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Speno lnternational S, A,
Geneve

A8-stens skinneslibetog TM 410

Repræsentant i Norden:

SOPHUS BERENDSEN A/S Amaliegade 10, København K.

det intet problem at finde frem til den rigtige farte

P, Adamsen

Farve og Tapet

Gentoftegade 52

Ilf, Gentofte 1060.@SADO-MATIC

kellige nuanc

Vælg mellem 1000

Der sker noget i min spæn-
dende "Kulør-Bar".
Vi har den lantastiske SA-
DO-MATIC larvetonemaski-
ne, der på 60 sek. fremtryl-
Ier enhver nuance og til-
fredsstiller selv det mest in-
dividuelle larveønske.

Vælg mellem 1000 nuancer,
som vi præsenterer for Dem
i smukke tarvekortboger. -
Alle 1000 nuancer leveres i

Sadolins kendte mærkeva-
rekvaliteter, f. eks.: Tempo,
Sadolux, Sadosan,

På 60 sek.
blander vi

præcis den farve,
De har

S-l--

FARVETO N EMASI(IN EN



\ø DANSK JERNBANE.KLUB
FORENTNGEN STTFTET 15. JANUAR 1961

Jernbanen
Nr. 5 - 1957
7. årgang

Foreningon sr tilslultetl
Danek Model. og Jernbane Unlon (DMJU)
og MOBOP.

Forcningen samarbejder med:
Svenska Jårnvågsklubben, Stockholm,
Setedal!banens Hobbyklub, Kristiansand,
Freunde der Eisenbahn e. V., Hamburg
Sporvejshl!iorisk Selskab, KøbenhEvn,
rrmt modelJ6rnbaneklubberne I provins6n.

*
Formand l
Politladvokat, cand. jur, Birger Wilcke,
Søbqkken 24, Charlottenlund.
TlI. (01 66) OBdrup 2209.

Se kretær r

Frlmærkehandler P. Thomasscn,
Strandvejen 201, Hellerup,
(Trætretid: tlrsdag-fredag kl. 10-14).

Kasserer:
Arslsient Mogens Bruun,
LlndehøJen 10, VEnløse,
Postgironummer 11 73 80.

ilu3eumslog!l:
Trafikafd. og information:
B. Chorlltzen, tlr. (01 72) TAga 5743, eller
Marlbo Turistburoau,
tlt. (03 885) Moribo 496.

DJK Odensa-!ldålingen:
Hans Gernør Chrisliansen,
Bornstorllsvsl 17, Odense.
Tll. (90) 13 08 72.

DJK's nordiyskc rldeling :

Trcfikssslstent S. P. Laursan,
Falkevej 7, Fonders.
Tll. (064) 2 65 84.

DJK's repræsentent på Lolland-Falsterr
Tralikassistent O. K. Jensen,
Søvænget 23, Maribo.

Bcdoklør:
Konsulant Erik B. Jonsen (ansvarah,),
Esthersvej 19 B, Hellerup.
TIL (01 43) HElrup 6850.

Annonc.e ksped iti on :

Boulevarden 6, 3. sal, Kgs. Lyngby.
fll. (o1 72) TAga 8501.

M.dlemskonlingent:
Ordinære medlemmer ........,. kr. 25,-
Junlormedlemmer (under 18 år

d, f. ian. det pågældende år) kr. 15,-
lndmeldelsesgebyr for nye medl. . kr. 5,-
lndmeldelsesformular kan rekvirereg hos
kassereren (se ovenfor).

Foronlng€nB tidsskrllt 'Jernbanen", dar ud-
kommer I ganga årligt, udsendas gratls til
mad lemmer.

NATIONAL-TRYKKEBIET. KBH. N.

Sommerlekture

Omkring den 20. juli udkommer en ny publikation iforeningens bog-
serie:

Nr. 1 9:

Dansk Jernbane-Klub
Musumsbanen Maribo-Bandholm
Fortegnelse og beskrivelse af dens rullende materiel
Driftsberetning for 1965 og 1966.

44 sider, 20 illustrationer.
Pris kr, 10,00 (porto 50 øre).

"Nr. 19" - kald den det - kan bestilles ved indsættelse af ovennævnte
beløb på postgiro-konto 67394, P. Thomassen, Strandvejen 201, Hell.

JERNBANEN
har fået en,,lillebror"

OLE

-Oliesprøjten. udkommer med B-1 0 numre om

alle DJK-medlemmer ved indsættelse af kr.
8 99 76, Svend Jørgensen, Blichersvej 3, 1.,

Sv. J. er flyttet fra nr. 5 til nr. 3!)

