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\ø DANSK JERNBANE-KLUB
FORENTNGEN STTFTET ls. JANUAR 196t

Jernbanen
Nr. 3 - 1957

7. å.rgang

Foreningen er tilsluttetl
Dansk Model- og Jernbane Union (DMJU)
og M0B0P.

Foreningen samarbeider med:
Svenska Jårnvågsklubben, Stockholm,
Setedalsbanens Hobbyklub, Kristiansand,
Freunde der Eisenbahn e. V., Hamburg
Sporvejshistorisk Selskab, København,
semt modeljernbaneklubberne i provinsen

Politiadvokat, cand. jur. Birger Wilcke,
Søbakken 24, Charlottenlund.
Tlf. (01 66) ORdrup 2209.

Sekretær:
Frimærkehandler P. Thomassen,
Strandvejen 201, Hellerup.
(Trælletid: tirsdag-fredag kl. 10-14).

Kasserer:
Assistent Mogens Bruun,
Lindehøjen 10, Vanløse.
Postgironummer 11 73 80.

Museumstoget:
Tralikafd. og inlormation:
B. Chorfitzen, tll. (01 72) TAga 5743, eller
Maribo Turistbureau,
tlf. (03 885) Maribo 496.

DJK Odense-aldelingen :

Hans Gerner Christiansen,
Bernstorffsvej 17, Odense.
Tlf. (90) 13 08 72.

DJK's nordiyske aldeling:
Trafikassistent S. P. Laursen,
Falkevej 7, Banders.
TlI. (064) 2 65 84.

DJK's repræsentant på Lolland-Falsler:
Trafikassistent O. K. Jensen,
Gartnervænget 15, Maribo.

Redaktsr:
Konsulent Erik B, Jonsen (ansvarsh,),
Esthersvej 19 B, Hellerup.
Tll. (01 43) HElrup 6850.

Annonceekspedition:
Boulevarden 6, 3. sal, Kgs Lyngby.
Ill. (01 72) TAga 8501.

Medlemskonlingent:
Ordinære medlemmer ,..,...... kr 25,
Juniormedlemmer (under 18 år

d 1. jan. det pågældende år) kr. 15,-
lndmeldelsesgebyr for nye medl. kr. 5,-
lndmeldelsesformular kan rekvireres hos
kassereren (se ovenfor),

Foreningens tidsskrift "Jernbanen", der ud-
kommer 8 gange årligt, udsendes gratis til
medlemmer.

NATIONAL-TBYKKEBIET, KBH. N,

OrdinæF geneFallonsarnling
Tirsdag den 25. april 1967 kl. 20,00 afholdes ordinær gene-

;'alforsamling i Folkets Hus, Enghavevej 40, København V.

1.

2.

3.

4.

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne
år.

Godkendelse af det reviderede årsregnskab, der er
vedlagt som bilag til dette nummer af ,Jernbanen..

Valg af medlemmer til bestyrelse m,v.

Følgende medlemmer af bestyrelsen m.v. er på valg:
Birger Wilcke (formand),
Svend Jørgensen,
Mogens Bruun og
Erik B. Jonsen.

-

:

=

=

=

Poul Skebye Rasmussen (suppleant),
B. K. lbholt (revisor) og
Niels Bonnesen (revisorsuppleant).
Samtlige ovenfor nævnte er villige til genvalg.

5. Indkomne forslag.

6, Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at forslag til valg af be-
styrelsesmedlemmer og til punkterne 5 og 6 på dagsordenen
skal være formanden eller sekretæren i hænde senest den
18. april 1967.

Gyldigt medlemskort skal forevises ved indgangen til gene-
ra lfo rsam I i ngs I oka I et,

København, i marts 1967. Bestyre lsen

*

Manglende kontingenter for 1967 bedes indbetalt snarest.
Opmaerksomheden henledes i denne forbindelse på, at kun
medlemmer med gyldige medlemskort har adgang til at del-
tage i generalforsamlingen.

lndbetaling sker på postgirokonto 11 73 80 - og adresse:
Mogens Bruun, Lindehøjen 10, Vanløse.

Det ordinære kontingent udgør kr. 25.00

For medlemmer under 18 år den 1/1 1967 dog kr. 15.00

lndmeldelsesgebyr for nye medlemmer kr. 5,00

takker på forhånd for eventuelle bidrag derudover.



Velkommen hos

flliddtfroOil,r€tt

Dametøj, parfumeri, gardiner, tæpper,

sengetøj, legetøj og cafeteria i 3 etager

Nykøbing F, - Jernbanegade 23

Tlf. (03) 85 23 41

Aktiese lskabet

Nordiske Kabel- og
Traadfabriker

København F

SCHADES PAPIR

Gl,Fælledvej 1-Skive

Tlf. (07 51) 2222

MacBaren

Nordbor§ Sparekasse

Nordborg - Als

Tlf . (044) 5 14 07

kkb

En museumsgenstand!
Bare vent - om en årrække er også den for-

ældet og præget af tidligere tiders hygge. Men

idag og i morgen er Flyvebådene den hurtigste

forbindelse til Malmo's centrum.

Q'RESU N ÅOEN E



Jernbanekrigen i Vesthimmerland
Trcek fra Hinnnerlandsbanens tilbliuelse

AI Hans Jørgen, Fredberg

Da lovforslaget om nedlæggelse af Hobro-Løsstør
baneu blev forelagt folketinget og vedtaget, var der
ingen af egnens tingsmænd, der protestereCe, tr,ært-
imod. Heller ikke clen iokale befolkning elier erhver-
venes organisationer havde noget at indvende, ikke
særlig højlydt i hvert fald.

År.s stcttiort (ca. 1911). Itolo: Ail:;.1 O li'.L.

Næh, så var det noget andet, da forslaget om an-
læggelse af banen den 12. januar 1886 var til
behandling i det høje landsting - da var man på
tæerne. Regeringens forslag, der blev forelagt af
indenrigsminister Ingerslev, gik ud på at anlægge
banen i en lige linie ud fra Hobro og Løgstør, i store

træk den linieføring som banen fik til slut. Himmer-
lændingene ville imidlertid ikke lade sig spise af
med en >>lineal-bane<<, man ville skam havc noget
for pengene med slyngninger, krumninger oø andre
udskejelser.

Så blev landstingsmændene gjort kampklare og
gik i krig. Baron Juul-Ryssensten mente, at det ville
være for dyrt at føre banen op fra Hobro, fordi de

{ørste syv kilometer ville komme til at løbe ved siden
af hovedbanen, og således ingen fragtindtægt give.

Han foreslog derfor i stedet Arden som udgangs-
punkt for Løgstørbanen, idet han mente, at Rold
skov ville give fragt af træ til den dengang skov-
fattige Løgstør-egn. Desuden ønskede baronen, at
der blev taget tilbørligt hensyn til Nibe, og han ville
derfor ),derligere have banen ført i en slyngning >>om

ikke til Nibe, så henimod Nibe, eventuelt med en

stikbane dertil<<. Til dette synspunkt sluttede kam-
merherre Skcel til Birkelse sig, men mente endog, at
udgangspunktet burde ligge endnu nordligere, f. eks.

Skørping, for at bevare oplandet for Ålborg. Andre
talere gik ind for en linie Løgstør-Viborg og ejorde
gældende, at hovedønsket i Himmerland var en bane

lra Løgstør med tilslutning til statsbanen ved Vi-
borg med fortsættelse af midtbanen i Jylland til
Ølgod med videre forbindelse til Esbjerg. Banen
skulle oven i købet slå en stærk krumning om efter
Hobro. Også en del andre, sagen tilsyneladende
uvedkommende talere, havdc ordet, heriblandt
er1 repræsentant for det rigtige København. Det var
hans overbevisning, at der var sørget tilstrækkeligt
for Jylland med baneanlæg, og det ville vare mange,
mange menneskealdre ( !) før det foreliggende pro-
jekt kunne betale sig.

I Løgstør tog man mere roligt på det hele, her
var man stort set enige om at stØtte regeringens

forslag, formodentlig væsentligt af den grund, at

det kunne være byen ligegyldigt, hvilke omveje
banen tog, når bare den kom til Løgstør i den sidste

endc. Imidlertid arbejdedc de forskellige interesscr

ude i oplandet. I Ålborg valgte byrådet en tremands
komit6 til at rejse til København for at virke for
Arden-projektet. Af de andre interesser havde kun
tilhængernc af den direkte linie holdt møde i Års,

nred det rcsultat, at der sendtes en deputation til
hovedstaden for at arbejde til fordel for denne linie.

Vi er dermed nået frem til den 23. januar 1886,

og indtil da havde Års og dens omegn holdt sig

passiv, hvad der kunne være en vis mening i, da
reeeringsforslaget i denne egn havde to linieføringer,
som begge tog hensyn til Års. Det skulle imidlertid
snart vise sig, at Års ikke var tilfreds med at blive
taget hensyn til. Hvis Års havdc kunnet indskrænke

Års statiott i tlag (1uli 1966). Foto: P. T i:ontnrse n.
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Nørrebro - Sønderborg

A/S Fr. Lumbye
Papir

Skartved - Kolding

Tlf. (055) 2 36 00

Maskinforretningen

Hanveslen
Ringe - Fyn

Tlf. (0962) 182

Jylland 21/z Sjælland

en rolig overfart - i et roligt farvand

Julle-Kalle-Lasse
9 dobbeltture dagligt

Juelsminde Kalundborg Linien A/S

Juelsminde Kalundborg
(05) 6s 34 00 (03) 515 - 2100
København: Ml 230 - Store Kongensgade 90

- den lige linie

FØTEX
Slagter

Gothersgade 14 - Fredericia

Tlf. (059) 2 38 88

Trans Farvehandel

Strandbygade 46 - Esbjerg

Trf . (051) 2 OO 87

HJÆLP DE ÆLDRE I TRAFIKKEN

J. N.

De Bornholmske fernbaner

Rønne

Tlf, (03) s55 - 21 21



sig dertil i første omgang, var banen sandsynligvis
kommet nogle år før.

