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lrtv|ffift,

Blandt de midler, man

de

sidste gange har grebet

til,

::;,;, ;::; "!i,.,:,,,;;, :1'

SEKRETÆB:

ret forhøjelse af jernbane-

frimærkehandler

og posttakster. Dette karu

P. Thomassen

måske a@re en god idå f or

Strandue jen 201, Hellerup

så uidt angår det sidste,
huor staten her et mlnopol, men det turde uære
lidt mere tuiulsomt, om

tirsdag-fredag kI. 10-14

'\/

*

ideen er slet så god, huor

det drejer sig om banetaksterne. For at tage et

MUSEUMSTOGET:

Oplysning hos:

B. Chorfitzen, TA 5743
Turistf oren., M aribo 496

*
DJK's Odenseafdeling
H ans Gerner Christiansen

Bernstorffsuej 17,

O dense

DJK's Nordjyllandsafdeling
lærer B. Dyrholm
Saxouej 6, Randers

(064) 2 74 73
DJK's sydjydske aldeling:
bankassistent

Erik M.

Dalgaard Eriksen
Langelinie 48, Vejle
DJK's repræsentant

på

Lolland:

trafikass. O.

K. lensen
l5

Gartneruænget

Maribo

*

eksempel, så koster i dag
en returbillet lra Københaun til Maribo 42,50 kr.
eller i forhold til landeuejsafstanden 16,3 øre pr.

km. Er man to personer,
der rejser sammen, bliuer
udgiften 32,6 øre, og er
man tre personer 48,9

:

øre.

Sammenligner man den
pris, del koster al kore i
egen bil, ja, så uil udgiften
hertil, huis man anuender en mindre aogn og kører 20.000 km om
året, uære ca.27 øre pr. km, således at det altså er billigere at køre
med toget, huis man er alene, men ikke hais man er lo personer.
Regner man kun med de direkte udgifter - benzin, olie og gummi koster det ikke mere end godt det halue at, huad en dobbeltbillel lil
toget koster, al bruge sin egen uogn.
Regner man med, at toget kun anaendes al personer, der ikke selu
har bil, er det giuet, at kun en ringe brøkdel af de rejsende falder
bort f ordi man yderligere f orhøjer priserne, men da man må påregne,
at en stor del af banernes kunder er bilejere, kan forholdet antages
at uære et ganske andet. Spørgsmålet bliuer da, om banerne kan tillade sig at se bort fra bilisterne som kunder, og dette må formentlig
besuares med ne j allerede nu, og endnu mere i f remtiden. En nylig f oretaget beregning af , huorledes gennemsnitsdanskeren bruger sine penge, uduiste, at denne brugte 8,5 pct. til transport, og her houedsagelig
egen bil, medens han kun brugte 7,9 pct. til boligen. Dette kan forekomme tåbeligt, men er ikke desto mindre en realitet og uiser til f ulde,
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huor fantastisk stor rolle ønsket om egen bil spiller
f or størsteparten af bef olkningen. Med den uduikling
i transportuaner og uelstand, der har uæret de senere
år,må man derfor påregne, at alle, der er i stand til
at få kørekort, og som har en blot nogenlunde norhal indtjeningseune, i løbet af en halu snes år uil
haue egen bil og regne denne for en liusnøduendighed på samme måde som f jernsyn og radio allerede
er det, men i så fald står banerne ouerfor, at deres
priser skal sammenlignes med de direkte udgifter, en
bilejer uil haae til at bruge egen bil, medens de faste
udgifter til bilen er noget, han under alle omstændigheder skal afholde. Står man derfor ouerfor ualget mellem at skulle tage tog eller bil, når man skal
på forretningsrejse eller ferierejse, ja, så uil det, selu
huis man skal rejse alene, uære en luksus at tage
toget til 16,3 øre pr. km i stedet for bilen til mindre
end 10 øre pr. km, og er man flere personer i familien, bliuer det naturligais uærre endnu. to hojere
man sætter priserne op, des flere uil man derf or alene
af økonomiske grunde tuinge til at bruge bil, sela i
tilf ælde, huor de meget hellere uille køre med toget.
Skal DJK f . eks. sende tre mand til Maribo en weekend om sommeren, så er forholdet allerede i dag det,
at ui kan leie en, uogn til godt 100 kr., medens tre
returbilletter koster 127,50 kr. Har en af de tre egen
aogn, ja, så har han fået god betaling, huis han får
50 kr., og ui har sparet godt 75 kr.
Drejer det sig om priuatbanerne) er forholdet endnu mere grelt. Et par eksempler fra nordsjællandske
baner uil belyse det. På Gribskoubanen fra Hillerød
til Gribsø betaler man for en enkeltbillet 2,20 kr. for

7 km, eller 31 øre pr. km, og for en dobbeltbillct
3,00 kr., eller 21 øre pr. km. På Hornbækbanen har

Valby Gasværk
Af H.E.

til Skibstrup, 9 km, koster en enkeltbillet 3,00 kr. og en
man endda yderligere rekord. Fra Helsingør

dobbeltbillet 5,10 kr., eller hhu. 33 og 28 øre pr. km.
Hertil kan natuiliguis suares, at man f . eks. på den
sidstnæunte bane til gengæld har nogle særdeles billige månedskort og skolekort, men hertil kan jo så
igen saares, at disse kan banerne ikke leue af, da det
netop er de øurige rejsende, der skal betale for de
billige kort.
De planer, der har uøret fremme om at forhøje
taksterne med l0 pct. eller at sløjfe weekend-billetterne, kan dertor nemt bliue yderligere en pirud til
banernes ligkiste, i stedet for en støtte til disse. Ved
at gore det at rejse med tog til en urimelig lulcsus
for det bilejende flertal, fremmer man let en uduikling som den, der er loregået i USA, huor alle enten
kører i egen bil eller, huis dette ikke er praktisk, tager husserne, der er langt billigere end banerne. Med
det trafikkaos, ui har på uore ueje, kan dette ttæppe
uære n.oget ideal, og særligt kan det ikke uære aeloueruejet ued afskaflelse af weekend-billetterne at
tuinge folk til at bruge bil i stedet for tog, og derued

yderligere ouerlylde udf aldsue jene.
Mon man ikke, både f or - på lagt sigt - at støtte
banernes økonomi og f or at støtte rationel fordeling
af trafikken på de trafikmidler, der står til uor rådighed, burde nedsætte taksterne i stedet for at sætte
dem op.
>>The Times of India<< bragte i et af sine sidste
numre den tegning, der står ouer disse linier. Det uar
måske på tide, at man her i landet, i sin økonomiske
rekonstruktionspolitik,forsøgte at køre lige så hurtige
som nu, men i den modsatte retrung.
Birger Wilcke
.

og dets jernbane

Pedersen.

disse linier læses, vil navnet Valby Gasuærk
endnu stå skarpt for de mange, som gennem presse,
radio og TV lørdag den 26. september f. å. blev
gjort bekendt med en eksplosionskatastrofe til ca. 50
mill. kr., med eneste formildende omstændighed, at
der >>kun<< gik 4 menneskeliv tabt. De af os, som var
med på DJK's ekskursion til VG i foråret, var måske mere optaget af ulykken end de fleste, og vel i
særdeleshed den lille flok, som har haft sin gang på
værket i forbindelse med restaureringen af Krauss-

Når

loko'et fra Hedehusenc.

Særlige grunde foreligger,

når et blad, der uor-

malt behandler jernbanestof, orntaler et gasværk.
Sagen er den, at 1. juli 1964lukkede Valby Gasværk
- officielt -, og dermed var der samtidig sat punktum for en industribane, som i over et halvt århundrede har betydet så meget for den daglige rytme i
hovedstaden. Punktum'et blev jernbanemæssigt kun
til et komma - i 14 dage - men så var det også helt
slut. I de 14 dage tØmtes kokslagrene, og indholdet
blev standsmæssigt transporteret til Vigerslev godsstation med loko VG 5. - I det følgende omtales såtr
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vel baneanlæg som det rullende materiel, der har
været anvendt i forbindelse med værkets drift. Når
der i teksten forekommer vendinger som >>kan endnu
ses<< eller >>findes endnu« menes juni 1964.

at projektere og anlægge en >>kultransport-jernbane«
mellem >>Kalvebod Brygge og Valby Gasværk<<. Anlægget lå færdigt i 1907 og har bestået næsten uændret i over 50 år.

Signaler u. ouerskeringen TommergrausgadelOtto Busses Vej
Foto: H. E. Pedersen

Fra udgangspunktet på Kalvebod Brygge løb kulbanen langs den nye gasværkshavn ind til Tømmergravsgade. Denne krydsedes i niveau, og umiddelbart efter - stadig i niveau - var der sporkrydsning
med DSB, men dog ikke i de første år. Sikkerhedsmæssigt var krydsningen dækket med håndbetjent
aflåst signal, som dog for det meste stod på >>kør<<
i kulbanens favør. Skete det imidlertid, at signalet
stod på >>stop<<, måtte man vente indtil en DSBmand med den nødvendige nøgle kunne komme til
stede. Det oprindelige signal var et kvadratisk skivesignal (signal nr. 1 1 ), men L l9+9 gik man over til
signaler af dagslystypen samtidig med indførelsen af
elektrisk blok. Dette bloksystem var iøvrig godkendt
til udførelse omkring 1941, men grundet krigstidens
materialeknaphed måtte projektet skrinlægges. Man
kan endnu se de >>gamle<< dagslyssignalmaster ved
Otto Busses Vej, og på en af dem er anbrag en
kasse, i hvis bund en stump ledning vidner om, at
her har været installeret en telefon. Telefonen var
indtil 1949 eneste middel, hvormed man sikrede sig
den frie bane. Om det nu skyldtes nedsat hørelse,
manglende talegaver eller dårlig hukommelse hos de
telefonerende, har det et par gange hændt, at der
har været modgående tog på liruen på samme tid.
Det fortælles, at et træk med 10 vognladninger
myremalm (anvendes til rensning af gassen) var på
vej mod havnen samtidig med at et træk på 10
vognladninger kul var på vej fra havnen. Der blev
kørt godt til på begge maskinerne, da lokoførerne
hver for sig troede, at >>den anden<< holdt og ventede

F

orhistorie.

Københavns Belysningsvæsen) hvorunder VG liører, leverede |ra lB57 til 1927 gas fra et gasværk,
som lå, hvor Kødbyen nu har til huse. I de første ca.
40 Lr af værkets driftsperiode foregik losning af kulbådene omtrent på det sted, hvor Ingerslevgadc nu
Iigger, idet den gamle gasværkshavn omfattede det
meste af det område, som i dag udgør jernbaneter-

rænet ved Dybbølsbro. Omkring århundredskiftet
blev den gamle havn fyldt op, oS for at opretholde
gasværkets kulforsyning, etableredes fra den ny havn
ved Kalvebod Brygge en kabelbane (tovbane) henover det opfyldte areal. Betydelige rester af den stålgitterkonstruktion, som kabelbanen kørte på, kan ses
den dag i dag, og kører man f. eks. fra Hovedbanegården til Dybbølsbro trb., passerer man under resterne af den gamle >>højbane<< umiddelbart før Dybbø1sbro.

