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Andespil

Foreningen er tilsluilet:
Dansk Model- og Jernbane Union (DMJU)
og MOBOP,
Foreningen samarbejder med:
Svenska Jårnvågsklubben, Stockholm,
Setedalsbanens Hobbyklub, Kristiansand,
Freunde der Eisenbahn e. V., Hamburg
Sporvejshistorisk Selskab, København,
samt modeljernbaneklubberne i provinsen.

*
Formand l

Politiadvokal, cand. jur. Birger Wilcke,
Søbakken 24, Charlotlenlund.

TIL

(01 66) oRdrup 2209.

Sekretær:
Frimærkehandler P. Thomassen,
Strandvejen 201, Hellerup.
(Trætfetid: tirsdag-fredag kl. 10-14).
Kasserer:
Assistent Mogens Bruun,
Lindehøjen 10, Vanløse.
Postgironummer 11 73 80.

På den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 9. november

blev det af bestyrelsen fremsatte forslag om kontingentforhøjelse
enstemmigt vedtaget. lfølge foreningens love § 6 skal vedtagne
lovændringer bekræftes på en yderligere afholdt ekstraordinær
generalforsamling, En sådan afholdes onsdag den 7. december
kl. 19.30 iFolkets Hus, Enghavevej 40, København V., med følgende dagsorden:

1.
2.

Valg af dirigent.
Forslag til ændring af foreningens love af 9. december 1963
(sidst aftrykt i tidsskriftets nr. 10/1965), således at § 3, stk. 2,
ændres til: "Medlemskontingentet udgør kr. 25,00 årligt. For
medlemmer under 18 år dog kr. 15,00 årligt", og § 3, stk.4,

til:"Ved indmeldelse efter 1. juli nedsættes kontingentet for det pågældende år med kr, 10,00 - for medlemmer under 18 år dog med kr. 5,00..
ændres

Musgumstoget i
Oplysning hos:

På bestyrelsens vegne:

Birger Wilcke

B. Chorfitzen, tlf. (01 72) TAga 5743, eller
Maribo Turistbureau,
tlI. (03 885) Maribo 496.

formand

DJK Odense-aldelingen :
Hans Gerner Christiansen,
Bernstorlrsvej 17, Odense.
Tlf. (90) 13 08 72.

-r.-,F-+-

Samme aften, samme sted, kl. 20 afholdes foreningens store årlige andespil (bankospil). lndgangen åbnes kl. 19.

OJK's nordjyske aldeling:

T.afikassistent S, P. Laursen,
Falkevej 7, Banders.
Trf. (064) 2 65 84.
DJK's repræsenlant på Lolland-Falster:
Tralikassistent O. K. Jensen,
Gartnervænget 15, Maribo.

Bedaktor:
Konsulent Erik B. Jonsen (ansvarsh ),
Esthersvej 19 B, Hellerup,
Tlf. (01 43) HElrup 6850.
Ann once eksped

iti on

:

Boulevarden 6, 3. sal, Kgs. Lyngby.

Tlf.

(01) 88 22 23.

Medlemskontingenl

Ordinære

I

medlemmer

kr,25,-

Juniormedlemmer (under 18 år
d 1. jan det pågældende år) kr. 15,lndmeldelsesgebyr Ior nye medl. kr. 5,lndmeldelsesformular kan rekvireres hos
kassereren (se ovenfor).
Foteningens tidsskrift.Jernbanen", der udkommer I gange årligt, udsendes gratis til
medlemmer.
NATIONAL.TRYKKERIET, KBH, N,

Entr6 kr. 2,00. Der er lodtrækning på billetterne. (Fri adgang
for medlemmer, der kun ønsker at deltage i den ekstraordinære
genera lforsam ling).

Bankospillet er på 10 serier, pladerne koster kr. 4,00, 3 stk.
for kr. 10,00.
Der er 3 ekstra spil; plader hertil koster kr. 1,00 pr. spil.
Gevinsterne i bankospillet er bl. a. gæs, ænder, høns, kyllinger,
spegepølser, hamburgerryg, rødvin, hvidvin, cerutter, cigaretter,
chokolade, kaffe o. m. a.
Billetsalg: lndgangen fra kl. 19 og hos arrangøren: J. Kirchhoff-Jørgensen, Solvej 4, 2., København F,, fra den 1, december.
Hverdage k|.12-13 og efter k|.17.
Medlemmerne anmodes om at møde op i stort tal - og meget
gerne - medbringende familie, venner og bekendte,
Stor omsætning hjælper restaureringsholdene til at kunne vise
store resultater i 1967.
På festkomiteens vegne:

J. Kirchhofl -Jørgensen

Ilansh Polyether Inilustri Akts,
ønsker alle medarbejdere ved jernbanerne

-

og specielt dem på Frederikssund station

God

Skal De

Jul

-

Godt Nytår

til BerlinT

Hjørring Privotboner

ønsker god jul og

godt nytår

Også i vinterhalvåret kører det m:xierne, genn€mgående lyntog »Neptun«, således at De i løb€t aJ caotte timer
der også indbefatter en behagelig sejltur

-

mellem Gedser og Warnemiindc

når Berlin

-

hurtigt og bekvemt

F. Berg-Jacobsetr
Tømrermester

Besøg under Deres ophold de malge museer, udsi.il.lin-

Ber og kulturelle arrangementer

i DDRs hovedstad.

Østergade 52
DDR's TUR IST- & TRAF I KI NF0 RMATI0ll
Telefon Eva 6866
Yestcrbrogadc 84, København Y

073

-

Skjern

- 50454

Frederiksværk-Hund ested Jernbane
1916
Af

- 22. decentber - 1966

P. Thomassen.

Induiclsestoget på Ftederiksurzrl: statiott dcn 21. decembct 1916. Hxcnt skulle tro, at den pæne, pladebekltedte lille 2-akslede IIIIII kl. persottuogn, GDS H 5, er identisk med den GDS C 33, dct i lange tider - i;ed Østerport uar en kilde tiL
stadig undrttt blandt S-togspassagcr(r.
Arki.t,foto: P. T h.

I

disse tider, hvor banedøden farer hærgende over

landet, er det helt opmuntrende at kunne berette om
en bane, der absolut ikke er i farezonen. FHJ, der i
23 å,r har været sammensluttet med Hillerød Frederiksværk Jernbane, er livskraftig, moderne og veldrevet og har de bedste chancer for at eksistere langt ud

i fremtiden.
Læserne bliver forhåbentlig ikke skuffede over
ikke at kunne erhverve DJK's publikation nr XX:
»FHJ's 50 års jubilæumsskrift«. Dels findes der flere fortræffelige og fornøjelige festskrifter, udsendt af
HFHJ, og dels tillader DJK's økonomi og forfatteres tid ikke nogen ekstravagancer lige for øjeblikket.
Det må også forventes, at banen får en velfortjent
og hædrende omtale i andre fagblade og tidsskrifter,
så vi nøjes med at bringe nogle spredte oplysninger,

facts og pudsigheder, hvoraf de fleste forhåbentlig

ikke vil gå igen i andre artikler. Til gengæld skal læserne slippe for vore sædvanlige alenlange beretninger om billetter, godsfrimærker og postforhold; selv
trinbrætterne vil kun periferisk blive berørte.

Kun for en ordens skyld nævnes de vigtigste »oblidata. (Dette må gerne sættes med petit,
hr. redaktør, for så kan læserne lettere springe det
over).
Forste projekter fremkorn i 1869: En jernbane fra Østerbro
over Charlottenlund-Lyngby-Værløse Frederikssund-Frederiksværk til Hundested eller Spodsbjerg. Senere frcmkom plagatoriske<<

ner om forlængelse af Frederiksv::erkbanen (også Iørend den
blev anlagt) ud på Halsnæs, og så sent som 1910 12 skændtes man i pressen om, hvem der skulle drive banen fra Frederiksr,ærk til Lynæs eller andct punkt på Halsnæs, for Slangerupbanen var på krigsstien. Det, der egentlig gav stødet til, at
FHJ blev bygget og drevet som den er blevet det, var Hundested Havnebestyrelses møde i 1904, der rcsulterede i et ud-
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uerdens letteste

Hempel's

madras

Ingemør Forretnirg

W
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med af,tauelEgt,

vaskhart holster!
Kom ind og lad os vise Dem
den store madrasnyhed med
helt nye fordele
- for sundere søvn, for bedre hygiejne, for lette håndtering!

SUN DH EDSMADRAS

Teglværkerne Grønland

Egernsund

Sønderjydsk Lervarefabrik
Tlf. (046) 517 41

valg. del'nedsattes 1907. hlorefter baner bler optaget i jernbaneloven af 2215 1908. Førnævnte skærm,vdsler berirkede. at
der ikke udstedtes eneretsbevilling før 10/7 1914, og så kunne
der endelig tages fat. Men for at kornme så langt bort fra
sagen sorn muligt, skal først bcrcttcs lidt om de trafikale forhold på Halsnæs før banens åbning. (Ikke nrere petit. herr
redaktør. for dette er meget interessant.)

Har uran indenfor de sidste 10 år besøgt Halsnæs'
vest- og nordkyst, og set de hastigt voksende badesteder Spodsbjerg, Kikhavn, Nødebo huse, Liseleje,
Asserbo med tilhørende overdrer', ud- og indflyttere,
undrer rnan sig over, at Halsnæs for en lille menneskealder siden var et trafikalt u-land med nogle få
landsbyer og et par fiskerlejer. Behovet for offentlige befordringsmidler var vel også ret behersket, da
de største afstande fra Frederiks\'ærk var mindre
end to mil. Befordringsmulighederne ad lanclevejen
var mildest talt elendige. Så sent som i 1910 måtte
man bcregne 3 timers skumplen med den »kjørende
landpost« fra Frederiks\'ærk via Hundested til Lynæs. Turen kostede over det dobbelte af, hvad man
skulle give for en togbillet i 1916, og fra dette år
slap man med godt en hah' times rejse, n-iedmindre
banen var beiemret af sne eller skinnerne fedtede af
slimet silder/and i de gode fiskeriår. Det var derfor
af gode grunde, man i gamle dage foretrak den søværts befordring, der var langt hurtigere og billige-

re. Lokalt kunne man entre s/s »Dania<< af L1'næs,
tilhørende »P. H. Brammer<<, i Frederiksværk og
formedelst 65 øre r'ære i Lyr-ræs på 45 minutter.
Ruten var egentlig en sommer-paketfart Frederikssund-Frederiksværk-Lvnæs-Røn ig-Nykøbing Sj. For rejsende fra København til Hundested var den
bedste forbindelse med tog fra Frederikssund og derfra med D/S >>Isøre<<s skib. Allerede fra 1906 kunne
købes direkte billet til tog og skib, men >>Isøre<< sygnede hen og erstattedes i 1914 af motorbådsruten
>>Isefjordens Postfart«, hvis motorskib »Isefjord«
straks fik vind i sejlene, orn den havde sådanne. Ruten udgik fra Frederikssund, og der sejledes r,ia Kulhus og Lynæs til Rørvig. En billet fra København
til Lynæs kostede 2,70 og til Rørvig 3,20; i driftsåret 1915-_16 solgtes ca. 1700 gennemgående billetter, og DSB havcle en indtægt på ca. 500 kr. for
gcnnerngående elispedition af rejsegods og cykler,
som man ganske vist havde besr,æret mecl at befordre meilem haln og banegård i Frcderikssund. De:
rejsende rråtte dog selv sørge for deres befordring
sammc sted.

Hvor lille det lokale behov for offentlige trafikmidler var på Halsnæs, fremgår af, at mulighcder
for persontransport ad landevejen først omkring
1906 blev optaget

i

>>Fabers Rejseliste<<. Rutebilejere

fandt ingen anledning til at oprette bilruter på Halsnæs før 1922, og private biler var før banens åbning
forholdsvis sjældne på de kanter, for den gang havde
naboen heller ingen bil.

\Ien det var jo banen, der skulle berettes om. Da
eneretsbevillingen var i orden, tog man i sommcren
1914 fat på udstikningen; besigtigelses- og ekspropriationsforretningerne begyndte i januar 1915r i for+gende snevejr og afsluttedes i juli s. å., meclens
jordarbejdet og banens overb)'gning kort forinden
var udbudt i licitation. Nogle få navne er uløseligt
knlttet til FHJ's tilblivelse: Førstelærer Rud. Jensen,

En museumsgenstand

!

Bare vent - om en årraekke er også den forældet og præget af tidligere tiders hygge. Men
idag og i morgen er Flyvebådene den hurtigste
forbindelse til Malmo's centrum.

øRESUN
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Hundested, der med rette kan kaldes banens ophar.smand. Ingeniørerne Kuhlmann oe \\rinkel, der var
lige erfarne jernbaneentreprenØrer, foretog beregninger og udstikningerl jordarbejde og overbygning
udførtes af ingeniørfirmaet Reimann & Engquist,
stationsbygningerne af arkitekterne Preisler ogAmbt.
Banens bygning kom til at vare et lialvt år længere end beregnet. Det var for en gangs skyld ikke en
bundløs mose, der slugte mere fyld, end der kunne
fremskaffes, eller skjulte kilder, der pludselig skyllede dæmninger bort, men noget så banalt som en
grusgrav, der viste sig at være ubrugelig, og som bevirkede, at anlægsentreprenØrerne måtte opgive, og
ingeniør Einar Jørgensen overtage og fuldføre banens anlæg. Hvor han så fik grus fra, berettes intet

Hillenød Pnivatbanen
Gribskovbanen og
H

iI

lerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbane

om, men det kunne hans forgeengere vel også havc

fundet ud af.
Den 13, 1 km lange bane anlagdes med 22 kg skinner, stØrste stigning 1:100 og en temmelig lille mindste kurveradius, som har sin egen historie. Hærens
krudtværk var påfaldende interesseret i banens an1æg; måske ikke så meget i at fL den bygget, som i
at få den længst mulig væk fra krudtværket: mindst
250 m derfra af hensyn til evt. eksplosionsfare ! Som
bekendt har krudtværket været ganske fredeligt i
sammenligning med stålvalseværket, som uforvarende har fået granater o.1. djævelskab i skrottet til
omsmeltning. Men krudtværkets krav om nævnte afstand bevirkede, at banen måtte begynde med en
skarp kurve fra perronen på Frederiksværk station
og tilmed anlægges i strandkanten, hvilket kunne

have betydet en alvorlig komplikation i form af
mudder og flydesand, men stranden viste sig da til
entreprenØrernes lettelse at være >>god nok på bunden<<. Større jordarbejder var ikke nødvendige; de
betydeligste ses ved nedkørslen til Hundested, der i
dag er adskilligt smukkere end ved anlægget af banen. Anlægssummen var oprindeligt beregnet til
godt en halv million kr., men på grund af den skuffende grusgrav og almindelige prisstigninger under
1. verdenskrig blev aktiekapitalen pZ 712.064 kr.,
hvoraf Frederiksværkbanen, der drev FHJ i forpagtning, skulle betale 1 pct. i årlig forpagtning - og det
kunne den som regel. Dette ophørte 1. januar 1943,
da de to baner endelig blev slået sammen til HFHJ.

Et nådigt vejrlig muliggjorde, at banen kunne
færdigballasteres sent på året 1916, og man var klar
til indvielse kort før jul, nærmere bestemt den 21.
december. Ved den ny perron på Frederiksværk st.
holdt oprangeret et tog bestående af loko HFJ 6 og
6 personvogne, hvoraf de to bageste var >>lånte fjer<<,
nemlig Gribskovbanens to nyeste vogne, H 4 og H 5,
der samme hr var leveret af >>Scandia<< i Randers
HFJ var ikke velforsynet med personvogne, der tilmed var fra banens første år, og hvoraf nogle var

Banelinien ued Ramsb jerg (tcd Melby) eftet snerydning (le-

bruar 1929).

Arkiuloto: P.Th.

men det var vel datidcns >>statussymbol<< at sen/erc
cl-rarnpagne til andesteg med compot.

Den 22. december 1916 begyndte banens >>grå<<
hverdag med fire daglige togpar. At den snart skulle
blive hvid, gjorde ikke forholdene nemmere, og så
havde man endda besværlighederne med krigsforholdene at slås med. Fugtigt vejrlig fonoldte nogle
udskridninger af grusballasten, og da sneen føg i
nrarts 1917, kørte togenc fast. Det blev ikke sidste
gang, driften måtte indstilles i 6n eller flere dage
på grund af snelzeg. Navnlig banestykket 'u'ed Ramsbjerg ved Melby var tilbøjelig til at fyge til; i dcn
berl'gtede sncvinter 1928 29 kørte togene mellem
snemure på op til 4 meters højde. cla banen endelig
var blevet ryddet.
Banens linicføring er der l1æppe grund til at dadle, men Halsnæs er jo heiler ikke så stort, at banen
kunne lægges alt for langt fra byerne. Det var ikke
langt fra, at banen fik endestation ved Lynæs, der
før 1909 \/ar mere benyttet som >>trafikhavn<< end

Hundested, som imidlertid havde nok så rnange fiskefartøjer, men både Hundested b),og navnlig har'-

åbne og således ikke egnede til transport af indbudte
gæster en kold decemberdag med rimtåge; endvidere kørte der jo også andre tog end indvielsestoget
den dag. Perronen var prydet med både flagstænger

og grantræer - det var jo alligevel snart jul. Turen
til Hundested forløb som baneindvielser plejer at

gøre: Taler og hurra på mellemstationerne, banen
blev erklæret for åbnet for offentlig drift (fra næste
dag), og de 123 indbudte, dcr vist allesammen mødte op, begav sig til den nyåbnede Hundested kro
for at indtage en dundermiddag med alt for mange
taler. Nlenuens sammensætning og de tilhørende ( ? )
fornernme vine kunne måske virke lidt aparte i dag,

d
lllelby statiotr (1917

)

Arkit,toto: P.Th.

