nneddelelsen fra

DANSK JERNBANE-KLUB.
.jel<retariat: Strandve,ien 2u1, rellerup.
Iosl,giro 671 9tt, f. llLomassen, slirJe arlresse.
l1f . ,rtl 7L)4 V , øen krrn tirsdirg-f redag og lmn
Februar/I,Iarts

M 2/64
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Vintersternning i r(alundborg 1953. C J1f og D 8lO
er k]'ar til afgang meci særgodstog rnod Sla;-'e1se.
(I-oto: Svend Jørgensen).
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0i; t Dr'Llltit'Liit:
(,\. fehnrar nrorles

osljyske medle::Lrter tned l\rks bestl'as1s. i roane::.irdsrestarrrationen
i -rrlius. (ieltretarr..n f or vor ÅrlLrrs-If . , 1 r,rer j/l.rltoIru, ,,tndcrs, har
rrrlscndi nerrdelelser lrcrom ti! ostjyske rne,tlc'rt.r.; Slntidig inviteres
f onrrrn,iene f or I))lJl o3 ,rrhns rnorlel jernlranetiluL sanl, voro Iiol,la',t"ænrl
for , tlensc- o.; Vejle-at,r. - -,,odet Deg)'LrLler kl. l'.,Jr).
0nsila.g rl. 19. fehruar med)emsurode, , oll<ets hus, rn;havevej 4I, lrl.2U,oo. t'orerlra- aI rlirel:tor
iirusenstierna IlaI!,trøm om .\ordsiollands lrivatbancrs oJ)javer i freriLiden.
:gdtg--d-1L--ts!4cr udflugt ned drroptog til i\æs1ved, rlaglernøl1e r arirlabriLker orj .,,o;IenstruIr.
Se side lrl
Unsdag tl.I9. Liarts uedlemsnøde, r'olkels hus, ,-n;havev,,j irl, Jrl.3,),oo. .orerirr.l uf:iircl:tqr
S. I). l,randt olt "i,ollandsl(c bencrs t,rafil< efter rtorlbv,,.
11

Vi hiiber, at medle'rmerne yil usde ralrigt, fren til (te int,cressante Iorerlra_, o: at rler vil
blivo god tilslutning til -iræstved-turen.
Vor kasserer har g1ædei rir oyer den livli;e inrl;ang af l<ontin;cnt,er, lrirlras o:l.iavpr i t'nrste deI af januar og h;iber, al det atter vi1 "gn st,ærirt" i febnrar. \ i Irrin;ger g11 ['rrre lr.l)i;1
tak til de rnange, der lrar stottet rIl( nerl belolr ud over kontin;t,nlei!