Hovedstadens stigende vækst betød stigende gasforbrug, og i 1899 startedes et gasværk på Østerbro
under navnet >>Østre Gasværk<<, modsvarende >>Vestre Gasværk(<, som værket »inde i byen<< blev benævnt. Mindre end 10 år herefter startedes i 1907
endnu et gasværk >>på en mark helt ude i Valby.«
Sidstnævnte var forskellig fra de to første på den
måde, at det lå ret langt fra havnen. Dette afstedkom, at den ca. 5 km lange kulbane mellem gasværkshavnen og værket i Valby blev anlagt.

Det eksisterende banestykke bag tentralaærkstederne.
Foto: H. E. Pedersert

Baneanlægget.

I henhold til en kontrakt fra 1905 mellem DSB og
Københavns Belysningsvæsen forpligtede DSB sig til

på at komme på linien i den modsatte ende. Ved
lynhurtigt at lægge styringen om og derpå fuld re-
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Drei 3 x 35

gulator, lykkedes det at stoppe de to tog få meter
fra hinanden. Et mere dramatisk forløb fik en lig-

ken

til 2 mand. Hver mand

fra

6.rt

nende situation en dag, da en tæt tåge generede udsynet stærkt. For at gøre slemt værre mødtes togene
i en kurve, og denne gang var der under 6n meter

til

mellem lokomotiverne, da togene var bragt til

gespor, der fungerede som krydningsstation. Denne
var betjent, og til personalets ophold fandtes en murstcnshytte magen til den ved Enghavevej. Vigespo-

standsning.

Medens vi endnu opholder os ved har.'neområdet,
må det nævnes) at den DSB-mand, som lodsede gas-

på statsbanernes sporområde, blev benævnt >>styrmanden<<. Denne benævnelse er uden
tvivl fremkommet på grund af hans gerning i »det
maritime område<< ved Kalvebod Brygge, - Fra Otto
Busses Vej fortsatte kulbanen bag om centralr'ærkstedernes arealer med en række kolonihaver som nabo på venstre side. Sporet bag Cvk ligger stadig med
tusindvis af små kulstykker i ballasten som håndgribelige beviser på, at det var her, at >>Gasværksekspressen<< kørte for få år siden. >>Sydkrogen« er navnet på en stump vej med en samling skure og småhuse, der indeholder værksteder for så at sige alle
fagområder samt bl. a. en opkøbscentral klunsercentral også kaldet. Gennem dette klondyke-agtige
samfund skar kulbanen med en niveauskæring, som
i den sidste halve snes år af drifsperiodcn blev smykket med både blinktys og klokker. Derte nymodens
apparatur passede dog ikke rigtig ind i stedets miljø, hvilket dampfløjten så absolut gjorde.
r,ærkstogene

havde da kun trafikken
side at holde styr på, og således blev det ved
banens lukning. Fra Enghavevej fortsatte kulba-

nen langs med Hørdumssade, og mellem Sjælør
Boulevard og Haydnsvej var der oprindelig et vi-

rets skæbne er noget uklar, meu det rnenes, at det
har eksisteret til engang i tl,verne. Blokhytten derimod eksisterer stadig og har til banens nedlæggelse
i 1961 \/zeret anvendt af banekolonnen som frokoststue, når der var

for langt hjem til

gasr,ærket. Få

hundrede meter længere mod vest løb kulbanen

så

tæt på den dobbeltsporede godsforbindelsesbane åbnet 1909 , at niveaukrydsningen ved Trekronerposten tog sig ud som 3-sporet bane. Hvis man afIægger et besøg på dette sted i dag, vil n:ran bemærke store ændringer siden kulbanens forsvinden. Gods-

forbindelsesbanen er nu ført over Trekronergade på
en lille viadukt, som kun tillader passage af fodgængere og cyklister. Den øvrige færdsel er henvist til

den nye underføring ved Sjælør Boulevard, hvor
rnan iør'rigt kan se trappe og perron for den kommende S-station (Køgebugt-banen ) .

Efter dette sentimentale sidespring kører vi et par
til Enghavevej, hvor

hundrede meter længere frem

Københavns Spon,ejes dobbeltspor krydsedes. Dette
sted har ofte givet anledning til nervepirrende situationer, specielt i myldretiden om aftenen. Det er en

kendt sag, at der bor mange

>>friske<<

folk i

Syd-

havns-kvarteret, og når de skulle hjem til lillemor og
frikadellerne, ja, så skulle sådan et møgbeskidt kultog f . . . . ikke komme og spærre vejen, - det kunne

bare vente,
natten med.

-

der var jo hele aftenen at køre i, og

Bevogtningsopgaven ved Enghavevej foregik ved
gasværkets foranstaltning, og til ophold for ledvog-

teren havde man opført en lille murstens-hytte. I mange år trak man jernkæder over vejen, når togene skulle passere, men efter krigen øn.,I;ede man at
forenkle bevogningen og lod opstille pneumatiske
bomme. Disse havde man imidlertid kun ringe glæde
af., da de sjældent virkede. Årsagen var ikke dårlig
konstruktion, men den uregelmæssige brug. Endvidere blev der - som ved Sydkrogen - opstillet blinklys og klokker omkr. 1950. Trods disse sikkerhedsforanstaltninger blev det efterhånden så umulig en
opgave for ledvogteren alene at holde togvejen ryddet for trafikanter, at man besluttede at udvide styr-

Ouerskæringen ued Enghaueoe

j

set mod S),dkrogen.
Foto: H. E. Pedersen

Medens arbejdet med disse overføringer stod på,

blev godsforbindelsesbanen midlertidigt forlag til
Trekronerpostens sydside, hvilket var en af grundene til, at kulbanen måtte nedlægges. Fra Trekronergade fortsattes i vestlig retning ca. I km, hvor banen
førtes under Gammel Køgevej. Under denne viadukt var der for øvrigt anbragt en linietelefon. Når
viadukten var passeret, var der straks efter en niveaukrydning med et sidespor fra godsforbindelses-
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Vesterbros Stentagpapfabrik. Fabrikken

fik sine vogne leveret på den måde, at DSB anbragte dem på sidesporet ca. 50-75 meter fra bestemmelsesstedet, og ved hjælp af spil og wire foregik
den sidste del af transporten til megen gene for gasværkets tog. På et tidspunkt lukkede fabrikken, og
efter krigen byggede Nordisk Fiat et modtagelsescenter på stedet og VG fik transporterne fra Vigerslev godsstation i entreprise og et sidespor blev eta-

Få hundrede meter vest for Fiat var der før sporomlægningen et sidespor til vejmaterialefirmaet
Colas, som selv ejede 4-5 tankvogne til tjæretransporter. Et lille stykke yderligere mod vest fandtes
forbindelsessporet til DSB. Når skiftet var lagt om
til kørsel ad dette spor, kunne signalet foran skif-

tet kun stå på stop, hvilket betød, at man altid
måtte rangere togene til og fra godsforbindelsesbanen. Det sidste stykke før kulporten i gasværkets stakit gik langs Retortvej for sluttelig at drejc
skarpt til venstre i en kurve med kun 75 meter radius. Overføringen på viadukten over Retortvej er
dog med lige skinnestykker. Ved sporomlægningen
i 1962 blev den skarpe kurve rettet så meget ud,
at kurveradius nu var i en størrelsesorden af ca.

bleret. Ved afkortningen af kulbanen i 1961 - sidste
tog kørte 10. januar 1961 - blev strækningen bevaret fra viadukten ved Gl. Køgevej, og denne stump
hovedspor blev anvendt som opstillingsspor for Fiat.
Særlig store transporter havde man i 1962 inden
omsens ikrafttræden, hvor efterspørgslen på nye biler var enorm. Grundet grØnttorvets udvidelse blev

400 meter.

det nødvendigt at flytte Fiat-sporet helt ud ved siden af godsforbindelsesbanen, og dette spor blev taget i brug i september 1962.

Omtale af baneanlægget på selve gasværkets
grund samt beskrivelse af det rullende materiel vil
blive bragt i en artikel i et af de følgende numre.

Kommende møder og udflugter:
Fredag den 12. marts kl,. 20.15 i Folkets Hus,
Enehavevej 40, København V.
Foredrag af direktør K. N. Andersen, KS: >>Sporveje contra busser<<.
Søndag den 14. marts. Udflugt på Frederikssundbanen med særtog fremført af damploko litra S. A{-

gang

fra København H. kl. 9.45 med kørsel til

Ballerup over Østerport

Lersøen-Frederiksberg.

.\nkomst til Frederikssund kl. 11.45. Frokostpause
på »Kalvøpavillonen«. Retur fra Frederikssund kl.
14.15 som arbejdstog til Stenløse (diverse fotostop). Fra Ballerup køres over Frederiksberg og
Godsforbindelsesbanen til København Gb. med ankomst kl. 16.35. (10 min. gang til Enghave S-station). Pris kr. 14,- for voksne, kr. 7,- for børn.
(Fripas ikke gyldige). Sidste indbetalingsdag 9.
nrarts (postgiro 67394, P. Thomassen, Strandvej
201, Hellerup). Billetter udleveres på mødet den
12. marts eller ved perronnedgangen mod forevisning af postgiro'talonen. På »KalvøpaviJlonen<< kan
serveres smørrebrød, ligesom medbragt mad kan
indtages der. Ønskes smørrebrød serveret, skal dette
anføres på postuirotalonen.
Torsdag den 25. marts kl. 20 hos Dansk Signal
Industri A/S, mødelokalet, Sjællandsbroen 2, 2. sal
(vis å vis Fordfabrikkerne), København SV.
Foredrag om og demonstration af DSI's bomanlæ.q, relæsikrinesanlæg m. v., der leveres til DSB.

Søndag den 25. april. Bestyrelsen har hos Statens
Jårnvågar (SJ) bestilt kørsel med damp på srnalsporstrækningen Vislanda-Karlshamn i Blekinge.

Denne udflugt bliver forårets stortur - og en enestående oplevelse. Regelmæssig kørsel med damp
på 1067 mm-nettet er ophørt for flere år siden, og
arrangementet er kun kommet i stand takket være
stor imødekommenhed fra svensk side. Detailler
bringes i næste nurruner af bladet, men reserv6r allerede nu dagen. Billetprisen vil blive ca. 60 kr.

Nordj yllandsaf delingen
Søndag den 7. marts

kl.