Speno lnternational S, A,
Geneve

48-stens skinneslibetog TM 410
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Norden:

SOPHUS BERENDSEN

A/S Amaliegade 10, København
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A/S H. P. Skovrup & Co.
SKUBVOGNE

Fabriksvej 7-9
Kolding

neudvalget var både frems,r'net og hancllekraftig,
de gik af med sejren.

så

Der var almindelig tilfredshed rned cle smukhe
stationsbygninger i N4elb1,, Dyssekilde og Hundested,
hvad udseendet angik. At Hundesteds stations indretning dog kunne \,ære mere praktisk, kunne noget
tyde på, da stationsforstander Branning (1916-56)
ofte knurrede o\/er de mange kilometer, han i årenes
løb havde gået, når han fra sine stuer, der lå ovenpå
ekspeditionslokalerne, skulle ned i disse, for så måtte
han vandre hele stationsbvgninecn igennem to gar-rge, først foroven og så forncden ! Træbl,gningernc
ved holdepladserne Østerbjere og Vibehus harcellerede man over, idet man sammcnlignedc ciem med
akciseboden på Amager, men clet skulle aa snarerc
\'ære en kornpliment. Værre er det med træskurene

på de

senere oprettede trinbrættcr Ifanehoved
(1922) og Ullerup (1924); hlis man betragter dem
som arkitektoniske mesterr,ærker, må man høre til de
fjerklædte husdyr.
Det loldte en del kr aler. zrt findc passende nnr rre til statiorerne. da de fleste af landsb;*ernes na\ne gik igen flere stedcr
Også lfelbv. rncn det blæste man på. da hrcrker.r
baner eller post\,æsen har.de anvendt na\ net før- til stationer
eller postalt. Værre rar det med Thorup. dcr. sidcn i90.i
havde r'æret station pir Thisted-Fjerritsler. Jernbane og tilmed
postalt benær'ntes »Thorup St.« i stedet f or Thorup Th1,

i landet.

N[ærkværdigvis havde post\.æsenet ikke haft betænkeligheder
\ed at opret-te en postekspcdition ved narn Thorup Sjællancl
et årstid før banens åbning. Da FHJ kaldte sin station r.ed
I'horup for Dyssekilde (efter el nærliggende gårdI. fulgte
postvæsenet gladelig med. Der er i ør,rigt en hah' sncs andre
Iokaliteter rundt omkring i Iandet ved navn Thomp. Hågen-

dmp mindede lor meget om l'roldepladsen Hågcmp på

Fi.n.

og Hald (ved k1'sten) havde Randers-Hadsund Jernbane sat
sig på i 1883. således at DSB ikke kunne bruge n:irnet til

den sidste station før \/iborg på >.hugormebanen<: iBæI:kehrnd). \{an valgte navnet Dvssekilde. der selvfølgclig straks
blev lavet om til >;K1'ssedille<< af en af deltagerne i indrielsesIesten (og ikke. son.r nogen tior. fordi der senerc oprettedes
et optagelseshjem for piger i n:rrlieden). \-ed næste holdested hed landsb,ven TonrmenLp. men d.et hed allerede en station på -{magerbancr.r santt et par landsbr er andetsteds l
\ødebo 1r,ed ky'sten) kunne ikke:rnrendes:rf hensr-n til id.vllen af samme navn red Esrurn sø. Nogle bakke;.mod øst
kunne i nødsfald kaldes Østerb.jern. oq det kom Loldepladsen
så til at hedde \ribehus holdeplads. der rcl naturligt skulle
have heddet Lvnæs, fik navn efter et hus, der vistnok engang
havde ligget i nærheden, for Lynæs måtte det bestemt ikke
hedde. Det minder påfaldende orn jalousien rnellem Allinge

og Sandvig; Allinge vil ikke vide af konkurrenten Sandvig,
hvis station oprindeligt hcd Hammershus og postekspeditionen
»Allinge S.« I NIærkværdigvis fik Vibehus ikke navn efter den

lille

bebyggelse

Ullerup. der ligger ved holdeptadsen. Trin-

brættet Ullerup oprettedes først B år senere.

Det vil føre for vidt at forsøge at udrede, hvor
meget FHJ har betydet for HFJ. Naturligvis har den
tilført Frederiksværkbanen meget betydelig personog godstrafik, ikke mindst som transitbane for RØr-

Øslttbicrg trinbtnt nrer! sidesltor (1958).
Foto: P. Thomasstn

i ig, Grenå og Liscleje, men de enkelte hoidesteders
betrdnins gennern de første 16 driftsår lader sig udlecle af de dengang gode og oplvsende driftsberetnin-

ger. Haneho\.ed trinbræt ligger \/ed en slags forstad
Frecleriks\'ærk og har r,æret ret godt benyttet. Det
besvnderlise navn har det formentlig fået efter IanCskabets form, guderne må \ride set fra hvilken vinkel. Hanehoved har i ør,rigt \'æret ekspeditionsste:l
for banepakker, hvordan det så er foregået. \{elbi,
er den beclste af mellemstationernc, i,elbeliggende
ved den ret store landsby oe ikke særlig langt fra det
om sorrmeren endnu betl,deligere baclested Liseleje,
der allerede ved banen-s åbning \/ar >>opdaget«. Militæret har forresten også >>noget« på de kanter, men
lad o-. ikke komme ind på det, for så får vi bare
vro\ I med hjemmeværnet. Foruden det betydelige
antal rejsende (også på militærbilletter) har \{elb,r\'æret cn god godsstation, hr,orfra voenladninssgod-

til

set dog efterhånden er forsr,undet iigesom

ste andre stationer. D),ssekilde var

i

fra

cle fle-

en lang årrække

en jæ\'nt god landstation, hl'a<l persontrafik angili,
l-rvorimocl den scm godsstation sna,rt blev rct rinqe.
At den endnu ikke er uden betydninq som station,
viser cien bebveeelsc, dcr i de scnere år har lunclet
sted vecl stationen. Østerbjerg holdeplads r.'ar

i man-

ge år den bedst bcnyttedc af holdcplaclscrne ( 3
4000 rejsende årli5 ) , medens forsende lserne af
vognladningsgods, der var ret konstante, lå noget
under de Øvrige holdesteders. Godstransporter til og
fra Østerbjerg er forlængst ophørte og trinbrættet
er fornl,lig blevet noget så fornemt som fjernstyret
krydningsstation. Årsagen til oprettelsen af Ullerup
trinbræt er noget dunkel. Beboerne i landsbyen syd
for banen, Amagerhuse, havde ikke længere at gå
til Vibehus end til Ullerup trinbræt; skoven nord
for banen er der ikke meget \/ed, og Kikhavn ved
kl,sten var i midten af 20'erne endnu ikke synderligt
estimeret som badested. Endvidere var der ikke læn-
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gere at gå til Hundested end til Ullerup trinbræt.
Dette er derfor også det dårligst benyttede holdested
på I'HJ; kun under krigen havde det nogen betyd-

ning for Kikhavn om sommeren, da der savnedes
andre befordringsmidler. Vibehus holdeplads var
oprindeligt ikke så godt benyttet af rejsende som
Østerbjerg, men til gengæld var der adskilligt mere
gods. Dette holdt sig tilmed adskilligt længere end
for Østerbjergs vedkommende, og den tiltagende bebyggelse ved holdepladsen og nogen industri har bevirket, at Vibehus' trafiktal er steget en del de seneste år. Lynæs har ikke haft større glæde af Vibehus

holdeplads; man foretrak at gå til Hundested, der
ikke ligger længere borte end Vibehus, og så slipper
man da også for bakken.

Udsigt ouer Ilundestcd (1916 - kort t'or banens åbning). Fra
et stcd i kuruen skal - eftet planerne - den ny strækning til
n1 station og haun udgå.
Arkiufoto: P.Th.

Banestykket fra Vibehus til Hundested er FHJ's
smukkeste strækning. Efter a.t have passeret lidt skov,
drejer banen mod nord mellem lyngklædte bakker,

der dog efterhånden er nok så sommerhusbeklædte,
men der er stadig nogen udsigt til Kattegat. Hvor
banen passerer over den ny vej, havde FHJ en større sten- og grusgrav med en skærveknuser, således
at HFHJ næsten var selvforsynende med skærveballast i en årrække. Banen havde da også sidespor ned
i graven, indtil vejen blev anlagt. De sidste år var
der på randen af graven anbragt en lang jernbanevogn, den tidligere kongesalonvogn, som DSB solgte
til HI'HJ, der anvendte den som r,r,eekend- og feriehytte for personalet. Der var en pragtfuld udsigt fra
vognen ud over Kattegat, sålænge det varede, for
udsigten fra neden til vognen ialdt mange for brystet, og de henstillede til kommunen at forlange vognen fjernet, hvilket skete. - Hundested station er vel
så kendt af de fleste, at nærmere omtale skulle være

overflødig. I tidens løb er der sket en del udvidelser
af remiserne; den sidste ændring i anledning af de
nye Y-togs anskaffelse i forbindelse med en sanering af sporarealet har pyntet på stationen. Det kan
ikke nægtes, at skinnerne tidligere havde en vis lighed med makaroni. Havnebanen stammer fra 1923
(blev taget i brug 30. oktober) og blev straks godt
benyttet til kul- og fisketranspofter. Det var først
langt senere, persontogene førtes til havnen af hensyn til Rørvig- og Grenåfærgerne, og en perron anlagdes. De to færgefarter har betydet kolossalt meget for banen i årenes løb, dog næsten kun hvad persontrafikken angår. Overfarten til Rørvig er af gammel dato. Foruden de tidligere omtalte dampskibe
kom en lokalrute i gang omkring 1909, idet postdampbåden >>Stærk<< sejlede en daglig dobbelttur på
hverdage mellem Lynæs og Rørvig. I begyndelsen af
1917 begyndte motorbådssejlads Hundested-Rørvig,
i 1926 konkurrerede to >>rhedere<<, der heldigvis i
1927 fandt ud af, at det var en dårlig id6, og fra
1927-28 har det nuværende færgeri drevet den
stærkt benyttede rute. Den første rute fra Hundested
til Grenå startedes i 1918, men den fik en lige så
hurtig som sørgelig ende, da foretag'ri.Jet i løbet af
et år gik i00 pct. fallit. Det nuværencie velfunderede selskab erundlagdes i 1933 og er som bekendt
still going strons og en ikke helt ignorabel konkurrent til DSB's »Hurtigmarie<<, efter at der sejles fra
Hundested til Århus. Rivaliseringen i reklamemæssig henseende er ikke af ny dato. Allerede i 30'erne
gik man lidt hårdhændet tilværks mod konkurrenten, idet reklameplakater forsvandt fra DSB's stationer, der var ikke plads i køreplanerne m.v. - Forhåbentlig finder DSB og GH en fredelig modus vivendi, så HFHJ ikke behøver føle sig som et sjældent lille dyr mellem to negle.
Endelig kommer vi så til det så eftertragtede kapitel: »Rullende materiel«. Vi plejer så højtideligt
at skrive i vore publikationer om danske privatbaner: >>Til driften anskaffedes følgende materiel<<. Vi
må skuffe læserne ved dennegang at skrive >>ingenting<<. For FHJ slap for anskaffelser de første år.
Hvad trækkraf.t anghr, havde storebror HFJ netop
i 1916 købt sit lokomotiv nr. 6 fra »Nydqvist &
Holm<< i Trollhåttan. Vel ikke så meget af hensyn
til den kommende FHJ som til et billigt tilbud i en
>>serieproduktion<< ; Køge-Ringsted Jernbane, Hornbælibanen og Præstøbanen fik hver 2 maskiner af
samme serie. HFJ fik sin for 30.000 kr., medens de
andre bauer gav noget mere. 2 år senere kostede en
tilsvarende rnaskine 170.000 kr.!HFJ har.'de sikkert

at FHJ havde anskaffet sit eget lokomotiv
foruden, for den stærkt forøgede trafik på bcgge baØnSket,
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ner nØdte HFJ til at leje Lyngby Vedbæk Jernbanes nr. 2 i 1917 18 og i 1918-19 »Maren« (GDS
nr.4) og ØSJS nr.4 for derefter at hoppe på en af
DSB's gamle S-maskiner fra Falstcrbanen, og det
skulle man ikke have gjort.
FHJ's >>eget<< materiel bestod af 3 åbne godsvogne, FHJ P 250 52, anskaffede i 1920, samt en bogiepersonvogn, købt godt brugt i 1927: B 50, bygget
hos Vulcan i Maribo i 1899. Den har en usædvanlig broget historie:
ANSJ At2 1899-1903
VNJ A 1 1903-1909
HAJ A 3 1909-1927
FH.T
B s0 t927-1937
HFJ c 50 1937-1966
For de læsere. der ikke er indi,iede i den specielle terminologi. som benyttes af materielfans. skal forklares, at vognen
har kørt på Nibebanen, Varde-Nr. Nebelbanen og Hammelbanen. før den havnede på HFHJ, som forresten har ofret en
mængde penge på den, dels til ombygning. dels til modernisering. Den sidste overhaling (1944) kostede 55.000 kr. Vognen havde oprindelig to 2. kl. kupeer å B pladser og en 3. kl.
afdeling med 60. Efter den sidste modernisering nøjedes man
med 6n 1. kl. kup6 og ialt 67 fællesklassepladser. Vognen er
p.

t. henstillet i Frederiksværk. I

FH.['s materiel

til HFJ,

1937 ændredes signaturen på
det Yar jo nemt at omb),tte to bog-

staver. FHJ fik andel i HFJ's motorvogn nr. 2 på den pudsige måde, at HFJ i 3 driftsår ikke kunne svare forpagtningsafgiften til FHJ, som derved fik 3 >>andele« i M 2 l

Til slut et par ord om bilruterne i banens opland.
Første rutebil kom som tidligere berørt i gang i
1922. Der, ejedes af en privatmand og kørte mellem
Frederiksværk og Hundested over Lynæs; den overtoges i 1929 af HFHJ. Også af en privatmand startedes i 1929 en rute fra Frederiksværk over Liseleje

Sy

Sandkroen. Han gik i samarbejde med HFHJ i
1930, og i 1931 forlængedes ruten om sommeren til
Tisvildeleje. I 1932 fik banen koncession på en fragt-

bilrute Hundested København. I årenes løb er adskillige bilruter kommet til, og HFHJ har formået at
sikre sig koncessionen på samtlige bilruter i oplandet.

HFHJ damploko nr 9 med DJK's særtog ued Ullerup

1960).

(1819

Foto: P.Tlrcmassen

Dansk Jernbane-Klub har, Iigesom utallige af de
millioner rejsende, der i de forløbne 50 år har benl,ttet FHJ, mange gode minder fra banen. Navnlig
vor udflugt med damptog 18. september 1960 blev
en uforglemmelig oplevelse for alle deltagerne, takket r'ære clen imødekommenhed og hjælpsomhed, 'r,i
altid har kunnet glædet os over at møde hos banens
ledelse og dens personale.
Vi håber og ønsker, at HFHJ må bestå lige så
længe, som der findes jernbaner her i landet, og at
banen må bevare sin popularitet under tålelige konkurrenceforhold.

dfy enske Jernb aner s [) er s onu ogne
Af

Suend Jørgensen og Lars Viinholt Nielsen.

Som det første supplement til den bestående personvognspark anska"ffedes i 1893 fra Tyskland 2 stk.
personvogne, SFJ A 6 og A 7, af. en noget anden
type"). De havde sidegang, åbne endeperroner og
5,0 m akselafstand. Det indre bestod af l/2 I kl.
kup6, 2 III kl. kupeer samt, som noget nyt, et toilet !
De åbne endeperroner lukkedes imidlertid kort efter

*)

til

Se artiklen »Sydfynske Jernbaners kup6vogne<<
tets nr. 6/65.

i

tidsskrif-

ankomsten til Fyn, men derefter ændredes intet ved
vognene til de udrangeredes i 1932.
Ved åbningen af Ringe-Nyborg banen i 1897 leveredes fra >>Scandia« 3 stk. III kl. midtgangsvogne,
RNB C 69-7 1, samt banernes 2 stk. første bogievogne. Midtgangsvognene var 2-akslede og havde 44
siddepladser og samme akselafstand som A 6 og A 7,
men de havde allerede fra starten lukkeCe endeperroner. Samme år leverede >>Scandia<< til SFJ C7274, næsten magen

blev udrangeret

i

til RBN-r,ognene. Alle

disse vogne

1932.
15
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Kino Holstebro

Bogievognene, SFJ A B og RNB A 9, var efter
tidens forhold endog meget fornemme vogne. De
havde sidegang med 2 I kl. og 4 II kl. kupeer og
naturligvis havde de toilet - i modsætning til III kl.
vognene. Som alle andre SFJ-personvogne oplystes
de af olielamper og opvarmedes af dampvarmeapparater anbragt under sæderne. Ved en større ombygning (A B i 1923 og A 9 i 1925) ændredes vognene
totalt, idet pladebeklædningen blev erstattet af teaktræslister. Desuden blev de lukkede endeperroner erstattet af åbne - nøjagtig den modsatte operation
som blev foretaget på A6-7 i 1896. Kup6inddelingen blev ligeledes ændret, nemlig til 1 I kl., 3 II kl.

og 2

III kl. kupeer og litraet

melse hermed ændret til
måtte vognene gennemgå

blev

i

overensstem-

B. Endnu en ombygning
i begyndelsen af trediver-

Banens mest repræsentative vogn var imidlertid bogievognen 824, ag den var, også sammenlignet med
de øvrige vogne, imponerende. Længden var 17,4 m
og bogiernes akselafstand 2,5 m, mod 16,03 m, hhv.