Den egentlige jernbanekrig i Vesthimmerland
begyndte med et møde på Års kro den 27. januar
1886 efter indbydelse i bladene, undertegnet af
16 mænd i Års og omegn. I spidsen for dem stod
den mand, som ubestridt blev skaberen af det ny
Års, Iærer N{ads Møller Madsen. Han havde nogle

dage i forvejen skrevet en artikel iLøgstør Avis rrred

forslag om en Iinie fra Løgstør med gaffelbane til
Arden og Viborg. Han mente, at et sådant anlæg
ville have den største betydning for landbruget og

ville samle de fleste og største interesser i Himmer-
land. Selvom det ikke var nævnt direkte i artiklen,
kunne der dog ikke være tvivl om meningen, nemlig
at gaffelbanen skulle have Års som udgangspunkt.
På mødet udviklede IVIøller Madsen nærmere sine

synspunkter, bl. a. ved at sige, at formålet med
banen måtte være at komme i så bekvem forbindelse
som muligt med Ålborg og Esbjerg, som var de

bedste udførselshavne for landbrugsvarer. Løgstør-
Iolkene beklagede, at regeringsforslaget skulle blive
modarbejdet fra »hjertet af Himmerland<<, dvs. Års.
Ålborgs repræsentanter støttede naturligvis den nord-
lige linieføring og påstod bestemt, at Ålborg amtsråd
ikke ville yde det forlangte tilskud på 300.000 kr. til
en Hobro-bane. Hobro havde ikke sendt nogen re-
præsentant til mødet, vistnok ud fra den anskuelse, at
byen allerede havde baner nok i hovedlinien Randers-
Ålborg. Resultatet af mødet blev en overvældende
tilslutning til oppositionen mod Hobro-banen, idet
kun 1/5 af forsamlingen gik ind for regeringsforsla-
get, mens 4/5 stemte for gaffelbanen med tilslutning
til stambanen på et punkt »ikke sydligere end
Arden<<.

Års havde altså vundet en mødesejr, men derved

var der dog ingen jernbane kommet. Tværtimod vaf
baneanlæggene rykket ud i en ubestemmelig frem-
tid. Det udvalg, som Års-mødet havde nedsat, fik
derfor en temmelig passiv opgave, hvis udsigter
nærmede sig håbløsheden, da Løgstør Avis med-
delte, at den første komit6 havde fået den besked

i København, at der krævedes absolut enighed for
at få regeringsforslaget ført igennem. Splittelsen
var nu så åbenbar, at der var de bedste betingelser

for, at det hele slet ikke blev til noget.

Under sådanne omstændigheder var der ikke andet
at falde tilbage på end avispolemik. Denne udvik-
lede sig livligt i de følgende måneder til langt hen i
april. Møller Madsen førte med stor dygtighed »gaf-
Ielbanetropperne<< mod en række personer fra for-
skellige lejre, der alle holdt på regeringsforslaget.

Ved den senere behandling i landstinget sluttede
Venstre sig til gaffelbane-forslaget, hvorved der altså

var sat forsvarlig bom for jernbanekørsel i Vest-
himmerland foreløbig. Først med forhandlingspoli-
tikens begyndelse blev der igen mulighed for at

komme til at tale om sagerne, og der opnåedes da

allerede ved lov af 12. april 1BB9 et kompromis om

Hobro-Løgstør banen, hvorved ikke Års men Åle-
strup blev knudepunkt for gaffelbanen, og hvorved
Arden og alle nordligere stationer gik ud af pro-
jektet, og Hobro blev udgangspunktet fra stam-

banen. I realiteten vil det sige, at alle væsentlige

punkter af regeringsforslaget blev gennemf,ørt, og at

Års trak det korteste strå. At Års så alligevel fik en

slags gaffelbane med åbningen af Års-Nibe-Sven-
strup Jernbane i 1BB9 er en anden sag.

Swrahammar Lisid Jcirnuiig
Af O. Wi.nther Laursen

Sveriges industribaner er et interessant) men (i Danmark
(Red.)) stort set uopdyrket område, som det turde være
interessant at se lidt nærmere på.

En af de tidligst byggede er Surahammar - Lisjti Jårnvåg,
der anlagdes i årene 1875176 og som forbandt Surahammar

Jårnverk i Våstmanland med godset Lisjci, som hørte til
jernværket. Banen var først og fremmest beregnet for trans-
port af tørv og skovprodukter fra Lisjti til Surahammar, som i
øvrigt først fik forbindelse med de øvrige svenske baner
i 1899.

Sporvidden var 1093 mm; denne ejendommelige spor-

vidde valgtes, fordi samme anvendtes af Kiiping-Uttenberg
Jårnvåg, og en forlængelse af Lisj6-banen til et punkt på

KUJ var planlagt for således at skabe forbindelse til havnen
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0e 0anske Farvelahriltlter A/S

Brydehusvej 16 - Ballerup

Tlf. 97 02 05

Lind Jaeobsen & Co.

Dronningens Tværgade 50 - K

Ttf. Mt 88 16

Agerskov Sogns Spare-

og Lånekasse

Trf. (048) 3 31 13

Kqi Neckelmqnn A/S

Silkeborg

Tlf. 33 33

HIøRRIl{G PRIUATBAI{ER

Hjørring

,rSkagensbanen"
Privatbane

Irf. (084) 4 10 10

H. Albertsen og Søn

Farvehandel

Jernbanegade 15 - Nykøbing F.

Trf. (03) 85 00 57



i K6ping. Denne forlængelse blev dog aldrig bygget. så Lisjii
forbler,banens endcstation. Banens totallængde var 10.384 rn.

tr'Ian besluttede, at banen, der r ar Surahaurrrrar. Bruk's
eiendom. skulle åbnes som lokomotivbane, og fra Kristine-
harnns l{ekanisk:r \,-erkstad indkøbtes et O-B-Or loko. sont
fik navnet >>Vaulunder<<. Skinner anskaffedes fra den ncd-
lagte Norbergs Jårnr'åg. og 24 åbnc og 2 lukkede godsvognc
Ier crcdes lige ledes fra Kristinehamns ]Ickaniska \r'er.kstad.
\,osnene var dog ikke nlel de var oprindelig leverede til
Kristincharrrn Sjii:inciens Jår'nr':ig.

B:rnen har kun haft lokornotivet »Vaulunder<<. og dette er
lykkeligvis bevaret på det vderst inreressante rærksmuseum i
Surahamrnar - sammen mcd en person\ogn og en godsvogn.
Andrc triitionsnridler har dog også r'ze rct anr endt. Lindcr
før'ste verdenskrig benyttedes en tid lang heste. og medens
lokornotivet i 1917 genremgik en stolre repar:rtion, anvendtes
okser. En kuriositet \ar ))lnotorvognen<<; >>Bruket<rs disponent
Sjtihohn indb,vggede i en m:rlketransportvogn en påhængs-
motor) sorlr trak I ognen Yia et remtræk. Da r.ognen som regel
rnåtte hentes pr:. hest, opga\ rnan dog hurtigt eksperimentet.

Nogen offentlig persontrafik har banen aldrig haft. men på
firrnaets kontorer i Lisj6 og Suraharnmar kunne man få ud-
leveret gratis billetter, på hr.ilke firmaet mcd påtr;,k frasagde
sig ansrar i tilfælde af ul1'kkel rn.r-. Disse billctter fandtes
med b:ide svensk. t1-sk og engelsk tekst. Ydernrere arlangcrc-
des pir sommerdage udflugter til Lisjci. og deltager.ne befor-
dredes da i åbne. lør'pyntede godsrognc

En årr:rkke gjorde banen god fildcst. rnen da toneproduk-
tionen indstilledes. og landevejstrafikken gjorde sig g..eldende
for de ør'rige tlansporters redkorlrrende. ntisrede banen sin
bet,vdning og nedlagdes i 1926

;,1,'aulunder<< nred sidste tog lra Lisjii. (1926).
Foto: Surahammar Bruk.

Rangeringen på \'zcrkets oilråde foregår nu rned moderne
djesellokonrotiver. men en overgang anvendtes en gammel
O-C-O saddeltankmaskine (Sharp & Stovart 12429 l1B7+),
som i 191B indkøbtes fra Oreliisund-Flen-\{estmanlands
Jårnråg (OFWJ nr. 2). Endviderc kan nze\nes) at det nær-
Iiggendc SvaniL Bruk, sorn ejes af Surah:unrnar Bruk, i nogle
år anrcndte et interessant loko på cn kort tilslutningsbane;
dct lar Stockholm-Våsterås-Bergslagens Jårn','åg's nr'. 11

(\Iotala /36 /1880) af tlpen 1-.A.-Or. indkøbt i 1912.