Bsger o.: 1ign.__t_ll _s_qlg3
på litteratur
Det s.lier jævn1igt, at vi får ind'betalj.trger for bestillinger
o.1.,
i tidli1;ere
nurire af bladet, men sorn forlængst er udsolgt. Derder er tilbudt
for arlføres nedenror, h.,,a<r der for tiden han leveres:
i,læstved-Prtesto-Mcrrr iianen J(r. 8,50
;iaril)o-ilarrdjroln
Jerilbane 1;r. 2rUO
do., ,ruserl,ilsDalens urj-lrlsbereuning
1962, kr. 5roO
Ilorve-Vrers].ev Jernbane, J<r. 8,!O
I(jø,;e-hil;;stecl
Jerrrbane (titbliveJ-sesi
istorlerr,
Dnril Oppfer) kr. 6,OO
kr. 10,OO
Alrragerbanens 10 års jubilæumsskrift,
LolJ.andsbanens 50 års d.o., kr. 2O,OO (+porto O,5o)
iil11erød-i.'rederilisværk
J ernilane 1897-]-922, kr.
J, OO
r-f1Ierød-lrederil(sværk
Jernbane 7n97-7947, BrOO
Frederj-l:svær1(-liundested Jernb.
7976-1947, 5rOQ
Ilaneforlægnj-nuen 1.1j.11erød-Sk6sv{nge f942-7950, kr. 5rOO
Tisvj.ldebanen f924-f949, kr. 8,OO
i(olding Sydbaner (fU v. Airdersen), kr. 21,/! (+porto O,Ju)
Udin ci Roeskilde, hr. Lo,o0 (+porto Or!O)
D1cmæntær Jernbanelære med ti1læg kr. 3rOO
Sarntlige 61 postkort findes irå lager (l-iste iL M 4/53)
danske goclsfri,mærker, mange jerrrbanemotiver,
kr.45,OO
5OO forsl<eIIi{le
1OO forskellige
danske godsfri:ærkerr
kun jernbanernotiver,
kr. 20,OO
Lret i iU I anseld+e nydelige hefte on iiDS og iJiliI) (irinrlringer fra tiribshovbanen og }lornbækbanen)
l<en nu leveres. I risen er kr.J,oo, lrorto or2J.
irra Svenska JiirnvSls'.lrrbben har vi modtaget til sal;:
lieftei om jJI('s veteranjernbane; kr.2,oo, 1,orto orlJ.
rio,jen on uosjii-bnnen, et virkeli;1, finl værk rned nydeligc iLlustrationer; l<r.L8,oo, porto o,2J.
,,e.llenr:rer, rler ønsker at erhverye nojet af ovemænte, og som endnu ikke trur betalt kontingent'
l<an bcnyt-le sanme giroin,lbetalingskort til begge dele: l'ostgiro 671 94, I. I'homassen, :trandvejen
2ill, iiellerui'.
J 1rd s
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Tr.. 1951 har J.T.U. anskaffet og ombygget udrangerede DSB-notor- og
Dersonvogne i,iI unilervisningsØjenedi vognene indehol-der forskelllge nraskiner o:r virktøj og fungerer sorn en slags transportable skoler. De vo'r4'
der for tiden er I b.ruq, er defvis bl8ma1ede og har en noget aparte form,
da de t.i:Ii,leIe var nctorvo.rne,
Zll 99997 ljcanrlia 1907, ex CII'I 1L61' orobyg,3et l-954, ud,r. L959
ZU 99998 Skabo 1336, ex Anbulancevogn 6, omb.lct5J, udr. 1959
rt
rr
rr
rr
Z\J 99999 'r
9, r|'I
lisr i.Ørstnrvnte, _a9997, var oprindel j-g f lreakslet kupevogn med kedel-,
cK 1C092 (senere CKK). I L916, d.a nLan vifle have afskaffet den udvendj-ge
billett.ering, inrlrettedes ved afkortnir-g af bænkene i d91 9n9 voSnside en
s1ar.,s side4å"g, o.{ v02,nen fitreredes nu CKIrt (fra 1941 C'I}1 716r).
9?993 o8 ()9lJ9g har en nok st broget historle. .llegge vcgne bl-ev i 1886
le-,verii ved-lbningen af Gjecser Jernbane sort I/Il kI. per"sonvoqne. DSB
ove!to4_':ancn raef rnaterj-ef_1-19?r; -førstnævnte voqn fik Litra AF og kørte
Yognen hos Scandia ombyggedes til Am'.x. f/II rr-. fe"sor.vogn til 1911, dr
anden vogn
ilen havde oprin:1e1ig to 1. 08 to 2.k1. kupeer. ,en I'nedsat"
-rula.,ro?vo:ln,
.l..
ti1
o,, Lrl 2.k1. hupeer og fik af DSts litra AG, senere
hav,le en
i,l:'t. cc,r'sonvo,:ri ritra CB. I l9\7 fik den sanme skæbne som den fØl'ste.
Føl.en,-le 10 evri.le zu-vogne er i drift, oq der onbyg.ges muligvis en
e ll.ir
f f ere udrafi,qerede .D.lll-motorvoqne ti1 ZU.
7'.' )9987 cv lnT, 515, onb. 1961 ZU 99992 ex Ml 510, omb. f96O
ZU 99993 ex l''lT, 512, ornb. 1950
7,it glogg ex IIR 5]1 otib. t961
ZU 99959 ex }ll 5Of, onb. 1951 ZU 9999+ ex MR 512 ' omb. 1958
ZU ggo.,9o ex IiL 51J, omb. 1961 ZU 99995 ex I4.L 514' omb. 1958
7'J 99r,1 ex ilil. 509, omb. 1951 ZU 99996 ex NrR 511' omb. 1955
(PT)
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har ureprogligen tillhiirt
SI Bygpadacentrelfiirrtl,
men stldes
Kohlsya Jeraverk. Gåva fråa Kohlsra 1959.
har tillhiirt
Strt Kelkbruk tB i Dyltabnrk. Gtva 1960.
har iigts av .tB Seporetor (numero Ålfa-Lavol ÅB) och uyå,ndea
tren l90rLl946 pt deras boaa vid Tumba siider on Stockholm. Loket stldeg
till Arg kclkbrott på Gotlud, diir ilet ovstalldes 1958. Det erhiills i
utbyte not skrotvdrilet från vtrt lok nr l, Bon irte kude sdtt,as i bnrkbart skick. Nemet erinrar om Separators fdrsiikeladugtrd llmro.
rrGIUnYÅln inkiiptes 1962 från Norsborge Yattenverk sed redel skå,rkta av
vår nedlem greve Svea Lagerberg. Dd,rav aam.et.
Berrere till
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8 DYLIA
4 El}{NÅ