1,9 m for SFJ A B-9's vedkommende. Denne vogn
undergik også et par gennemgribende ombygninger.
Først i 1922-23, hvor pladebeklædningen blev erstattet af beklædning af teaktræslister. Ved samme
Iejlighed blev tagrytteren fjernet, medens man ikke
ændrede væsentligt på vognens indre. ( 1 I kl., 2 II
kl. og 4 III kl. kupeer). Det gjorde man til gengæld
i 7934, da vognen blev omdannet til fællesklasse,
Cb 40. Samtidig fik den lukkede endeperroner af
den for SFJ karakteristiske spidse type. DSB litrerede vognen CMMP 2413.

Til Odense-Nørre-Broby-Fåborg banen ( ONFJ )

i

fra

6 stk. personvogne
af en lignende type som SNB's vogne, men dog lidt
stØrre og kraftigere end disse. Akselafstanden var 6,0
m. Tagrytteren var lige afskåret over endeperronen
i samme længde som vognkassen. De leverede vogne
anskaffedes

1906

>>Scandia<<

fordelte sig med 2 stk. II/III kl. vogne,827-28,
med samme kup6inddeling som SNB B 22-23, og
4 stk. III kl. vogne med 5 kupeer, Cb 75-78.

Wr*
IIII kL personuosn ARMP 112 (tidl. RNB AglBg).
Foto:

Su. Jorgensen

ne; bl. a. fik de nye bogier af SFJ's egen konstruktion, med 2,1 m akselafstand. Ved DSB's overtagelse
i 1949 havde B B 2 II kl. og 4 fællesklasse kupeer,
medens B9 havde 3 I kl. og 3 fællesklasse kupeer.
DSB gav vognene litra ATMP 246 og ARMP 142.
De var i drift, indtil de udrangeredes i 1958, hhv.

CUP 4185

(tidl.

SNB Cb-uogn)

i

Fåborg (1949).

Foto:

1960.

Ved SFJ's forpagtning af Svendborg Nyborg banen i 1902 indgik denne banes moderne vogne - alle
bygget af >>Scandia<< - og lokomotiver i Sydfyenske
Jernbaners driftsmateriel. SNB blev ved åbningen i
1897 overordentlig vel udstyret, både hvad angik
materiel og faste anlæg. Der var i alt 10 stk. personvogne af fire forskellige typer, men fælles for dem
alle var, at de var pladebeklædte, havde tagrytter og
åbne endeperroner. Akselafstanden var for de 2-akslede vognes vedkommende 5,6 m. Meget lig SFJ
A6-7 var SNB Ab 10 med 1 I kl. kup6 og 2 II kl.
kupeer. 822 23 havde 2 II kl. samt 3 III kl. kupeer, medens Cb-vognene, 4l-46, havde 5 III kl.
kupeer. A-, B- og et par af C-vognene havde toilet.

Su..lorgensen

Alle 2-akslede SNB- og ONFJ-vogne på nær 6n
af SFJ i 1949. En
vogn udrangeredes straks, medens en del al de øvrige blev omlitreret (DSB CUP 4l9l-+l9l), men
ikke revideret. De anvendtes kun ganske lidt af DSB
og udrangeredes hurtigt. I modsætning til KSB's
vogne af lignende type blev ingen af disse vogne
ombygget til værkstedsvogne. CUP 4188, tidl.
ONFJ Cb 75, stod i flere år på Fåborg st., men den
ophuggedes, som den sidste af de 2-akslede vogre,
efter nedlægningen af ONFJ i 1954. Et par af vogeksisterede ved DSB's overtagelse

nene endte som sommerhuse o. 1., bl. a.

i

Rødby.
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'ERNBANE

se >>d,vre<< vosnklasser - r,ed SFJ således B pct. af
samtlige rejsende, hvilket repræsentercde ca. 15 pct.
af indtægten l,ed personbefordringen. Ab i4 og B 29
var overordentlig fint udført, og de vakte almindelig

CLIP1l89 (tidl O^tFJ C'b76; i Fåhotg t1919).
Foto:

Sz,. Jot gensne

Ved Nørre-Broby banens åbning i 1906 blev banernes nye, store og meget moderne \'ærksteder i
Odense taget i brug. Man blev herved ikke alene i
stand til at loretage enhver reparation, men også til
selv at bygge vogne, ja endog lokomotiver. De f.ørste vogne, der udgik fra r'ærkstedet, blev tegnet af
maskinispektør Milling, der et par år i fon ejen var
blevet leder af SFJ's maskinafdeling. Vognen Ab 14
og B 29 blev afgivet tii driften i 1908. Ab 14 havde
2 I kl. kupeer og 4 II kl. kupeer, mcdens B 29 havde
2 II kl. kupeer og i III kl. afdelingen midtergang
og 38 siddepladser. De var ligesom de øvrige vogne
fra disse år pladebeklædte, men manglede tagrytteren, idet taget i stedet var noget mere hr,æl',,et. Vinduerne \/ar som på alle de øvrige vogne anbragte to
og to, tæt ved siden af hinanden, hvert andet bevægeligt. B 29 havde som noget helt nyt,

i

beundring. Længden androg 18,0 m og bogiernes
akselafstand 2,1 m. Bogierne var helt af jern og af
en n,v konstruktion, der gar. vognene en ualmindelig
blød og rolig gang selv på svage spor. Bogier magen
til disse blev senere fabrikeret på r,ærkstedet og påmonteret de ældre bogier ogne.
I 1911 fremstilledes en III kl. bogievogn Cb 47
med samme hoveddimensioner sorn den ovenfor beskrevne bogievogne. Den havde 6n enkclt og 4 dobbeltkupeer med ialt 72 siddepladser. Disse 3 stk.
bogievogne blev alle overtaget af DSB i 1949. I mellemtiden havde Ab 14 gennemgået 6n, selv efter
SFJ-forhold, temmelig radikal ombygning. Da benvttelsen af I og II kl. faldt katastrofalt i 20'erne,
biev vognen i 1930 fuldstændig ryddet indvendig og
onrclrarnet til midtgangsvogn med 82 siddepladser,
Cb 39. Encieperronernc blev lukket - spidse, som tidligere orntalt - og vogncn ja, tænk - fik som clen
første SFJ-personvogn elektrisk 11,s. De fleste andre
prilatbaner havde da haft el-lys i mange år, Otr4B

enderne

overfor toilettet, h1'lder til anbringelse af kufferter.
Begge vogne havde, efter svensk mØnster, svajede
vognsider, hvilket B 29 beholdt til det sidste. Det
kan måske undre, at så mange af de nye vogne \/ar
udstyret med I og II kl. kupeer, men forholdet var,
at mange flere, end tilfældet er i dag, ben)/ttede disAZ)'IP 376

-

s€nerc

399 (tidl. SFI829).
Iolo:,.Si'. Jorgensnc

fra

1911 og OKMJ lige så længe, og det
endda i vogne tegnet og vedligeholdt af SFJ ! Her
havde man imidlertid holdt stændigt fast ved forskellige systemer med gas, der dels ofte lugtede i
kupeerne og ikke var ganske ufarlige i brugen.
B 29, Cb 39 og Cb 47 havde dog alle elektrisk lys
i 1949. De fik ved DSB hhr'. litra AZ}P 376 (senere 399), COMP 2796 og CMMP 2412 og var i
således

CMMP 2411 (ti(ll. .§,,\rB C,'D 1B)
Ab l4lcb 39.i i Friborg (1949).

og

COIIP 2796

Foto:

(tidl

SFJ

St,. Jorgensen

drift til 1960-61.
I 1911 fik Nordvestfyenske jernbane (OMB) og
Kertemindebanen (OKMJ) B stk. hhr'. 1 stk. to19

Nie. Hytlestad
Reventlowsgade 12

-

V

Langeskov Plovfabrik

A/S
Langeskov

Telf. Vester 2627

-

Fyn

Telefon 38 13 38

AKTIESELSKABET

Nordisk Films Kompogni

Hillerød korn
Hillerød

Mosedalsvej
København

-

Valby

HOVEDVEJEN

TIL

DERES MøBELINDKøB

IU.

F. Itliwe
Maskinfabrik

BO.NYT
GYDE og K.

G

Kongerslev

KRTSTIANSEN

Holstebrovej

-

"Pioner. Landbrugsmaskiner

Struer

Ttf. (078) 51550

Racerbaner

-

Modeltog

Sealextric - Revell - Airfix m. m.
samt alle førende mærker indenfor
størrelse HO, - TT og N

gå først

-

hvor udvalget er størst

Johns Hobby og Leg
Glostrup Butikstorv
Diget 36 - Glostrup - 9622
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STØT

DANSK ARBEJDE

akslede midtgangsvogne fra »Arlcif«. Akselafstanden
var ikke mindre end 7,22 m. Vognene var teaktræsbeklædte, men karakteristisk var det fint nedbuede
tag over de åbne endeperroner, magen til bogievognenes. Antallet af siddepladser var 44, og de var naturligvis udstyret med toilet.
Ved samme tid påbegyndte SFJ bygningen af 4
stk. vogne, Cb 79-82, magen til de ovennævnte
OMBiOKMJ-vogne. De blev færdige i 1912, umiddelbart efter at X,Iilling omkom ved >>Titanic<<s forIis i Atlanterhavet. Som ny rnaskininspektør ansattes ingeniør Kier, der nu lever som pensionist i
Odense.

De fire vogne eksisterede alle

litra CXP4591

(senere

i

1949, hvor de fik

CXMP (samme nr.))

og

CXMP +592-+59+. De blev især anvendt som togførervogne og udrangeredes omkring 1959.
Efter 1912 lå vognbygningen stille i nogle år. Under verdenskrigen havde man på værkstedet travlt
med fremstilling af godsvogne til de store transporter af landbrugsvarer. Da Svendborg-Fåborg banen
(SFB) blev åbnet i 1916, bestod hele dens driftsmateriel af 10 stk. lukkede godsvogne fra >>Scandia<<,
i øvrigt de sidste vogne banerne modtog udefra.
Lokomotiver samt en post- og rejsegodsvogn kom
først året efter, medens personvognene (2 stk. ) først

blev færdige i 1919. Der blev ialt bygget 3 stk.,
ONFB Cb 83 og SFB Cb 84-85. I det ydre mindede de meget om Cb 79-82, men akselafstanden
var dog >>kun« 6,8 mm. Det indre var imidlertid
ganske forskelligt fra disse, idet de nye vogne havde
sidegang med en enkelt og to dobbeltkupeer (40
siddepladser). De var desuden forsynet med toilet
og tjenestekup6. Vognene fik efter DSB's overtagelse
litra CUMP 4261-+263 og kørte på Sydfyn til slutningen af 50'erne.

Til Odense-Svendborgbanen (SFJ) afleveredes
ved samme tid en II kl. vogn, Ab 15, med 4 kupeer med omtrent samme dimensioner som kupeerne i Cb 83-85. Den blev i trediverne degraderet
til III kl. ligesom alle øvrige to-akslede I og II kl.
vogne. CUP 4192, som den kom til at hedde i 1949,
blev allerede udrangeret i 1954.
Banernes sidste bogievogn, SNB Cb 48, blev feerdig i 1921. Den var næsten magen til Cb 47, men
dog af en eller anden grund B cm længere. Denne
vogn var som CMN{P 24lI i drift indtil julen 1961,
men blev derefter udrangeret og som den sidste
SFJ-vogn ophugget i Odense året efter.
Som sidste - og sidst byggede SFJ-personvogn skal omtales SFJ Ca 86 (muligvis litra Cm) - senere DSB FDP 4812, der på flere måder adskiller
sig en de1 fra de øvrige vogne, og hvis historie i hvert
fald er mere broget. Ca 86 blev bygget i 1927 i

Odense. Den var noget mindre end de før omtalte
vogne, akselafstand 6,0 m, den havde midtergang
og var delt i to afdelinger med ialt 39 siddepladser,
naturligvis træsæder som i alle andre III kl. vogne.

Vognen var, som SFJ's motorvogne, forsynet med
store tilspidsede gavle, altså en ideel bivogn til benzinvognene, hvortil den da også fortrinsvis benyttedcs. Dens taravægt var 11,6 t.
SFJ kom som bekendt ret sent i gang med motoriseringen sammenlignet med de øvrige privatbaner,
dels vel fordi man allerede i 1923 anskaffede 7 stk.
lette 1-B-1 tenderlokos, nr. l-7, netop til imødegåelse af de stigende driftsudgifter, dels vel fordi

man helst ville undgå alt for dyrekøbte erfaringer
med nyt motormateriel, og måske også fordi man
absolut ikke havde succes med et forsøg i 1922123
med en lille 2-akslet benzinmotorvogn bygget på
egne værksteder. Den første prøvetur - i stilhed med dete køretøj, der opvarmedes ved motorens udstødningsgas, var nær endt med en stØrre ildebrand,
og >>kalorius<< blev derefter godt gemt af vejen bag
værkstederne i Odense, til den, efter benzinmotorvognenes ankomst i 1927, hentedes frem og blev
ombygget til bivogn for disse. Denne vogn anses for
at være identisk med SFJ Ca 86. - Ca 86 - eller for
at være helt nøjagtig - FDP 4Bl2 - >>endte sine
dage<< som motorbivogn på Nørre-Broby-banen, idet
den i 1953 knækkede en aksel nær Håstrup og derefter ophuggedes.

FDP 4812

(tidl. SFI Ca 86).

Foto:

Su. torgensen

Til slut skal det nævnes, at de fleste af de nyere
vogne

i

30'erne blev forsynet med fjedrende læder-

fik elektrisk lys.
Enkelte vogne moderniseredes yderligere af DSB i
1949150, men udrangeredes på trods heraf kort tid
efter. Mange af vognene var ikke særlig behagelige
at køre i, men i forhold til de CU- og FE-vogne
DSB indsatte efter overtagelsen, forekommer det 6n
sæder, og så godt som alle vogne

21

Vær godt kørende

A/S P, WUTFF
CIGABFABRIKKER

Tag hellere en

TAXA
3x35

A/S Exinter
Vasekær

10

Venlig hilsen

Dansk Landbrugs
Andels-Maskinindkøb

Herlev

Tll.

94 41 42

Stationsvej 54
Telefon Holstebro 23255

Center lor moderne hårkunst
Parykker - Toppe
Reylon

-

Manicure

G'.<>

E]NER NIELSEN
Blikkenslagermester

Ryesvej 1 6, Holstebro

a

Tlt.

22534

Kun 1. klasses arbejde udføres

v/ Bjørn Hirtsgaard
Strandgade 53

-

Helsingør

Tlf . 21 4493

Besøg

PouI Peilersetr

MøtTEHUSET

Cigar og Tobaksfabriker
Frederikshavn
HORSENS

Telf. (08a) 20008

-

20148

vanskeligt

at

se nogen større forbedring, og hvad

bogievognene angik, r,ar SFJ-r,ognenes køreegenskaber absolut bedre end de indsatte CO-, CP- og AT-

vogne.

*

Artikelserien vil

senere blive afsluttet med en beskrivelse af SFJ's bænkevogne og post- og rejsegodsvogne.

Kommende

møder og udflugter

december kl. 19.30 og kl. 20 i
Folkets Hus, Enghavevej 40, København V'
Ekstraordinær generalforsamling og foreningens

Onsdag den

DSØ giler Dern gerne et skriftligi forslag til arrangementet - helt efter Deres behov og ønske. Selskabet har i ør-rigt

udarbejdet en brochure rled menuforslag. som overhovmcsteren gerne sender på forlangende -\-år De afgiver Deres bcstilling, bør De også rådføre Dern med I'inkortet. Det opfylder ved sit righoldige udr alg mulighederne for at skabe fin
harmoni mellenr mad og drikke. Priserne. r'il De finde, er
n.reget rimelige.

Som et nvr rnonent i orerfarten København-Nlalnr6 kan
næ\nes. at med de n1'e >>Fl,vrebåde« tager det kun 35 minutte): at kornme {ra den ene b,r til den anden.
\Ied kombinationen »Stor båd.r >>l'h'r'ebådt< bliver over'f:rrtstiden for Købcnhavn \Ialmii såiedes kun 2 timer og 35
rrinutter. Eksenrpel: Afg. Har negade kl. l3 00 med »Stor
båd<r (overfartstid 1 timc og 35 rnin ). ank. Havnegade med
>.Flyr,ebåd< kl. 15.35. - Pladsreserr ering
foretages på BYen B0B8

til

»Fl1'vebådene<r

Yelkomrnen ombord på DE STORE ØRESUNDSBÅDE.