14.00

i

Banegårdsrestau-

ranten, Århus.
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huaeflail??nos
el-materiel en gros
Mosedalvej 11 - Valby

A. §øILHELMSEN
Fiskeeksport

Frederikshavn

-

Tlf. 084 - 20043

P. ANTHONISEN
Fiskeeksport
Skagen

-

Tlf. 084 -

42222

GUSTAV SKALLE,RUP
Fiskeeksport

Tlf. Asaa 74

J. KROGH ANDERSEN
Rådgivende civilingeniør
Grusbakken 12, Gentofte

Tlt.

87 44 44

SEJET TØMMERHANDEL
Sejet pr. Horsens
Tlf. (066 - 41411) - Sejet

1

Herning Papirforretning A/S
Silkeborgvej 12
TIf. 0711 - 1333

A. BLOM
Slotsholmen - Skanderborg
.r33
Tlf. 0671 -

'1

Edgar Madsens Fiskeeksport
Hvide Sande
Tlf. 0731 - 34

.1.

DET IDEELLE SKAB
kl.s udførelse med og uden sovested

i
leveres i
efter
maling
phalisander,
samt
til
nød
teak, mahogni,
Deres mål og ønsker. F. eks. fra gulv til loft, 175 cm
bredt kr. 490,- ubehandlet.
Fritst. garderobeskab lev. i alle træsorter og større!ser. Køkkener, mod. Køkkenborde belægges med
plastic. Tilbud uden forb. på alt inventar. Evt. konto.

RUUD OLSEN's
lnventar- og Maskinsnedkeri
Bellevue 279 - Privat: 98 53 31

1. Valg af lokalledelse.
2. »Else« - interesserede bedes melde sig, så restaureringshold kan dannes.

3. Auktion, især over køreplansmateriale.
Til slut

jernbanesnak over en kop kaffe eller te.

Lørdag den 27. marts kl. 19.30 i Banegårdsrestauranten) Århus.

Hr. Uwe

Jepsen, Deutsche Bundesbahn, Hamburg, fortæller om tyske jernbaner og viser film.

Tur til G6teborg. Aalborg \{odeljernbane Klub
har 20 års jubilæum og udskriver i den anledning
en modelbyggerkonkurrence. Samtidig arrangeres
af AMJK og DJK-Nordjylland en tur til Gdteborg,
l-rvor der allægges besøg på en udstilline, der arrangeres af Nydqvist & Holm i Trollhåttan i anledning af fabrikkens 100 års jubilæum.
fid-spunktet er ikke enrieligt fastlagt. Er De in(uforpligtende) til B. Dyrholm, Saxovej 6, Randers.
teres-seretr bedes De sendr et brevkort snarest

Lille spØgefuldhed

i

morts

????
End of the Line<<
444 km fra Københavns Hovedbanegård ender
en privatbane på det sted, billedet viser. Som det
ses, er banen normalsporet og gik tidligere længere, end den nu gør. Der går sjældent tog, og De
har næppe været der. Billedet er taget i december
1964. Hvor er det?
>>The

>The End ol the Line,<

Blandt de, der finder den rigtige løsning, udloddes et billede i 18 X 24 cm fra den bane, De ønsker og så vidt muligt også af det motir,, De måtte
ønske.

Løsninger sendes

til

sekretariatet.

Foto: Birger lltilcke
73

BOGA A/S
Tlf. Bogense

101

DANSK BW-PARKET I/S
Haarby

-

Fyn

DANSKE IVERS LEE AIS
Korsdalsvej 127

Udskær, topender og

Vanløse

-

Iørl brænde,

bøg

sælges billigt

KVÆRNDRUP SAVVÆRK

C. Cbristot'fersen
ROERSLEV SAVVÆRK
Tlf. Krogsbølle

190

Murermestre og entrePrenører A/S

Middelfart

Tlf.

Tåning Tømrer- & Savværksforretning

1445

SVÆRTEK A/S

v/ tømrermester Møller
Tlf. Vrold nr. 4l

ØRUM KARROSSERIFABRIK
1ll. Ørum

12

130

C, F, C, MASKINFABRIK
v/ lngeniør C, F. Christiansen
Tlf. Strib

117

BREDAL MASKINFABRIK

DUVALDS MøBELFABRIK

pr. Daugaard

Kalhave

Jyl I and

Tlf. (066 -

t4

Tlf. Sirib

31311) 175

Tlf. Uldum

200

Maskinaldelingerl
Redigeret af Saend lørgensen

Fra DiF »Glyngøre« har DJK den 20.-21. januar
erhvervet en del fint rødt plys fra hynder i de
gamle saloner. Samtlige hynder skulle medtages og
er nu anbragt i HHGB D 1. En del af hynderne vil
til sommer være yderst velkomne, dog uden plys,
til overnatningsbrug i Maribo. Vi vil nok mangen
en gang sende gamle »Glyngøre<< en vemodig tanke,
den havde fortjent en bedre skæbne end den, vi blev
vidne til den 20. januar, da bl. a. den ene af de karakteristiske skorstene blev skåret ned.

håber, at mange vil møde op og hjælpe med til
denne store opgave, der ville blive overordentlig
dyr, hvis vi skulle betale fremmed hjælp. Vi håber
også, mange vil medvirke ved vognens restaurering,
når den er hentet hjem. C 23, der er bygget i 1897,
vil blive nærrnere omtalt senere. Al henvendelse
vedrørende VVGJ C 23 bedes rettet til: E. Dalgaard Eriksen, Langelinie 48, Vejle (t1.37+6).

vi endnu ikke fået strøm i Klam-

Reparationen af »Kjøge« skrider planmæssigt
frem, og selv om mange uventede problemer er
dukket op, er det indtil nu lykkedes at løse dem

penborg, hvad der hæmmer arbejdet en del, men
forhåbentlig varer det ikke længe. Med anskaffelsen a-f >>2 læs plyds« er der opstået et stort,behov
for plads. Vi håber sna"rt at få nye arkivlokaler.

alle. Linealerne, der ligesom det øvrige gangtøj var
slidt i uhyggelig grad, er blevet slebet plane og rØntgenfotograferet. De er salrunen med en del af de
øvrige stumper klar til montering. Hver tirsdag i

Desværre har

januar-februar har 6-8 mand arbejdet på værksted med at dreje, bore, fræse og slibe, og endnu
forestår et meget stort arbejde, inden den egentlige
montering kan begynde. Hjælp af enhver art er
yderst velkommen

!

Arbejdet i Klampenborg på HHGB D 1 og KSB
C 20 skrider planmæssigt frem, men også her gælder, at hjælp nu er dobbelt hjælp, idet vi af erf.aring ved, at de sidste par måneder inden starten
bliver temmelig hektiske. I Klampenborg mangler
vi især et par mand til snedker- og tØmrerarbejde,
medens vi i Maribo i april/maj håber, at en maler
vil friske kuløren på enkelte af vore vogne op.
DSB's dampferge >>Glyngøre<<, der nu er bleuet solgt

hugning.

til

op-

Foto: Suend Jørgensen

VVGI - C 23 til DlK. Allerede i sommer blev
vi gjort opmærksom pL, at der ved Sct. Georgshjemmet i Vejle var anbragt en gammel VVGJvogn som legetøj for børnene. Ved nærmere eftersyn viste vognkassen sig at være i ret god stand
og med al indvendig udrustning i behold. En henvendelse til hjemmet gav til resultat, at vi, mod at
opstille en anden vogn, måtte få den gamle vogn,
og vi er nu så langt fremme i disse forhandlinger,
at vi har fået tilsagn om en KS-vo,gnkasse, ligeledes
gratis, og vi håber en af de sidste week-ends i februar ved medlemmernes hjælp selv at kunne ornbytte de 2 vogne og transportere C 23 til et sted
under tag i Vejle, hvor et arbejdshold vil gå i gang
med vognens restaurering. Der udsendes nærmere
meddelelse til alle medlemmer i Jylland/Fyn, og vi

Mandag den 1. februar var >>Faxe<< opfyret og
»optrådte<< som vanligt - ju, i en TV-film. Den
svenske instruktør Åke Falck var på Lolland for at
få nogle jernbanebilleder i >>kassen<<. >>Faxe<< vil
kunnet ses i et svensk TV-spil om nogle måneder.

llel mdl

lil

arheidel 0U lortlaislserre

Nærmere oplysning hos: Svend Jørgensen, Blichersvej 5, 1., Helsingør. Jens L. Jensen, Lillegade,
Avedøre pr. Hvidovre (tlf. 784833). Robert Jørgensen, Peder Lykkes Vej 60, 2., København S.
(tlf. 55 7+Bl). J. Kirchhoff-Jørgensen (tlf. GOdthåb 92 68).
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af el-artikler

Gør Deres indkøb

RANDERS STORVASKERI

EL-HUSET
Tlf. Aars

Viborgvej

Ttf.

21037

82

25711

Randers Ventilationsfabrik
Randers Tarm Kompagni

"HEKO"

T|f.23117

Staldventilation
Fabriksventilation

Tlt.

Odense H obby f orretning

24260

AGERBÆKS ISBAR
Havnegade 142

-

Esbjerg

Ttf. 26082

RANDERS BÅDEBYGGERI

GUNNAR ANDERSEN

v/ J. Marcussen
Kærgade 73

-

Vorup

-

Randers

-

Tlf.

28350

Strandbygade

17

Bygning af pramme, joller, sejl- og motorbåde

Esbjerg 21703

VESTI ANDERSEN

RANDERS DAMPF ARVERI

Tømrårmester

Storegade

133

Esbjerg

Tlf.

Tll.

23378

Axelborg Blomsterforretning
v/ Ankjær Gregersen
Kirkegade 18
Tlf

.