CFo 7 Decauville 1898
Inkijpt 1959 l)
Co l1 Kostr }lek. Verkstatl lg00 Gåva 1959 2)
CNo 62
BColO3

Hjo Mek. Verksted 1899
Dolberg, Roetock 1895

Gliva

tg62

2\

fr.
Jiimviigsmaeu 4)
LLT
Col
Yabis 1895
Inkiipt 1959 2)
NAE-,
BCo 3 Ko.ta Llek. Verkst,ad lg07 Gtva 1959
3)
.AOJ
G.r
0 & K 1907
Gllva 1960
5)
r 196l
HR&I
r63
Eb
1904
6)
tr 196l
ER&'
N80 kåå Mek Verksted 1905
2l
KTJ
G29 Kosta Uek Yerkatad 1894 tt ]959
8)
j(arlstads
tr 1960
NAETI
xN 29
lek V. ISSA
2)
NA&I
IN 45 Kosto }lek Y. 1905
1960
3)
"
I' 1960
NTEI
L64
Laodskrona Gjuteri l9l2
6)
x
tr lgl2
NI.&I
r70
onbrggd 1939 n 1959
s)
StovajiU Å 43 0 Å K l9I4 (timerboggiev.)tr 1960
6)
r 1962
Stavsjiil U lI Koste Mek V. l00l
6)
il 1962
StavsjiU U 2l Stafejii [Iek V. l90l
xhtrlg0ln1962
StalrjiU tl 24
sI
r
NJ
8 Åtles Yer&stiider l9l2
1963
7)
r
tr
r
NJ
36
1gl3
1963
7)
Depositon

!d

h.,l o oJ
.3 rJtl
+o6rlfr
ø!d..1!
b oi o
FllJ
l(/) L(.1 o .-l tr
.).rrEÅo
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ooE
Epdoo 'r
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o+
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d
E.no
+dE_tj
0 o
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blflo o 0
odc!o
ncc€le.

Å0J = rlnneberg - 0marytts J
IIRIU = lliilsingborg -Rt& -Raaliisa J
.IG.I = Jiinkiiping - Gripenbergr
Itu = Kosta Jiimviig
NÅEI = NåttrabT - Ålnaryd -Eringsboda J

NJ

= Nybergetg J (lfatntaua)

Littera B = 2 klass, C = 3 klass, CN = §ppen somaffagn, F = resgods, G
=
= td,ckt godsvap, A, f, K, N och U = iippen godsvagn, L = t,riil(ols;Bgtr
Tilryerkarei lIb = Iletsingborgs t1ek. v., 0eil( = Orer.ståin i: Iioppel, vabis =
= Vagnfabriks ÅB i Sdilertelge.
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i"dBitu-Ua 196r1.

Frogram for tureng.{fgong fra lih l{1. 9,oo, fra ltoskilde kl. 9,10. -rotostoP P& et
we)valgt sted nellen liingsteri og Næstved. Lnk. i\æstved kl. I0rJ0; to;et ran;eres til
Liaglemølle 1'anirlatrrih ad havDebanen, og vi besdr I{MI}'s nateriel og s;:orareal. Ved velvilje fra \LUP kores pi slorarealet med fabrilikernes dmplokonotiv (se nedenfor). yort tog
rangeres I i'lba.ge tjl \æst,ved -station' og herfra fortsottes ltl.12,oo til llogenstrup, hvor
der^§pises l(l.l2,Jl). IfganJ fra ilogenst,run kLIrr,oo, olhoLd i )tæstved ca. I time, afgang
i\æstved 15,2c. i)er standses Iå hjemvejcn i l(øge og ll.os!(ilde. \nk. i,h lil .l6r45.
fo:rets onranlering: C- eller.i-masl(ine, J CiI, fortrinsvis ricri ibne endcperroner. I
,ræ"tre,l ,n",1t.ge" 't.,,lelrornsvoEnen ", en velt jent E-voiln ' tltrr frrrtgere r sou 1 rrg-[ørervo.5n p.{
i,ogenstnrp-snoret. .,flngering til havnen og kørsel til tiogcnstrup fortriosvis ned F-maslrine,
nen i.ill Io, hel..older sig rel tiI ændrin.:.
Spisning nt Mot:enstmn !(ro: l.-rocn lnbef aler .iiogenstnf-f latte '' neri slv s) a;s pålæ.1
lirt'@logdessertti]kr.l0,oo(skaIiklreforut1betaIes).rlestilling af snisell&(la notlvenrli; sa:rtidig ned indbetn]inl-l trl billetprisex. i:an bedes anfore,
or,r nan onslier i,logcnstrul-l!latterr (slirir' "l'1") ellcr rlienerscrrnitzel ("ii").
rilletfriser:
.!'rr j.h l(r.2l,oo fra rtoskilrterir.lS,oo; Iokalt fra )iæstvorl (kun i beg.*r""t *U*g) +i I ptlrirt:rbrilrkerne og i,ogerrstrup tir.l0,oo. Delta;-ere undor l2 iir halv
pris. Da r}Jti betater for to.,et og srial Sarant,err,et vist deltagerantal , er frif,aB il(l(e
A-vldige; l<rrn rlc l<onlrolbillciter, ,ier udleveres.:ennem selirelariatet elllr 1a turen' er
gylrii gc ti I t,nren.
Inrlbetalinl: Poslgiro 6?t 94, I-. fhomassen, Strandve,jen 201, ileIIenlr, til og med
yeri ctreck (nortigt'.) d.'J\/'2. ilillctter udsendes ikke til
,f . 1972; på
-næt-anvisning cller
rle)tlgcre frr, ^h, hvorfor rrt,"'tlrvil,teringcn for inrtLetalingcn bedes nedlrra;t. Dea o;illyttes
i{r eller undervejs med konirolbillet, særtoJSIIan og evt,. spisepladsi'upon.
11