7.

årlige andespil (bankospil). Se side

3.

Tirsdag den 24. januar kl. 20 i Folkets Hus, Enghavevej 40, København V.
Foredrag af trafikinspektør J. I. Sørensen, 1. distrikts trafiktjeneste, om >>Statsbanernes 1. distrikt<<.

Jernboneentusi0stens
julehæfte er udkommet!

*
Der arbejdes for tiden med planlægning af udflugter på >>Horsens-Odder Jernbane<< (i februar)
og >>Nakskov-Kragenæs Jernbane<< (i marts). Nærmere følger i tidsskriftets nr. l/67.

En Øresundsdag

- er en feriedag

Vi er nu på r,ej ind i »hyggemåneden<r december. Har De
ikke prøvet det før - så gør det i år - ta' >>madame, under
armen - og ta' en tur til Malmij. Hun ved, at det er morsomt at prøve noget nyt at gå på juleindkøb i den store,
skånske købstad - og hvis De synes. at det lyder skrækkeligt.
ja, så er SJ parat til at forlyste Dern på lvlalm6 Centralstation - blot for en perronbillets pris og d6r er der altid
masser

at

og det er grotis
fås pd alle stotioner

se på.

Det skulle ikke være nødvendigt at fortælle, at man på den
behageligste måde »kan spise sig frem og tilbage« ovet Øre'
sund - men ved De, at de 4 STORE ØRESUNDSBÅDE

har velforsynede tobaks- og chokoladekiosker samt >>butikker<<,
der fører gavcartikler bijouteri, parfume. kaffe m. rn. til
rimelige Øresunds-priser.
Har De påtaget Dem at arrangere en Iirrnaudflugt eller en
forretningskonference >>til søs<<, så ring til ØRESUNDSSELSKABET på telefon (01) 14 77 70 og tesen,6r bord (>>bordbestillingen<< ) eller en separat salon (>>hovmesterkontoret<< ).

God julerejse
med Donske Stotsboner

og Donmqrks Privotboner

DE DANSKE

FARVEFABRIKKER

Tlf.

A/S

U. @. Ef ERYETZE§Y

%;vrlc,/"lftL

97 02 05

Fabriksparken 3

Ballerup

-

Glostrup

Ttf. 96 83 00

BRAMMEBS BOGHANDEL

VARDE PBIVATBANER

Stengade 10

ønsker glædelig jul

Helsingør

og godt nytår

E.

GRøNBECH

FREDERICIA AUTOLAKEREBI A/S

Eksam. gas- og vandmester

Kaltoftevej
Apperupvej 2
Hellebæk - Telefon 314

13

Frederi cia

(059) 2 05 44

I/S CHR. LILLELUND & SøN

J. K. CAMPINGVOGNE

Trikotagefabrik

Ø. Kirkevej 30

Vejleby pr. Skibby
(03 329 - 79

Herning

1207

71

JøRGEN PETERSEN A/S
Bygningsartikler

AGIMEX

Ørbæksvej

Silkeborg

7

Hørsholm
Telf. 86 15 31

Alt kleinsmedearbejde

udføres

Hegn Porte Laager Rækværk Gelændere Lyskasseriste - Samt mindre jernkonstruktioner

-

Såvel nyt som reparationer

DANSK KLEINSMEDIE

24

Sct. Hans Torv 30, Ttf. Nora 3821

Danske SlatsbaneFs
P€FlSiOla'y

post-, og reisegodsvogne 1966

BOGIE.PEBSONVOGNE

2. distrikts beholdning
Pladser

Pladser
L tra

A

pr. vogn
1. kr.
2. kr.

Antal

VOGN NR

|

iÅ

101, 103, 105, 107, 109,

42

AD-

42

AY

18

AL

56

AR

18

32

AT
AV
AV
AVL

12

32

18

42

18

40
40

18

1

48

B

80

-1 6, 24-36, 46-52,

7

1,

7

z.tt,

1.

28

2

o

336

112,114

1176
126

17-23,37-45

257-260
279-288,321-340
244-247

2. kr,

560

4

72

168

30

540

1200

4

72

160

5, 201 7, 201 9, 2021,
2023, 2025,2027 , 2029, 2031 ,
2033, 2035, 2037, 2039, 2041,
2043, 2045, 2047, 2049, 2051 ,
2053, 2055, 2057 , 2059, 2061
2063, 2075, 2077 , 2079, 2081
2083, 2085, 2087 , 2089, 2091 ,
2093, 2095, 2097, 2300-2309
1 321-1 330

10

3700,3702-3704

4

201 0-201

,

52

60
600

41

64

12

32

38

684

-398

2000-2009, 2016, 2018, 2020,
2022, 2024, 2026, 2028, 2030,
2032, 2034, 2036, 2038, 2040,
2042, 2044, 2046,2048, 2050,
2052, 2054, 2056, 2058, 2060,
2062, 206 4-207 4, 207 6, 207 8,
2080, 2082,2084, 2086, 2088,
2090, 2092, 209 4, 2096, 2098
1

36

1

2

264-278,289-301 , 303-31 2
241 -243, 248-255, 261 -263,
302
391

BU

|

384
672

120,171
219

60

kr,

120

54
10

,

BL

i alt

VOGN NB,

100, 102, 104, 106, 108, 110,
7

185,187,189
186,188,190
341-350

40

AX

1

I r.tt. I

11 1,

113
AC

i alt

I

57
10

331-1 340

2)

3701

528

1261-1263, 1272-1274,
1277-1280
1281-1290

1

1520

270

600

96

384

4560
600

,)

.

CAE

44

CAH

16

CB

72

cc

72

1259, 1260, 1264-1271 , 1275,
1276
1 059-1 078, 1111-1129,
1 1 45-1 1 53, 1164-1174,
1185-1199

12

74

5328

10

440

10

160

8

576

1180-1I84
1204-1210

66

4752

7

476

1622-1631

10

870

1

301 -1 308

1

049-1 058, 1 079-1 098,

1109,1110,1130-1144,
1 1

CD

68

1201-1203, 1211,1212

5

340

CL

87

1

501-1 621

121

10527

CLE

61

CLL

87

1

674-1 699

26

1

1

481-1 500, 1 632-1 638

27

2349
1044
216

CLS

B7

CM

72

1701-1712
2131,2160,2181

12

3

586

54-1 1 63, 1175-1178,

1

670-1 673

4

244

1

471-1 480

10

870

13-1718

6

522

17

AtZ,

A..Æ, 21 48,

21 54, 21 69, 2170,

21 52, 21

ffi

53,

, 2172,

2173, 2175, 2176, 2177, 2179,
21 80,

2ffi6, 2188,2190,2191,
21

3402
CM

64

CME

56

64

21 9

4, 21 98, 2200, 2201,

2423,2424,2425,2427
2495,2496

CMK

cMz

57

21 1S,2121
2263

cMz

58

22æ

co*)

80

2507,
2526

co

B1

2s42,2545

co

84

2550

CMR

r) Kongevogn
,) Udflugtsvogn(e)
!) Sæderne afmonteret
t) Se lodnote - næste

sids

251

æ

5

4
2

2

1512
320
224

,)
,)

1

57

1

58

5, ?-V22, 2523, 2525,
6

480

2

162

1

84

2547

1

81

1. distrikts

2. distrikts beholdning

Litra

VOGN NR

CO

co
co
co*)
co
co
cP*)

2552, 2553, 2554, 26A1

2651,2653,2654
2742,2743,2746

258

2762

76
n)

2763

2831,
2836,
2863,
2904,

2832, 2833, 2834, 2835,
2837 , 2839, 28s8, 2859,
2878, 2880, 2897, 2899,
2905, 2906, 291 1 , 3207

2801,2802, 2803,2805,
2806, 2807, 2828, 2829, 2830,
2844, 2845, 2846, 2848, 2849,
2850, 2851, 2852, 2853, 2854,
2855, 2856, 2864, m,2867,
2869, 287 0, 287 1, 287 2, 287 3,
287 4, 287 5, 287 6, 2877, 2883,
2884, 2885, 2886, 2887, 2888,
2889, 2890, 2891 ,2892,2893,
2894, 2895, 2901, 2902, 2903,
3201, 3202, 3203, 3204, 3205,
3206, 3208, 3209, 321 0, 321 1,
321 2, 321 3, 321 4, 321 5, 321 6,
3217 , 3218, 3219, 3220, 3221 ,
3222, 3223, 3224, 3225, 3226,
3227, 3230, 3231, 3232, 3233,
3234, 3236, 3237 ,3238, 3240,
3242, 3243, 324 4, 3245, 3248,
3849, 3250, 3252, 3253, 3257 ,
3258,3259,3301

CP

2930

97
1

476
CP

192
210

CP

CP
CP

6, 2925, 2927, 2929, 297

5

350

2917,2918

2

138

2936

1

291

1

5B

CP

67

CP

67

4)

CPE

61

CPL

3241, 3246, 3247, 3251, 3254,
3255, 3256

7

518

CPS

3228,3229,3235,3239

4

280

CR

3604,3612,3613

234

3606, 3608, 3622, 3652, 3659,

CRL

361 4, 361 5

156

361 6, 361

3662

468

8, 3621 , 3627 , 3629,

3630

468

3607

76

cRs
CRS

at

493 I 2936 132625

462

2154

29110

a) Udstillingsvogn.

*)

CO2526,2762 og CP2859,2878,3207 er specielt udstyret for anvendelse

i

udflugtstog

Vogne, litra AL, BL, CL, CO, CP, CQ, CR og CX (med eller uden underlitra)
vogne (BU, CAR og CMR er dog delvis storrumsvogne).

er

midtgangsvogne, øvrige vogne

er

sidegangs-

BOGrE-PEBSONVOGNE (MED EGENVABMEANLÆc)

1. distrikts beholdning

2. distrikts beholdning

Pladser
L tra

ASM
ASM

pr. voqn
1. kr. | 2.

Pladser
VOGN NR.

An

1.

kr

Pladser

i alt

tal

kt. |

2.

VOGN NB

Anta

kr

r.

ialt
kl. | 2. kr

18

3'r

149,150,151,152,153

5

90

155

12

39

191, 192, 194

3

36

117

12

47

195

1

12

47

cMz

51

2281

CPM

73

2995, 2996, 2997 , 2998, 2999
3ttr, 3509, 3IEB, 351U
3558,35€q 3561, 3562, 3569

4

236

5

365

3651

1

coM
coM

59

CQM

73

CBM

t78

CBM L
CRS
CRSS

1,,
læ
lro

3644
3638, 3671 , 3674, 3675

4

4

365

78

78

1

312
3676,3677,3678

at

51

1

5

312

228

3

29

138

1720

2- OG 3-AKSLEDE PERSONVOGNE
CU

4011, 4039,4164

CU

-

cu**)

æ8
- |4221,4223,4226

|

4014,4O19,4032,4033, 4eæ,
4060, 4123, 4128, 4130, 4A2,

4134,4139,4156,

I
I

14
3

4002, 4@9,4038, 4041 , 4046,
4055, 4058, 4062, 4063, 41 40,
41 55, 41 60, 4169, 4170
4227,4228, 4237, 4243, 4244,
4247, 4248, 4249, 4270, 4274,
4275, 4276, 4277, 4278, 4279,

l'

4280,4283,4288

18

4502, 4503, 4505, 4507, 4508,
451 1, 451 8-4525, 4527 -4530

18

5) Togførervogne.

*+) Vogne i 4200-serien er 3-akslede,

4244 og 424A ec mærket CUK.

27

POSTVOGNE (POST- OG REJSEGODSVOGNE)++*)

2. distrikts beholdning
VOGN NR.

VOGN NB

DA

5001, 5002

DB

51

01-5'l 05

5

DC

51

39-51 50

12

DD

5201 -521

DF

5151,5153

2

DG

5291,5292

2

DH

5312, 5313, 5314

3

DJ

5402, 5403, 5404, 5405,
5418, 5420

DK

5901

DM

5701

2

I

18

il12,5415,

5416, 5417,

5003-5024
51 06-51 1 0

22

5219-5221

3

5

5301, 5302, 5303, 5305, 5306, 5307, 5308, 5315,
5316,5317
5406, 5407, 5408, 5409, 5410

10
5

10

-5909
-5705

9

591

0-5921

12

5

DO

5629, 5632

2

BEJSEGODSVOGNE**+)
6007-6032

6206, 6207,6210,6211,6212, 6215, 6219, 6221,
6224, 6226, 6228,6231,6234, 6235,6236, 6238,
6239,6242, 6245, 6246, 6248, 6253,6254, 6255,
6256, 6259, 6276,6278,6281, 6283, 6284,6285,
6286, 6287, 6288, 6291, 6292,6293,6295, 6297,
6299, 6300, 6302, 6304, 6306, 6308, 63'10, 6311
6597, 6600, 6761,6762, 6765, 6770, 6771, 6773,
6777, 6780, 6783,6784, 6786, 6787,6792, 6793,
6795, 6796, 6802, 6804, 6807, 6863, 6866, 6868,
6872, 6874,6875, 6876

t")

Vogne
vogne

af litra DC, DG og DJ er

kombinerede jernbanerejsegods-, postbureau- og postpskvogne, litra DK, DM og DO er postpakvogne,
er postbureau- og postpakvogne, Litra DO og EH er to-akslede vogne, øvrige vogne er bogie.vogne.

øvrigo

Følgende vogne er stålvogne: Litra S, A, AC, AD/AY, AL, AV, AVL, AX, B, BL, BU, CAE, CAB, CB, CC, CD, CL, CLE, CLL,
CLS, DA, DB, DC, DD, DM Og EA,
Følgende vogne

er RIc-mærkede: S 1, A 1 oO-1 1 4, AC 42-52, AV 293-292, 321-340,

B

2000-2098, 2300-2309, BU 3701

,

CAE1261-1263, 1275, 1276, CAR 1281-1290, CC 1115-1144, 1149-1178, 1180-1199 samt EA 6001-6006, 6021-6024.
Følgende yogne har elektriske varmeanlæg: Av gz1-34o, B 2goo-2309 og cc 1180-1199.
Følgende vogne har A

* B styreledninger (for anvendelse

som ,mellemvogne«

i

MO-tog): S t, AC g1-gg, 21,

72,

AOlAy,

AV 257, 259, 260, 283, 284, BL 1321-1325, CB 1301-1305 og CC 1 14s-1148.
Følgende vogne har A

+

B

+

C styreledninger (for anvendelse

bogstav), samt EH 6783.

Ajourført pr. 30. september 1966. (3. udgave).

28

i styrevognsiog): Vogne

med underlitra

"L" og "S" (3. el.

4,

A/S ERIK JOHANSEN og

JACO

CO.

Supermarked

Birkerød

Silkeborg

Telefon: 81 29 11

ALS

Telefon 55255

AUSTIN

HUSHOLDNINGSMASKINER

Nyhavnsgade

Storegade 33
Nordborg - AIs

A/S JOHS.

JUHLER

Esbjerg

Telefon 25200

J.

MUUSMANN LASSEN
OPTIKER

Maskinf abrik

Tinglev

Sønderborg

T|L

THOCA
Trikotagef abrik

44144

ÅRS OG OMEGNS
SPAREKASSE

Ejstrupholm

Tlf. Ejstrupholm

ARBEJDER SPARE. og LÅNEKASSEN

for

AARHUS

og

ÅRS

33

OMEGN

IBAS MASKINFABBIK
N. C. Sørensvej

Øslergade 4
AARHUS

Tlf.

061 26255

SøNDERBORG BRUGSFORENING
Alsgade
Sønderborg

Telefon 2 43 73

Esbjerg

Telefon (051) 2 35 56

A/S

HELGE JACOBSENS

Maskinfabrik
Vordingborgvej 72
Næstved

Tlf. (03) 7217 01

A/S KOLDING LÅNE- og DISKONTOKASSE
Jernbanegade 22
Kolding

Ttf. 055 - 92111 - 97

VILDSUND STRANDHOTEL

Vildsund 154

DANSK LANDBBUGS ANDELS.
MASK!NINDKøB

Havetraktorer
Foderanlæg

-

-

Trillebører

Renseanlæg

A/S DANSK

PRESSEFABRIK

Valby

Horsens

Tlt.24622

- 22101

BRANDE SPARE- og LÅNEKASSE

-

Entreprenør

Vestergade 68

Brande

0718

CABL NIELSEN A/S

Odense

65

Tlf. (09) 12Os25

SKOTTERUP KAROSSEBIFABRIK
Alt indenfor karosseriarbejde

Strandvej 276
Skotterup pr. Snekkersten

KNUD CHRISTENSEN

Feriehjemmet
.GILBJERGHOVED.

ved W.

Munch

Gilleje

Telefon (03) 301

E. BLACH

-

Bagermester
Hornbækvej

Østergade 3
Herning

-

Tlf.