Sluttelig nrå gores opm:erksorn på. at de f)este opl,rsninger
onr Lisjo-bancn cr" hcntct fra I(arnrer Fritz -A,ndersson's be-

skrirclse al banen i >Tekniska lluseets Årsbok«. irrgang 1961.

Kommende møder og udllugter
Onsdag den 19. aprilkl. 19.30 i A.S.F.'s lokaler,

Frederiksgade 45, Århus C.

Foredrag af sektionsingeniØr P. E. Harby om
>>Spor og sporplaner<< - et lidt upåagtet, men i
bogstaveligste forstand grundlæggende emne om
>>banen af jern<<.

Tirsdag den 25. april kl. 20 i Folkets Hus, Eng-
havevej 40, København V.

Ordinær generalforsamling (se side 3).

Torsdag den 4. maj (Kristi Himmelfartsdag).
Udflugt på strækningerne Fredericia-Vejle-Brande-
Silkeborg-Skanderborg-Århus med sær- og arbejds-
tog fremført af DSB-damploko litra H.

Planen for udflugten er:

Fredericia afg. I 1.25

afg. 12.05
ank. 13.55

Vejle H.
Brande

Kaffepause.

Brande afg. 15.00
Silkeborg afg. 17.00

Skanderborg .. ank. 18.20
Århus H. .... ank. 19.00

Mellem Fredricia og Vejle er særtoget gennem-

kørende - mellem Vejle og Silkeborg fremføres toget
som arbejdstog (med fotostop bl. a. i Grejsdalen og
Funderdalen). Mellem Silkeborg og Skanderborg
samt Skanderborg og Århus er særtoget gennem-

kørende der arrangeres dog fotostop melle m
Svejbæk og Laven.

Oprangering: Damploko, litra H - ECO 2 CM
samt godsvogne.

Der arrangeres fællesrejse til og fra stationer på stræk-
ningerne København H. Fredericia/Århus H. København H.,
sarnt Århus H. Fredericia.

Udrejsen foretages således: Srcrtog: København H. afg. kl.
7.11 (forbindelse fra Kystbanens tog 1406) - Roskilde afg-
kl. 7.20 Korsør afg. kl. B 3l Odense afg. kl. 10.20 -
Fredericia ank. kl. 11.00. (Særtoget kØres al 3-uogns lyntog,
litta MS, sorn overføres ovcr Storeb:clt). Dcltagere fra Århus
(og rnellernstationer) til Fredericia ben-vtter tog 50 (Århus H.



Lolland-Falster Bremseservice
vi Knud Madsen

Bemærk: Fra 113 også koblingsservice

Skovvej 49 - Sakskøbing

TIf, 89 47 16

A/S P, WUTFF

CIGARFABRIKKER

Det Fyenske Trælastkompagni

A/S

Seebladsgade - Odense

Trf, (09) 122222

Metaltrykkeriet

,rRurrra"
GI. Kongevej 33 - V

Ttf. vE 54 89

10



afg. kl. 8.50 Fredericia ank. kl. 10.23 - se i ør'rigt >>Tog-

plan<< og >:Danmarks Rejscforbindelser«).
Hjemrejsen foletages således: Tog BB (lyntog »Aros«):

Århus H. afg l;1. 19.12 - København H. ank. kI.0.07 (Tider
for mcllemstationcr sc »Togplan« og »Danmarks Rejsefor-
bindelser« ) .

Pris for deltagelse er:

>>H-maskine-turen<< Fredericia-Vejle-Brande-Sil-
keborg-skanderborg-Århus : kr. 30,00.

»Tilslutningsbilletternes<< pris er:
Fra København og Roskilde .. kr. 53,00
Fra Korsør kr. 46,00
Fra Odense kr. 31,00

(Ovennævnte priser dækker billetprisen fra nævn-
te stationer lil Frede ricia og retur fra Århus til
nævnte stationer - betaling for pladsbilletter er
inkluderet ) .

Fra Århus til Fredericia
(tog 50) kr. 14,60
Fra Fredericia til Århus
(tog BB) kr. 14,60

Fripas er ikke gyldige til sær- og arbejdstogene
(»H-maskineturen<< ).

Tilmeldelse sker ved snarest - og senest den 28.
april - at indsætte kr. 30,00 (»H-maskineturen<<)
* (om deltagelse i >>fælles<< til- og frarejse ønskes)

beløbet svarende til »tilslutningsbilletten<<s pris (se

ovenfor) på postgirokonto 6 73 9+, adresseret P.

Thomassen, Strandvejen 201, Hellerup. Indbeta-
ling ved check fra"bedes. Postgirokvitteringen, der
skal medbringes, ombyttes med kontrolbillet i togene.

*
Langt om længe er det lykkedes at få tilrettelagt en tur.

som vi fra rnange medlenrmers side har fået anmodningel om
at arrangere.

Vi slår to fluer med 6t smæk: Kører en uforglemmelig tur
med >>den tavse dansker<<, som t1'skerne undel kligen misunde-
ligt kaldte H-maskinen, der ofte var de femkoblede t,vske loko
langt overlegenr og ser et af de smukkeste steder. man kan se

fra en jernbane, nernlig Funderdalen; den srnukke bro i det
åbne og meget bakkede telræn med llngskråninger og søjle-
formede enebærbuske.

Grejsdalen og strækningen Silkeborg-Skanderborg runlrner
også megen landskabelig skønhed, men disse steder cr vel
mcre kendte af de lcjsende.

Der bliver nok at se på turen, både jernbanemæssigt og

landskabcligt. Vi håbcr på stor dcltagelse og ønsker de frern-
rnødte en god tur med mange gode fotominder.

P. Thomassen,

*
En gruppe af bl. a. DJK-medlemrner i ^A,lborg er hver

rnandag fra kl. 19.30 til kl. 23.00 samlet til klubaften, hvor'
der over en kop kaffe drøftes vor fælles interesse: Jernbanen.
På mødeadressen har en af klubbens rnedlemmer en nodcl-
jernbane under anlæg. som rnedlemmer har {ri adgang til.

Hvis der i Ålborg-området findes flere rnedlemmer af DJK,
der er interesseret i vor klub, cr disse meget velkomne. Vores

mødeadresse er: Skipper Clemer)ts Gade 3, lo{tsetagen, anden
indgang i porten, Kontaktrnand er: Skomagelmester K. E.
Niclsen. Skipper Clements Gade 3, Ålborg, tlf.: (08) 137B2l.

SVENSKA

;ÅnNvÅcSKLUBBEN

Kommende udfugt

Sondag den 21. ræaj: Udflugt på de smalsporede (891 mm)
tidl. >\råstergdtland-Gijteborg Jårnr,åigar<< med sær- og ar-
bejdstog flemfør't af darrploko VGJ nr. 31 og person- og

rejsegodsvogne (alle tilhørende >>Store Lundby Jårnvågs-
rnuseum<< ). Udflugten er arrangeret af Svenska Jårnvågsklub-
ben, Stockholrn.

Progralluet er': Goteborg \,-. afg. kl. 7.00 (mødetid kl.
6.3C) - kørscl ad >\'åstgcitabanen« til Skara ank. kl. 12.50.

Efter frokostophold retr-rlneres kl. 14.00 til Sjdvik (museunrs-
rnateriellets hjernstation). Retur til Goteborg V. ank. kl. 17.34
(med skinlebusrog ) .

Forbindelsestog: Fra Københarn H. kl. 21.25 (lørdag)
G6teborg ank. -1.01 (sovevogn. hvis ønskes deltagere, der
benl'tter' ,co\evogn. kan forblive i denne indtil kl. 6.00). Fra
Gorebolg C. kl. 18.+5 (togskifte i Halmstad) København
H. ank. kl. 0.20.

Pris lor dehagelse: >>\rGJ-turen« (Gciteborg Skara Gijte-
borg): ,Si'. kt. 15,- (ca. da. kr. 61,-). Tilmeldelse sker ved
indsættelse af nær'nte beløb på svensk postgirokonto 65 20 00,

adlesseret Srenska Jårnvrigsklubben, Resetjånsten, Hågersten,

Sverige: indbetaling må finde sted senest den 5. ntaj. Tilslut-
ningsbillettel for rejsen København-Giiteborg København å

da- kr. 80,90 (35 /o rabat) evt. sovepladsbillet å da. kr. 25,70
sarnt obligatorisk siddepladsbillet å da. kr. 3,50 (ti1 brug i
hjemrejsetoget »Sydvåsten«) kan bestilles hos >>Svenske Stats-
baners Rejseblu'eau«, Købcnhavns Hovedbancgård, Købcn-
havn V. ved personlig, skriftlig eller evt. telefonisk (tlf.: (01)
11 75 00) henr.endelse senest rlen 9. ma.j. Ved tilslutningsbil-
letbestilling må rejseformå1et opgives.

Deltagere fr:r Jylland kan rred fordcl lejsc via Fredcriks-
havn Gciteborg. (Se »Sess:rn-Linjen«s fartplan i >>Danmarks

Rejsef orbindelser<< ) .

HUSK
»>H-Maskine turen<< den 4. mai

Vort forsidebillede
DJ K's udf lugtstog på

1212 1967.
Manden

GDS (ved Gilleleje) den

bag kameraet var: Einar Hoff.