i.idt,

om

ilaglenrolle ial,irfabrik'

))en

garle;raglornølle lapirfabri!r oprettedes l8/i'og har siden ltSi) tillrørt

',/r

De

forenerie fr.l,irfabiikl<er. 0|rinrleli4t havde man både danrp- o; v8n(lkraft (htrv, 5{)l) og l6J IIir7,
,iluschtrser :r.r'. hærJc,les i 189,r aI en sto)'brand. Den ny.t,agIerrøIle er ai n),ere dirroi de
besl<æ[ti;|eri i lsa, :rcn ( l. [, )J arl,e jrtcrr . l)ei ret vidtslra]<te ranlcrareal - otr rt orr i'r uCgti fr,' .ilslyorl lrav cl)ane. iitrjl hrr en ltel rlel rullenrie oateriel, mcn Laln til lokalt bruJ.
l)cres fqrste trælrLrali var en Scl..ry&rtzko;,ff-trak1or, der st-ariig cr i drill. Il;L det i l94I
he;1t'n,ltr at l.rihc mcd rlieselolie, ans)iaflerles tlamplo!rotloiit'et AiJ 6 a1 rorle Ncbel - farn
i cle scncre år
.Iernbanc I I irividstion lrttllir3l 1.Jt0.7 )lasliinen l:ar sidcrL dl vrtct r rrift,
Uodsvo; nene er i tidens Iøb c,nslraflede I'ra Iorsliellige baner ,rler
do:: 'r'r leili-l,crl;vir.
lrliver no;:ei at se clterl), si.r!si {ra Irrrustol)aneD: }.i}riP nr'. 5l-r7 ex;.I'l\rll I I l5J-172.
{i gor o1nærl.'sor: 1å, rt {Frdsel o - lrorsel pii li,itrs arealer er på rielta3erucs e;et aDSvar'

- o!. lirlt rtr I' ojenstmn stcnirav'
iidelrrorct, del udgiir fra fri bane nelleu Iiæstved og Lov, anlagdes i l(121. OI,rinrlcIigt
ve-r rle*, lrLyr[| irlsgrav, .orrr 'U:de i,orsør .jt,enforretning oJ I ræ§tø \rnt,s vcjvæserr var intercssercl i, i'o store sjællatrdsl<e sten- og grusgrave var på det tidslunkt ved at være lørnte,
nerrrlill yberrrlal yri -iorø-Vedde i,anen og I5'ndet ueIIeo i.iorup og hværkeby, s i der korr ret
lrrrrli t JanJ i transnorternc fra l,:åenstrup, og (le hlr i de sencre år kulminerel ned leverancorne til ilnlmI.ct af Iær1c)ejerrrc i llodLy -ær;e. - iideslroret er godt 2 lim langt og
ender ncr 1 olstjllin;1ss1.or. r\orsel fra i'æltyed foregår ad venstre sfor øetl naskinen ba;1est o:, ,tudehornsyo-nen'! lorresi at Lerrsl-i-ric jlirydsningen verl Iiogenstrup liro. lleriil er
f ort arlsliil I i;,.: rtrlf ! rrJ.tor'
VrlL tr,ui/l PA

ttRi]\ - l',id !'\i'ilLIu.'

llLlD!

jer l'ar lidi 1'J-ads tilovers - derfor l,rirrgos eutlelig den ),n;e lovede oulitreringsliste
over vo,ne fra ltorserLs lrivatba; er, køb1 al u§lS.
\,SJS QU 190 ex rrv Q I57
uSJi ilD 187 ex iiv ,JiJ l{J
ijr

rD

llirl ex

ulJi

HV Q;j I47

QD

Ill er

tiV t1

ll8

u:!IS ;li) 1!9 er liV Q 160
liv D 1l,r 01 1j5 sami riljS C 226 er stadig iklie orrlitrerede. Uu Iornodent indrettes de to
i.SJS r)l) 189 ex liV