året og kan bestilles af
10,00 på postgiro-konto
Helsingør. (Bemærk at

Vort forsidebillede
DSB's nye 3300 hk >>dieselkæmpe<<, litra MZ, lotograleret på Klampenborg
station (20/6 1967). MZ'erens første arbejdsopgaue uar at lremløre et >>præsen-

tationstog<< lci.r pressen ouer strækningen Helsingør-Københaan H.
Foto: Erik B. Jonsen.



HiIIenød PnivatbaneF
Gribskovbanen og

Hillerød-Frederiksværk-Hundested
JernbaneHods-Ning Herreds

Jernbone

Privatbane - Odder

Trf . (065) 4 00 44

Restaurant Sønderport

Arbejdernes Forsamlingsbygning

Søndergade 38 - Silkeborg

Tlf. (06) - 82 13 90 - 82 13 91

Nordisk Kabel- & Trådfabrikker

A/S

ASNÆS

Hempel's
Ingeniør - Forretning

PeterSkramsgadel-K
Tlf, Ml 9842

Kci Nekcelmcrnn A/S

Silkeborg
Tlf. (06) 82 s3 s3

t. J. Branilt

Bredgade 25 A, K

Tlf. 1491 17



AMAGERBANEN
1907 1,7 jali - 1967

A-f P. Thomassen

AB kan i denne måned fejre sit 60 års jubilæum
-- men den gør det ikke. Dens ledelse indtager det
samme prisr,ærdige standpunkt som andre privat-
baner: Ingen markering af halvrunde jubilæer, in-
gen stØrre bevillinger til festligholdelse m. v. End
ikke jubilæumsskrift ønsker man udarbejdet, omend
dette kunne ske uden udgift for banen; erfaringer
fra andre baners jubilæer, hvortil der blev udarbej-
det for mange festskriftcr af mere eller mindre selv-
bestaltede jubilæumsskriftfabrikantcr med meget
skiftende held, er medvirkende til banens ønske om
at blive {ri herfor. Og dette ønske vil ialtfald DJK
respektere. Et forsigigt fremsat forslag om at mar-
kere et andet slags jubilæum indenfor AB, nemlig
50 året for udsendelsen af banens første jubilæums-
skrift, fandt mærkværdigvis ingen tilslutning . . .

I håb om ikke at støde nogen nøjes DJK med
en meget kortfattet skildring aJ AB; r'i ved af erfa-
ring, at næsten alle andre »fagblade« alligevel kom-
mer med en artikel i dagens anledning, og vi ønsker
heller ikke at skuffe vore medlemmer og andre 1æ-

sere af vort tidsskrift. Som sagt bliver det kun en
meget kortfattet beskrivelse; der bli',,er ikke meget
»kød<< på den for nummermænd, trinbræt-entusia-
ster, godsfrimærke- og billetfans samt andet godt-
folk, som det hidtil er lykkedes at holde modet oppe
hos DJK's forfattere, når de krampagtigt forsøger på
at skrive pænt (?), højtideligt (??) og inderligt sag-
ligt ( ! ! !) om hvilkensomhelst elendig hedengangen
bane, som der egentlig ikke var noget videre at
skrive om.

Dette kan absolut ikke siges om AB, for om den
bane kan der skrives en bog så tyk og dyr, at der ikke
kan sælges nok af den. DKJ's - med tiden - kom-
mende bog om AB vil kun med stØrste vanskelighed
kunne holdes nede på samme størrelse som den sid-
ste succes, Lyngby-Vedbæk Jernbane.

Forhistorie: Førsre planer om jernbane på Amager
var kommandør Wilcles projekt af 1866 om bane til
Dragør med færgeforbindelse til Limhamn. Planer
udarbejdes 1874, men der kom intet ud af dem. I
1BB0 var Rowan (Scandia) på færde med sine
dampvogne, som han ville have kørende langs Dra-
gør lanclevej eller - meget dristiE for den tid -

elektriske sporvogne. I 1890 androg konsul Steen-
berg om koncession på nogle lokalbaner ved Køben-
havn, bl. a. til Dragør. Han syntes at have mere
held med sig end de foregående, måske fordi han
var så forudseende at ville anlægge banen som ring-
bane på Amager. >>Københavns Lokalbaneselskab<<

fik eneretsbcvilling i 1895, men forskellige forhold
bevirkede, at der heller ikke denne gang kom gang
i sagerne. I håndbøger fra århundredskiftet stod
meget dramatisk >>Koncessionen forbrudt«. I 1896
og 1903 forsøgte andre sig, og endelig lykkedes det
dir. C. M. Larsen i 1905 at få eneretsbevilling til
»A/S A-u*erbanen<<.