-

21759

Vestergade

Esbjerg

20324

8

Sadeltanklokomotiver i Danmark
Af

Saend lørgensen

En i Danmark lidet kendt lokomotivtype er sadeltanklokomotivet. Da der endnu eksisterer 4 stk.
af den halve snes, der har kørt her i landet, og 3 af
disse endog stadig er i drift, kan der nok være
srund til en nærmere omtale.
Ved »sadeltank<< forstås, at vandtanken (på et
tenderlokomotiv) ligger oven på og rundt om kedIen som en sadel i modsætning til de mere almindelige sidetanke, som f. eks. kendes fra litra F. Sidetanke kan undertiden også være forbundet med en
bundtank (litra Q), eller lokomotivet kan som
f. eks. DJK's >>Faxe<< være udstyret med en bundtank alene. Endelig findes også de såkaldte »panniertanke«, der er ophængt på en særlig måde på
hver side af kedlen, men denne type kendes slet
ikke her i landet.
Fordelen ved sadeltanke er, at man, ved anvenaf en særlig type injektor, kan anbringe denne nederst på tanken, så man ikke risikerer at få
vanskeligheder med at suge det sidste vand op.
Denne injektor kan desuden arbejde med vand af
delse

temperaturer indtil ca. 50oC, hvorved man bl. a.
skåner kedelrørene ud for kedelventilerne. På
S-maskinerne, der er udstyret med en særlig fortætteranordning for at dæmpe rØg- og dampplagen i Boulevardbanen under København, er anbragt en lignende injektor nederst på den ene vandkasse, da vandet ved anvendelse af fortætteren kan
blive ret varmt. (Spildedampen ledes nemlig direkte i vandkasserne i stedet for til skorstenen).
Som fødeapparat nr. 2 findes en almindelig damp-

i 1861, standsede atter i 1874 ved, at dæmningerne blev gennembrudt, og næsten alt var tabt. I
1876 fik nogle englændere koncession på arbejdet,
og de medbragte deres eget normalsporede sadeltanklokomotiv, bygget hos Fletcher, Jennings & Co.
i Whitehaven. Under pauser i inddæmningsarbejderne anvendtes lokomotivet til andre bygningsarbejder; fra åbningen af Thybanen i 1BB2 eksisterer på jernbanemuseet et fotografi af lokomotivet med forskelligt engelsk udseende rullende materiel foran stationsbygningen i Thisted. - Englænderne opgav inddæmningsarbejdet i Bygholms Vejle
i 1899, da den indvundne agerjord for størstedelens
tet

vedkommende var alt for ringe. Det har næppc
kunnet betale sig at sendc lokomotivet tilbage til
England, hvorfor det blev solgt til et entreprenørfirma, og der kendes et fotografi af Nibe station før
åbningen af Års-Nibe-Svenstrup Jernbane, hvor
sarnme sadeltanklokomotiv holder foran stationsbygningen. Lokoet havde nu fået førerhus - det
havde det ikke i 1BB2 - det var litreret »FJ 3« og
bar navnet >>Thy<<.

dreven fødepumpe.

I USA og England har

sadeltanklokomotiver

været særlig populære, og især har typen været meget brugt til rangerlokomotiver, men der har dog
også været bygget toglokomotiver, så ealt Mallet-

lokomotiver med både sadeltank og selvstændig
tender.

Da Maribo-Bandholm-banen i 1869 fik leveret
sine 2 ganske små 0-B-1 lokomotiver fra Robert
Stephenson & Co. (nr. 1917 og l91B), var disse
bygget med en lille fladtoppet sadeltank, og dette
var som bekendt blot en af de mange nyheder, der
så dagens lys ved åbningen af denne historiske bane.
Næste gang, vi møder sadeltanklokomotiver i
Danmark, er ved inddæmningsarbejderne ved Bygholms Vejle vest for Fjerritslev. Disse, der var star-

Lokomotiaet >>Aage« i Greainge grusgrau under bygningen al
Odsherred Jernbane.

Fra vandbygningsvæsenets bane på Aggertangen
kendes nogle billeder af et lille normalsporet sadeltanklokomotiv af engelsk oprindelse, det har givet
været i brug der, før banen blev ombygget til smalspor.

Fra bygningen af OHJ i 1B9B/99 findes et billede af et andet 0-B-0 entreprenørlokomotiv, normalsporet, tilhørende entreprenØr Wåtzold, og ef77

HADSTEN GULVSERVICE

ODDER SENGEFABRIK
v/ Arnt

Jensen

Øslergade 21-23

Tlf. Hadsten

Tlf. Odder

58 - 532 - 577

Hwsk

øSTERBROS KIOSK
v/ J. Stenholt

BAGERIET
Energivei

Rasmussen

"Rosendahlu

Udbyhøjvej 3b

11

Randers
22496

Horsens
F orsølttnings- & F orhrornningsanstalt

IIS

Randers

RAACKMANNS FABRIKKER
Bygholm

Ttf.
Houmannsgade

-

Tlf. 4121
Dag-Uge-Månedsblade
Tips- & Postindlevering

v/ Gunnar Rasmussen
Ttt.

40833

-

Horsens

23433

41

rfi.22288

N ørre søndby

VOGNFABRIKKEN VELOS VS
lndustrivej 1

-

Aabenraa

-

Tlf.

21555

Villy Jørgensens Møbelfabrik
Lundergaard Mark

Tlf. Kaas

150

K. W. ERIKSENS EFTF.
Bakkehuset

-

Tlf. Skørping

18

Rebild
180

P

er si.enne t' abrih

Bakkelygade

4

NørresundbY

Ttf.28141

ARNE RASMUSSEN
Al gulvbelægning
Vinyl - Linoleum m.

m.

Tlf. Støvring 256

AIS STØVRING
Fjerkræ-Eksport

Aalborgvej

22

Tlf. Støvring 112

bar

andet end mene, at et af disse lokomotiver bør be-

fortaber sig

vares, når engang Østre Gasværk nedlægges. Måske, det vil tiden vise, kan vi engang på MBJ vise
Danmarks allersidste sadeltanklokomotiv?

ter alt at dømme engelsk. Dette lokomotiv
narnet

>>Aage«, men også dets historie

i det uvisse.

I 1899/1900 kØbte SFJ, på daværende maskinchef Millings anbefaling som resultat af en studierejse, han netop havde foretaget til USA, foruden
de 2 kendte lokomotiver nr. 17 og 18 af »American<<-typen, et lille 0-B-0 sadeltanklokomotiv nr.
16. Nr. 16 eller »Skildpadden<<, som lokomotivet
døbtes, var det første amerikanskbyggede
lokomotiv i Danmark, og det var på alle måder
typisk amerikansk - stort førerhus med masser af
vinduer, højt anbragt fodplade, pufferplanker af
træ, for blot at nævne nogle få af dets mange særpræg, hvortil kom, at det var grønmalet med røde
hjul og pufferplanker samt gule stafferinger. Lokomotivets bagende ragede så langt bagud, at det
snart viste sig nødvendigt at forsyne det med en
bagløber, som SFJ selv fremstillede og påmonterede. SFJ 16 gjorde som 0-B-1 maskine tjeneste i
32 Zr. Gamle DSB lokomotir,{ørere kan endnu huske den lille snurrige og farvestrålende maskine, der
lejlighedsvis kunne give tunge slæbere et skub fra
Odense, man tog det åbenbart ikke så nøje med at
gØre >>storebror<< en tjeneste dengang.
I 1899 købtes fra Hudswell Clarke & Co., Leeds
i England, til Østre Gasværk 2 stk. 0-B-2 sadeltanklokomotiver og endnu et mage til i 1902, alle
beregnet til brug for gasværkstogene fra harmekajen i Nordharmen til retorthuset på det nærliggende gasværk, hvortil en meget stejl rampe med
stigning 1 : 33 førte. Yderligere var denne bro øverst
oppe bygget med en meget skarp kurve, 26 m radius, og de to ting i forening gjorde en kraftig maskine nødvendig, samtidig med at den skulle have
kort akselafstand og ikke være for tung. Det kan
uden overdrivelse siges, at disse 3 maskiner har
været vellykkede, og at de har gjort god fyldest.
To af dem anvendes da også endnu, medens den
tredie er hensat. Det må endvidere erkendes, at
netop på denne lille bane, hvor uanselig den end er,
viser dampen, at den har fordele fremfor den ellers
så højt roste dieseldrift. Hvilken dieseltraktor, af
samme vægt sorn damplokomotiverne, kan præstere
at skubbe 6 læssede vogne op her?
Betragter man disse sidste køreklare sadeltanklokomotiver i Danmark på nært ho d, kan man ikke
undgå at Iægge mærke til mange typisk engelske
detailler lige fra pufferne og 3-ledskoblingen, de
runde vinduer, kraven på skorstenen o.s.v', ting,
man erindrer sig fra billeder af engelske lokomotiver. Selv om disse lokomotiver ikke er kønne, og
omend »Skildpadden<< havde været nok så interessant at bevare for efterverdenen, kan man ikke

hurtigt

Østre Gasuærk nr.

2.

Foto:

Su. J,

Som rosinen i pølseenden kommer det >>nyeste«
og tillige Danmarks mindste damplokomotiv, nem-

lig et lille 0-B-0 sadeltanklokomotiv fra

Valby
Gasværk. Dette lokomotiv, der blev bygget af
W. & G. Bagnall, Stafford i England, i 1907 for
600 mm sporvidde, gjorde helt til 1954 tjeneste
som >>pladslokomotiv<< på Valby Gasværk og klarede mange forskellige oPgaver på det forholdsvis
forgrenede smalspornet, der førte rundt på hele
gasværkets område. Lokomotivet, der kun vejer ca.
4 tons og ikke er stort stØrre, end man kunne have
det hjemme i kælderen - akselafstanden er f. eks.
kun 77 cm - viser med al tydelighed damplokomotivets mange anvendelsesmuligheder.
Lokomotivets kedel er anbragt så tæt ved førerhusets bagvæg, at man ikke kan fyre på almindelig
måde, men må fyre gennem et hul i førerhusets
bagvæg, vel at mærke udefra, når lokomotivet holder stille. Lokomotivet er ikke forsynet med nogen
kulkasse, men små kulbunker var Iagt langs sporet
med passende mellemrum.
En del af klubbens medlemmer så sidste forår på
vor tur på Valby Gasværk dette særprægede lille
lokomotiv, der, tillige med et lille gammelt benzol-

lokomotiv (samme sporvidde), havde hjemme i en
lille hyggelig remise på gasværkets område. Begge
de to lokomo'tiver tilhører nu Teknisk Museum.

N.B. Skulle nogen blandt læserne r'ære i stand
oplysninger om de i artiklen
omtalte sadeltanklokomotiver, modtager forfatteren
disse med glæde.

til at give supplerende
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Aut. Fiat-forhandler

STERLING SØLV-BESKYTTER

Børge Nielsen

Holder sølv

l. L. Tvedesvej 3 Ttf.

6-10 gange

Helsingør

21 48 03

l,

ængere blankt

VILSBRO IMPORT €, EXPORT AIS
Wildersgade 48-50

GLOBE AUTOMATIK

Sundby

Tlf. su

Midtdjurslands Emballagefabrik
Tll. Ørum

8880

Addit Savværk 8c Tømmerhandel
Tlf. Sønder Vissing 14

93

E. CASPERSENS

Sorring Saaoærk & Tømmerhandel

Konfektionsfabrik

v/ Chr. Mortensen
Tlf. Sorring 58

Tlf. Sorring

49

DANIA LERVAREFABRIK

SEIS KURVEVARER
v/ Sv. Aage Kristensen

v/ E. Jensen
Plantekeramik

Tlf. Sorring

Tlf. Silkeborg

64

BJERREGRAV SAVVÆRK
v/ Kristiansen & Hylleberg
Tlf. Skringstrup 87

Agerbæk Bødkerforretning
Tlf. Agerbæk 051 -

y

Køb den helautomatiske

Ejgaardsvej

Tlf. 77

-

Gørding

11

-

90

34

Charlottenlund

BrQdrister

GøRDING CEMENTSTØBER!