.,-voXne t,i

rl

155

) f,ogopvarnningsvogne

.
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I Helsingør-pressen stod fornyl:-g føL lende notits:
Skrinl-agt pl-an
r pressen har det været omtal-t, at Helsingør muligvis vi11e
en veteranjernbane og en veteranskibsrute me1lem Købeihavn og"llelsingør. fåRuten
skul-Ie besejles af det-ganle dampskib ,Kasar, der ejes af"teknisk-nuseum. Driften
skulIe efter forlydende ske gennem veteranskibsllubben.
En sådan rute med afgang fra København til Helsingør l\-or.ihavn ville blive en fin attraktion i forbindel-se med det tekniske muEeum i Ii-.lsingør.
Det
var hensigten' at passagererne skulfe spadsere fra Nordhavnen ti1 Giønnehave
station og derfra befordres videre rned veteranjernbane ti1 museet.
Fra Foreningen tiI gamle Sklbes Bevarelse, "Veteranskibsklubber.,r, foreligger nu'et dementi af djsse oraner. Ds1; hedder,
at foreni_ngen på
iia"punkt har drøftet nuligheden for at drive to vetåransejlrutei, og atiniei
rnan ikke
har taget stj-}1ing ti1, on klubben overhovedet vil lenå ,,Kasa".
Illustrati-on ti1 Sikkerheds::eglementets §
rrTogenes standsnlng på fri banerr

50

el1er tllSignalreglementets signal nt,
"Håndsignal stoprr.

82

NYE BøGER:

f-r-7u-6f,4r f o råre t uds end.e r Darlsk J e rnb aneKlub tre nye bø8er om Jernbmer. Vor sekretær, P.
Thomassen, har saflIet oplysninger om a1le danske
prlwat- og statsbanemotorvogner om hvorl€des banerSeJ.v om
ne har købt og solgt deres motormateriel.
ikke er medtaget 1 bogen' b11skinnebusnaterlellet
ver det alligeve1 et orufattende værk. Af tekniske
opLysninger er kun de nødvendigste Dedtaget. BoSen
med fotos og trykt i bogtryk i
b11ver illustrcret
bø8er. - Den anden
modsætning ti-1 vore tidligere
bog, der er under udarbejde1se, trand1er om en iJrivatbane, som ve1 l(un de færreste har sær1i€i kendl{a1(skov-l(ødby Jernbane. llet er forenirrgens formand' der arbejder på
skab tii,
af de
denne bog; lran har } aft mere materiale at arbeide medr end ved ud[ivelsen
bøgeri ligesom et af vore rnedlemmer, der ilar været ansat ved banen'
tidllgerå
også boetrykt med fotos'
Ltenne bo3 bliver
har kunnet oplyse en de1 interessant'
for iUarlbo-rrandholE Jer[ba]re. Den trykkes
Den sidste borg er drif'tsberetnirrgen
I\ærmere nedCelelse udsenet andet sted end1 fjor og bliver d.erfor bi1ligere.
færdj.ge, måske er det lige vierd
d.es her j- bladet efterhånden son bøBerne bliver
bøgerne vi1 blive so1gt, ikke vil overstige 12
at bemærke, at prisen, hvortil
(Sn)
kroner.
AFIIOLDTE I'IØDriIi oG UDI'LUGTDR:

håbe, at deltagerne 1 turen lravde
inderligt
Nærumturen aen77fi:-lfæ--ilå
taget godt med regrtøj på, for th hvor d.et re8nede. A11igeve1 havde 82 rnedlem..i
fr-A"t vej ti1 toget, såIedes at arrangementet økono.risk nogenlunde kunne
trvlle i sig selv. Taki<et være i,ødekomenhed fra DSB og LNJ blev det mu11gt at
i"å. .t .*itog bestående af en c-masklne med to CU-vogne køre gememgående fra
København ll til Nærum. lJ.v.s. som lrersolrtog Ktr-Gentofte og fra Gentofte som sæIL
Ilgt arbeJdstog ti1 JægersborS. 'logfører var, so)n på flere af vore tidlj-gere
tuie, ,,niåOe1 Castro,,, trvis aitid goAe huntør heldi.-vis lkke havde taget skade
hvorfor
af rågnen. - på LNJ siculle særtoget passes l,d i 20 rnlnutters dri-fter'
af visstul].e betJenes for af- og tilbageneldin8
Fuglevad og ørhotE statloner