Amagerbro station ued Amagerbrogadt (ca. 1914).

Foto: Arkitt P. T.

Anlæg: Påbegyndt i 19C6, sluttet på knapt et år.
Den 12 km lange bane anlagdes med 22 kg skinner
og kostede godt 1,3 mill. kr. Åbnedes for offentlig
trafik 17. juli 1907.

Faste anlæg: Stationer ved Amagerbro, Øresunds-
vej, Syrevej, Kastrup, Tømmerup, St. Magleby og

Dragør, trinbrætter ved Engvej, Saltværksvej og
Lufthavnen i tidens løb. Mange private sidespor,
(op til 16 ialt) mest omfattende ved Syrevej. Sporet
til havnen i Kastrup betragtes som privat sidespor
og ikke som havnebane. Derimod ejede AB en hav-
nebane i Dragør, som imidlertid aldrig blev bygget.
Men at banen ejede arealet til den, blev den så sent



HOTEL ,,HARMONIEN"
Nakskov

øens største hotel

Restaurant-Bar-Dans
smukke selskabslokaler

i alle størrelser

Eget konditori

Thyssen & Jaeobsen

Perlegade 16 - Sønderborg
Tlf. (044) 215 80

STØT DANSK ARBEJDE

Lollqnd-Fqlsters Frøhqndel A/S

Nørrebro 32, Maribo
Tlf. (03) 885 - e44

KETTI I{ GE BETlll{UAREFABRI K
Fuglegaards Stenværk

R. Skjoldby

Postkonto: 8 06 97

Telef oner:

Stenværk og kontor: (03) 87 13 37
Betonvarefabriken; (03) 87 1270

Varde Privatbaner

Vestbanegaarden - Varde
Tlf . (052) 2 13 s8

F. Berg Jacobsen
Tømrermester

Østergade 52 - Skjern
Tlf. (073) 5 04 54

Ø.G.

Dansk Voxdug lndustri

Kalkbrænderivej 6 - Kbhvn.
Tlf. TRia 6586

HARYESTER

Ringe
FYN

Maribo Bryghus



som i 1953 mindet om, da den blev afkrær'et et

kiækkeligt beløb til kloakeringsarbejder.
Rullende materiel: Banen har i tidens løb ejet B

damplokomotiver, 2 motorlokomotiver, 1 motor-
vogn, 1 3 personvogne, 2 post- og rejsegoclsvogne

(der senere blev til rene rejsegodsvogne, samt en ren
rcjsegodsvogn, der benyttes som togførervogn; 6 luk-
kede godsvogne og 23 åbne. Af disse sidste overbyg-
gedes 10 og anvendtes som lukkede godsvogne, og B

af de øvrige kunne indrettes som >>sommer\/ogne<<

med blafrenCe sejl på stænger og andet godt. Af
hele Cettc materiel er B åbne goclsvogne solgt til
DSB, 2 personvogne til OHJ og resten ophr:gget.
Desuden har et varierenCc antal private vogne væ-

ret indlemmede i AB's vognpark, ncrnlig tank- og
krukkevogne og de bcrygtede latrinvogne - Iitra ZI)

ikl<e at forglemme. Cm sidstnæl'nte llan cler sk-.-ives

et frr.gteiigt saftigt-ulækkert kapitel, som pladscn
heldigvis ikke tillader.

Persontrafik: I årenes løb er befordret ca. 21 mil-
lioner rejsende; størst \/ar tallene i 1919120

(950.000) og 1944145 ( 1.473.000). På store trafik-
dagc kørtes op til 20 togpar; først i trediverne ind-
skrænkedes persontogskørslen, da rutebilcrne over-
tog en stor del af trafikken. Persontrafikken inclstil-
ledes i 1938, men krigsforholdenc bevirkede, at den
atter kom i gang i 1940. Den ophørte definitivt i
t9+7.

Godstrafik: I årenes løb er transporteret ca. 6,5
millioner tons gods; stØrst var tallet i l91B/19
(197.000 tons), men i de seneste år har gennem-
snittet været omkring 150.000 tons årligt (middel-
transportlængden var dog kun ca. 2 km). De vig-
tigste transportartikler er benzin, s1,rer og andre
kemikalier. Af mere særprægede transporter må
nævnes latringødning (før 1918) og indtil 1200

tons hvidkål årligt. Latrintransporterne synes at have

gavnet AB på mere end 6n måde . . .

