuguing

50 ID< dlesel-elektriske
lokornotiver leveredes efter moderaiseringsloven af 1!48 ti1 følgende t
bmerl
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32
24
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PrivatbmeEoderniserint
a952. cDS diese].loko L.t ned botgiepersonwogrene C l+1 og
C 42. lfoto: GDS)
På de fynske privatbæer
er roed.amptogene sonr nævnt 1 M 7/63 nu i futd
gæ9. På OK}IJ og NI'J køres a1le hverdage oB på oMB fre,fores
godstoget ofte
af dmpLoko' da der er for mange voBne ti1 en af de store diesermotoryogne,
der el1ers kører godstoget.
De\ 7/rL var der så1edes på en strækning eelleu odense og urenderup
aksrer efter lokoet oKMg 14. samme dag var aåt oxrri.r 14, der kørte roetoget 52
på Kertemindebmen og NFJ 3, der kørtå Odense-Llogense.
Dn række af OMBs gods- og persorrvogne er opstil].et
på krydsnlngssporet
1 Langesø st. Af personvogne ses: C 18, B 5, C 15, C 15, cI3, C :.7,'B 4 og

c

14.

I,ollandsbaDen vi1 i 1øbet af vinteren

ophu€Jge 5O-5J godswogne.

DSB-dampnyt:

Følgende .l'oko er ophugget så1edes: (eller ophugges anarest)
1 g. r Hs
,
s.725, D 83l- (n/tender fra 8lo), p po! (u/tender)
-37_3, -\7o,
pR
stør D1..129,
927, F \27,675, 679,6A0,68t, 6E2, Dt (Ilr?)
Irs

: F 426, t- 443

Den i M7 nævnte vogn til togforvarmning benævnes dupgeneratorvogn,
og det
er DH 6678, der er ombygget tlI dette fomåi. Men G 615, åå. tidligere
forvarmede 1 Korsør henstår stadig i Kø. Den er 1 sommer blevet ma1et.
På cvk er følgende arbejd.er uclført/under udførelse: t, ))L S-rep. , L. 477
I-rep. + rør, q 144 S-rep., C 7L'7 I-rep.,
E 984 I-rep.,
L 99I s-rep-., D !84 rep
af brud I høJre hovedvange over trucken.
På Gb, er S 727 oC s 733 smt.SJ R 925 udsat. på Sorø st. henstår nu p !16
P ??8, I' 462, l'.464, t- 465, l' 4|4 (uden ku].kassel). på Sorø bystation:
!- 4461
F 483 og f 4!1 (uaen førerrrus).
Dilptos 1 2. distrikt
i'ndti.l 30/5-642
2054 af Fa 11,OO - an Od l-2.O? - kun ti-.l-ø, ikke persi. R-maskine
?OLL af Od 5.O5.- æ Fz
R-maskine
7.22 - hv. evt MY/MX
29L5 af Ar
4.43 - a na
5.5I - kun t1-1ø, ikke persf. E-maskine
2915 af Rd 6.O8 - a.q,b
7.5O - kun t1-1ø, ikke persf. E-maskine
af Åb 14.29 - an Rd t6.zl - norm. motortola
962
L-maskl.ne
F 5!! er heneat i Hg, E !/f i Lg.
Forsidebl-11edet er deme gang fra lollandsbanen.
lJs første motorwogn,
M I fotograferet
ved broen over roebanen ti.1 Lidsø syd for Vemersrtrinde
Eed tog 35 den 24/7 1943. Foto: Birger l{i1cke.
Dæptoget nederst på forsiden er sailrensat af to af Svenska Jårnvågsklubbens rek].mer for derea Euseumsbæe på Lj-na Bruk ved Stockholu.
Dette b].ad er udgendt af Dmsk Jernbane-K1ub, Strædvej 2()1, lle11erup.
A1]'e henvende].ser ti1 sekretariatet
bedes j. julemåneden rettet skrl.ftLlgt.
Dette numer er redigeret af P. Sl(ebye Raemussen (teff.
OR !O18 u).
Redaktlonen s].uttet dea 20/LL 1963.