129

Telefon 12 08 00

HILLERøD AUTOPLADESMEDIE
v/ Erling Jørgensen
Frederiksværkgade

1

12

Hillerød

Tlf. (03)

S,

369

HANSEN
Sølv

Guld

Tikøb

-

HELGE KOFOED HANSEN
Slagtermester

Mariagade

5

Maribo

26 20

11

PRÆSTMARK

Maribo 740

Urmager

HJøBBING MøBEL. og MADRASFABRIK
Telf, Hjørring 3088

Banetoften 4
Ballerup - Tlf. 97 05 86

ønsker godt nytår

HESTETANG PLANTESKOLE

Billige juletræer med og uden
klump

samt pyntegrønt
Hestetangsvej

Tlf.

95 00

81

VEMB.LEMVIG.THYBORøN JERNBANEN
Lemvig

BOY

LÆR NOGET
oplev en god tid på

_

HOLST

Elektriker

LOLLANDS HøJSKOLE

Borgergade

Telf. 03

-

941 Søllested

61

1

5

THORSØ 76

Hilsen

MIDTJYDSK LECA BETON A/S

TROLDHEDE. KOLDING

-

VEJEN

JERNBANE

Højslev pr. Skive

Kolding

DÆKKO
Presenn ing-kompagn

i

A/S

Glentevej 49-51
København NV

Ægir

5051

H. C. HANSEN
Slagtermester
Bredebro

T|L

41343

P. E. HANSEN og CO.

Venlig hilsen

Camping

EXOPLAST

Vester Voldgade 110

Ml 7022

WESTON TÆPPEFABRIK

Christian d. X's vej

Viby - Jylland
Tlf. 06 - 1421 44

VESTJYLLANDS PAPIBPOSEFABRIK

Gl. Fælledvej
Skive

JYDSK FISKENETFABBIK A/S
Søbjerg 11

059

-

-

Fredericia
24066

LANDBOSPAREKASSEN

Torvet
Ribe

Telefon (054)

-

21333

ERIK MADSEN
Købmand

KRISTIAN KIBK's TELEFONFABRIKKEB

Oceka kvalitetsvarer
Tlf. Borris 2

A/S

VEJLE KøLESERVICE
INDUSTRIBESTAURANTEN

Lorens Petersen
Ømkulevej 26

Jernbanegade 13

0581) 3347

Vejle
Kolding

055

- 231

PÅ GENSYN
99

-

KINO

I

HORSENS

Borgergade

1

1

(066) 21228
MODELBANEB eller MINIRACE

i tilbehør, løs- og reservedele
Beparationer udføres

Stort udvalg

KRABBES HOTEL
Holstebro

(074) 20622

HOBBYKÆLDEREN

A. Billesvej

51

Frederi cia

(o5e) 22307

lnsta llatø r

SV. AA. LAURSEN

Dr. Holstvej 12 - Aabyhø)
06 - 1577 27
SV. AA.

MYLUND

Blikkenslagermester
PAARUP KRO
Hans Jacobsen
Engesvang 47

Vandstedsvej 3 - Hjørring
0891 - 2837
KOLDING HOBBY
Søndergade
Kolding

21

(055) 207 22
NOBDISK GUMMIBÅDSFABBIK

N, N. MøLLER & SøN A/S

l. P, Nielsensvej Autof o rh and

Ringkøbing
Ie

Esbjerg

051

- 26444

r

BANDEBS STORVASKERI

(073) 20e11

Viborgvej 82 - Randers
064 - 28631
SKANDERBORG KOSANGAS DEPOT

FA. AXEL MøLLEB
Ure og optik

Adelgade 1 14
Skanderborg

(065) 2 04 76
Østergade 23
Hjørring

0891

-

596

RAUNSTRUP SPECIALFABBIK

Stiger og stilladser
Løgstø

TIf.
CARL JENSEN
Murermester

r

319

SEJET TøMMERHANDEL

Sejet pr. Horsens
Tlf. Sejet nr.
1

Kongensgade 94
Frederici a

(05e) 2 03 38

OXBøL OG OMEGNS BRUGSFORENING
0xbøl

TIf.

35

kort fortolt

Jernbonenyt
DSB

ældre godsvogne udrangeres

I

september måned er sket nedenstående til- og
afgang af rullende materiel:
Fra >>Vognfabrikken Scandia A/S« er leveret 7
stk. personvogne, litra B nr. 2092-2098 samt 39
stk. åbne godsvogne (høje sidevægge), litra E nr.

5000240-5000278.
MO nr. 563, 565, 570, 571 og 572 er udrangeret.
Traktor nr. 37 (Breuer 1931/60 hk - diesel) er

udrangeret.

1:-!sEIe9e-Y9€r9:
Gk]-m

Gklm
Gk]-m

cP 2809, 2810, 2958 - CR 3605 - CRM 3650
(overdraget Jernbanemuseet) - CU +022, 4141,
+754,4163, +250, +251, +273,4287 - CUK 4242 CXM +510, +526 - EH 6759 er udrangeret.
4 stk. CC-vogne, nr. 1180, 1l92-ll94, er overIørt fra 1. distrikt til 2. distrikt, og 4 stk. CC-vogne,
nr. 1191-1194, er overført fra 2. distrikt til 1. distrikt.

Pr. 30. september bestod person-, post- og rejsegodsvognsparken af ialt 1299 enheder. Læserne henvises til oversiSen >>Danske Statsbaners person-,
post- og rejsegodsvogne 1966« (3. udgave) på si-

Gklms
Gs
Gs
Gs

Gs
Hi. s

His
Hs
HK

Hks-w

Hks-v
Hks-u
Hks

Hkrs

derne 25-28.
Godsvognsparken bestod den 30. september af
7091 stk. lukkede og 3642 stk. åbne godsvogne. De

i

et meget rask tempo

Ics
fcs
Ics

HJ
98
HJ
4r7
HJ
7L6
HD 8OO
GS
18
cs
874
cs 1998
GS 3OO
HS-t 3OO
HS-t Lo
I
IA
rÅL
IAL
rÅK
IAR
IÅR
IB
IBU
rEL
rF
IG3
IGK
IGK
IKÅ
rKÅ
IKA
IKG

200
128
369

IKN
IKP
lKS
IKT

1

IKH

Icmos

z. Åt,r" vogne.
EE398
EE279
E1o
PB
Elo
PD
PEI
PF5
PFR

50
82
).3
2

3
1
1

88
34
11
2

6T

QGR
QHL
QRL
Tdgs
Uahk

Fd
Fdk
Fdk
rdK
FdK
Fdkk
FdKK
Kbs
Xbkm
Kbkm
Kk].m
Kk1m
Xklm

Ud

uhk

u)

redegjort for systemet

i tidsskriltets nr.

1167. Eksemplet kort

forklaret: 50: Vogn kun til brug i Danmark, (51 : p1y1,
86 : p33, 82: Jernbaneforualtningsejet personoogn i særlig
udforelse I Siddeoogn 2. kI. med rejsegodsrum,24: Hastighed
indtiL 120 kmlt I m. dampuarme. (Det egentlige uo7nnummer
ztil lor DSB's ztognes z.tedkommende uære identisk med de tre
sidste cifre i det oprindelige uognnummer). Det sidste tal efter stregen - er kontrolcifferet. Foto: N. LoumannNielsen

PJ
PJB
PJR
PKR
PT
PT
PTR
PTR
PU3
PUR
I'd
PS
Ps
PSL
PSR
Pv
PV
Ks
TF
TF
TF
TF
TF
TB3

56
36
35
1

22
67
28
27
4
15O
9

10
1
2

6

I

45o

I

99
1

L9
30

TC

1

TD
TD
TD1
TD4

1
2

62

10

TD

s

SK
Skm
Uai
Uai
Uai
Uai

>>

7

TC

20

v3
uUz

2

PH
PH

49
25O
99
37

16l+5

PER

QG

Tidl. CAE 1273 forlod Cuk. Ar. den 28. oktober - sorn den
'første DSB-personuogn påmalet 12-cifret nummer efter det ny
i.nt e r natio nale cif I erlitr erin g<<s syst em. D e r uil blia e ntzrmer e

-

hvilket nedenstående oversi5 giver et indtryk af når den anvendes til ajourføring af oversigten >>Danske Statsbaners godsvogne 1966<<, der medfulgte
som bilag til tidsskriftets nr. 5/66.

TDB
TDR

rcs

TGT
TGC
Sad
Sd
TH
TK
TM

4
2

4o
20
62
1

I

2)

I
I

Den 30. september var der optaget 799 stk. privatejede godsvogne i statsbanernes godsvognspark,
tilhørende 47 vognejere. De private vogne bestod af
følgende typer; 202 stk. afkølingsvogne (tidl. litra
ZAIZB), 550 stk. beholdervogne (tidl. litra ZE), 73
stk. fisketransportvogne (levende fisk) (tidl. litra
ZF),I stk. kølevogn og 1 stk. maskinkølevogn (tidl.
litra ZM), 12 stk. råsukkertransportvogne (tidl.
33

G. LIEBERGBEEN
Vognmand

NYBOBG HOBBYFORRETNING

Kongensgade

1

Borbjerg Kirkeby

9

Nyborg

pr.

Holstebro

074

61059

-

HOED KALKVÆRK

STøT DANSK

v/

ARBEJDE

Niels Andersen

Balle St., Jylland
063) 8 27 11
STATSANSTALTEN FOR
LIVSFORSIKRING

Balle

11

HOAK AKKUMULATOR
Beringsvej

Gedevangsvej 9

Ho lste

Farum
95 03 52

b

1

7

ro

Telf. (074) 215s0

H. J. SIMONSON OG

CO.

Sped itionsf irma

St. Kongensgade

-

JOHAN DAMSGÅBD
Sk i bsp rovi

63 A

K

Fred

15 00 22

e

a

ri ks

nteri ng
h

avn

HARBY OLSEN

El-artikler
Nørrebrogade

ROSKILDE T!DENDE
5

Boskilde

N

39 18 05
SIMONSEN OG NIELSEN A/S
Cykler - Autoreservedele

LANGELINIE PENSIONATET

v/

Langelinie 20

Frederiksholms Kanal 4

Odense

K

Telf. 119853

LINDBEBG LARSEN

Blomster
Dronningensgade 2
Hjøming - Tlf. 0891 - 123
BBDR. LYKKEGAABD
Cementstøberi

Triersvej

29

Herning

07

-

7121017

LEMVIG SLIDBANEFABRIK

'

Karla Jensen

Søndergade 20

J.

FOLDAGER LARSEN
Manufaktur

Møllergade 1
Svendborg - 21 OO 64
SøREN LøGSTRUP CHRISTENSEN
Glarmester
Søndergade 5

-

Struer

Ttf. (078) 51072
FR. DALSGAARD

Aut. V0LVO forh.

Viborg 3095

-

Lemvig

Kellerup 811 44

PEDER LYNG BAGER!

Sønderlandsgade 25

STYHB og KJÆB A/S
Kolonial en gros

Holstebro

Carlsbergvej 30

o74

-

20592

Hillerød

litra ZN),

(tidl. litra ZR),
4 stk. krukkevogne (tidl. Iitra ZS),13 stk. undervisningsvogne (tidl. litra ZU) og 2 stk. stykgodsvogne
(med skydevægge) (tidl. litra Hs).
Vognfordelingen efter nuværende »international cif{erlitrering<< er som vist i nedenstående over-

I

1 stk. kalktransportvogn

sigt. (Betydningen af >>talkoderne« fremgår af oversigten i tidsskrifte ts nr. 7 166 - side 21-23 ) .
Tidl.

>>national« Iitrering
Nuv. >>international<< litrering
+

ZR
ZF
Hs
ZS

ZE
ZE
ZE
ZE

ZE
ZE
ZE
ZE
ZE,

ZE
ZE

Z\T
Z.\IZB
ZÅ
Z\T
ZU
ZN

+

0201
13
022 0
2
o22r
0-100 4
070 0
270
070 1
1BB
15
070 2
32
070 B
7
0722
7
0728
2
0750
075 I
10
t4
075 2
1
0t-72
I
0785
1
0800
192
081 5
10
083 5
1
0B++
13
095 0
1

13
2

+

tB7
131

t2
30
5
7
2

10

t4
I
4

i
30
10
1

t2

799x) 464
-\nral vogne J
I
Heraf RlV-mærket
--J

oktober måned er sket følgende

til- og afgang af

rullende materiel:

Fra >>Vognfabrikken Scandia A/S« er leveret 7
stk. personvogne, litra B nr. 2099-2105 og 21 stk.
åbne godsvogne (høje sidevægge), Iitra E nr.
500 0 279-500 0 299. (Tredie E-vogns-leverance er
hermed afsluttet).

Fra >>Waggonfabrik Talbot<< er leveret 10 stk.
selvtømmende godsvogne (ballastvogne), litra Fd
nr. 602 0 700-602 0 709.
MT-lokomotiverne vil fremtidig blive koncentreret i 2. distrikt. MT 152, 154, 155 og 156 er allerede overført fra 1. til 2. distrikt. 1. distrikt har til
gengæld modtaget MH 346-349.
MO 1960-1962 er overført f.ra 2. til l. distrikt.
(Erstatning for udrangerede MO-vogne - se ovenfor).
ASM 195 - CM 2198, 3402 - CME 2+23,2+25,
2+27 - CO27+2 - CP2936 - CPM2997 - CR
360+, 3612, 3613 - CRL 361+, 3615 (de sidste
CR/CRL-vogne i 1. distrikt) - CXM +519,4521 ECO 622+ er udrangeret.
Til brug for Køreledningstilsynet i Hellerup er af
»Cvk Kh« indrettet et nyt montagetog bestående af :
Spilvogn, specialvogn nr. 654 (ex TF B07B), tromlevogn, specialvogn nr. 763 (ex PB 11597), tåmvogne, specialvogne nr. 737 (ex CXM 4519), nr.
738 (ex CXM 4521), nr. 739 (ex PB 10385), nr.
740 (ex PB 10380), nr.74l (ex PB 11645) og affaldsvogn (brugt køretråd), specialvogn nr. 855 (ex
PB 1,t++7 ).
PB 10191 og 11489 er ombygget til specialvogne:
>>Trykvogn for opretning af trælæs<<. (Vognene anvendes for opretning af forskubbede trælæs på f. eks.
svenske 0-vogne). Vognene har fået numre - som
de første specialvogne - efter ny international godsvognslitrering: 30-86-945 0 500 og 30-86-945 0 501.
regimenr. : tjenestevogn, 86 : styrelsesnr. 86
DSB, 9 : specialvogn, 45 0 : 2-akslet tjenestevogn (de tre sidste cifre er vognløbe-/inventarnummeret) ).
(30

:

:

Yderligere 49 stk. hvidmalede, lukkede godsvogne overføres
den brunmalede godsvognspark: Litra Hks 215 0 850 -

til

2150866,2150868 - 2150899 (tidl. IAR 21300 21316,
21318-21349) - (nyt litra) Gkms 139 9 850 - 139 I 866,
139 9 868

En af de fire eneste uogne med engelsk prolil optaget i DSB's
L'ognFark. Behol.deruogn litra ZE 503697 (nyt nr.: 078 5 697-

6) tilhørende >Aarhus Olielabrik AIS<<. Bemærk de >>saenske<<
tal (uognen er ån al lire bygget af >>Chr. Olsson<< i Falkenberg 1963 ), :>ankermærket<< og aacuumslangen,
Foto: Poul Johansen

*) Heraf 3 stk. lejet af

DSB.

21

-

139 9

899. (Se i øvrigt tidsskriftets nr. 7/66, side

).
På 50 stk. Kbkm-vogne

vil stolperne i den nærmeste fremtid blive fjernet, hvilket medfører ændring af vognenes litrering: Kbkm 322 5 O20,322 5 101 - 322 5 149 (tidl. TF 81018150) : (nyt litra) Kklm 323 0 020, 323 0 101 - 323 0 149.
Som følge af, at det samlede antal E-vogne nu er på 700
stk., hvilket må anses for tilstrækkeligt til bestridelse af den
internationale trafik med åbne højsidede vogneJ er det besluttet at slette RlV-mærkningen på samtlige Elo (PB)-vog!5

AUDIO

-

VISUELT CENTRUM

St. lKongensgade

59

BROAGER SPARE. OG LÅNEKASSE

K

Broager

11 3555

HøJBERG JEPPESEN

P. BBøSTE

El-insta llatør

København

Skyttehusgade 32

Vejle
A. P.

CHRISTENSEN

lermestre

Ma

Rysenstensgade 6

Søndergade 28

København V

Tlf.

-

felf.

GLOSTRUP

NORDBOBG SPAREKASSE
Nordborg
Als

Dronningmølle

FABVE MESSEN
COMPAGNI

Tapet-Farve-Lakker
Storegade 22
Varde - ffi. 205 45

Viborg

MAGNUS FRISCH

FOG og MøBUP A/S

Entrep renø r

Frijsenborgvej 3
- Hammel 177

Sydmarken 46

Telf.

Hammel

TOFT HERREMAGASIN
Storegade 35
Va rde

.