Omnibusser: Busdrift påbegyndt 1930 med 12

busser og 36 km ruter. I 1961 ejede AB 39 busser,

i dag 33, der trafikerer over 100 km ruter. I årenes

Iøb har busserne befordret ca. 150 millioner passa-

gerer; siden 1953 har det årlige passagertal ligget

over 6 millioner, og siden 1930 har busserne tilsam-

men kØrt ca. 47 millioner km.

Personale : Der startedes med 39 ansatte ; i l9l9 120

var tallet ikke mindre end 97, et imponerende per-

sonale for en 12 km bane. Til sammenligning tjener,

at Lyngby-Vedbæk Jernbane, der havde samme

længde, måtte nøjes med B mand samme clriftsår'

AB's pcrsonalcstyrke faldt da også med tiden; da

en dcl af den overførtes til omnibusdriften, kom

man ned på 45, og idag beskæftiger jernbanen 17'

Til gengæld er der ca. 120 ansattc ved omnibusdrif-

ten (i 1959/60 r,ar der 149). Samarbejdet mcd Kø-

benhavns Spon,ejc skulle være begyndt i 1940, men

krigen væltede alle planer, og fællesdriften kom først

i gang i 1,9+7 .

Driftsresultater: Største tal for jernbanen: Ind-
tægt 1.107.000 i lglgl20, uclgift 997.000 i l9++l+5,

overskud 246.000 i 1919/20, underskud 253'000 i
1946 +7 . Største tal for omnibusserne: Indtægt

4.2+5.OOA, udgift 4.980.000, underskud 735-000 alt-

sammen i 1965/66. Største overskud var 526'000 i
re47l+8.

Driftbestyrere: Kaptajn C. F. Kiær 1907-30,

direktør E. Baht 1930 +2, direktør Ric. Andersen

19+2-6+, efterfulgt af spon'ejsdirektør K. N' An-

dersen.

*
Den lidt ældt'e generation af >>amagerkanere<< har mange

kæ::e minder om AB, det' da også har haft mange kælenavne,

hvoraf >>Det kogende rand<< oq >>Amager-Jonas<< r'el er de

mest kendte. Og hvem husker ikke den navnkundige >>Frede-

rik VII« (stationsforstander Larsen i Tømmerup), der var

tigeså folkekær sorn sin kongelige navnefælle.

\år man som undertegnede i t1'l'erne har »ligget på lan-

det« i Dragør, mindes man det meget maleriske syn, når

søndagsaftentoget på store trafikdage bestod af lige så mange

»sommervogne<< som ahnindeiige personvogne, åbne gods-

vogne med sejldug, mcn alligevel med dinglende elektriske

lamper under de blafrende baldakiner. På afstand lignede

toget en beduintejr på hjut, fyldt af glade lejsende fra an-

lægsf est, havnefest eller blot f ra »en søndag på Amager<<

ved nord- e11er sydstrand eller N{amrelund med tilhørende

tang, mudder og andet godt. AB var til 1930 det bedste

eksempel på en lokalbane, der trods sin lidenhed var uund-

værlig. At den havde ganske betydelige transportopgaver,

viser antallet af togkilometer ganske tydeligt, idet der sidst

i tyverne kørtes omkring 200.000 togkilometer årIigt, hvoraf

godt halvdelen med damp. Ganske godt klaret på en 12 km

bane. E{ter at banen blev til en ren godsbane fra 1947, køres

6 8000 togkm årligt på de resterende 6 km, hvortil kommer

en de1 rangering.

Foto: ,4-rl:it P. T.



,,Skcrgensbqnen"
Privatbane

Trf. (084) 4 10 10

A/S BRDR. FBIIS.HANSEN

autoforhandler

Sdr. Ringvej 39

Glostrup

BARNEVOGNSCENTRATEN

v/ Poul Petersen

- Byens største udvalg i barnevogne -
Bimmensgade 5 - Frederikshavn

Tlf. (084) 2 3s Bo

A/S N. P. UTZON

Fiskenet - Garn - Tovværk spec. bagagenet

Middelf art
(0e) 41 50 02

TBOLDHEDE-KOI-DING-VEJEN

JERNBANE

Kold ing

(055) 2 52 55

ANDB. HANSEN

Smedemester

Nordenskov St.