1l



LANDBOSPAREKASSEN

Torvet - Ribe

Tlf . (054) 213 33

Nyborg forenede Trælastforretninger

Strandvej 1 - Nyborg

Tlf. (0s) sl 11 46

CARL NIELSEN A/S

Vestergade 68 - Odense

Tlf, (0e) 120525

Kom til

Arbejder Spare- og Lånekasse

for Aarhus og Omegn

Tlf . [06) 12 62 55

DALBY MASKINFORRETNING

Dalby pr. Krogstrup Sj.

Tlf. (03) 326 - Dalby e5

MARIBO AUTOOPRETNING

v/ Kjeld Pedersen

Vesterbro 18 - Maribo

Tlf. (03) 885 - e25

BOTVED BOATS A/S

Volden 13 - Slagelse

Tlf. (03) 52 38 88

Dronningmølle Autoværksted

v/ Rosenmejer Nielsen

Dronningmølle

Tlf. (03) 20e - 173

Fa. ERIK JOHANSEN & CO. A/S

Kejlstrupvej 3 - Birkerød

Tlf, (03) 81 2e 11

,,DANSK AUTOVÆRN.

Lyngbygade 68-72 - Silkeborg

Tlf. (0681) - 637

FBEDERICIA BIO

Tlf. (ose) 2 04 90

Feriehjemmet

.GILBJERGHOVED.

v/ W. Munch

Gilleje

Trf. (0s) 301 - 369



DSB

I februar er sket følgende til- og afgang af rul-
lcnde materiel:

Fra »A/S Frichs« og >>Vognfabrikken Scandia
A/S« er leveret 3 stk. elektriske 2-vognstog, litra
MM/FS 7601/7 101-760317103 (officielt overta-
get). (Den ll3 og 1ll3 er overtørt yderligere to
togsæt fra Randers til Enghave maskindepot).

Fra >>Vognfabrikken Scandia A/S« er leveret 32
stk. lukkede godsvogne (med skydevægge ) , litra
His, nr.2102398-2102429, samt 10 stk. lukkede
storrums-godsvogne, nr. 083 5 258 083 5 267, be-
stilt af >.Carlsberg Bryggerierne<<.

Traktor nr. 31 (Breuer 1930/60 hk - diesel) er
udrangeret.

6 stk. person- og rejsegodsvogne er udranseret:
co 25t5, 2743, 2746, 2762 - CP 2816 _ ECO
6306.

CM 2131, 2181 og CP 2912 er overflyttet fra
1. til 2. distrikt.

*
Hos »A/S Frichs« er bestilt 20 stk. diesel-hydrau-

liske rangertraktorer nr. 27 l-290 til levering i 1968/
69. Traktorernc vil i det store og hele blive identiske
med de i 1966 leverede (nr. 251 270).

Fra »Krupp-Ardelt« i Wilhelmshaven ankom i
begyndelsen af marts de to der bestilte kørekraner
(for driftsuheld m.v.) nr. 145 og 146. Kørekran
nr. 145 fir som løbevogn, specialvogn nr. 439
(ex TF 8116) og som mandskabs- og værksteds-
vogn, specialvogn nr. 425 (ex ZF 5000+7 - tidl.
privatejet fisketransportvogn) - kørekran nr. 146
får tilsvarende: Specialvogn nr. 438 (ex. TF Bl30)
og specialvogn nr. 426 (ex ZF 50013+). Hjemste-
derne bliver: Københavns Godsbanegård (145) og
Fredericia ( 140 ) . Gb's nuværende kørekran nr.
143 forventes flyttet til Rødby Færge. En nærmere
beskrivelse af kørekranerne bringes i »Vingehjulet«
nr. 7 167 (t)l+).

Ombygningen af de 10 stk. Cl-vogne til styre-
\/ogne, Iitra CLS (se »Jernbanen<<, nr. I lG7 , side 12)
bliver af større omfang end først antaget. Begge
vognender afskæres og forsynes med >>B-vogns-en-
der<< - styrekup6-enden vil få et udseende svarende
til de nye S-togs; det indre udstyr fornyes fuld-
stændigt. Udtaget til ombygning er Cl-vognene
nr. 1538, 1572, 1588, 1590, 1601, 1602, 1605, 1606,
1608 og 1610.

*
Der komrner flere norske person\/ogne på dansk spor sam-

tidig med sornmerkøreplanens indførelse den 28. maj. I

kort fortolt
>Skandiapilen<<, togenc 4351+60 indsættes to NSB-person-
vogne, litra AB og B i »Oslonatekspressen<(, togene 485/460
to NSB-sovevogne foruden den allerede velkendte NSB B-
vogn (med hvilestole).

*
Den 16. febmar passerede et UlC-prøvetog Danmark

(Rødby Færge Helsingør) på vej fra Tyskland til Sverige og
\orge. Togsættet bestod af 14 godsvogne udstyrede med
forskellig tYpe alrtomatiske centralkoblinger samt en måle-
\:ogn.

SJ og NSB skal for UIC (Internationale Jernbaneunion)
udføre samrnenlignende prøver af de forskellige automat-kob-
lingstyper under vanskelige klimatiske forhold. Forsøgene
foretages i ligtige »kuldehuller«, bl. a. strækningerne Brunflo
Ostersund-Trondheim og Kiruna \arvik, og forsøgsperioden
strækker sig fra 20. fcbruar til 14. april. Godsvognene kom-
rner fra DB. FS og S\CF og er udstyrede rned koblinger af
fabrikaterne »Linicopler<<. »Willison« og >>Breda<<.

Det kan allcrede nu antages for givet. ac UIC ikke vil
anbefalc et bestemt fabrikat, rlcn snarere udvikle en koblings-
type af >>samntenblagte born<<.

*
Den 27. februar nedlagdes Lersøen som transit-rangerbane-

gård - foreløbig i en forsøgsperiode og godstog, der hidtil
har arbejdet på banegården. sendes nu direkte til (eller r.ia)
Københar,'ns Godsbanegård ellcr som hele samlede tog f ra
Korsør'/Rødby' Færge til Helsingør., hvilket har rnedført store
ændringel i toggangen.

Faldel folsøget tilfredsstillende ud, r,il ordningen blive gjort
permanent fra koreplansskiftet den 28. maj. Nedlæggelsen af
Lersoen skulle n'redføre besparelser, dcr repræsenterer et år-
ligt belob på rrrindst 1,2 rnillioner kroner.

Paradol;salt nok har den lille elfektiut arbejdende langer-
banegåtd ttetop fået en >>make-up<<, der ikke kan haue urzret
gattske gtatis. og ert jcrnbaneentusiast kan da ikkc lade ucere
ntcd at tenl;e på, at lnan nu har en chance for,for et be-
skt'dcttt belob. at skalfe si.g en opstillingsbanegård lor pcrson-
uognstnatetielltt et sted htor det endda er muligt at opstille
et taskeanla:g til udtendig rengoring. Bliuer strrekningen
Østerport Lersoen udstl'ret med autornatisk linieblok, kan
stalnnletne l;orcs lct og bekuetnt ti.l og fra Ilouedbanegården

og togntasl:inerne kan køres til og lra Gb's maskindepot uia
Godslorbindelsesbanen. Itleen er hermed uederlagslrit ouer-
ladt til statsbanetnes ltdelse.

*
Den 7. og B. marts blev der foretaget prøvekørsel Køben-

havn-Berlin og rerlrr nred DSB-materiel: \{o-AV-cAR. -
Hensigten \ar at prø\,e muligheden af at overtage DR-kørslen
(med motorvognssættet) i >>Neptun<< i vintcrkøreplansperioden
1967 l68.

*
Den n1 \,'ojens station blev officielt indviet den 13. marts.

En beskrivelse af anlægsarbejderne m. r'. bringes i »Vinge-
hjulet« nr. 6167 (2513) og nr. 7167 (1011).

*
De første nye S-togs-r,ogne blev sat i regul.rl trafik onsdag

den 15. marts. Et 6-vognstog indsattes i et BxJøb.

Denne spaltes redaktØr var: Erik B. Jonsen.

Jernbonenyt
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Fa. NIEMANN - MøBLER

Vestergade 13 - Saxkjøbing

Trf, (03) 89 45 32

STRøMPEHUSET

Vestergade 5 - Varde

Tlf. (052) 20875

Trøjborgs Akvarie- og Fugleforretning

Otto Rudsgade 46 - Aarhus N

Tlf, (06) 16 87 62

BRDB. LYKKEGAARD

Cementstøberi

Triervej 29 - Herning

A/S MOTOR COMPANY

Kolding

HOED KALKVÆBK

Balle - Jylland

Tlf. (063 - I 27 11) Balle 16

KVETNY & SøNNER STOLEFABRIK A/S

Toftebakken 4-8 - Birkerød

TlL 81 12 07

Leverandør til stat og kommune

LYAC AKKUMULATOR SEBVICE

Bogensevej 29 - Næsby pr. Odense

HUNDSTRUP KBO

Hundstrup pr, V. Skjerninge - Fyn

Tlf. (0s) 24 13 50

STøT DANSK ABBEJDE

HM

LAUR. JENSENS BOGTRYKKERI

Brogade 12 - Saxkjøbing

Tlf. (03) 8s 4206

SVENDBORG GULVBELÆGNING

Vestergade 96 - Svendborg

Trf . (0e) 21 26 32

Vær velklædt. . .

vær WINDSOR klædt. ..
VINDSOR flerre- og drengeekvipering

Nørregade 20 - Nyborg - Tlf, 31 18 11

MASKINFABRIKKEN "TAARUP-

Taarup Strandvej - Kerteminde

Trf. (0s) 3210 70

MORUD MøBELFABRIK

Morud - Fyn

Tlf. (oe) 96 40 69

ERIK NIELSEN
Vognmand

Øster Møllevej 6 - Faaborg
Trf. (09) 61 06 57

RECORD VASK

Korsgade 20 - Nyborg
Tlf. (os) 31 11oo

ASNÆS TEGLVÆRK A/S

Asnæs

Trf . (05) 451137

ARTHUR J. ANDERSEN
Købmand

Grimstrup v/ Hovedvej 7 pr. Maribo
Trf , (03) 885 - 317

DUNKÆR AUTOSERVICE

St. Rise pr. Dunkær - Ærø

Trf . (oe) 52 'r5 38



Uduendige påskrifter på f)erslnuognsnxateriellet

2.