201

ALS

-

-

Søborg
69 05 22

HESSELAGER FLøDE IS
Sønderborg

32

SVEND KIBCHHEINER

El-installatør
Vestergade 7
- Telf. 220 45

Tønder

EVALD HANSEN

COMPAGNY

Kold ing

NOBDISK KORTHANDEL
rt

Toldbodgade

Hovedgaden

-

A/S MOTOR

La nd ko

Manufaktur
Nordby -Fanø

. kl.s restaurant
Aarhus
20262

Telf. 01 96 23 40

Tlf

Vejle

Rto
't

en gros priser

A/S VIBOBG PAPIR

-

Vejle 1156

CIASAN

Alt i sæbe og rengøringsmidler

DRONNINGMøLLE AUTOVÆRKSTED
v/ Rosenmeier Nielsen

1900

IVERSEN OG JENSEN

lmport

til

-

62030

61

K

Tlf. PAIæ

2638

neJ hvis regimenummer da
» 20«.

vil blive ændret fra >>21RIV« til

Det autornatiske linieblokanlæg på strækningen Valby-Vani brug den 4. december.

løse blev taget

En overvejende del af E1o (PB)-vognene vil få træsiderne
og -enderne udskiftet med tilsvarende af stål - i lighed med
E-vognenes.

*
For at opnå en mere rationel tilrettelæggelse af vedligeholdelsesa-rbejdet på vognmateriellet, er det besluttet at centralværkstedet i København fra og med den 1. november 1966
skal ophøre med at foretage reparation og revision af godsoo gne .

Revision og reparation

i

værkstederne af godsvogne udfø-

res fra nævnte dato således:
DSB-godsttogne:

Værkstedet i Nyborg (filiah ærksted i Esbjerg) forerager
mindre reparationer samt revision af godsvogne af litra Gs,
Gklm, E og Elo. Centrah,ærkstedet i Århus foretager mindre
reparationer samt revision af alle ør'rige litra. Endvidere udfører centralvaerkstedet storre reparationer på godsvogne af
alle litra.

(tiCl. Ore92045). (Koge st.30t10 1966).

Priuate godsuogne
repareres og revideres
S

pecialaogne

>>De lauer numre med os<<. De tre sidste cit're og kontroltallet
rnangler på denne St Os- (tidl. Ore-) uogn. Det rigtige nummer er dog påmalet på modsatte side al uognen: 370 0 231-4

i

centralr'ærkstedet

i

Foto: K. E. Jørgensen

Århus.

:

Hjælpevogne repareres og revideres i centralværkstedet i
Århus, medens øvrige specialvogne bevarer deres nur,ærende
værkstedsområde.

Indsendelse af godsvogne, der skal revideres, foretages som
nærmere bestemte stationer og vognopsyn, der
er særligt instrueret herom.

hidtil af nogle

*
D 802 blev sidst i oktober (efter lang tids henståen i Slagelse) sendt til Korsør for d6r at anvendes som for.r'armemaskine, medens stationens oliekedelanlæg er under reparation. D 802 skal på søndage supplere en E-maskine, der klarer den dagliqe dampleiering.

*
Også i 2. distrikt har statsbanernes reklametjeneste ladet
loretage filmoptagelser til brug for en »Fanel til dampen<<film. Den 13. juli var R 946 »fimstjerne«, da den fremførte
tog 952 Ar-Fa. Sandsynligvis blev dette sidste gang, den blev
fyret op. Endvidere har H 798 visse dage været indsat i togene 2711 og 2740 Fa-Hr-Fa.

*
Den B. november blev fjernstyringsanlægget på strækningen
Hammerum-Herning taget i brug. Hele strækningen SkanderJ:org-Herning fjernstyres nu fra FC i Silkeborg.
Den 18. novernber blev 2. hovedspor Ballerup Skovlunde
taget i blug - og strækningen er nu dobbeltsporet mellem to
>>enkeltsporede<< stationer, hvilket har givet nogle signalmæssige problemer. (Køreledninger, forstærkerledninger og fødeledninger blev sat under spænding den 11. november). SkovIunde er nu togfølgestation - (understation, der senere vil
blive fjernstyret fra Herlev) - og derfor udstyret med fremskudte signaler og ind- og udkørselssignaler. Der er etableret
et nyt vendespor i Herlev for »forlængede<< A-tog (VanløseHerlev). Den udvidede drift - med Cx-tog Ballerup-Hellerup
- i myldretimerne påbegyndes mandag den 5. december.
Fra og med den 1. december fjernstyres strækningen Ringsted-Slagelse fra den midlertidige FC-central i Ringsted.

Priuatbanerne:

LT
Rangerlokomotiv nr. 20 er solgt til DJK.
Banen har som erstatning for udrangerede godsvogne (driftsuheld på DSB-strækninger) fra statsbanerne modtaget 4 stk. lukkede og 4 stk. åbne
godsvogne: HJ 1iB (ex. Gklm 1118106itidl. HJ

36806), HJ 119 (ex HJ37+21), HJ 120 (ex. HJ
3706s), HJ 121 (ex HJ 36905) - PJ 273 (ex PJ
1672+), PJ277 (ex PJB 16783), PJ27B (ex PJB
16632) osPI 279 (ex PJ 1677+).

RHI
OMB MD 6 - der, som tidligere er meddelt, indi eftersommeren - er nu RHJ M 4.
Banen har købt MFVJ M 4 : RHJ DL 42.

købtes

SVI
Damploko nr. 1, G 40 og en lukket godsvogn, der
en overgang rneldtes >>købt<< af »Helsingør Modeljernbaneklub<<, går nu formentlig til ophugning.
Bænkevognen H 45 er kØbt af en privatmand og skænket DJK.

TKVI
Rejsegodsvogn Ec 91 er solgt
klub«.

til »Kolding

Loko-

VLTT
Den indkøbte motorvogn, OKMJ MD 13, vil blive sat i trafik >>uden motor<<. Den vil blive anvendt
som personvogn, hvorefter de resterende 2 stk. toakslede personvogne vil kunne udrangeres.
-tt

BUNDGAARDS TEXTIL
Esbj erg

A.

TATOL

-

Ølgod

Jylland

LEDBJERG MANUFAKTUR

PETERSEN

Slagtermester

Strandbjerggade 92

Rødekro-046-62256

Telf.23203

J. JAMSEN
Blomster

-

Frugt

-

Grøntsager

Kranse

Søndergade

Telt.

I-

Rødekro
6 21 74

Varde

TBøJBOBG AKVARIE

-

Autoværksted

Montanagade 27

Aarhus-061 -25735

Damsgaard

5

Søndergade

20875

og

GOTFBED PETEBSEN

NEM VASK

STBøMPEHUSET

Vestergade

Esbjerg

Skive

FUGLEFORBETNING

-

1

7

I353

BANDHOLM AUTOSERVICE

Otto Rudsgade 46
Telefon 061 - 6 87 62

03-BB8-94

CHR. BERINGS KULIMPORT A/S

FYNS SVEJSETEKNIK

Skansen

8

Bandholm

Helsingborgg ade 24

Varde

Telt. 2 12 O0

Odense

AARHUS AUTO-OPRETNING

GARNSTUEN

Herluf Trollesgade

30

Aa rh us

061

-

Nakskov

Tlf. 03 - 925 -',t253

69096

SUNDVEJENS KIOSK

GULF SEBVICE STATION

Lisemindevej 48

Horsens

0dense

Telf.24316

Telf. 11 96

C. ANDEBSEN
1

17

HÅRBY VASK

Cykler

Strandbygade

Nygade 25

7

iESBJERG

itt. z tz oz

Svanholmvej

7

Frederi ksh avn

084

-

21945

DEN GRøNNE BUTIK
Blomster
Stationsvej 1 7

KNUD ANDERSEN

Ejstru pho I m

Dalsøgas

05-773111-158

Hjørring

Jylland

DSB-traktor nr. B I vil formentlig erstatte VLTJ
nr. 16 (Thyborøn-traktoren) og overtage dennes
nummer.

OKMJ/OMB Sm 7 og Sp 7 er nu omlitreret til
VLTJ Sm 9 og Sp 9.

Denne spaltes >>medarbejdere<< uar: S. R. Andersen, Poul Johansen, E. B. Jonsen, K. E. Jørgensen,
t. K. Petersen, Finn Sørensen og P. Thomassen.

Foreningsnyt
ROBERT JØRGENSEN
417 L9t6 - 13/lt 1966

Efter nogen tids håbløs sygdom er Robert
Jørgensen gået bort. Vi, der har kendt ham
fra DJK's start, indså allerede i 1961, at vi i
Robert havde fået en både interesseret og
yderst aktiv mand, og dette har han tilfulde
bevist ved i fem år at have ofret størstedelen
af sin fritid i Klampenborg, Roskilde og \,Iaribo som ledende mand på restaureringsholdet og som habil lokomotivfører på Museumsbanen.

Robert Jørgensen blev kun 50 år; han
nåede at fejre sin fødselsdag sidste sommer,
før sygdommen for alvor satte ind. Selv efter
at hans pårørende og vi andre havde opgivet
håbet om atter at se ham i sving igen, håbede
Robert til det sidste, at helbredet ville blive

så godt, at han kunne optage sin virksomhed
for DJK.
Såvel for sin familie som for foreningen er
Roberts bortgang et uerstatteligt tab. Vore
arbejdshold kunne ikke ønske sig nogen bedre
Ieder, hvad enten det gjaldt arbejdet eller personlige problemer: Der var altid råd og hjælp
at hente hos Robert.
Vore tanker går til Roberts hustm, datter og
sønner, som så ofte har måttet undvære ham,
når han virkede for DJK. Vi håber for dem,
at de gode minder, vi alle har om Robert, må
rnildne den første svære tid.

ÆRET V,.ERE HANS MINDE.

HORSENS PRIVATBANER

benyt vore gode tog- og busforbindelser
HOBSENS

-

23033

ESSO SERVICE STATION
Søndergade

1

NIBE

Ttf.
IKAST AUTOLAKERERI

Eli

Christensvej
I

071
FLYTTE-

og

HEMAS VÆVEBI

Kirkegade 24

kast

-51723

Svendsgade 45
Vejle

.

Venlig hilsen
SOCIALT BOLIGBYGGERI

KAI CHRISTIANSEN
Blikkenslager

Sønderbrogade 37
Vejle

Sct. Clemensvej

32s

(084)

BROAGER SPARE- og LÅNEKASSE

-

-

Skagen

41793

CITY BAGERIET
Daniel Jensen

v/

Bispensgade 30
Hjørring

BROAGER

Ttf.

lkast

613

GRABOW STøBEGODS

Ttf.

-

15 18 20

VOGNMANDSFORBETNTNc
Leif Hansen

Telf

13

113

(08e1

)

1

B

228

GLARBO SAVVÆRK

Glarmester
SøBEN LøGSTRUP CHRISTENSEN

Gamle Ry pr. By St,

Søndergade 5

Tlf. sl. Ry

70

ESSO DEPOT
Danmarksgade 20
Frede ri ks h avn

20411
BBDB. HYTTEL

Stru

e

r

(078) 5 10

72

SLAGTERFORRETNINGEN

v/ Viggo

Christensen

Helgolandsgade 29
AALBOBG

(081) 2 57 70
CHB. DYNESEN

Brinck Seidelinsgade
HJØBRING
Telf 59

.

oris
67

EBELTOFT-TRUSTRUP JERNBANE

DUKS FABRIKKEN I/S

Ebeltoft

Alling Mølle pr. Grønbæk, Jylland
Tlf. Grauballe 2

061

- 41038

BECH's HOTEL
Tarm

Ttt.

40

B

Tlf.

2

VESTERGADES FARVEHANDEL

Vestergade
Saxkø

b

i

1

7

ng

(03) 8e 47 37

Sekretariatet og julen
Sekretariatet vil være lukket fra den 13. december til og med den 10. januar. Breve besvares - og
bøger m. v. ekspederes dog lejlighedsvis.
Tidsskrif tet
Næste nummer af tidsskriftet - nr. 1167 - forventes udsendt omkring den 1. februar. Det vil komme

til at indeholde artikler om sikringsanlægget på København H. - LJ's fjernstyringsanlæg - ny international cifferlitrering for person-, post- og rejse-

1.

Næstved-Præstø-Mern Banen

2.

Nlaribo-Bandholm Jernbane
Hørve-Værslev Jernbane

J.

........,.......,.

Fortegnelse over danske jernbaners motormateriel. 1. del (motorlokomoliver, motorvogne, S-tog, lyntog m.v.)
5. 2. del (forsøgsvogne, skinnebusmateriel samt
supplement til 1. de1)
6. Nakskov-Rødby Jernbane
7. Museumsbanen og lvlaribo-Bandholm Jern-

kr.

4.

bane..........

o

9.

kr.10,00

kr.
kr.

kr.

kr.
Vejle-Give Jernbane
kr.
Kolding Egtved Jernbane ..............
kr.
Nakskov-Kragenæs Jernbane 1915-1965 .... kr.
Skagensbanen 890-1 965
kr.
Vodskov-Østervrå Banen
kr.
Langelandsbanen

- samt smalsporede overføringsvogne for
normalspormateriel i Danmark - sidste artikel hører
til de, der denne gang måtte udgå på grund af
pladsmangel.

10.

Kontingent for 1967
Med dette nummer af tidsskriftet følger et indbetalingskort. Da det kan forventes, at forslaget om
kontingentforhøjelse vedtages på den 2. ekstraordinære generalforsamling den 7. december, bedes De
notere, at kontingentet for 1967 andrager kr. 25,00
- for medleruner under 18 år dog kr. 15,00.
Bemærk, at kvitteringsdelen på indbetalingskortet - efter at postvæsenets kvittering er påført - er
gyldigt medlemskort for 1967 og kan indsættes i
stamkortet.
I Iighed med tidligere år modtages bidrag derudover - med tak. Gaver på mindst 100 kr. er fradragsberettigede på selvangivelsen, og gives de inden 1. januar 1967 da endql allerede til januar.

15. stubbekøbtng-NyLøuins-*;il ;;;;; ::....: kr.
16. Helsingør-Hornbæk-Gille1eje Banen
kr.

godsvogne

11.

t2.
13.

1

bogserie

De er sikkert i den lykkelige situation, at en eller
anden, det være sig kone, forlovede, tante eller onkel, er på jagt efter en lille julegave til Dem - er
der så noget bedre, De kan ønske Dem end en af
publikationerne i foreningens bogserie. Skulle det
være så galt, at slet ingen tænker på Dem, ja, så
gør det selv - benyt lejligheden til at udfylde eventuelle >>huller<< i serien.

15,00
12,00
3,00
16.00
12,00
15,00
12,00

12,00
14,00

l+. Hjørring-ÅIbæk og Hirtshalsbanen 1925-

1965

DIK's

8,50

udsolgt
udsolgt

..........

kr.

12,00

20,00
19,00

Bøgerne kan erhverves ved indbetaling af ovennævnte beløb * porto (kr. 0,40 pr. publikation -

nr. 15 og 16 dog kr. 1,10 pr. pblikation) på postgirokonto 6739+, P. Thomassen, Strandvejen 201,
Hellerup.
+
Forenirugsnålen

Opmærksomheden henledes på, at foreningsnålen
atter er på lager. Foreningsnålen - et skinneprofil
forarbejdet i sterlingsølv - er en diskret lille ting,
som selv de, der ikke bryder sig om »pynt på jakken«, vil kunne acceptere.
lledlemsnåIen kan rekvireres mod indsendelse af
kr. 6,50 (inkl. porto) på postgirokonto 13 53 13,
adresseret Ole Plum, Dr. Christiansens Vej, Dianalund.

*

DtK's postkortserier
Medlemmerne kan - ved tilsendelse a"f 50 øre i
frimærker - hos Ole Plum, Dr. Christiansens Vej,
Dianalund, rekvirere en liste over foreningens mange forskellige postkort. Gør det - og gØr det endnu

i dag.

Foreningens rnedlemmer

og tidsskriftets læsere og annoncører ønskes
en glædelig jul og et lykkeligt 1967

BARNEVOGNSCENTBALEN

Byens største udvalg

i

- Frederikshavn
- 23980

Rimmensgade 5

084

LEGETøJ

barnevogne

Grete Hansen

Skt. Hansgade
Bingsted

-

tlf.

19

354

JYTTE ANDEBSEN
BOTVED BOATS A/S

Damefrisør

Vestergade 23

Slagelse

Svendborg
21 40 60

Tlf.
BESøG DEN PERMANENTE
MøBELMESSE

BANEGÅRDENS KIOSK

v/ H, Alexandersen
Hj. Exnersgade/Teglværksgade

Stationen
Nakskov

Esbjerg

051

-

270

52

LEIF HOVMAND LABSEN

NOBVA A/S

Tømrermester

Skaffervej

6

Nøbølle pr. Horslunde

NV.

- tlf.

Lolland

Horslunde 140

BACK TBIKOTAGE

PAUL JACOBSEN

v/ Thorkild Petersen

Tømrermester

Nyvang 10

-

Søndergade

lkast

(07) 15 16 52

1

3

Rødby

(03) 90 13 38
BOLIG-FOBUM A/S

Hovedvejen

NIELS VAD

'l 1B

Købmand

Glostrup

Tlf.

Liseleje

96 58 00

Tlf.