se tog. Orrtrent hele LNJS persona].e med direktøren og "standeren,rfra
Nærum i
spidsen var i arbejde. jJmemesteren havde været ude for at nåle om1øbssporene,
p.laos
og der var lj.ge
tiI ti1 en C-lnaskine ned to Cu-ere. ]Jaaemesteren måtte
selvfølgelig
også ud sorn statiorrsbestyrer.
}'ra Næruln tj-I Orholm blev en del af deltagerne befordret i plantog, der I
dagens anledning var forstærket og oirrår1g€r€t således: S1.I-SP-SP-SI\1. I ørhoIm
var der arrangeret spisning i Det danske schweiz, der heldigvis
kun ligger få
gang fra banen. I)fter spisningen besås de sidste rester af et srnalninutters
sporet ti.pvognsbanenet på rnaorasfabrl.kl(en Lama. Så anl<om særtoget til ørhoIm
fra Nærum og toget fortsatte
ti1 Jægersborg. Fra lokal-med tenderen forreststationen rangeredes særtoget over I i)sDs nordgående hovedspor og kørte, som
særligt arbejdstog med trraskineu bagest, ti1 Lyugby. Her blev toget dirigeret
over i- det sydgående siror, og så gik det atter mod Kh.
ljet var morsomt at se interessen for damptoget. I husene langs banen dukkede nysgerrige beboere frem, da de pludse.liB hørte damplokornotivets f1øjte i
stedet for sklnnebllssens horn. Jlet var trist
med det dårllte
vejr, men måske
kan vi Børe turen om igen en mden gangl 1 I1dt bedre vejr. Fotostop på fri bane kunrre af hensyn til LNJs 2O-minutters drift
ikke arrangeres, men et medlem
foreslog turen gennemført en søndag morgen i som,,rertidet før LNJS plantog begynder at køre. Det er jo nok før de freste har fået øjne, rnen det var måske
en id6 a1lj-gevel ???
q.il. den 9/72 refereredes 1 ll 7/64.
llerr ekstraordinære generalforsanlj-ng
Sønda8; aet 12/L besø8tes jernbanemuseet. I'luseumsforstander,
trafikliontroll-ør A. L. |atbøL olrede sJ-rr sønoag forniddag pa at vj-se os rundt. Jernbanemuseets bibliotek'
der e11ers ikke er tilgængeligt
for besøgende, åbnedes så vore
rnedlemer liunne få leili3hed
tiI at J.æse i de mange forskellige
bøger og blac1e
otn danske og uden-Landsl<e jenrbaner.
Der er ikke tvivl
om, at rnange roedlemmer
benyt-cde lejligheden
ti1 at sfå efter i de uerstattelige
skrj-fter.
onsr ag <ten 7l/t var der nøde i l)et nye Follcets IIus. lrJKs næstformand, hr.
Svend Jør4lelrseti skulle vise I),sbilIeder.
I anLednlitg af l)ansk Jernbane-l(lubs
treårs "føoselsdag" vistes først nogle enkelte lysbilreder
fra hver af de af
fore[iregen arra]rilerede udflugter.
Så skul-l'e Svend Jørgensen fortæl1e om Spanske Jernbanerr ilen så 61ik lysbilledapDaratet
i stykker. Dt nredlern, hr. F. ltansenr stillede
stral<s sit 1ysbi11edap1:arat ti1 rådighed opj takiret være fomandons follievog[,
sl(affedes apparatet ti1 veje på kort ti(]. Imens afholcltes en
1ille arrl<tior.'111
slut vistes hr. Je[s L. Jensens fifu,r fra kørselen med danp]-oko o,IJ !.
(sR)
---oOo--I'IIA I{]JS?AUII,1,}(I]iGSAFDL r INGEN
Arbejdet 1 I(1ampenborg:
øSJS E 26 lrar nu igen fået incisat de manelende brædder j_ gavl og sider.
L)en bliver
i øjeb]ikl:et
klar8jort
indvendig ti1 maling, a1 delr garrle naling
brælrcies af og så snart det trliver lj.dt varrnere j- vejret
r)åbegyndes en Cjrtrrrdig
ma1\ng af vogrren. Den i vognen anbragte Eorsornrire garrrle dræsine fra Aalborg får
oCSå-i denrre l(olde tld en gmndig overha.Iing.
I'Jår der er tilstrækkeJ-igt
..randskab, arbejdes der med bænkene, der skal olrsæties i I(SE C 20, uen desværre.går dette arbejde ten:nelig småt.
I l{oskilde arbejdes efter aftale med danplotro OSJS nr. 6.
Vi beder alle rnedlemer overveje, om cle ikke på den ene e1ler anden måde
kæ hjæ1pe med c1e mange artrejder, der venter. Vi rinCor ort, at der kan varrnes
op i- I(lauper1borg, og der kan 1ånes arbejctstøj,
o; hvis det ønskes, godtgør vi
bi.lletten
me1Iertr bybanen o(B lilaoirenborg.
- Ogsa ti.Ibud orr udføreIse af arbejde
hjemme modtages med g1æde. (Det tan f.eks. nævnes at et af vore medlemmer i øje
blikket
arbejder med reparation af vore telel'oner Jrjernme i sin kælder).
Arbejdstiden
i- K1ampenbor8 er stadig 1ørdag k1. 1l-1J og.
søndag 1<1. 9-f7.
Nærnere op].ysninger fås -tros:
Svend Jørgensen, llf.ichersvej
l, 1, llelsingør el1er
Robert Jørgensen, telefon 55 74 8f (bemærk nyt nurmrer! )
For de medlemmer, der ønEker at deltage i museumsbanens drift
til somer
vif I'or tnaskintjenesten blive afho1dt instruktionsafteDer
efter nærrrere aftale.
Svend Jørgensen,