3.

4.

5.

6.

1. Ejendomsforvaltningens eller selskabets initialer (og evt.
bomærke).
lnlernationalt cifferlitra (vognnummer).
Nationalt bogstav-/cillerlitra.
Taravægt i tons og siddepladsantal, *)
RIC-signatur (og evt. signatur for elektrisk varmeudstyr).
lnitialer på RIC-kontrollerende forvaltning (af privatejede
vogne).

7. Signatur lor højttalerudstyr eller -ledning.
8. Revisionssignatur. (Sidste undersøgelse).
9. Signatur lor .længde over pufler. og .centerafstand

mellem bogiernes drejetappe..
10. Forkortelse af tryklultbremsens betegnelse og angivelse

af bremsevægte.
Signatur for vogne med "R"-bremse.
Nationale bremsepåskrilter. +)

Klassebetegnelse (kun personvogne).
Kursvognsskilt.
Nummerskilt (vognløbsnummer).
Påskrift 6m "7ygg1s"/,,ikke-rygere*-afdeling. 

#)

Hjemstedstation. *)

Felt for mærkesedler (vedr. undersøgelse o, lign.).
Signatur for "løftested.. 

*)
Bånd for angivelse af 1. klasse,
Lastgrænseangivelse (kun post- og/eller rejsegodsvogne).
-MC.-signatur (kun vogne tilhørende "OSShD"-lorvalt-
ninger). *)

Anbringes ikke på DSB.vogne, (Taravægt angives kun på BlC-mærkede
DSB-vogne (pkt. 4); siddepladsantal dog på alle vogne).

1) Påskriften ikke obligalorisk.

2) AI pladshensyn eller ringe synlighed på grund al åbenlstående dør kan
påskriften anbringes i samme hojde mellem 1. og 2. vindue.

Kun på post- og/eller rejsegodsvogne.

Anbringelsesstedet kan kun anbefales på eksisterende vogne (obligato-
risk på nyanskallede Yogne).

Kun obligatorisk på vogne, der endnu ikke er internationall litreret.

På kombinerede 1./2. klasses-vogne påløres lo ial elter hinanden, ad.
skilt a1 tankestreg; ,ørste tal angiver siddepladsantal på 1. klasse,
andet tal angiver siddepladsantal på 2. klasse.
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11.

12.
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Påskrifterne og signaturerne anbringes på hver vognside i

den samme rækkefølge lra venstre mod høire. (Pkt. 20 - på

kombinerede 1./2. klasses-vogne - ifølge dets natur - dog

undtaget).

Den 1. januar 1965 trådte en aftale rnellem jernbanefor-
valtningcr tiisluttet UIC og OSShD - om ensartet anbringelse
af påskrifter og kursvogns- og vognløbsnurnrnerskilte på pcr-
sonsmateriellet (herunder post- og rejscgodsvogne) i kraft.
Bestemmelserne er nærrnerc nedfældet i den seneste udgave af
RlC-overenskomsten (»Overenskomst om den gensidige be-

nyttelse af person- og rejsegodsvogne i international trafik«)

- udgave \.Iadrid 1967.

Det nye påskriftmønster bringes i dette nummer af >>Jern-

banen<<, idet det er hensigten i komrnende numre at bringe
en nærmere redegørelse for de mange påskrifter og signaturer,
samt de reglementariske bestemmelser, der knytter sig hertil.
Der vil ligeledes blive bragt en kompletterende oversigt over
DSB's »lokale påskrifter<<' 

Erik B. Jonsen.

-ro
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LEIF HANSEN
Vognmand - 2 Flytteforretninger

Svendsgade 45 - Vejle
Ttf. (0581) 613

OXBøL OG OMEGNS BRUGSFORENING

Tlf. (052 - 74211) Oxbøl 35

VESTBYENS FARVEHANDEL
v/ Hr. Alsund

Strandbygade 56 - Esbjerg
Tlf. (051) 21e 82

KøB DANSK

S+K

THOMSENS HOTEL

Pilegade 53 - Nakskov

Trf. (03 925) 400

UNO-X Benzin
v/ H. Houlind

Ringstedvej 35 - Holbæk
Trf. (03) 43 35 70

.BRODEBIBODEN..

v/ Litly Hansen

Vestergade 11 - Saxkjøbing
Ttf. (03) 89 41 55

BISCUITFABRIKKEN NATIONAL

Finsensvej 37 - København F

Tlf. (01) Go 7232

M. SøBENSEN
rådgivende ingeniør

Søvænget 28 - Maribo
Tfi.254

BANEGÅRDENS KIOSK

Stationen - Nakskov
Trf, (03) e25 - 8O7

16

H. J. SIMONSEN & CO.

Sped ition

St. Kongensgade 63 A - København K

Trf. (01) 15 0o 22

FA. HARRY OLSEN

El artikler

Nørrebrogade 5 - København N

Tlf . (01) 3s 18 05

J, PAASKESEN
Pølsebrød

Egegaardsvej 15 - Vanløse

Tlf . (01) 70 25 40

GøSTA GULDMANN HANSEN

Vand-Varme-Sanitet

Nørrebrogade 8 - Fredericia
Tlf. (ose) 2 19 70

ELEKTROMEKANO A/S

Aarhusgade 88 - København Ø

Tlf. (01) TR 43 43

GLARBO SAVVÆBK
v/ Carl Hull

Gammel Rye St. - Jylland
Tlf. (0681) GI. Rye 70

KNUD ANDERSEN
Dalsøgas

Jernbanegade 17 - Hjørring
Tlf. 510

EBELTOFT_TBUSTBUP PB IVATBANE

Tlf. (063) 4 1o 38

JASON
Lædervaref orretn ing

Kongensgade 98 - Esbjerg
Tlf. 2 3s 34

A/S UNrKA VÆV

Sølvgade 38 - København V

TIf, Ml 51 61



Foreningsnyt

kr. 8,50
udsolgt
udsolgt

supplement til 1. del) kr. 15,00
6. Nakskov-Rødby Jernbane kr. 12,00
7, Museumsbanen og Maribo-Bandholm

Jernbane kr. 3,00

KONTINGENT
Kassereren beder om snarlig indbetaling af kon-

tingent for 1967 - der var vedlagt giro-indbetalings-
kort i tidsskriftets nr. 8/66 (december) - og skulle
det være bortkommet, finder De Iet kassererens
adresse og postgironummeret på side 3.

Husk at påføre giroindbetalingskortet Deres med-
lemsnummer - og husk at Dcres kr.ittcringsdel skal
indsættes i >>medlemsstamkortet<<.

>>Ekstra-kontingenter<< modtages gerne - der takkes
hermed for sådanne allerede modtagne.

Opmærksomhcden henledes pi, at kun medlem-
mer med gyldigt medlemsliort har adgang til at del-
tage i generalforsainlingen og at >>Avispostkon-
toret<< standscr tilsendelsen af >>Jernbanen<< (fr. o. m.
nr. 4167 maj ) til meCiemmer, der ikke senest den
15. april har betait det skyldige medlemskontingent
for 1967.

DJK's bogserie

LY N GBY-V ED BÆK
JEB N BAN E

De to nyheder i bogserien, nr. 17 »Lyngby-Ved-
bæk Jernbane« og nr. 18 »Mariba-Torrig Jern-
bane«, er nu begge på lager - og kan rekvireres som
nedenfor aniørt.

B. Langelandsbanen kr.
9. Vejle-Give Jernbane kr.

10. Kolding-Egtved Jernbane ....................... kr.
11. Nakskov-Kragenæs Jernbane 1915-1965 .... kr.
12. Skagensbanen 1890-i965 ........................ kr.
13. Vodskov-Østervrå Banen ......... kr.
14. Hjørring Ålbæk og Hirtshalsbanen

16,00

1 2,00

15,00

I 2,00
12,00

14,00

Bogserien omfatter nu:
Næstved-Præstø-Mern Banen ..................
Maribo-Bandholm Jernbane
Hørve-Værslev Jernbane
Fortegnelse over danske jernbaners motor-
materiel, 1. del (motorlokomotiver, motor-
vogne, S-tog, lyntog m. v.) ..............,...... kr. 10,00
2. del (forsøgsvogne, skinnebusmateriel samt

1925-1965 kr. 12,00
15. Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banen ....... kr. 20,00
16. Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen kr. 19,00
17. Lyngb,v-Vedbæk Jernbane ....................... kr. 25,00
18. \{aribo Torrig Jernbane .............. kr. 15.00

Publikation nr. 4 er næsten udsolgt.