Tlf, (052-96211) Nordenskov 35

STUBBEKøBING AUTOLAKEBING

Orevej 23

Stubbekøbing

Tlf. (03) 8410 43

MALING
Tapet

Gulvbelægning

Faruemessen
Vestergade '17

Tlf. Maribo 989 - 990

Ejnor Nielsen
Blikkens!agermester

Ryesvej 16 - Holstebro
Tlf. (074) 22534

Kun 1. klasses arbejde udføres

lndustri- og Håndværkerskolen

B ispegade
Tlf. (03) 85 23 55

Nykøbing F.



Det blev en stØrre om\,æltning, da banen i 1938 første gang

indstillede persontrafikken, og Amagerbro station blev ned-

revet. N{on ikke det var den eneste danske station, der havde

resten af en bondegård liggende på perronen? Der var endda
oprindeligt restauration i den, men det kom der ikke noget
godt ud af. Da krigen medførte, at persontraJikken genoptoges

i 1940, flyttedes Amagerbro >>station<< hen til Vermlandsgade
overfor den nuværende godsckspedition for senere at blive
fl.vttet tilbage til Åmagelbrogade orerfor :>Penalhuset<<, hvis
beboere ikke rigtig syntes om lokomotivrøgen på r'askedage.

Lol:o nr.5 ntcd l;ersontog [å Dragot station 615 1940).

Foto: Arl;ii: P.T.

Ifedens AB aldrig har halt gcnnemgående personekspedi-

tion med statsbanerne, har den altid r'æret >>om sig< rued
lokale arrangementer. Der solgtes billetter til Saltholm r ia
Kastrup og til Limhamn via Dragør, ligesom man kunne
købe kombinerede billetter til togrejse og teater. til borgcr-
fester eller endda til din6r eller kabaret på Dragør badehotel.

Sidstnævnte kostede r 1907 2 kr. og 50 øre - alt inklusive.
Togbilletten kostede alene 50 øre hver vej, hvis man ikke
ønskede at mæske sig i Dragør.

*

At nogen kan tænke sig at nedlægge godsbanen
Amagerbro-Kastrup på grund af det meget besked-

ne underskud (ca. 1,50 pr. tons transporteret gods),
må være en gåde for alle, der kan indse, hvad der
vil ske, når de store industrier langs banen skal
transportere godset med biler. Bevar os vel for at få
flere væltede tankbiler, som bryder i brand, eller
syrevogne, hvis indhold kan æde og forgifte alt og
alle i nærheden. I de seneste år er der anlagt flere
nye private sidespor til store industrier, som vil vzere

ilde stedt ved at skulle undvære banetransporter.
Det vil også være for optimistisk at tro, at AB's om-
nibusdrift vil komme til at give mindre underskud,
hvis jernbanen nedlægges !

Med de bedste Ønsker for AB's fremtid gratulerer
DJK med de 60 år!

@ TGOJ
Af Erib B. Jonsen

I svenske ører har navnet GRÅNGESBERG en klang af
malm - men GRÅNGES * som Grångesbergbolaget kaldes

i daglig tale - beskæftiger sig ikke alcne med minedrift - det

er også et industri{oretagende, der fremstiller pladeståI, rust-
frit st:il, rør og stålkonstruktioner. Den jernmalm, der ikke
forarbejdes af Oxel6sunds Jårnverk og andrc af Grångesberg-

bolagets industrielle anlæg, eksporteres til England, Tiskland
og Nordamerika pr. skib - og dct klares af l<oncerncns rederi-
afdeling, der råder o\:cr en flåde på nogle og tyve bulklast-
og kornbinerede malm- og tankskibe. Endelig - og det er lel
det, der interesserer dette tidsskrifts lzesele mest - forbinder
koncei:nens egen jernbane - TGOJ (Tralikaktiebolaget Grån-
gesberg-Orel\sttnds Jårnuågar) - malmlejerne i Grångesberg

og Str'åssa med koncernens egen havn i Oxclosund.

TGOJ elJoko,litra Bt, med persontog på Flen station. Maski-
nen er i lysegronlmorkegrøn bemaling, laruer der nu alløses

al paprika-rodt. Foto: Erik B. Jonsøn.