851

HARRY SØRENSEN 6. SØN

ESGE

Til alt byggeri skal der Leca-blokke til

6205

oR

C

7007

br. Nielsens T ønlmerbandel
v/ Im.

Nielsen

Tlf. Gørding

B

Sadeltanhlokomotiver

i

SFJ 16, 1435 mm: Baldwin, Philadelphia, ?/1899.

Danmark:

MBJ, 1435 mm: Robert Stephenson, Newcastle,
1917/1869.

ØG

l,

1435 mm: Hudswell, Clarke

& Co.,

Leeds,

498/ 1899.

MBJ, 1435 mm: Robert Stephenson,

Newcastle,

1918/1869.

ØG2, 1435 mm: Hudswell, Clarke & Co., Leeds,
499i 1 899.

FJ 3 »Thy«, l+35 mm: Fletcher, Jennings
Whitehaven, I ca. IB7 6.

&

Co.,

?

vBV, ?: ?.
VBV, >>Aage<<, 1435 mm:

ØG3,

1435

mm: Hudswell, Clarke & Co., Leeds,

622n902.

VG, 600 mm: \\/. & G. Bagnall Ltd., Stafford,
?

I

845/ 1 907.

Facts om
Frederikssundsbanen
De første anmodninger om koncession på anlæg
af en jernbaneforbindelse mellem København og
Frederikssund fremkom i 1869. Selve loven om
jernbanens oprettelse blev vedtaget i lov af 23. maj
1873, dog ændret ved lov af. 24. maj 1875. Den
11. maj 1876 udstedtes koncessionen til Det sjæl-

ningen Frederiksberg-Vanløse den 20. mai 1932,
Valby-Vanløse den 23. september 1941 ogVanløseHerlev den 26. april 1949. Inden for en overskuelig årrække må det påregnes, at hele den resterende
strækning Ballerup-Frederikssund vil oi'ergå til elektrisk drift.

landske Jernbaneselskab. Arbejdet skulle være færdigt inden 1. oktober 1878, men fristen blev senere

forlænget, fordi jordarbejdet i forbindelse med anlæg af. dæmninger over mosedrag trak i langdrag.
Således f. eks. ved Hellede mose, hvor der blev arbejdet i halvandet år, og hvor store dele af dæmningen flere gange forsvandt i mosen.
Strækningen, der udgik fra Vestbanen ved Frederiksberg station, var klar til officiel indvielse den
15. juni 1879, og den 17. juni begyndte den regelmæssige drift med tre tog daglig i hver retning et persontog og to blandede tog.
Ved de sjællandske baners overgang til staten (lov
af 2. juli 1BB0) blev Frederikssundbanen statsbane.

I forbindelse med anlægget a-f Københavrs tredie
hovedbanegård anlagdes strækningen Valby-Vantil og fra Frederikssund førtes denne
vej fra og med den 1. december 191i. Elektrisk
drift indførtes på ovennævnte strækning den 23.
september 1941, og Vanløse blev herefter Frede-

Iøse, og togene

rikssundbanens endestation. En yderligere afkortning skete den 15. maj 1949, da elektrificeringen
nåede Ballerup. 2. spor åbnedes for drift på stræk-

Typisk persontog på Frederikssundsbanen
O-maskine og

CY-aogne.

i

trediuerne.

Foto: BW

Samtidig med åbningen af den midtsjællandskc
banes 3. sektion (Hvalszr-Frederikssund) den 17.
november 1928 blev sidstnævnte bys nuværende banegård taget i brug. Beliggenhed er - og har altid
været ret uheldig, så en tilbageflytning til den oprindelige stations areal (den nuværende godsstation)
er nær forestående.
(EBI ).
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Odense Krølhårslabrik A/S

H ans Ellekær' s Møbelmagasiner
Lyngby Hovedgade 26

Pantheonsgade

8

Lyngby

Odense

TIf. 871't

64

IKAST A/S
lsolering

BATES SÆKKE

Gungevej

2

Hvidovre

Tak for god behandling
på banen

P. KNUDSEN A/S
& Trælasthandel

Maskinsnedkeri

STRUER PAPIR.COMPAGNI
Ttf. 078 -

ULFBORG MASKINFABRIK
v/ lngeniør

-

R

POLST

E

RMØBELF ABRI K

Tlf. 078 -

19

VILDBJERG TRICOTAGEFABRIK
07 13 31

11

-

89

THISTED JERNHANDEL A/S
Tlf. 0791

ST RU E

10

Laursen

Ttf. 93111

Tlf.

Tlf. Sunds

50509

-

1201

Tlf. Silkeborg '130

A. & M. INDUSTRI
Butiksinventar

Tlf. Viborg

4600

Videbæk Tømmerhandel A/S
Tlf. Videbaek

r

49

M. NIELSENS
Tømmerhandel

Tlf. Tarm

ALDERSLYST MØBELFABRIK

Dekorationsstative

50670

1

THISTED KØLETEKNIK
v/ Brdr. Klostergaard

Tf

0791

1

459

VIBY MASKINSTRIKKERI
Tlf. 061 -

41706

Jernbanenyt kort fortalt
DSB
Statsbanerne anskaffede i 1964 følgende trækkraf.t: 4 stk. diesel-elektriske toglokomotiver litra
MY 1145-1I+8, I stk. diesel-hydrauliske ranser-

Iokomotiver litra MH 392-400.
10 stk. motorvogne litra MO af 500-serien ombyggedes til 1900-serien: MO 1951-1954, 1956,
7957, 1962, 1974, 1976 og 1979.
Der udrangeredcs i 1964 ialt 54 damplokomotiver, nemlig: 9 stk. Iitra D 812, 817, B3B, 839, 841,
845,8+7,865 og 893, 3 stk. litra E 965, 968 og 970,
31 stk. litra F 42+, +25, +30, +31, +32, +36,437,
+39, +4+, ++7, ++8, 4+9, +51, 452, +5+, +57, +66
(solgt til AB), 467, +82, +95,496, 498, 666, 669,
672, 676,678, 684, 690, 691 og 697, 1 stk. Iitra
H197,4 stk. litra HS 378, 384, 3BB og 398, 1 stk.
litra K 517,2 stk. litra PR 905 og 908, 3 stk. litra
R 936, 949 og 952. DSB's beholdning af damploko-

rnotiver

pr. 1. januar 1965 er hcrcfter 198 stk.
i nr. 7164 om F 490's ophugning var

(Meddelelsen

fejlagig).
Der udrangeredes tre motorvogne litra MP 540,
543 og 544. (MP 541 og 542 er p. t. hcnsat i Odensc for udrangering).

\r 208 og 209

i

Statsbanerne modtog i 1964 følgende vognc: 20
stk. personvogne af UIC-standardtype litra B 2000 2009 og 2300-2309 - sidstnævnte til brug i udcuIandskc løb,l0 stk. litra BL 1331-1340, 1 stk. litra
CC 1068 - sidste vogn af en levering på 140 stk. af
dennc type, 3 stk. postvogne litra DD 5212-521+,
459 stk. lukkede godsvogne litra Gs +2.5+l-42.999,
83 stk. lavsidede åbne godsvogne litra Ks 60.20060.282, samt 50 stk. ballastvogne litra Fd 59.600
59.649.

I

1965/66 ventes følgende rullende materiel leve-

ret: 11 stk. litra MY 1149-1159, 20 stk. litra
MH 401-420, samt 20 stk. diesel-hydrauliske ranger-traktorer nr. 251,-270. (Nærmere om sidstnævnte findes i »Vingehjulet<< nr. 21.16+). 2 stk.
B-vogns lyntoe samt 7 reservevog'ne, ialt 23 cnkcltkøretøjer, nernlig 6 stk. motorvogne Iitra MA 465+70, 5 stk. styrevogne litra BS 485-489, 5 stk. personvognc litra AM 505-509, 4 stk. litra BM 522
525, samt 3 stk. BR 533-535, sidstnævnte tuctl rcstaurationsafdeling.

Endvidere 65 stk. Iitra B 2010 207+,7 stk. litra

DD5215 5221, samt af godsvogne 300 stk. litra
Gs 43.000-43.299,200 stk. højsidede åbne standarcl-

arbejde på Fredericia station (oktobcr 1961)
Foto: P.Tlnesen

LIPPERT & PEDERSEN
Sankelmarksgade 30
Kbh. v. - Ttf. Ht 5293

i

Kaflemaskinerne

Statsanstalten

Tivoli

Schtøaner G Sønner
Stenhuggeri & Marmorvarefabrik
Tlf. Middelfart

92

for Livsforsikring

,Oprettet og garanteret af den danske stat"
Repr, ved Sv. Hecquet

Gedevasevej 9

Ttf.

-

Farum

Viking Havregrynsmølle A/S
Tlf. Højrup 62

95 03 52

FYENS PLASTIC INDUSTRI
v/ E. Mortensen
Tlf. Faaborg

1l'12

EXCLUSIV BRONCE BELYSNING
Patina Metalvarefabrik
Absalonsgade 39

Firma F. RAVN-PEDERSEN

A - Kbhvn.

Adelgade

T|f.306422

Tlf. Bogense

Assens

-

Tlt.

Ghr. Hansens Laboratorium
-

444

DANA FJERKRÆSLAGTERI A/S
Brændekilde

Tlf. Bellinge

v/ Th. Stensgaard

'l'10

H AM M ERBO

14

3

1248

AS

KI N F ABRI

K

K.

,4SSENS STOKKEFABRIK
v/ Knud Christiansen
Tlf. Assens

34

BP MIDDELFART DEPOT

rff.

Sct. Annæ Plads 3

73

Gl. Banegaardsvej

732

V.