Bøgerne kan erhverves ved indbetaling af oven-
nævnte beløb * porto (kr. 0,40 pr. publikation -
nr. 15, 16 og 17 dog kr. 1,10 pr. publikation) på
postgirokonto 6 739+, P. Thomasscn, Strandvejen
20 l, Hellerup. Ved køb af tre bøger - eller flere -
er portoen i alt kr. 1,50.

Af holdte møder og udflugter

Søndag den 12. februar genlød Gribskov vcl for sidste
g.angl.' - af et damplokornotirs fløjtc. Der deltog 115 rned-
Ierrrrner i udflugten, cler havde til formål at tage afsked mcd
C-maskinen og genncnkøre begge Gribskovbanens str'æknin-
ger'. Udturen gik g)at - mcd r.cllykkede fotostop lorskelligc
stcder i skoren sent sk:rl sy'net glerrrnes, af maskinen >>ban-

kcnde« op fra K:rgerup rnod Storkerad tlinbræt. Dfter fro-
kostopholdet i Gilleleje gik dct rnindre glat. Ved zrnkomsten
til Kagerup konstateledes det. at r':rndkrancn bcstemt ikke
kunne nå hcn til C-naskinens r:rndr:rnk (dcn var jo kon-
strueret til GDS's rnaskiners sidcvandtanke), så C-rnaskinen
måtte pir de sidste dr'åbcr suse til I{illerød ef tcr en

»snaps<<. Den operation kostede en fot'sinkclse på 50 minutter
(arbejdstoget måtte afsendes cfter et plantog). men dct h-k-
kcdes dog at få afviklet et par fotostop på 'Iisvildelejestr.ek-

ningen, selv om der efterhånden var lovligt lidt ly's for foto-
graferne. I Tisvildeleje blev opholdet kun på 10 rninutter -
og vi tabte tid på hjcmturen - men der var enighed orn, at
det trods alt var en vellykket dag. (Se forsidebilledct).

(BC),
*

Den 20. februar afholdt Nordjyske afdeling generalforsam-
ling i banegårdens restaurant, Århus H., og der r,ar med ind-
budte gæster fra Jy,dsk \'Iodel-Jernbane Klub, i a1t ca. 50
deltagere.

O. Bøy'e valgtes ti1 dirigenr. Formanden, S. P. Laurscn af-
lagde en udførlig og interessant beretning og omtalte navnlig
Nfariagerprojektet. Der havde været afholdt møde i Randers
med civilingeniør W. Bay, og af hensyn til medlemmerne ar-
bcjdes der på i fremtiden at sprede møderne noget mere, så

det ikke altid er i Århus, det foregår. Udflugten på HO og
HHJ i august havde haft ca. 150 deltagere. Lokalafdelingen
havde deltaget i den store jernbaneudstilling i Randers, hvor-
under der var arrangeret damptogstur til Spentrup, med et
salg på 700 billetter. ETJ blev også omtalt som eventuel
veteranbane.

1.

,
J.

4.

5.
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STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING
lnspektør S. Hecquet

Gedevasevej 9 - Farum
Ttf. (01) e5 03 52

VESTEBGADES FARVEHANDEL

Vestergade '17 - Saxkjøbing

Trf. (03) 89 47 37

MIMA MASKINER A/S

Kirkebjerg A116 42 - Vanløse

Ttf. (01) 71 e8 71

STøT DANSK ARBEJDE

P. G.

PENSIONATET

Løvegade 10 - Slagelse

Tlf, (03) 522836

POUL POULSEN SKO

Søndergade 19 - Saxkjøbing

Tlf . (03) 8s 42 05

,BEKLÆDNINGSMAGAS INET.

Østergade 14 - Maribo

Ttf. (03) 885 - 102

NORDISK GULF.GAS
v/ Harding Jensen

Vestergade 24 - Yarde
Tlf. (052) 211 56

N. N. MøLLER og SøN A/S
Autoforhand Ier

l. P. Nielsensvej - Ringkøbing
Tlf. (073) 20e 11

ALS.HESSELAGER FLøDE IS
Sønderborg

GøRD!NG CEMENTSTøBERI

All69ade - -Gørding - Jylland

Tlf . (051) 7 82 83

OVE HANSEN
Frisør

Silkeborgvej 35 - Herning
Tlf. (071) 2 34 54

GOTFBED PETERSEN

Autoværksted

Montanagade 27 - Aarhus C

Tlf . (06) 12 57 35

G. LIEBERGREEN

Vognmand

Borbjerg Kirkeby pr, Holstebro
Tlf . (o74) 6 'ro 5s

BROAGER SPARE- OG LÅNEKASSE
Broager - Jylland

M. P, BRANDERUP
Købmand

Søndergade - Rødekro
Tlf. (046) 6 22 65

OVE JENSEN
Va rmeinsta llation

Danmarksgade 7 - Frederikshavn
Tlf , (084J 2 00 2e

G. MELCHIOR MOSES & SøN

Strandgade 34 - København K

Trf. (01) AS 61 04

MASAGAMA THE

FA. KARL MERTZ
Orebyvej 9 - Sakskjøbing

Landbrugsmaskiner

Tlf. (03) 89 41 99



Regnskabet forelagdcs af H. Albrckt.
Som formand og sekretær genvalgtes henholdsvis S. P.

Laursen og B. Dyrholm, og til kasserer valgtes Børge Sundahl,
Langå. O. Bø1.e genvalgtes til revisor, og H. Albrekt nyyalgtes.

Der blev nedsat et arbejdsudvalg bestående af følgende:
Andersen, N{ariager, Bjerre, Randers og Erik Jensen, Ålborg,
og som suppleant E. Nielsen, ÅIborg.

Af kommende arrangementer kan nær nes cn udflugt on-
kring 1/9: Randers-Hadsund-Ålborg og retur kombineret
med kør'sel på tørvebanen i Lille Vildmose med start fra
Kongerslev, ligesom et par foredrag er planlagt til efterårs-
sæsonen.

Eftcr fælles kaffebord holdt O. Bø1e et /ztines foredrag
»Med DSB og så til fods«, og aftenen sluttede med filmen
om AHTJ og orn det garnle restaurationstog på Vrads station.

* 
O. Boye.

Den 22. februar holdt direktør Erik Johansen foredrag for
190 af foreningens medlemrner - om sin hobby: HTJ og

OHJ. Direktøren fortalte - på sin sædvanlig levende måde -
om bestræbelserne for at få HTJ's garantiperiode forlænget
10 år, on skinnebusrnateriellets modernisering, om tekniskc
forbedringer på banernes øvrige trækkraft, om sporets moder-
nisering og r.'edligeholdelse, om OHJ's andel af ombygningen
af Holbæk station. om det nye maskindepot i Holbæk, om
rutebildriften - og meget, megct mere. Det var en særdeles
interessant aften.

(BC ).
*

Sjældent har et arrangement voldt bestyrelsen større be-
k1'mringer end HOJ-turen den 26. februar; og lige så sjældent
er vi blevet så glædeligt overraskede. Lige indtil et par dage
før dagen regnede vi med at skulle afskrive en plovmand til
underskudsdækning, men det kom heldigvis til at gå ander-
ledes, idet der korn mere end dobbelt så mange rned, som ri
tippede.

Deltagelne dukkede op fla alle sider. Nogle havde over-
nattet i Horsens, andre havde taget nattoget med rugekas-
serne via Storebælt. På grund af den forventcde ringe tilslut-
ning fra medlemrner øst for Storebælt var der ikke arrangeret
fællesrejse; ingen kunne vide, at ca. 60 deltagere trodsede den
lange tilrejse og årstiden.

Værst var imidlertid den ringe udsigt til damptog, som ikke
kunne lade sig gøre, uden at det havde \,æret frost\.ejr i 14

D t K's urlllugtsto g fremlort
strand.

al HO DL 400 - oed Haldrup
Foto: P, Thornassen.

DJK's udfl,tgtstog på Hou station (HHl M 2).

Foto: P. Thomassen.

dagc. Dfter at have set det urolige banelegeme i Strandskoven
forstod alle hvorfor.

Toget var oprangeret af HO-dieselloko'et, DL 400, en D-
vogn og to C-vogne, altså godt med åbne endeperroner, der
dog ikke var så overfyldte som ellers; for den kølige vind fik
seh'de mest hærdede fans til at holde sig indenfor i vognene.

Trods personalernangel havde Horsens Privatbaners maskin-
afdeling fået tcnder 405 og et par andre rariteter trukket frem
til fotografering, og lokomotivet røg pænt op af skorstenen.
Hvis det havde været frostvejr, og sporet ville iigge stille i
Stlandskoven. så var det blevet damptur, så ville det have
\ æret ct usædvanligt syn med loko og tenderen, idet det da
har de r ærct første gang, den havde kørt på HO !

Forbavsende ruange havde kun ringc kendskab til HO, og
for dern blev tr:ren ekstra interessant. Vi kunne ikke ønske os

bedre underrettede jernbanefolk som ledsagere: Horsens Pri-
vatbaners direktør, Damgaard Andersen. trafikinspektør Lin-
dek. lokofører Gregersen og togfØrer Christoffersen.