Oversigt over den af "Den af ]linl.steren for ofl'entIi-tre ArbeJder uider 23. apri
1pJ4 nedsatte Privatba,nekonnlsionl
afgivne betænkning vedrørende incrde 1irr.l af
danske privatbaner
i 3 g:rupper:
o
q

Dri ft

Bane:
De bornhoJ.mako

Jernbaner
Ebeltoft-'Irusttup Jernbane
FjerrJ.tslev-Nr. Sundby-Freder1kshavn
Aa].borg-FJ errl.ts].ev

3618Z
2215

2

2
1

2

Gribskovbanen
Hads-Nlng l{erreders Jernbane
llelsLngør-Hornbæk-Gl.1Ie.leJe JJanen
Hl- 11erød- Frede rl ksværk-i{und€ s t ed Jb.
i{j ørring Prlvatbaner :
IIj ørrIng-lIi'rt sha].s
Hj ørring- Løkken-Åbybro
llors en6-.Brymp-Si J-keborg Jernbane
Horsens-Odder Jernbane
Iforsens Vestbmer
I{ors ens-Jue].smincie Jernbane
HøIrg,-TøL7øse Jernbane
Hørve-Værs lev Jernbane
Kalvehavebanen
Køge-Rlngsted Banen
Langelandsbanen
hLJ.andsbanen ( 1nc1. Marlbo-BardlloIn)
Lyngby-Nænu Jernbane
llariager-!'ånlp-Viborg
Jernbale
Nakskov-Kragenæs J ernbane
Nordfynske Jernbane
Næstved-Præst ø-l,Iern J erbane
Nordvestfyrrske Jernbane
Odense-KerteEinde-Ilarto fte Jernbane
Odsherreds Jernbue
Rarders-Hadsund Jernbile
Rlngkøbj.ng-ørnhøj-]Io1stebro
Jernbane
Ryomgård-Gerri1d-crenå J ernbane
Silkeborg-Kje].].erup
RødkJærsbro Jb.
Skagensbanen

GnrpDe:

o

2

Sæby-Fred erl. ks haw

Amagerbanen

L

:

Jb : 14O,O

Aalborg-Sæby
Aså-Ørsø

Skive-Yestsa.l.]ing
Jernbee
Stubbekøblng-Nykøbing-Nys t ed Eanen
Stubbekøbl.ng-Nykøbin6 F1.
Nyl<øbln6 1'1.-Nysted
Svendbort-Nyborg tsanen
1'histed-Fj errLtsJ.ev Jernbane
'Iroldhede-Koldlng-VeJ en Jernbane
Varde-Grl.ndsted Jernbane
Varde-Nørre Nebef Jernbane
VeJ le-Vandel-Grindsted
JernbarLe
Vemb-Lemvi g-.[hyborøn Jernbane
jæ11andske
Øste
Jernbane-SeJ.skab
Alborg-Hadsund Jenrbue
Albo rg-flvalpeund Jernbane
Arhus-IIame 1-Thors ø Jernbarte

5

s

Iænade

:

24,9

) ned,Lagt
I
I
1 to)

39 ,O

1

17,9

I

60,9
34,o
73,6

2
2
2
3
1

42,o

)5,2

5\,5
)O

'2
38'o

2I,

L

2L, L

3),2

) nedlagt

3
3
3

33,o
70,o

2

58,4
26,7

2

38,

1
2

718
1

32,5

62,7
35,6
49,4
43,2
30,7
43,2
34,5
39,7

I

1
2

I

1

I

]-962

1!61

ned.Tagt 7962

nedlaLgt 1957
nectlatst 1956

nedlaat
nedlagt

1,959

1P6J

aectJ-a1t L962

zl
q)

neclagt

q)

1!61

q,

1

2

nedlagt
nedlagt

1961-

1956

?6,6

3
2
L
2

37,7r

2 fra 1961 l<un gods q)
I nedlægges 1!64 x)

44,2

54,2
87,9
44,o

)7,6

4?,2
57,6
46,2
56 ,3

75,L
45,8

L2 )O

rq)

1

I

2

I
3 nedlaet

1957

1

1
2
2

3 ned.l.aat 1956
+ ikke omfattet af lionrmlsionens undersøRe1.