BRDR. N. & KR. PETERSEN

Gammel Køgevej 63
Valby

DANSK TRÆCELLULOSE A/S

24

A. M.

MORUD MØBELFABRIK I/S
Tlf. Bredbjerg

69

SKARRIS ODDE STENVÆRK
Tlf. Assens

505

litra E 53.500-53.699 og 167 stk. litra
Ks 60.283-60.+49. Det må her bemærkes, at stØrstedelen af ovennævnte godsvogne vil komme t;l at
forlade »Vognfabrikken Scandia<< forsynet med angodsvogne

dre numre, idet DSB i nærmeste fremtid går over
til et nyt internationalt litrerings- og nummersystem,
hvorom vil kunne læses i »Vingehjulet<< nr. 21164,
samt i en senere artikel her i bladet. Det kan dog
allerede nævnes, at de 300 stk. Gs-vogne f. eks. vil
få numrene 120.4.000-120.4.299, at Ks-vognene vil
få litra Kbs, og at påskrifterne ligeledes vil blive ændret, idet der vil blive benyttet nye bogstavtyper,
der skulle være bedre egnet til fotoregistrering på
rangerbjerge o.s.v. Det er lykkedes DSB at få UIC's
tilladelse til at beholde >>kronen<< over litra og nummer, selv om også denne vil få en ændret form.
Af ombygninger foretaget i 1964 skal her kun
nævnes ombygningen af litra AU 164 og 161 til
udflugtsvogne litra BU 2101 og 2102.I øvrigt henledes læsernes opmærksomhed på artiklen >>Maskinafdelingens status pr. nytår 1965« i »Vingehjulet«
nr.2165.
(EBT

),

Påmalingen INT'ERFRIGO vil samtidig blive
fjernet fra litra IB og de to tilbageværende IKSvogne, da disse vogne ikke mere opfylder INTERFRI GO-bestemmelserne.
De udrangerede P-maskiner nr. 916 og 928, begge
uden tender, henstår stadig i henholdsvis Næstved
og Slagelse. I Næstved er endvidere hensat, urepareret, D 805 og F 499 og 687. Der er i den senere
tid atter sket et par >>udstationeringer<< af Q-maskiner i begge disse distrikter.QS43 ersendttilKorsør,
og Q 337 er sendt fra Århus til Odense, hvor den
anvendes til bl. a. togforvarmning. \4Y 1149 og
1150 er leveret fra NOHAB til 1. distrikt og indsat
i driften.
(tKP, Kø).

APB

Ålborg Privatbaner har fra Hjørrinq Privatbaner
købt 15 lukkede godsvogne, der litreres FFJ Qf 360
-374. Når omlitrering er tilendebragt, bringes en
liste over vognene.

HP

Hjørring Privatbaner har
Ved køreplanskiftet til sommer indstilles lyntogskørslen på sydbanen i togene l35ll40 og 157/158,
og lyntoget »Uldjyden« omdannes til lokomotivtrukket tog, oprangeret af almindelige personvogne:
(MX ell. MY)-BL-AC-B-B (+ B Nyborg-Thisted). De to derved frigjorte 4-vogns lvntog benyttes til et nyt lyntog >>Hosekræmmeren<< KøbenhavnHerning over Skanderborg-Silkeborg. Fra Herning
benyttes Iyntogene i il- og persontog til Århus over
Struer-Langå og omvendt med >>overnatning« i Århus. Fra sommerkøreplanskiftet i 1966 indsættes de
bestilte nye B-vogns lyntog i >>Vesterhavet/Alssund<<
(>>Alssund«
nyt modløb til »Sønderjyden«) og
>>Sønderjyden/Vestjyden« ( »Vestjyden<< : nyt modløb til >>Vesterhavet« ). Se i øvrigt »Vingehjulet«
nr.2165.
(EBI ).
Betingelserne for godkendelse af godsvogne

med hastighed B0 km/t.

I

den anledning vil RlV-mærkningen efterhånden blive fjernet fra vogne af litra: HD, IA, IAR,
IAL, IAK, IB, IKG, IKS, TF samt på litra Q med
underlitra. Endvidere vil RIV-mærkningen t-rlive
fjernet fra en del PB-vogne.

1964 ryddet op i

tes 15 lukkede godsvogne til Ålborg Privatbaner.
(Se ovenfor) . De til APB solSe vogne er: HP Q 100,
109, 111, 112,113, 117, l2l,126, 129, 13+, 137,
138, 139, 140 og 141.
HP D 62 er solgt til RHJ, hvor den skal erstatte
tog{ørervognen H B, der er udrangeret.

(P. Thomassen).

HTItOHI
Moderniseringen af banernes skinnebusmateriel
står nu over for sin afslutning. Der rådes over nedenstående materiel af svensk oprindelse:

S
S
HTJ S
HTJ S
HTJ Cs
HTJ Cs
HTJ

27
28
29
30
40
41
OHJ Cs 228
OHJ Cs 229

OHJ

til in-

ternational tra"fik vil efterhånden blive skærpet,
idet RlV-mærkede vogne fra 1. januar 1967 skal
opfylde særlige krav med hensyn til hjulringebredde
og senest fra 1. januar 1970 skal kunne befordres

i

vognparken, idet 23 vogne afhændedes. Heraf solg-

Derudover

TGOJ
TGOJ

SJ
SJ

TGOJ
TGOJ
TGOJ
TGOJ

YBos
YBos
YBo4
YBo4

OHJ

2 rv.

1576

Sb 241 ex SJ

53
51

669
668

UBFos 110
UBFos 112
UBFos 111
UBFos 109

er anskaffet en to-akslet

påhængsvogn

SJ UF

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

rejsegods-

UF 6 nr. 1576 ex

ex SWB (Stockholm-Våster'åsBergslagens Jvg.) UF nr. 3, bygget af »Hilding
Carlsson<< i Umeå i 1939. De øvrige vogne er bygget samme sted i 1951. S 30 er endnu ikke ommalet
og kører stadig i SJ's farver (gul/orange) med drifts-

nummeret 668; Cs 229, den sidste vogn TGOJ
25

LOUIS ZWICKI
Piano og flygelfabrik
Grundlagt'1899

RY STRØMPEFABRIK A/S

DANSK SVENSK FILM
EUROPA FILM A/S
MERRY FILM PRODUKTION
Reventlowsgade 28-30 - Kbh. V.

T

ekno

P or te f e wille

t'

abrib

Vordingborg
Ry v. Silkeborg
Tlf. (0684) RY 82

Vordingborg filetfabrik & fiskerøgeri
Nordhavn

-

Vordingborg

Trf. (03775)

526

Tømrer & snedkermester

E. ELGAARD HANSEN
Fabriksvej 20

Tlf.610

Helsingør
Tlf. (03) 212678

NORDISK MASKIN IMPORT A/S

Tomsgårdsvej 17-19

Kbh. NV

Ballerup

Ttf. ,ÆG

NORVA Rapidomatic
M

KORES A/S

askinfabrik

9001

@
A/S Lysberg, Hansen & Therp

København

N.

Kongelig Hof leverandør

SALICATH G CO.
Simonsen & Nielsen A/S

FAABORG MOTORFABRIK
v/ Dahl Christensen
Trf. 09 61 820

DAMPVASKERIET MELFAR A/S
Tlf. Middelfart 612

2;

Tordenskjoldsgade 26
Byen 8712

-

Kbh.

K

Middelf art Cementvaref abrik
Tlf. Middelfart 477

AEROPAK AIS
Tlf. Middelfart

1311

til salg, er end ikke istandsat og henstår i Holbæk i den svenske privatbanes gul-grønne bemaling. Banerne håber at kunne erhverve SJ's to sidste vogne i YBo4-serien, nr. 667 og 670. Litra S er
motorvogne og litra Cs er påhængsvogne, nr. 40 og
228 endvidere styrevogne. Forskelligheder i manØvreorganerne og Sharfenberg-koblingerne umuliggør
desværre en >>sammenkørbarhed<< (undskyld en
»svedisme«) mellem SJ og TGOJ materiellet. Voguene 29, 30, +l og 241 udgør een sammenkørbar
gruppe, de øvrige en anden, der i øvrigt kan medgives visse af banernes >>gamle danske<< påhængshavde

vogne.

(EBI

),

L,I
Mandag den 1. februar ramtes Lollandsbanen af
et alvorligt uheld. Under udkørsel fra Sakskøbing
afsporedes den bageste vogn i tog 1002, togførervognen, personvogn Cc 59. Toget, et godstog, var
på 36 vogne og fremførtes af M 33. Da vognen begyndte at hoppe hen ad ballasten, sprang togføreren
af, medens lokomotivføreren, der intet mærkede til
den afsporede vogn, ufortrødent fortsatte mod Nykøbing.

(BW

).

TFT
Natten mellem den 11. januar og 12. jantrar blev
der mellem Thisted og Åbybro (Ålborg) afviklet en
militærtransport på 84 vogne. På TFJ havde man
lejet 2 DSB MX-lokomotiver til at fremføre de store
tog. På APB havde man 5 dieselloko i sving, de to
store til at fremføre de læssede tog, et mindre til at
klare rangeringen i Åbybro (nu kunne man godt
have brugt de der optagne spor!), samt to mindre
dieselloko til atkøre de tomme vogne til Ålborg.
(

Oddershede )

.

Deutsche Bundesbahn

En vågen bilist (sådanne findes altså også ved
jernbaneoverskæringer), der holdt ved Cypressegården, opdagede, at den var gal. Han forfulgte

fik det standset i overskæringen ved Radsted kirke. Togførervognens bageste aksel var på
sporet, medens den forreste stod i ba-llasten. Undervognen var vredet skæv, og det var ikke muligt at
sætte vognen på sporet igen. Den blcv derfor væltet
ind på marken ved siden af banen.
(O.K.Jensen).
toget og

Det første af de nye dieseltog fra >>Uerdingen«
ventes at ankomme til Lolland medio april. Ankomsten til Lolland og indsættelsen i driften vil findc
sted under store festligheder.
Det meddeles nu, at den ovennævntc person\/ogn

LJ Cc 59 ex MTJ Cp 32 vil blivc ophugget.
LJ har siden 1. december 1964 ophugget følgende godsvogne: Q 150, 156, 159, 170, 175 og
1

cier, da det må forventes, at banen indstiller driften
den 31. marts 1967. Der afholdes derfor ingen festIigheder, men banen har vedtaget at lade udgive et
festskrift, som det er overdraget DJK at udarbejde.
(Se under >>Foreningsnyt« ) .

86.

(T oru Lauri.tsen, M aribo ) .

Ved udgangen af 1964 bestod DB's trækkralt

af.:

1750 elektriske lokomotiver,

204 elektriske motorvogne,
228 akkumulator motorvogne,
1800 diesellokomotiver,
1020 dieselmotorvogne (skinnebusser m. v.),
1400 rangertraktorer

-. *.),

5000 damplokomotiver.
Om kort tid forlader det første af en ny type lokomotiver E 03 002 fabrikken og afleveres til DB. Det
er bygget til en maksimal hastighed på 200 km/t.
På trafikudstillingen i Mijnchen (25. juni til 3.
oktober 1965) vil følgende jernbanemateriel blivc
udstillet:
14 diesellokomotiver,

7 elektriskc lokomotiver,
5 motortogsæt (heraf I til privatbanernc i Hillerød),

14 personvogne,

^tK,l
Den 5. marts har Nakskov Kragenæs Jernbane
50 års jubilæum. Jubilæet fejres under triste auspi-

35 godsvognc,
50 vogne til specielle transporter.
(PSR).
a1

GØRLEV HANDELSHUS AIS
Østerled 32

Gørlev

-

Trf. (03) 555 -

207

GØRLEV TEGLVÆRK

GØRLEV MASKINSNEDKERI
v/ Villy
Tlf.