BOBER BOSCH A/S

UNO-X

Auto res e rved e le

Jagtvej 155,
ÆG 4601

224

Ringstedvej 35

N

HOLBÆK

J. A. ALSTRUP A/S
A/S SCHIøNNING OG ARVE

Bygningsglas en gros
Darumvej 87
Tlf

THOMSEN's HOTEL

- Esbjerg
. (051) 2 37 OO

MARIBO AUTOOPRETNING

Tilegade 53

Vesterbro

Nakskov
Tlf

,

1

B

Maribo

(03-885) 925

400

C. H. WALBOM A/S
Badio

-

Fjernsyn

-

Båndoptagere

en gro§
Møllersvej 2 - Nykøbing
Tlf. 03 85 07 88*
ALT I LØSDELE

GøRLEV MASKINSNEDKERI
Gørlev

Fl.
Tlf

. nr. 3B

Alholdte møder og udllugter
holm. Da teksten fortjener at kendes a[ en større kreds, bringes den nedenfor:

lernbanen og Randers

Indtil midten af folrige århundrede var vandvejen eneste
effektive transportvej. Jyllands tre stØrste byer: Ålborg, Århus
og Randers med hver 7-8000 indbyggere, var da også alle
havnebyer med et stort opland. For Randers var den lange
og smalle fjord ganske vist noget generende, men til gengæld
gav Gudenåen gode muligheder ind i landet. Ikke mindre end
33 skibe og 81 kåger har været hjemmehørende i Randers.
I dag er alt dette historie. Ålborg og Århus er nu \'æsentlig større end Randels. Det. der standsede Randers' udvikling
så eftertrykkeligt, var det transportmiddel. der gav grundlagcr
for rol tids industrialisering og den dermed følgende velfecrds-

stat

>>Bornetoget<<

lort af VLTJ

til Spentrup damper
nr. 7. (2110 te66).

uri at' Randers st., f remFoto: B. Dlrholm

Udstillingen - rned orennæ\nte na\n - åbnedes den 29.
september med koncert af jelnbaneorkesteret og taler af distriktschef Haldbo. Århus. bolgmester Tingholn. Randers,
og museunrsinspektør' Stiirup, Kulturhistorisk Nluseum, Randers. Udstillingen bler- r'el modtaget af de mange gæster, i alt
ca. 2000, og af plesse og radio.

De enkelte udstillingsdeltagere havde lagt et stort arbejde
i arrangementet. solrl må siges at hare været vellykket. Udorer de i tidsskriftets nr. 6/66 nævnte udstillere, fandtes en
stor bogsamling, en lysbilledserie fra banerncs »ukendte<< steder, Iigesom DSB viste film lørdag og søndag.
Søndag den 2. oktober var der på Randels station opstillet
gammelt og nvt rnateriel for at vise r-rdviklingen. VLTJ nr. 7
rned 4 to-akslede vogne ved siden af MY 1143, en A- og en
B-r.'ogn samt 7 moderne godsrogne. På perronen viste signalvæsenet en fuldt monteret plastblokh,vtte samt en lanterne og
et automatisk bomdrer . \Iateriellet, som publikum havde adgang til, r ar helt nvt og uden et stø\ gran. På forpladsen stod
opstillet en læsset vognbjørn.

Der var arrangeret to udflugter med >det gamle

tog<<. og

begge var mere end udsolgte. Turen for de voksne gik til
>Vognfabrikken Scandia ^{/S«. hvor 8 ingeniører viste de 100
gæster rundt. Nr. 7 både bragtc og hentede, og afgangen
kl. 14 blev særlig festlig på grund af jernbaneorkesterets koncert på perronen. For også at give børnene mulighed fol at
opleve en tur med et gammelt darnptog, var der om forrniddagen arrangeret et børnetog til Spentrup. Børnene betalte ledsagere kørte gratis. En bedstefar fortællende om gamle
dage for 3-4 børnebørn var et almindeligt syn i toget. I alt
175 var med på turen.

Udstillingens to sidste dage var præget

Det var

isi,er billed-

og

bogsamlingerne,

af

))gengangere<<.

der blev studeret

nøJere.

*

B. Dyrholm.

Ti1 brug på udstillingen >>Jernbanen og Randers<< havde
Kulturhistorisk N{useum i Randers ladet udarbejde en lille
folder, hvis tekst er forfattet af vort medlem, Iærer B. D1r-

jel.nbanen.

\Iellern Århus og Randers åbnedes i 1862 den første jrrnbane i Jylland. Året efter fulgte strækningen Langå-Viborg.
1871 fik Silkeborg jernbane[orbindelse med Århus (først i
1908 med Randers ria Laurbjerg), og meget snart kunne det
tydeligt ses, hvordan udviklingen ville forme sig for Gudenåtrafikken. I stedet for en langsom og besværlig kåg-transport
til en ikke for god flodhavn foretrak Gudenåbyerne den hurtige og bekvernne jernbanetransport til den gode kystharn i
Århus.
I 1869 blev banen forlænget fra Randers til Ålborg. 187(i
irbnedes banen Randers-Grenå. rnen allerede året efter kom
Århus-Ryomgård, som fik langt større betydning for Djrrrsland end forbindelsen til Randers.

.\lle disse baner tog en stor del af byens gamle opland,
de fjernede fuldstændig grundlaget for b1'ens udenrigstransithandel

til

og

og

Gudenåen.

Randers kunne

- forståeligt nok - ikke lide jernbaner.

Få perioder i Randers' historie har været så kritiske. Byens
borgere forsøgte nogle modtræk. 1BB3 åbnedes banen til Hadsund som en ren oplandsbane. 1906 1908 blev havn og sejlløb
forbedlet. men udviklingen lod sig ikke standse. Alle de gamle
købmandsgårde forsvandt. Den overflødiggjorte arbejdskrafr
kunne kun delvis overflyttes til industriforetagender. Først da
biltrafikken i 1920'erne for ah,or kom frem, ophørte stagnationen. Et vældigt rutebil- og fragtbilnet blev etableret for at

genrinde den tabte handel, og det gode resultat var årsag
til harneudvidelsen i 1932 og den store reklamekampagne
rned det kendte slogan: Byen, hvor søvejen møder de 13 landeveje.

-{t søvejen også møder 7 jcrnveje, glemte man - tilsyneladende da at få med. Først i vore dage er byen ved at vze.re
klar over, at handel alene ikke er nok til at skabe en moderne og driftig by, og at industrien så lidt som havnen kan
undvære jernbanen som massetransportmiddel.
Jernbanens fremkomst betød en radikal ændring af b1'ens
livsbetingelser, men den medførte dog også direkte fordele.
1BB3 åbnedes som nævnt Randers-Hadsund Jernbane, der
siden da har betjent Randers' nordøstlige opland. Jernbanen
bragte også en stor industrivirksomhed med sig. Det engelske
firma, der blggede banen Arhus-Randers, skulle også levere
det rullende mateiiel. Til at bygge jernbanevognene anlagdes
i 1861 en vognfabrik i Hvide Mølle i nærheden af Randers
Kloster. Denne fabrik fortsatte fabrikationen under navnet
Scandia og flyttede i 1896 ud til de nuværende lokaliteter på
Udbyhøjvej. I dag ejes fabrikken af Thomas B. Thriges fond.
Udvidelser har fundet sted flere gange, og virksomheden ud-
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AABLINGS HOTEL

Herregårdsvej 4
Ha de rs Iev

(045) 21522
V. BORUM's EFTF.
v/ Poul Kappel
He

rreekvi peri

9,

Vestergade

n

g

Vejle

(0581) 267

Skærbæk pr. Tønder

Tlf. (047) 5 13 19
K. J. ANDERSEN og

SØN

Kompagnigade 13
Skive

(0751) 5s5

BRABRAND MÆLKEFORSYNING
fru E, Sørensen

BANEGÅBDENS KIOSK

Brabrand

Stationen
Nakskov

60070
M. P.

BBANDEBUP
Købmand

-

Søndergade

Rødekro

046-622-65
L. M. A.
Kul

-

F,

Thurøvej 13-15

-

København F

Telf. 34 68 71
JøRGEN VESTERHOLT A/S

koks

Nø

rretorv

Hjørring

Nakskov

A/S ODENSE OFFENTLIGE
SLAGTEBIHUSE OG
NÆBINGSMIDDELKONTROL

Tlf, Hjørring 369 -

1847

VILDSUND STRANDHOTEL

Vildsund

-

Jylland

Telf. Sundby Thy

Odense

VIBY

VALD. NIELSEN eftf.
Luftledningsmateriel

154

BRUGSFORENING

øSTSJÆLLANDSKE JEBNBANE

- Jylland
061 - 40700

Haarlev

KARL MERTZ
Maskiner

Rådgivende ingeniør

Viby

M.

SøBENSEN

Søvænget 28
Saxkøbing

STøT KAMPEN MOD
KBÆFTEN

Maribo

HUNDESTED KULIMPOBT A/S
Havnen
Hundested

PENSIONATET

v/ fru

Eriksen

VELKOMMEN
Løvegade 10

(03)

-

Slagelse

52 28 36

TIL

KøGE

vides stadig - Scandia er med sine 900-950 ansatte en af byens største virksomheder og velanskrevet såvel som arbejdsplads som for produkternes kvalitet. Fabrikken har i tidens
Iøb leveret størstedelen af det rullende materiei på de danske
baner og har desuden haft leverancer til udlandet. Tidligere
byggedes desuden en del sporvogne, og i dag er det tankbiler
til olieselskaberne, plasthytter til DSB's signaltjeneste og kontormøbler.
Af Randersbanernes historie skal her kun fremdrages enkelte træk fra Randers-Hadsund Jernbane, RHJ. Banegården
blev - som de fleste andre banegårde - lagt uden for byen
i de sydøstlige fjordenge. Som fø1ge af havneudvidelse blev
den hurtigt omsluttet, således at man, af hensyn til trafikken
på Rosenørnsgade, der gik tværs over baneterrænet, måtte
flytte banegården i begyndelsen af 50'erne. At RHJ er en typisk oplandsbane, ses bl. a. deraf, at banen havde endestation
i Hadsund Syd indtil 1927, selvom Hadsundbroen blev bygget allerede 1904. Det var ikke de gennemgående forbindelser. man var interesseret i dengang. I Randers blev togene af
samme årsag først i 1951 gennemført til statsbanestationen'
RHJ har sine specielle plager at slås med. Adskillige gange
har vandet stået meterhøjt på den gamle banegård, og RHJ

er en af de baner, der hurtigst må give op overfor sneen'
Men det er heller ikke let at forcere en flere hundrede meter
lang og 4-5 meter høj drive. som man skulle det i vinter' Sådan har det altid r'æret.
En driftsberetning fra århundredskiftet meddeler lakonisk,
at driften har r'æret standset i 16/z døgn på grund af sne
Banen har haft bet,vdning for Randers, men også oplandet
har høstet fordele, mest Spentrup, Gjerler', Dalbyover og især - Havndal, der nærmest skylder banen sin eksistens.
>>Hadsund Peter<< har som så mange andre baner været med
til at skrive sin egns kulturhistorie.
Fra de tre banegårde i Randers udgår som før nævnt ikke
mindre end 7 jernbanelinjer og en havnebane. De fleste af
dem blev hurtigt samlet under DSB. Da disse baner blev anlagt. havde de et faktisk transportmonopol, og det gjaldt om
at betjene så stort et opland som muligt. En stor deI af denne
opgave klares i dag bedre af bilerne, og derved er en del
oplandsbaner bler-et overflødiggjort og derfor nedlagt. Randers-R-vomgård banen klarer sig f. eks. ikke for godt med
hensyn til persontransporten. \{ariager Fårup, landets yngste
privatbane fra 1927, måtte nedlægges i 1966, men ltlariager
kommune kunne ikke undvære banen til godstransport, hvorfor man købte den, og i dag besørger DSB godskørslen Hadsundbanen er derimod et eksempel på en levedygtig privat-

Udfugt til en

i øjeblikket venter på ministeriel tilladelse til at
købe nye, moderne tog - de såkaldte lynetter.
Hovedbanerne påvirkes selvsagt også af denne transportomlægning, omend ikke på samme måde og i samme grad
som oplandsbanerne. Denne omstillingsproces, der er i fuld
gang, koster mange penge og er bl. a. medvirkende til banernes underskud.
Jernbanen er imidlertid et så væsentligt samfundsgode, at
det ikke kan være afgørende, om den giver underskud eller
overskud. Man kan heller ikke uden videre sammenligne økonomien med andre transportmidlers økonomi. Dertil er forudsætningerne alt for forskellige. Banerne skal f' eks' selv
sørge for transportvejene - spornettet. Ligeså med trafiksikkerheden, som er forbløffende høj. Det er således ikke ualmindeligt, at der i et helt år ikke finder dødsfald sted, som
DSB har ansvaret for. NIen sikkerheden koster penge' At have
transportpligt er heller ikke det samme som at have transportret. Banerne uddanner selv deres personale og pensionerer det også. Desuden slæber banerne stadig rundt med
aldersbestemte udgifter, som ikke længere har nogen forbindelse med virkeligheden. Udgifterne til Hadsundbroen fordeles f. eks. således:
bane, der

Ålborg amt

20 %
20 %

............
For biltrafikken ...............
Randers amt

Hadsundbroen, daglig betjening

Ålborg'-Hadsundbanen

For jernbanetrafikken

40 %

.........

25 c/o
35 %
60 %

Ålborg-Hadsundbanen har ikke anvendt broen siden 1927,
men betaler altså stadig -40 år efter.
Den tid er forbi, da jernbanen skadede Randers, og de
små. h,vggelige sidebaners tid er forbi, men at jernbanen er
et af fremtidens vigtigste transportmidler, nærer ingen landsplan- og bvplanlægger tvivl om.

Vort forsidebillede
Persontralikken krætter alle ressourcer i dagene lør jul
- rnen >godset<< må alligeuel ikke glemmes. På billedet
ses MY 1102 med godstog mellem H julby og NyborgFoto: E. Rodeuang (DSB)

smalsporet normalsPor-bane eller omvendt

En ejendommelig overskrift, ja, men også et ejendommeligt
st1'kke jernbane, især når man betragtede de forskellige sporudfletninger i dette 3-strengede sporanlæg, så kan det ikke
nægtes, at der var meget jern i den jernbane, som løber fra
Stubberup til Faxe Ladeplads, og over hvis skinnelegeme der
daglig med tipvognstog transporteres henholdsvis pulveriseret
kalksten og brændt kalk fra kalkbruddet til udskibning i havnen ved Faxe Ladeplads, hvortil også det »Østsjællandske
.fernbaneselskab<< kører med sine skinnebustog samt godstog
og gennemgående vogne fra og ti1 København.

Det var her til »I-axe Jernbane<<, at DJK's sæ.rlog sondag
den 30. oktober førte 165 deltagere. Toget var oprangeret af
damploko litra C nr.710, ECO nr.6265, CO nr.2526 og
CP 3207 og bagest en bogievogn fra Lollandsbanen, CA nr.
16, med åbne endeperroner og ingen var:ne., så man lige så
godt kunne opholde sig udenfor som inde i kupeelne, hvilket
også mange gjorde, da det var det skønneste efterårsvejr man
kunne tænke sig,
I Køge modtog direktør Nielsen fra ØSJS os, og snart efter
forBatte vi mod Hårlev med diverse fotostop undervejs, og
medlemmerne havde nu lejlighed til at få alle tiders farve45

E. BJøRNSKOV
Rep.

af

HOLM

Salg og bytte
alle mærker plæneklippere og

Godstrans port

Viskinge Sjælland
Trf. (03) 4s3 - 123

hængsmotorer
Smidstrup Strand
på

Tlf. lsmidstrup

JOHS. BASMUSSEN

76

KNUD CHRISTENSEN

E!NER KNUDSEN

Maskinstation

Gas- og vandmester

Lundevejgrd. Hove pr. Viksø
Tlf. Hove 50

Fyensgade 22
Fredericia (059) 2 17 77

GUSTAV JENSEN

E. ELGAARD HANSEN

Tømrermester

Tømrermester

Tibberupvej 18, Espergeerde

Fabriksvej 20, Helsingør

Tlf. (03) 2328',tg

Tlf

. 212678

DANSK TRÆCELLULOSE A/S

DANSK HOLLANDSK KAFFE

Assens

COMPAGNI

ønsker god jul

og godt nytår
FREDERIKSSUND VOGN- OG

ANKEB KASSEAPPABATEB

KABOSSERIFABRIK

Roskildevej

1

9

Frederikssund

,,JYDEN.
Frugt, grønt og blomsterhandler
v/ S. Å. Madsen
Fredericia (059) 2 17 95

NOBDISK GULF GAS

v/

Harding Jonsen
Vestergade

BRDR. FREDERIKSEN
Autof o rh a nd le r

Maribovej 45
Saxkøbing

Tlf. (03) 8s 43 27
"BRODEBIBODEN.

v/ Lilly

24

1

1

Saxkøbing

Varde

Tlf. (03)

SøNDEBBORG TURISTFART

89 41 55

BOHN HANSEN
I

Sundmarksvej 47

sen kra m

Østergade 35, Rødby

Sønd e rbo rg

Tlf. (044) 218 26

Tlf

DANSK LÆDERFOBSYNING
Toldbodgade 37,

Hansen

Vestergade

. (03) 90 10 49

JOHS. ANDEBSENS
tømmerhandel

K

Vølundsvej, Holbæk

Vi mødes

OSCAR H. ANDEBSEN

hos

MAX

Autoop retn ing

CAFE ØST

Holbækvej 106

Vi ønsker godt nytår -

MAX

Roskilde
35 45 87

Tlf. (03)

men alligevel, restaureringsarbejderne forsætter og
det vil de gøre hele vinteren.
Interesserede kan henvende sig til en af nedenstående:

Suend Jørgensen, Blichersuej 5, Helsingor - l. L.
Jensen, l,ill.egade, Auedøre pr. Huidoure (telefon
7B 1B 33), eller l. Kirchhoff-Jørgensen, Solue j 4,2..
Københaun F. (telef on GOthåb 9268).