I sindigt tempo startede vi fra Horsens; hastr,ærk er ude-
lukket på grund af de mange farlige overskærineer gennem
by-en og ad havneterrænet. Et fint fotostop havde vi efter at
have passeret broen over StensballesundJ og et højst inter-
essant efter Strandskov trinbræt, hvor det håbløst uregerlige
banelegeme i rnange år har forbitret banen driften, Banen er
her beliggende på en undergrund, bestående af en fedtet
kugleflade af ler; vandet i Florsens Fjord vasker noget af
stranden bort, og skoven nred dens solide trævækster presscr
ud nod fjorden. og så glides der. Utallige læs ballast er fyldt
på banclegemet) som skiftevis hal forskudt sig vandret og
lodret. Intet steds har ct par gule hastighedsnedsættelsesskilte
gjort rnere gavn end her.

I Falling samledcs deltagerne i ventesalen, hvor direktør
Damgaard Andersen fortalte os om banens tilblivelse og fore-
stående nedlæggelse. Et par ukendte oplysninger skrev vi os

bag øret; hvem vidste, at Falling stationsbygnin€J var større

end de ør.rige mellemstationers, fordi dcn oprindelig havde to
ventesale? Da bancn blev bygget, forlangte hofjzegermesteren

til det nærliggende gods Aakjær, at han fik sin egen >>konge-

ventesal<<, hvis han skulle tegne aktier i banen, og det fik
han. Den lille ventesal fik ligtignok senere en noget prosaisk

t9



I/S AXEL ÅKERMAN

Næsby - Fyn

Tlf. (0e) 117272

VIRUM STAUDEGABTNERI

Bakkevej 43 - Virum

Tll. 84 82 54

FA. P. HAGEN-SøRENSEN

Kragsbjergvej 22 - Odense

Tlf. (0sl 12 81 10

HOTEL LITOR!NA

Løkken - Jylland

Tlf. (0891) Løkken 44

N. C. CHRISTENSEN
Tri kotag efa brik

Pontopidansvej 4 - Herning
Tlf, (07) 120286

KAJ CHRISTIANSEN
Blikkenslagermester

Sct, Clemensvej - Skagen
Tlf. (084) 417 e3

SKOTøJSHUSET
v/ W. Dahlberg Larsen

Østergade 18 - Maribo
Tlf, Maribo 159

oDENSE TEXTTL FABBIK A/S

Thulevej 14-20 - Taarup - Odense

Tlf. (0e) 12 02 60

NYBORG HOBBYFORRETNING

Kongegade 19 - Nyborg

Tlf. 31 19 84

FONA RADIO

Vestergade 64 - Odense
Tlf, (0e) 12 33 68
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KARLA JENSEN
Pens ionat

Langelinie 20 - Odense
Tlf. (0s) 11e853

ELLEN CHRISTENSEN
Fodpleje

Østergade 49 - Hjørring
Tlf. (08e1) 3e3

PEDEB MIKKELSEN
Bager

Storegade 5 - Tarm
Tlf, (073) 7 21 11 - 32

J. THYGESEN

Autoforha nd ler

Framlev Korsvej - Harlev - Aarhus
Tlf. (061) 8 51 11 - 33

BUNDGAARDS TEXTIL

Strandbygade 4 - Esbjerg

Trf. (051) 2 06 e5

LEIF CHRISTENSEN
Autolakerer

Maribovej 22 - Nakskov
Tlf. (03 - e25) 538

KNUD PETERSEN

lnstallatør

Himmerlandsgade 54 - Aars
Trf. (086) 210 37

NORDISK GUMMIBÅDSFABRIK

Esbjerg

Trf . (0s1) 2 64 44

CITY BAGERIET

Bispensgade 30b - Hjørring

Tlf. (08e1) 1228

SALON EDITH
Damef risør

Stormgade 4 - Hjørring
Tlf. (08e1) 1383



skæbne; for d:i hofjægerrnesteren havde jagct færdig, blev den
til skomagerværksted.

Vel ankomne til Odder. hvor stationsforstander Kaster tog
imod os, spredtes deltagerne for alle vinde. Nogle foer til
remiserne, andre omkring på sporterrænet, hvor der er vogne
nok at se på. medens andre begav sig til andre forlystelser på
Centralhotellet, Bykroen og Weissenhuset (eller hvordan
Odder banegårdsrestaurants ny vært nu staver sit navn). Et
par af r,'ore medlemmer havde fået den gode id6 at lade vort
tog fremføre af HHJ-trækkraft mellem Odder og Hou, og
HHJ's direktør S. H. Nielsen stillede sig som sædvanligt vel-
villigt over fol os. Det blev den særpreegede HHJ NI 2 med
vort medlem lokofører »Jacob« sorn fører og N{øller Nielsen
som rangermester, der kørte turen, osende af hjertens lyst
(ltl 2, altså). Hou station og havnebane blev grundigt beset,
og da plantoget var ankommet til Hou. startede vort tog mod
Odder med sådan fart og præcision. at et par agterudsejlen-
de deltagere måtte i taxi til Odder til grin for de. der op-
dagede det.

Vejret havde ikke vær'et for kønt, idet solen ikke havde vist
sig, og ved afgangen fra Odder begyndte det at regne så småt.
Vi havde dog nok at tage os til undervejs til Horsens. Direk-
tør Damgaard Andersen havde i Falling foræret os diverse
gode sager, som uddeltes i toget. \r'i skulle ikke have holdt
underwejs; men den årlige oversvømmelse ved Toftumvejen
trinbræt gav så gode fotomulighederr og mange af deltagerne
har uden tvivl fået fortræffelige billeder derfra.

At turen blev en sådan succes trods årstiden og andre
viderværdigheder, skyldes naturligvis banens ledelse og per-
sonale. NIed glæde så vi, at både lokofører og togfører fik
blomster unden.ejs, og det havde de ærligt fortjent. Tak til
Horsens Privatbaner og HIU i almindelighed og HOJ i sær-
deleshed for en vellykket tur og et godt arrangement.

\Ien der er flere, DJK skylder tak for en god dag, nemlig
deltagerne. Både for den gode stemning og fordi de mødte så

talrigt.
Turlan.

Stationsf orstander
S. E. HAGENAU KASTER

Odder
Få dagc efter DJK's vellykkede udflugt pi HOJ,

HHJ og dagcn far sin 68 års fodsslsCae afgik stations-
fcrstandei {::tcr ved døden,

Kaster rer fodt og opvoksct ved HFIJ, idct hans far
var st:iio::sfo;standcr i \{allinr; i ovrigt lindcs navnet
Kastcr ved adskillige baner qennetr tiden (LVJ, SFJ,
Gedser:n.fl.), og E. Kaster tjente HIU fra 1916. I
1955 forfremmedes han fra godsekspeditør til stations-
forstander.

Alle, der har kendt Kaster som undertegnede, har
måttet beunCre hans interesser og virke for disse. Ikke
blot var han »rigtig jernbanernand« af en type, der er
ved at blive sjælden; men hans to hobbies, slægtsforsk-
ning og muscurnsvæsen, har gjort ham kendt viden om.
Odder Museum, et af landets mest idyllisk anlagte,
kan takke Kaster for sit høje stade; utallige er de

uerstattelige sager, han har skaffet det, og hans utræt-
telige iver for at skaffe det sin nuværende beliggenhed
påskønnes både af byen og de talrige turister, der har
besøgt museet i den gamle vandmølle.

Da DJK's særtog d. 26. februar rullede ind på
Odder station, modtog Kaster det på perronen og hil-
ste på sine manse bekendte blandt deltagerne med sit
sædvanlige Iune humør, og ingen ville drømme om, at
han få dage senere skulle gå bort. Var man jernbane-
interesseret, var man altid velkommen hos Kaster, og
DJK havde da også hans interesse og bevågenhed, idet
han har skaffet foreningen mange gode sager.

Kaster vil blive savnet på HHJ, af sine mange ven-
ner og ikke mindst af

I nve BøcER 
I

Carlo Andersen og Gunnar Hansen:
i\RVEL TIL DA}IPHESTEI{
Host & Scns Forlag, Købcnhavn 1967

Pris indbundet: Kr. 38,-
Or cnnær ntc r'ær ]l er netop udkornrret- og ef tcl et kort

gennens\n kcnstatercs det,:rt det drejcr sig orn cn bog, der
garr tvlris or cr allc landegrænscr. og fortæller om jelnbanernes
historic over en stol dcl:if verden fra de første spæde forsøg
med darnp',rukne \ogne til lokorrrotivcts kulmination og cnde-
ligt - noget, der på forhånd er sikker på bei,ågerrhed hos alle.
del fascineres af lokornotivcr og tog.

-{nmeldclse følger i et kommcnde numrner af »Jclnbanen<<.

EN SVENSK SUCCES - forfølger successen

>Bilder lrån Sveriges Jårnvåger 1965<< er netop udkornmet
.\r'bogen omfatter denne gang ,10 sider med i alt 63 fotogra-
fier'. der beskriver årets gang på de svenske jernbaner.