Petersen

03 555

38

-

Herstedøster Cementstøberi
Herstedøstervej - Glostrup
Fliser m/u facet

v/ Fr. Suhr

Knækfliser

Trf. (0355)

160

Plantesten m, m.
96 31 09

Specialfabrik for

PØLSEBRØD

forlang altid de lækre, friskbagte

PÅSKEBRØD
til pølser - Hotdogs
Bø{sandwiches

JØRGEN PETERSEN A/S
Ørbæksvej 7 - Hørsholm
Bygningsartikler og brændsel

Tlf. .86

15 31

Tlf. *7a 25 40

AUTO.COMPAGNIET A/S
Nykøbing Falster
(03) 85 31 55

LARSEN & CARLSEN
Nordre Havn
Nykøbing Falster

Lemoi.gb-Mriller G Mwnch AIS
Tlf. cE

Maskinlabrik

FA. KNUD GRUNTVIG
Syrefabriksvej 32

525

N. AAGAARD NIELSENS
Kulimport

Ttf.08142611

Tlf. Skive 388

Skive Instrument Sliberi
Frederiksgade

Tlf. 0751 -

33

1828

SKIVE SAVV,ÆRK
v/ snedkermester H. Nielsen
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Af P.Thomassen.

I

1873 konstruerede tekniker A. Kdhl en darnpvogn,
som blev bygget af firmaet Riedel og Lindegaard.
Køretø1et, hvis ydre der var ofret meget pl, var
nærmest at betegne som et sporvejsloko6elil,, idet
det ikke var beregnet til at skulle befordre passagerer. Dertil 1,21 §1,gget en påhængsvcgn i to eta-

ger. Dette

>>sporvognstog<< prøvekørtes

i

4

af
>>Kjøbenhavns Sporvei-Selskab«, men viste sig lidet
driftssikkert, og det kom ikke i brug.
Også Smith & Mygind forsøgte sig i branchen
lB7

året efter. En dampvogn med to påhænesvogne
prøvekørtes i København 1875, men den vakte folks

sporveie

ejendommeligt udseende, som vel efterhånden er de

fleste jernbaneinteresserede bekendt. Mindre bekendt er det, at det ene af disse lokomotiver eksisterede til omkring 1927; begge endte som industrirangermaskiner.

De to
1BB3

til

næste rowanske dampvogne byggedes i
Randers-Hadsund Jernbane, hvis person-

trafik hovedsagelig bestredes af dampvogne i 15 år.
Så gik det ligesom på GDS. Dampmaskinerne synes
dog at \'ære anvendt til stationære forrnåI, efter at
de var udtaget af vognene.

harme ved sin hr,æsen, sprutten og larmen, så sporvejsselskabet opgav at anskaffe den.

En tredie forsøgsvogn ankom fra England, den
var efter Rorvans s)rstem, men heller ikke tilfredsstillende.

\\Iilliam Robert Rowan, der på det tidspunkt var
leder af Randers Jernbanevognsfabrik - fra lB77
>>Scandia« - \,ar meget aktiv for indførelse af damp\.ogne på danske baner og sporveje. Her i landet
lar dampvogne noget ret nyt, hvorimod de allerede
i 1863 r,ar kendt i England. Opfinderen af »Fairlieduplex-Locomotivet<< konstruerede en dampvogn,
der imidlertid blev betragtet som slet og ret eksperiment. Rou'an havde dog opfundet nogle forbedringer, og han byggede da en toetages dampvogn,
der den 25. september 1876 prøvekørtes på strækningen Randers Allingåbro på den dengang prrvate
»Østjydske Jernbane<< Randers-Grenå. Prøvekørslen
forløb tilfredsstillende, men deltagerne (bl. a. Dalgas, Tegner og Busse) var ret kritiske, og med god
grund, for vognen har.'de visse fejl og mangler. BI. a.
var både bremser og sikkerhedsventil upålidelige.
Vognen blev sendt til St. Petersborg og senere til
Tyskland, og der forblev den.
Mere heldig var Rowan med sine næste dampvogne - 16 ialt. De led rigtignok alle den samme
skæbne. Efter en årrække med mere eller mindre
regelmæssig drift pilledes dampmaskinen ud, og vognen ben1,11sdes som personvogn.
I 1879 byggedes de to dampvogne, som leveredes
til Gribskovbanen. De bestred banens persontrafik
i ca. 10 år, hvorefter vognene var så >>fordærvede<<
af maskinens rystelser, at man fjernede maskinerne
og omdannede disse til små Iokomotiver rned et højst

LB

lt

1. bl gget al

>>A116l<

i

1911.

(Fabriksfoto )

stØrste leverance af. dampvoqne gik til
>>Strandvejens Dampsporvejs-Selskab« i 1884. Der
leveredes 12 dampvogne og 12 påhængsvogne, og i
beglndelsen var driften med disse en succes - kortvarig - takket være utallige uheld, ulykker og deraf
stigende upopularitet. Det hjalp ikke svnderligt, at
maskinen fjernedes fra de fleste person\/ogne og anbragtes i særlige maskinvogne efter få års drift; selskabet indstillede driften i 1892. Maskinernes skæbne er uvis, vognene blev til hestetrukne sporvogne,
nogle af dem endda efter at være delt i to halvdele !
Efter at den sidste dampvogn her i landet havde
kørt sin sidste tur ca. 1B9B (RHJ), skulle der gå
mange ir, før lignende køretøjer dukkede op på
dar»ke baner. Det var da cn darnpmotorvogn. Medens dampvognen har et indbygget lokomotiv, der
kan køre alene, er maskinen i dampmotorvognen
fastbygget, for så vidt angår de typer, der har været anvendt her i landet.

Den
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Ved Langelandsbanens åbning i 1911 anskaffefra Arlcjf en dampmotorvogn af system >>Purrey<<. Den kørte kun i fir 2r som motorvogn, men
lige til 1956 som pakvogn. En funktionær f.ra bades

nens første år beretter, at det var en udmærket vogn,
der kørte godt og trak godt, den havde blot den fejl,

at den var på værksted 300 gange årligt. På grund
af kedelrørenes særlige beskaffenhed krævedes helst
clestilleret vand! (Yderligere oplysninger om LB
M 1 findes i DJK's bog nr. B, Langelandsbanen).

I 192+ anskaffede Randers-Hadsund Jernbane
en Sentinel-dampmotorvogn til liden glæde for sin
leverandør, >>Scandia<<. Vognen kørte - tilsyneladende ret tilfredsstillende - et halvt års tid på
RHJ (ca. 40.000 km), inden den blev sendt tilbage
til England efter en kor[ gæsteoptræden på Hornbækbanen, der stod i begreb med at anskaffe en lignende vogn.

HHGB fik sin Sentinel-dampmotorvogn sidst i
1924. Det er ikke den samme vogn, som kørte på

Foreningsnyt,
Ref erat

af mødet den 27. januar.

I

en forening, hvor man hæger om de gamle, romantiske jernbaneminder, men hvor man også er

lvdhør for fremtidens jernbanedrift, var det med
fon'entning, man så hen til overingeniør K. GuIstads causeri over emnet >>Fremtidens baner<<.

Der var mødt godt B0 deltagere, som havdc en
virkelig god og udbytterig aften.
Oleringeniøren påpegede, at han talte som privatmand og ikke som repræsentant for DSB, og han
var godt klar over, at han var kommet i løvens hule,
når han fremsatte det synspunkt, at flere privatbaner og svagt trafikerede sidelinier måtte nedlægges, og at det ikke varer længe, før der kun kører
damplokomotiver på Maribo-Bandholm-banen.
Derimod skulle de stambaner, der blev tilbage,
have dobbeltspor, fjernstyring, og der skulle køres
med hastigheder på 160 km/t.
Det rullende materiel skulle være attraktivt for
publikum, med behagelige vogne, måske med stewardesser, radiotelefon samt lettere servering, og så
r.'illc det nok være godt med en stiv køreplan for
hele landet ligesom for S-togene. Desuden skulle der
oprettes store parkeringspladser ved stationernc og
mulighed for at leje biler, som man så kunne aflevere rred en anden station.

For godstransportens vedkommende er der allerede ved at ske store fremskridt ved bygning af me-

RHJ, som det fra andre sider har været hævdet.
HHGB's Sentinel-vogn var brugelig som personvogn, evt. med bivogn, men som trækkraft var den
ikke meget bevendt. Vognen kørte som persontog i
en halv snes år og ophuggedes ca. 1939. Dens bivogn, en pakvogn af jern, der medførte kulbeholdningen, endte sine dage som pakhus på Kildekrog
billetsalgssted.

var et Øgenavn, der blev heftet på vore første dampvogn. Det skal derfor sluttcligt oplyses, at den rigtige »Damp-Elephant« ikke
var noget jernbanekøretøj, men et vejlokomotiv,
hvis rigtige navn var >>Vendsyssel<<. Det anskaffedes
i 1862 til kørsel på landevejen fra Frederikshavn til
Nørresundby. Af udseende lignede det nærmest en
»Damp-elefanten<<

mellemting mellem en damptromle og et lokomobil.
Det klodsede os prustende uhyre viste sig snart hclt
ustyrligt, og efter få måneders mislykket drift blev
det sendt tilbage til England, hvorfra det kom.

get rationelt indrettede pakhuse, og man er heller
ikke lang fra målet, at gods, der er indleveret i København inden kl. 17, er fremme på en hvilken som
helst station her i landet næste morgen. I øvrigt er
der mange private firmaer, der lader anlægge sidespor, så vognladningsgods kan køres fra dør til dør.
Overingeniør Gulstad mente selr,, at banerne har
en fremtid for sig, og han kom også ind på den
tanke, at lavere persontakster ville give flere rejsende, og med den trækkraft, man rådede over i
dag i form af MY- og MXJokomotiver, kunne man
godt koble flere vogne på stammen.

At

causeriet blev påhørt med meget stor interesse
vidnede de mange spørgsmåI, der både skriftligt, og
fra talerstolen bagefter blev stillet overingeniør'cn,
der besvarede dem alle livligt og fyldestgørende, så
der var masser af stof til diskussion rundt om ved

bordene ved den efterfølgende kaffe/te-drikning.
i alt en god aften.

Alt

(Thoke.).

Torsdag den 4. februar havde Slagelse ModelJernbane-Klub (SMJK) og DJK samlet 35 medlemmer til en filmsaften på Missionshotellet i Slagelse, hvor familien Chorfitzen (DJK) viste en {ilm
fra en >>jernbane-ferie« i Svejts. Det vil føre for vidt
at berette om alle de vidunderlige optagelser. D'herrer fotografer har haft et særdeles vågent øje f.or
skønne landskaber og har en glimrende evne til altid
at putte et a"f de formskønne svejtsiske tog ind i disse
3t
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Iandskaber. De har ha-ft en udbytterig tur, og vi fik
en vellykket aften ud af det. Een af de aftener, man

for en del andre). Også KEJ-bogens billedmateriale
er enestående. - Pris: 15,00 kr. (porto 25 øre).

ser tilbage på med glæde.