1) "Der findes en gruppe baner, der 1'orekomer så .Leveclygticie, at
der -så vLdt deres forhold på indeværende tidspunkt la(ier sig be
døme- næppe for der€s vedkomruende vl1 opstå spørgsmåI otir ned1æg
gelse lnden for den nærmeste halve snes år. "
-7-

de barlerr der elter kororoisionens opfatogsa når den nu
telse fortsat vl1 have en eksistcnsberetti€telser
u(1øberr nen for Lvis vedkortrtende overveJ
værende garantiperioCe
else om en irdstiIlin.g
af driften
i J-øbet af' den kommende halve
snes år efter korlrxisionens opfattelse
kan blive al(tue1.,'
)) 'rTil den tredie gruppe henfores endelig de baner, hvis drift efter ko,uuisionens opfattelse
bør indstilles,
når de nugæIdende
garanti-perioder
ud1øber e11er ganske kort derefter.
Som det fremgzlr af oversigten
er aIle under gruppe I placerede bane
nu blevet nedlagt.
x) Drives af DSB.
2) "Ti1 den anden he[tøres

,

z) Ranens forhold er ænd.rct, s;i.Ledes at stræknirgen Mariager-Vibor5
ved er1 irlddeling i dag fomrent].ig vi1Ie blive placeret i gruppe
1.

q) Banen vi1 mulig-vis blive necjlaCt efter ud1øbet af den nugældende
da staten vlI mirrdslce sin anciel i dæleinfl af baBarantj-perlode,
nens uuderskud.
w) Garantiperj-oden forlænget
7964.

JIiRNBANE_-NTI, kort forta1t :
NFJ har fået en rejsegocisvogn ødelagt hos DSB. r stedet måtte en DII-vogn Ianes hos DSD til brug i roetotene.
TKVJ i'totorvocn ii 2 er gået ti1 ophugning laos.tI.r.
riansen i odense. I'totorvognen
har i de sidste år været brugt i alet ugertlige
kvægtog Grl,ndsted-Ko1ding.
Den er erstattet
af det ,'nye,'dlesel.lol(o
M 2.
SB

Oilrl

I Odense kan en he1 række øde].agte godsvogne fra de fyrlske priwatbaner
der lidt for hårde ved de gamle
vogne. T11 gengæld f'år prlvatbarrerne Q-vogne fra DSB soil erstatnlrlg,
og
dermed er de j. hvert fa-l,d l.kke snydt.
Rangertraktoren
fra HP er indgået i l-o.rlandsbanens materiel sorn ii 6. Den
er i fortegnefsen opført med 65 I{I( Breuer benzinmotor. Bygget i 1930 af
Breuer-irrerk A/G, !'rarrl<furt a. fl.
T11 IÆllandsbanens materiellortegne.]-se
(tI 5/D6f + M 5/]-963) er følgende
reitelser:
Der s-lettes:
Personvogn Cc !8 (udrangeret Ip6l)
Pakvogn
L 6Z (udrangeret lp6l)
Postvogn
Dc J5 (udrangeret lp6l)
Antallet af Bodsvogne ændres tj,1:
Lukkede godsvogne: Litra I: 4, H: j, e 46, es 5, Qes 8'
Abne godsvogres
Litra p: ll, pb2 2, pft 29, Pj: 6, ph:
10, T: 3, ?1 IO.
Private godsvogne: I stk. beho.ldervogne (tJ-1ir, Dansk Dsso)

6l5i,r beses. Det er de nye }Ill-1ol<o;rotiver,
NI'J

IJ

DSB I januar påregnes følgende arbejder udført af centralværkstedet i Kh:
S 73O 3 IFrep, Il 997 | fyrkasse, q 3413 O-rep, E 982. I-rep.
På,Gb henstår pr. r/L 1964 (udenfor) z C,7].2, F 448, t 457, D 453, HS 388,
G 624,.u 838 og \111 2OZ samt 1øse tendere påma1et: !o! (e), 838 (u) og

9t? (P)
I glostrup er optrugget 2 F 462, !- 446 og !. 491.

(rcou-r,t-rrcc-pT rn. f1. /sR)
Udsendt af Dansk Jernbane-iilub, btrandvei Zt)1, lle11erup
Redaktionen sluttet aea 28/t t964

}{edaktører: P. Thoinassen og p. Skebye Rassussen,