*
I Klampenborg har vi nu omtrent fuldført en
grundig udvendig restaurering af HHGB A 1 (.i
til at staffere den). Vi fortsætter clerude med ophugning af den gamle vognkasse fra
SFJ, iclet stumperne skal bruses til opbygning af
den vogn, der nu henstår i Nyborg, og er helt magen til. I øvrigt regner vi med at få »Pirathuset<<
hjem fra Maribo inden jul, og så begynder vi straks
på den, da den jo skal vzere klar til 1969 til 100-års

søger en maler

Usedtanlig nra;kine ;;å u;ecit'anlig stalion. DSB damploko

Iitra C nr.7l0 på Stubberup st. ((ØSJSIFJ). Fate Jctnbanes
sntalsporloko nt. Il- cttts i baggrundert me d DJI{'r udllugts-

Foto: P.Thotnassen

tog

optagelsel i kassen. da naLuren med alle eftelålets g;'ldne farfrernbod det helt riqtige baggrundtæppe for rolt tog rned
C-rnaskinens nrpudsede rød-hride skorstensbånd.
Frokosten blev indtaget på Hårlev kro, og elter at nlaskinen også harde fået stillet sin rørst. fortsatte vi mod Stubbcrup. Undelvejs hertil lagde vi rnærke til. at jagten var gået
ind. idet vort lokomotir-undcr et fotostop nedlagde en dejlig
fasan. og der er vist ingeu tvirl otn. :rt ror formand, Wilcke.
en a[ de påfølgende dage på sit rniddagsbord fik serteret ægte
damplokomotivlanget f asan I
-\nkommet til Stubberup begav ri os til lods op til kalkbruddet. Undervejs passerede vi fabrikken med de store rot6rovne. hvori kalkstenen brzendes til klinker. og man kr-rnne nå
at kzrste et blik ind i disse ornc. Itror der i brændzonen er
en temperatur af ca. 1200"C.
Fra fabrikken fortsatte vi forbi Fase Jernbanes rcmise,
lx'or vi så både danp- og diesellokcs. til seh'e halkbruddet.
dcr i det klale solskin rirkede g:rnske storslåct.
I Stubberup var C-naskinen i mellemtiden bleret frakoblet
stamrnen. og FJ's smalspor-damploko nr. IV med mellem!ogn) nr'. 10-1. rar forspændt. og vi lortsattc med dette sztrprægede tog til Fa\e Ladeplads. hsor der var lejlighed til at
studere de mange interessante sporanlæg. havneanlæg eller
indtage eftermiddagskaffen.
Hjenrtulen sct fra bagpcrronen. rned den nedgående rødgule sol, der skinncdc i røgen. der lå som et slør gennem skoven og henor.er de tilstødende rnarker. dannedc et stemningsbillcde. soil1 var en r,ærdig af,slutning på cn virhelig god jern-

rel

jubilæet.

Endelig vil der efter aftale snarest blive arrangeret flyrbøderkursus for de, der har vaeret fyrbødere
i sornmer. Vi håber at kunne få erfarne lokoførere
til at forestå en del af disse timer. Flenvendelse
herom rettes til undertegnede, men kun et begrænset antal kan deltage, og fortrinsvis de, del har gjort
tjeneste i sommer oe er fyldt 18 år.

Fra Vejle kan meddeles, at VVGJ C 23 inden
vil så blive fortsat
med det indvendige til foråret.
I Odense begynder Odense-afdelingen i nær fremtid på OLMJ Qa 1333, der har fundet plads på en
Iænge er færdig udvendig, og der

stump spor ved SFJ's gamle rcmise' hvor formentlig
også NFJ D 31 skal anbringes indtil videre. Begge
steder er interesserede velkomne

!

(s'' I')

banekskursion.

PS.

Tlist at de

åbne endeperroecr snart er cn >saga blott<<.

*

T hokc.

Onsdag den 9. nouentDel afholdtes ekstraordinær generallæses andetsteds i tidsskriftet - og
derefter forte salgschef Kjeld Liilluoff os dybt ind i hjertet

forsamling hvororn han

af Amerika til de

arnerikanske tømmerbaner

- der blev

grundigt beskrevet til gl:ede både for øje og ore. 120 medlem(DC )
mer deltog i mødet.

*

9)luscumstoget
Julen står for døren det er koldt - og der er
mange flere undskyldninger, man kan finde på -

-*§§
J1'ske medlemrner

klargorer VLTJ nr.

oe Mariager. (Lemuig

-

1019 1965).

7

lor turen til

llanders

Foto: B. Dyrholm
47

CALTEX SEBVICE

Budolfi Plads

-

AALBORG

Telt.128622
A. K. TOFTGÅBD

JENSEN

Parf umeri

Vestergade

6

1

PFAFF SYMASKINEB
Valdemarsgdae I - V

CABL P. POULSEN

Læder og skind

C

Vestergade 4l

Varde
2 00 68

Maribo

TIf.

- Tlf. 1212

DALENS AUTOVÆRKSTED

Gulf

service

TRÆSKOBODEN

v/ Johs. Bisted
fyringsolie og egen tankvogn

Viby pr. Viby S j.
Trf, (03) 3e3 - 188

Brænderigaarden - Holstebro
Tlf . 074 - 231 43

GADSTBUP MANUFAKTUB
Hovedgaden
Ga

d

1

SANDVIKS FARVE- og LAKFABRIK

9

stru p

EIlekær

Vi anbefaler os med
varmt undertøj og strikvarer
Tlf. (03) 390

-

305

TORKILD HANSEN
Autolakereri
Lyngevej, pr, Allerød

Tlf. (03) 277
V. EGHOLM

-

SKANDINAVISK PEROLIN FABRIK
Vermundsgade 21, Ø

364

HANSEN

Herrefrisør

Stationsvej

8

Herl ev

1

A. HANSEN OG SøN
Valby Langgade 30
Valby

Farum
95 10 27

Tlf

. Valby

353

HEBMAN HOU'S EFTF.
Skotøjshandel

JENS EBIKSEN

Slotsgade 22
H

03

Erantisvej 44, Næstved

ille rø d

-

260211

Vi mødes hos
"MAX.

ÅGE DAHL

i

"Sandrevet.
Østbanegade 167,

TB

Ø

35.238

Autolokereriet
HøJGLANS

Lemvigvej 9
Holstebro - Tlf.2'l 015

AVNSLEV AUTOVÆRKSTED
Bena

AVNSLEV

u

lt

_

FYN

Tlf. Skalkendrup 229

Mosedalsvej

11

Valby

HOTEL EBELTOFT
Ebeltoft

Tlf. 063 - 410

90

CHLOBIDE
Akkumu lato rfabrik

Mynstersvej 6, V
BBDR. ISAGER

PAASKESEN's
PøLSEBBøD

Blomster
Strømgade 4
Hjørring

Tlf. Hjørring

465

VLTJ nr. 7 er en herlig lille 1-B-0'

bygget af
Henschel i 1909. Maskinen blev købt sidste år af
foreningen på opfordring af værkmester Olsson,
VLTJ, som syntes) at den var for god til skærebrænderne, og det kan vi kun give ham ret i.
Den 10. september var et hold i Lemvig for at
give den gamle dame en make-up, hvilket ikke var
noget besværligt arbejde, da hun var særdeles velholdt. Prøveturen med værkmesteren som fører gik
ligeledes fint med op tit B0 km/t uden besvær - og
det efter 10 års henstilling. Lidt vrøvl med det ene
forløberleje kom senere, men det ordnes i vinterens

i

N'Iariager. Tak til værkmester Olsson og
for megen velvilje og hjælpsomhed.
løb

VLTJ

Den følgende søndag kørte nr. 7 til Randers. Her
skulle den cleltage i uclstillingen: >>Jernbanen og
Randers<< søndag den 2. oktober. Samme aften gik
turen videre till Mariager, hvor den skal stå i vinter.
Skulle De have lyst til at se maskinen - og gerne
med et stykke værktøj i hånden - så skriv eller ring
til ,S. P. Laursen, L-alkeuej 7, Randers, tlf. (064)

2 65 B+, eller lokomotiuf ører Anderseru, Rosengade

19, Mariager. Der bliver arbejdet på maskinen stort
set hver søndag helte vinterperioden.

(s. P. L.)

*

KORT BERETNING OM M|]SEUMSBANEN
MIIRIBO-BANDHOLM (Sæson 1966)

1966
7728
1937
703

i plantog
Antal rejsende i særtog
Rejsende på 1. kl.
I de forløbne 5 sæsoner er i
Antal rejsende

Nluseumsbanens

l0

alt befordret 36.555
materiel består for tiden af :

damplokomotiver

1 motorlokomotiv

3 motorwogne
l6 personvogne
2

4
l2

bænkevogne
post- og pakvogne
godsvogne

Enkelte stykker rnateriel ejes

196s
7573
1701

578
rejsende.

1 traktor
1 motortrolje
1 værkstedsvogn

2

dræsiner

5 smalspor-damplokomotiver
6 smalsporede roebanevogne

i

fællesskab med andre eller

er overladt DJK til brug på Museumsbanen. 4 af personvog(PSRIPT )
nene er for tiden uden undervogn.

Nu kommer den endelig !

PRI\ATBANE,

for når dette læses - i de første dage af december
kommer bogen i ny dansk udgave :
William Bay:
Danske Privatbane Lokomotiver.
Herluf Andersens Forlag.
København 1966.

f

LOKOMOTIVER
Alle danske jernbaneentusiasters »bibel« - en af
dem i det mindste - ingeniør William Bay's »Locomotives of the Private Railways of Denmark« har
længe været udsolgt - og savnet. Men nu lysner det,

-

kommission hos:

P. Haase & Søns Boghandel.
Pris kr. 58,-.
Teksten er helt revideret og ajourført op til den
1. november d. å. Bogen er pa 142 sider i stort format (17,5X25 cn). (Omslaget - foreningens lokomotiv OHJ nr. 5 - i tegneren Erling Nederlands
streg - er i fire farver). Dimensioner m. v. i lokomotivoversigterne er efter kontinental standard der er 61 fotos - til dels nye - i større format end
de tilsvarende i den engelske udgave. De 56 tegninger - der er så gode, som kun ingeniør Bay forstår at gøre dem - er i størrelsen l:87 - og så er
bogen »bogtrykt« - og trykt på en papirkvalitet af
høj klasse.
Bogen udsendes i et 1. oplag på 900 nummererede eksemplarer - hvor halvdelen er forudbestilt så det gælder om at handle hurtigt, og er man rigtig kvik, kan det endda være, det vil være muligt
at erhverve bogen for forudbestillingsprisen, der er
kr.49,50.
19

ODENSE HOBBYFORRETNlNG

Vesterbro

42

STøT DANSK ABBEJDE

Odense

Tlf. (0e) 122104

Dania A/S

AUTO SEBVICE
Beparation - 0pretning
Spec. General Motors

Næstved

Sydkrogen 28

NÆSTVED DAMPVASKEBI

H.

Heilmann

Eva

1

055

ANNI Og BENT KNUDSEN

FONA BADIO
Badio - TV

Sølvsmedie

Dyrehavevej 1 03

Vestergade 64
Odense (09 1 2 33 68

Kolding

(055) 2 41

21

BUCH's MøBLEB

EBSENS HOTEL

Møbel handel

Vestergade 32

rfi.

1044

-

-

Maribo

Bylderup Bov
on 6 22 21

1045

Telef

A/S UNIKA-VÆV
Sølvgade 38 - København
Tlf. Minerva 5161

HAFNIA
K

-

Grundtvigsvej 37

V

Til alt byggeri skal der leca-blokke til
CONSTANTIN F!LM

GøRDING CEMENTFABRIK
Tlf

IKAST ISOLERING A/S
Gungevej

.

Tlf.

Vestergade 31

-

F

og BOGHANDEL

VALD. NIELSEN
Tømmer

Jagtvej 117
Taga

-

-

Randers

Frugt og grønt

HOVEDBANEGÅRDENS AVISKIOSK

-

1-3

15 55 12

BILLIGHEDEN

NATIONAL

Biscuitfabrik

Træ

83

LAURITZ CHBISTENSEN
Søtorvet

78 54 34

Finsensvej 37

(051) 7 82

Salgs loka ler

2

Hvidovre
Ttf

.

N

41 9

KAJ B. GBATHWOL A/S
Dr. Tværgade 35 - K

fe||.21174

KOBES A/S

JASON
Læde rva ref

o

rretn ing en

Kongensgade 98

ilt.23534
Esbjerg
MASKINFABRIKEN -SIO.. A/S

Lumbyvej 52
Odense

Tlf. 09 - 't22715

Bogen kan bestilles i enhver boghandel, og den
bør ikke savnes på nogen dansk jernbaneentusiasts

julegavebord

- heller ikke på noqen privatbane-

mands for den sags skyld. Redaktøren har haft lejlighed til at se et prøveeksernplar - prisen må ikke

»Skånske Privatbanornas Ånglok« kan rekvireres direkte
indsættelse af sv. kr. 19,- på
svensk posteirokonto 24 69 68, adresserct Yngve Holnrgren,
Gymnasi,sigatan 33 A, 2., Nialnrii S, Sveriee. (Indbetaling
kan finde sted på alle danske postkontorer).

fra udqiveren - det sker vcd

(EBJ)

afskrække nogen - boqen er så afgjort prisen for
de »B pakker cigaretter« værd.
(EBJ)

$friISl(APRIYATBÅNORMS
Skånske privatbane- damplokomotiver

}:iffi,1:*RALWAYS Ål{GTI)l(

Ynsve Holmeren, skattet nredlern af Svenska Jårnvågsklubbens skånske afdeling, nredlern af DJK og anerkendt
skribent ved tidsskriftet »Jårnvåss-teknik«. har netop udgivet
en nydelie publikation: >>Skånska Privatbanornas Ånglok«.

Y}IBVE H()LMGREN

Bosen er på 52 sider, offset-tr;-kt på krideret papir og med

en billedsektion på 44 fotosrafier - 69 vel at nrærke

gode

fotos. Boqen indeholder en historisk indlednins og tabellariske
oversigter over sanrtliqe damplokonrotiver oe dampmotorvogne. der har tilhørt skirnske privatbaner.

Forfatteren er afejort perfektionist - i dette ords bedste
betydnine - der er kun 6n tine, en dansk læser mangler SJ's litra for orertagne nraskiner (forfattcrcn har kun anført
nunrre), nren til sensæld hjælper et glirrrrende kort over
Skåne sanrnre dansker let og eleeant genne[r Skånes vanskeliqe jernbanchistorie. Bosen kan anbefales på de1 varnreste,
den er rrsultatel af et virkeliet forskninesarbejde.

Statens Jåtnuiiger hat lået n),e motoruognstog.
Iot st€ togset

lorlade Malmd Cr ntraltlatton

Pt æsenta.tionstogct

dtn

Her

ses dct

nouemhtr.
>>Extra.-sniilltåg 200<< Malmii C-StockJ,6.

af motoruogn 1'3 nr. 1261 (motorrum i
nedt:rstt rtag? - 2. kl. siddeaogn i øuerrtt etage ), melltmuogn UA 3 nr. 2169 ( 1 . kl. siddeuogn), mellemuogn LrB 3
nr. 216.j (2. kl. siddti;ogn) og st)'reLogn LtB 31 nt. 2160
holm C

bestod

(2. kl. siddttogn i to ttager). Mattricllet er leueret al Linkei Salzgitter-11/atensttdt - og SJ uil

Holmann-BtLsch Gmbh

tnodtagt )'derligert 5 stk. motoruogne (Y 3 ), 3 stk melkmt,ogne (UA 3). 6 stk. nteLlemaogne lLrB 3) og I stk. st1'retogn (LtB3y) ialt l9 koretojet. Dieseltn.otortogcne til bliut anuendt i direkte tog Stockholm Dalerna og Malm6-Kri:t

i

a n.;t a

rl

K rtrl.r kron a.

FOTO: LARS.ERIK GOHL

DRI FTSIKKER

med

AGFACOLOR CT 18
Flullefilm og småbilledfilm
sidstnævnte nu også i den nye
Rapid - Kassette.

AGFACOLOR CN 17
Rullefilm og småbilledfilm
sidstnævnte nu også i den nye
Rapid

-

Kassette. Tillige som

week-end-patron med 12 optagelser 24 x36.
AGFA-GEVAERT AIS

LARSEN

& RASIORP

OI,

INTERNATIONALE TRANSPORTER
REGELMÆSSIGE

SAMLEGODS

. SPECIALRUTER

FRA OG TtL VESTTYSKLAND, øSTRtc, JUGOSLAVIEN, ITALIEN, SCHWEIZ, FRANKRIG,
HOLLAND/BELGIEN, D, D. B.

KLARERING
KøBENHAVN K
DR. TVÆRGADE 3
TEL. BY 9270
TELEX 2526

- LUFTFRAGT

PADBORG

RøDBY HAVN

TVÆRGADE 2

TEL. (03) 90 51 85

TEL. (046) 7s411/7312
TELEX 341 2