(PEt ).

et emblem for Dansk Jernbane-Klub. Yderligere forslag må være sekretæren i hænde senest den 1. april

På grund af arbejdet med ovenstående tre bøger
har udsendelsen af driftsberetningen for museumsbanen 1964 måttet udskydes til april, og 2. del af
>>Fortegnelse over mototormateriel på danske jern-

1965. Ved den ordinære generalforsamling vil der
blive taget stilling til, hvilket forslag der skal benyt-

baner<< ( forsøgsmotorvogne, skinnebusmateriel m.v. )
til maj 1965. Til gengæld vil sidstnær,nte blive be-

tes.

tydelig udvidet.
Af vore hidtil udsendte bøger kan følgende stadig

Lokomotiute gninger.
Tegneren Erling Nederland, der bl. a. har tegnet
>>hovedet<< til vort blad, har udsendt nogle fine teg-

fås:

Emblemet.
Bestyrelsen

har indtil nu modtaget 32 forslag til

DSB's damplokomotiver litra K, O og P.
Tegningerne er if ormat 25x40 cm, og de koster kr.
16,00 + porto og sendes pr. efterkra\,. Tegnerens

ninger

adresse

1.
+.

a^f

6.
7.

er: Tranemosevej 3, Glostrup.

DtK's BOGSERIE
Serien af vore »billige klubhæfter«, som vore konkurrenter kalder dem (meget rammende iøvri5),
forøges i marts 1965 med tre nye hæfter:

NAKSKOV-KRAGENÆS JERNBANE
1915 - 5. marts - 1965
Bogen, der udsendes af Kragenæsbanen og DJK
i forening, bliver både jubilæumsskrift for banen og
DJK's sædvanlige beskrivelse, rigt illustreret (omtrent 40 billeder, sporplaner, tegninger af materiel
m.v.); tekstsider ca. 60. Pris: 12 kr. (porto 25 øre).

VEJLE-GIVE JERNBANE
Historisk beskrivelse af banen både som privatbane, i overgangstiden ved statens overtagelse, og
som statsbane. Forsøgsvis er medtaget en del stof af

lokalhistorisk art. 20 illustrationer danner et enestående billedmateriale; foruden findes tegninger af
materiel og sporplaner. Bogen, der bliver på ca. 50
sider, koster kr. 12,00 (porto 25 øre).

KOLDING-EGTVED JERNBANE
KEJ er en af de danske privatbaner, der har størst
interesse blandt jernbaneinteresserede. Trods mange
forsøg på at klarlægge dens historie i talrige småartikler i forskellige blade og i ældre litteratur, er det
aldrig lykkedes de respektive forfattere at trænge til
bunds i historien. Det er imidlertid lykkedes DJK
over alt forventning, og bogen, der vil blive af lidt
stØrre omfang end VGJ-bogen, vil sikkert blive en
overraskelse for mange af vore trofaste købere (og

Næstved-Præstø-Mern Banen. Kr. 8,50.
Fortegnelse over motormateriel på danske
jernbaner, 1. del. Kr. 10,00.
Nakskov-Rødby Jernbane. Kr. 12,00.
Museumsbanen og MaribcrBandholm Jernbane. Kr. 3,00.
Langelandsbanen. Kr. 16,00.

B.
Vi får ofte indbetalinger for litteratur, der forlængst er udsolS, hvilket er til ærgrelse, tidsspilde og
besvær for alle parter. Derfor gælder fremtidig den
regel, at tilbud på anden litteratur end vor egen bogserie, kun gælder 6n måned fra udsendelsen af det
blad, hvori tilbudene findes.
Bøger og diverse anden litteratur fås kun ved ind-

betaling på postgirokonto 673
Strandvejen 201, Hellerup.

94: P.

Tl.romassen,

Ny f orening.
Den B. februar havde en kreds af sporvejsinteresserede indkaldt til møde. Det var hensigten at undersøge, om der var basis for at udvide den lille
kreds, der kaldte sig >>Sporvejshistorisk Selskab«, til
en »rigtig« forening. Til mødet var mødt ca. 40 enteresserede. Kredsens formand, Jørgen Halvorsen,
kunne efter at have fortalt om planerne konstatere,
at der blandt de fremmødte var enstemmig interesse
for dannelse af Sporuejshistorisk Selskab.
Jørgen Halvorsen redegjorde for foreningens opgaver, og forskellige af de tilstedeværende havde ordet. Det vedtoges at sætte kontingentet til kr. 15,00
t indmeldelsesgebyr kr. 5,00. For disse ville medlemmerne bl. a. modtage et duplikeret medlemsblad
med et par ægte fotografier, der skulle udsendes ca.
6 gange årli5. Desuden var det hensigten at arrangere udflugter med sporvogn og måske en dag deltage i bevarelsen af gammelt materiel fra sporvejene.

Henvendelser vedr. Sporoejshistorisk Selskab ret'
tes til foreningens sekretær: 'fh. Ring Hansen, RYt(SR).
tergårdsvej +2, 3., Farum.
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ganmeldelse.
>>Langelandsbanen<< af B. Wilcke og P. Tho-

massen. - Nr. B i Dansk Jernbane-Klubs serie om danske privatbaner m. m. - 57 sider,
24 fotos, 4 vogntegninger samt sporplaner.

kr. 16,00.
Når man, som anmelderen af denne bog, interesserer sig for trafikhistorie og jernbaner, men kun 6n
Pris

gang har sat sine ben på Langeland, så er det en fornøjelse at læse denne bog. I afsnittet om bancns forhistorie beskrives tidligere tiders skibsruter til Lange-

land og jernbanens >>forgænger<<, dagvognen. Man
læser om mange forslag til cn jernbanc og om lige
så mange vanskeligheder med bygning af samme. Et
afsnit omfattes linieføringen. Et kort over LB findes
bag i bogen. Det er trykt på et løst ark, så det kan
udtages og bruges efterhånden som man læser i bogen og stednavnene dukker op. Kikker man bedre
efter bagest, finder man sporplaner for samtlige stationer og trinbrætter. Driftsmateriellet, der vel nok
er det, der interesserer de fleste, er omtalt i næste
afsnit. Også her er det klogt at kaste ct blik bag i
bogen, hvor der findes en oversigt over materiellet
og tegninger af nogle af vogntyperne. De øvrige kapitler omhandler køreplan, trafik (oversigt bagest i
bogen ), godstakster og godsfrimærker, persontakster
og billetter, omnibusruter, den langelandske nordbane og nedlæggelsen af Langelandsbanen.
Hvem vidste mon, at man på visse staioner kunne
købe en særlig >>Tog- og Billedtheaterbillet<<, en
kombineret billet, hvor man fik togbilletten til og fra
det langelandske >>kulturcentrum<<, biografen i Rudkøbing, og »Entr6-Billet<< til bio på 6n gang.
Nogle grimme trykfejl i bogen virker skæmmende, og jeg troede, at rød var standardfarven på
DJK's bøger om privatbaner, så det står ikke helt
klart, hvorfor Langelandsbanen er i grønt bind.
Men det er glædeligt at se, hvordan starrdarden i de
af foreningen udsendte bøger og hefter stadig stiger,
mon ikke også >>Langelandsbanen« er sikker på succes, jeg kan i hvert fald anbefale bogen.

vognene i stand er sandelig en bedrift, som ikke blot
blot jeg, men mange har undret sig over. Alle ved,
hvordan det i dag ligger med arbejdskraft, og hvad
blot små reparationer koster, når der skal håndr,ærkere til.
For et par år siden stod i Klampenborg et par
miserable, gamle jernbanevogne, der havde kørt på
Stevns i deres velmagtsdage, og efter deres tilstand
at dømme ville de aldrig blive til vogne igen. Men
efterhånden som tiden gik, genopstod først den ene
ligesom fugl Fønix, og året efter den anden, og begge vogne ser næsten fabriksny ud, når de kører på
museumsbanen på Lolland. Ved samtale med klubbens medlemmer fremgik det, at der var ofret godt
3000 kr. i kontanter på begge vognene tilsamrnen.
Men arbejdslønnen da? - Nåh, det ordner >>maskinafdelingen<< ! sagde man. Jeg var ikke kloeere, end
at der måtte være visse mæccner og andre formuende folk iblandt, så stor var min forundring, da clet
viste sig, at alt arbejdet blev gjort gratis, og det var
sandelig ikke fusk. Materialerne var ofte gaver eller
leveret til favørpris, værktøjet var ligelcdes gaver eller lavet af arbejdsholdet selv. Fantastisk I
Og så er det endda ikke blot i Københavns nærhed, der gøres et stort stykke arbejde. I Maribo repareres lige så meget, lokomotiver bliver her hovedrepareret of en tiendedel af, hvad det ville koste på
et »rigtigt værksted<<. Også i Vejle har 3 af klubbens
unge medlemmer formå,et at få en tilsyneladende
trist udseende godsvogn lavet om til en >>bænkevogn«, som vore forældre og bedsteforældre kørte i,
når højtidstrafik gjorde banernes personvognsmateriel utilstrækkeligt. Solidt, grundigt oe korrekt ud-

ført.

Når man så spørger de arbejdende medlemmer,
hvad der får dem til at ofre deres fritid, u,eekends og
endda nattetimer på formålet, får man gerne samme
svar: >>Tjah - jernbaner er min hobby, det er morsomt at arbejde med rigtig jernbane, og så det gode

og ra-

sammenhold herude.<<
Det er da fornuftig snak ! Et af medlemmerne har
foræret klubben en gammel DSB-vogn, som er blevet indrettet til værksted med meget fint værktøj og
orden i sagerne.

dioen om Dansk Jernbane-Klubs nyerhvervelser. Så
er det en raritet af et diesellokomotiv, så en enestående, gammel jernbanevogn, og fornylig noget så

arbejdsholdet, men der kan sikkert bruges flere mand
til de mange opgaver, når klubben får den ene vogn

Vi har modtaget:
Med korte mellemrum meddeler

-mus.
pressen

uforståeligt for »lægfolk<< som en gammel vognkasse,
der var ved at gå til. At klubben erhverver dem og
hvorfor - er der ikke længere tvivl, da den er godt
på vej til at skabe et virkelig seværdigt jernbanemuseum. Tilmed - såvidt man da kan skønne - næsten uden midler. At meget er erhvervet for meget
små beløb eller som gave, er 6n ting, men at gØre

Intet under, at der har været en god tilgang til
efter den anden, der skal gøres i stand eller hovedrepareres.

Man får ligefrem mindreværdskomplekser af at se
holdet i sving. Skade, at man er handicappet fra
skoletiden; min sløjdlærer sagde engang til mig:
>>Han er så upraktisk, at han ikke kan slå en pind i
en L . . uden at ødelægge begge dele.<< Tilskuer.
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