»Bilder från Sveriges Jårnr'ågar 1966« kan bcstillcs ved
indsættelse af sr,. kr. 6, på svensk postgirokonto 63 21 +7,

adresseret Frank Stenvall, Kiipenhannsr.ågen 47 .A,. Xlalmci
V.. Srcrige. Indbetaling kan finde sted på alle danslie post-
kontorer'.

Glem ikke arbejdsholdene !
Adresser - arbejdsholdenes ledere:
I(lampcnborg og Fredensborg: Svend Jørgensen, Blichers-

',,ej 5, Helsingør.
tr'Iaribo: Verner Christensen, Nluseumsgade 48, Maribo.

Tlf. (03 BB5) 1033.

l\[aribo: Niels Jensen, Frimestervej 67, København NV.
Tlf. (0172) TAga 6781 y.

Odense: Hans Gerner Christiansen, Bernstorffsvej 17, Odense
Trf. (09) t30872.

Vejle: Erik Dalgaard Eriksen, Langelinie 48. Vejle.
Tlf. (0587) 3746.

Mariager: S. P. Laursen, Falkevej 7, Randers.
11f. (064) 2658+.

21



William Bay:
DANSKE PRIVATBANERS DAMPLOKOMOTIVER
Herluf Andersens Forlag, København 1966
Pris hæftet: Kr. 58,-

Et længe følt savn af en nyttig håndbog på dansk er endelig
afhjulpet. EIter den succes, for-fatterens første udgave af
bogen fik, selv om den i sin tid udkom på engelsk, tog et
dansk forlag langt om længe initiativet til den danske udgave,
og som det måtte forventes, blev første oplag revet bort.

Selv om hundreder af jernbaneinteresserede i tidens løb har
studeret damplokomotiver med en fantastisk iver, er emnet
dog langtfra udforsket til bunds, og det er derfor umuligt at
skrive en fuldtud korrekt og udtømmende bog, da oplysninger
og billedmateriale må søges de besl'nderligste steder og ofte
kun dukker op ved rene tilfældigheder. Ved anvendelse af
utallige arbejdstimer har forfatteren formået at samle et støue
materiale end andre, og sammen med sin enestående tekniske
indsigt og erfaring har han skabt et r'ærk, der er helt uund-
værligt for alle, der er besjælet af den mest udbredte jern-
baneinteresse, nemlig »Jernbanen af igår<<.

Foruden en kolossal mængde oplysningcr indeholder bogen
fortræffelige tegninger og mange enestående fotos, hvorimel-
lem adskillige >>perler<<. Desværre kommer mangc af de fine
fotos ikke rigtig til deres ret, da der er anvendt for gode
klichcer til det papir, bogen er trykt på. (En kalamitet. som
DJK også kom ud for vcd trykningen af Hirtshalsbogen.)

Fejl og mangler er aldeles uundgåelige i r'ærker som Bals,
da mange baners arkivmateriale enten er mangelfuldt. gået
labt eller ligefrern upålideligt. lIåshc burde nogle >>gengan-
gere<< fra den tidligere udgave af bogen r'ære rettede eller
tilføjede; mange af fejlenc og manglerne sk,vldes formentlig
nrindre habile hjælpere, forfatteren har de til den oprindelige
udgave. \,-ed revisionen af stoffet til næste oplag af bogcn vil
han sikkert blive hjulpet med oph'sningel og råd af adskiltige
af DJK's medlernmer.

Er dct ikke allerede l1'kkedes Dem at sikre Dern bogen. bør
Dc bestille den. så De i hvert fald kan få den. når'2. oplag
foreligger.

PT.

SJtuiseurustDget
Den 6. sæson står for døren. Trafikken vil komme

til at strække sig over hele sommerkøreplans-perioden
(2815-17 l9), og togenes køreplan vil blive omtrent
som i 1966.

\{edlemmer. der ønsker at forrette tjenestr: r,ed tlafikkens
afvikling, bedes rnelde sig nu.

Eftcr aftale med A/S Lollandsbanen skal alle »trafikbe-
skæftigede«, d.r,.s. lokornotivførere. fl,rbødere, togførcre, ran-
gerledelc og bremsere. vzrre f;,Idt 1B år, have frrld førlighcd.
hørelse og s1n.

Tilmelding bedes foretaget på et åbcnt brevkort, der skal
indeholde følgcnde oplysninger :

.\f:endc:'cns navn:
-\f"cnderen. adrc..c: ... --

.\f senderens evt. telefonnurnrner :
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Afsenderens fødselsdag og -zir: -......--,.
Afsenderens medlemsnumrner :

Ønsker at gØre tjeneste som: --,....-,

Jeg kan følgende datoer (eller kan ikke): -....----...-

Kan (kan ikke) møde i N{aribo lørdag aften:
Har gjolt tjeneste ved \'Iuseumstoget som: år: ,,,..--,

Kortene sendes til:

TRAFIKAFDELINGE\
(tjeneste som togførcr (cfter provc). togbetjent, bremser,
postkortsælger rn. m.) :

Børge Chorfitzen,
Havsgårdsvej 12, Hellerup.

I,IASKINAFDELINGEN
(tjeneste som lokomotivfyrbøder, pudser og rangerleder (efter
prøve) samt sorn banehåndværker (srned. tømrcr. naler o.s.r,.)

ved maskin-, bane- eller signaltjenesten) :

Niels Jensen,
Frimestervej 67, København \\'.

De, der tilmelder sig, vil i beglndelsen af maj nråned mod-
tage besked fra afdelingerne. når turlisterne foleligger. -
Nærmere oplysninger om transportmrrligheder r-il blire med-
delt senere.

\/i henstiller til tjenestegorcndc personale om at nrode i
\'Iaribo lørdag aften for at r-ærc rned ril at klargore toget.
Del er overnatningsmulighedel i \Iaribo lor t.jentsttgorendt.

B. C !:ot iitzcn.

Åtej, det cr ikke lvl 3, dcr ;»stangcr signaltnostt,rl ned.<, men
tnanden rned slcærebt enderen. Foto: F. B jerre,

Sporoptagningen på stræliningen Viborg-Fårup »synger nu
på sldste vers(() og det gør MFVJ l.{ 3, der har været anvendt
ved sporoptagningerne m. v., også, hvis ikke »Nordjyske af-
deling« skaffer de nødvendis midler til køb i løbet af kort tid,

Nluseumstoget Mariager-Handest vil få hårdt brug for den
Iille nydelige mo',oi:r'oqn - jee vii derfor opfordre alle med-
Iemrncr til cndnu engang at læse S. P. Laursen's indtrængen-
de opfordring til at bidrage til »redningsaktionen«. (»Jern-
banen«, w. 1167, side 5).

Beløb, surå sorl store, kan indsættes på postgirokonto
10S6 17, adresse: S. P. Laursen, Falkevej 7, Randersl kupon
til nrodtaser mærkes »NI 3«.

F. Bjerre.



Andelsbqnken

Østergade 28 - Struer

Skal De til Be

Også i vilterhalvåret }<ører det mod

gåetrde lyntog »Neptun«, således at De

otte timer - der også indbefatter en tx
mellem Gedser og Warnemiinde - hurt

Dupliker

AAGE REENBERG
Radio - TV

Vestergade 42 - Maribo

Tlf. 914

Møllers Antikvariat
Højbroen - Nykøbing F.

Tlf. (03) 8511 47

ing udføres fra dag til dag

Aflæg visit på

VETERAN JERNBANEN

øSISJÆLLANDS JEHNBANE

Tog og Busser

Tlf. (03 - 686) 1s

Haarlev

Thiirmer & Co.

Skt. Knudsvej 41 - København V

rlin?

ugsa i vurternalvaret kører det mooerrle, gennem-

gåetrde lyntog »Neptun«, således at De I Løbet aJ ca
otte timer - der også indbefatter en behagelig sejltur
mellem Gedser og Warnemiinde - hurtigt æi bekvemt

når Berlin.

Besøg under Deres ophold de mangs museer, ud§illin-
ger og kulturelle arrangementer i DDRs hovedstad.

DD R's TU RIST- & TRAFI K ! llF0Rl'lATl0ll
Telefon Eva 6866

Ycsterbrogadc 84, København Y
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Biltog-
forbindelser PA

4 moderne færger sejler op til 28 dobbeltture pr. døgn mellem Rødby og Puttgarden,..og
det ideelle supplement er biltoget. Reserv6r plads på Deres rejsebureau eller bilklub.

]YUÅN D -FYN

genveien til kontinentet
Fugleflugtslinien -

MUNCI{EN
NARBONNE rr
AVIGNON

BASE L

( H rAS50. MllÅr{0 - BrA§a

Forlang brochurene .Ta' bilen med i toget.
bilklub. Vi ønskor Dem en god rejse.

,,rA' BltEll IIED I I0GEI"
Deres bil rejser mens De selv sover

De kører ,,om bord" om aftenen
i Puttgarden ved Fugleflugtsli-
nien eller Hamburg og vågner
udhvilet næste morgen i Mtin-
chen, Schwarzwald, Basel, ved
Bodensøen, i Østrig, ltalien, Paris
eller Sydfrankrig.

og .Fugleflugtslinien" hos Deres rejsebureau eller

FUGLEFLUGTSLINIEN . BETYDER DE SPARER TID

Bestil plads i god tid

Deulsche Brrndesbahn

UI}ID Tll EI(SIRA FERIEIlA6E

PUITGARDEN