Historisk oversigt

Historien om malmen i Grångesberg el stærkt sammen-

knyttet med de svenske jernbaners historie. I 1856 åbnedes

Sveriges første jernbane med offentlig trafik, K6ping-Hults

Jårnvåg (strækningen Kdping-Fr6vi-Orebro; det sidste afsnit
fra Orebro frem til lastepladsen Hult blev aldrig bygget, og

selskabet tog senere navneforandring til orebro-K6ping Jårn-
våg. Strækningsafsnittet Orebro-Frtivi blev oT,ertaget af den

svenske siiit i år 1900 i forbindelse rned anlægget af jern-

banen mellem Mjcilby og Krylbo). I 1873-1877 åbnedes to
mellemsvenske privatbaneselskaber for trafik, nemlig Oxel6-
sund-Flen-Westmanlands Jårnvåg og Fr,iivi-Ludvika Jårnvåg.
Disse to selskaber, der havde fzelles ledelse, sikrede sig straks

interesser i >>jårnbruk« forskellige steder i Bergslagen for at

skaffe sig det nødvendige trafikunderlag. I 1BB3 dannede

selskaberne »Grångesberg Grufve Aktiebolag<<, som overtog

hovedparten af lejerne i Grångesberg-området. I dette om-

råde var der brudt malm siden middelalderen, men først i



NORDJYLLAND

SANDSUND FÆRGERI A/S

Nykøbing Mors
Tfi. (077) 21488

AUTOLAK
Auto lakereri

Sæbyvej 46 - Frederikshavn
Tlf. (084) 2 30 35

MIDTJYLLAND

AARHUS

BEGRAVELSESFOBRETNING

Jægersgaardsgade 17-19, Aarhus
Tlf. (06) 122866

TAXA
v/ Poulsen

Sdr. Strandvej 18, Ebeltoft
Tlf. (06) 34 1 6 50

BASSES TAXI

Strandgårdshøj 32

Ebeltoft
Tlf. (063) 41550

JERMO SKO
v/ B. Dencker-Eilert

Bredgade 40 - Løgstør
Tlf. (081 67 1 6 oo

Kør med

TAXI LILLEBIL

til Ebeltoft (06) 341452
Jonassen - Egsmark

Ri ng
R.

AUTO SPECIATVÆRKSTED
Kaj Mortensen

Badehusvej 12, Aalborg
TIf . (08) 12 94 88

HALS-EGENSE OVERFARTEN

Egense pr. Mou, Himmerland
TIf . (081 ) 4 26 11 - Hals 277 HOVEDBANENS RESTAUBANT

Hovedbanen, Aarhus

Tlf. (06) 120226

ARBEJDER SPARE. OG

LÅNEKASSEN
FOB AARHUS OG OMEGN

Østergade 4

Aarhus
Tlf. (06) 126255

H, P. C. ANDERSEN & SøNNER
S medemester

Østergade 27 - Holstebro
Tlf. (074) 2 03 53

HELGE OLESEN
Vognmand

Nrd. Strandvej 74 - Ebeltofl
Tlf, (061 34 1 3 58

ANKJÆR BETONVABER

v/ Carl Samuelsen

Boeslum pr. Ebeltoft
(ved vejen til Boeslum)

TIf. (06) 34 17 20

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

l. P. Nielsensvej
Hingkøbing

Tlf. (073) 2 09 1 1

A. VOETMANN
Lan dbrugsmaski ner

Bispensgade 99 - Hjønring

Tlf. (0891) - Hjørring 615

REKORD VASK

Skolegade 21, Hjørring
Tlf. (0891) Hjørring 2135

BLOMSTER
v/ Lindberg Larsen

Dronningensgade 2, Hjørring
Ttf, (0891) 123

MøLLEBAGEBIET

Kongevejen 50
Ri ngkøb i ng

TIf. (073) 2 01 28

BBDR. HYTTEL
Fisk-Vildt-Fjerkræ

Br. Seidelinsgade - Hjørring
Telefon (0891) 59 - 1359

CARL SVOSTRUP
Påh ængsvog nfa bri k

Galgemosevej 23, Holstebro
11|. (074) 221 03

WI - LOCK SALONEN
D a mef risør

Bredgade 11 - Herning
Tlf. (07) 1 2 66 33

.PRlMA. Konfektion
vl Kaj P. Krøjgaard

Bredgade 5 - Herning
TI1. (07) 120834 - 12 33 80

BRDB. LYKKEGAARD
Ce mentstøberi

Triersvej 29 - Herning
Tlf. 07 - 12 1017

JOHANNES SøRENSEN
Entreprenørfi rma
(Frode Sørensen)

Årslev Vase pr. Handers
Tlf. (064-9 93 1 1) NøruP Årslev l5

B.P. FREDERIKSHAVN DEPOT
v/ Sven Løvig

Frederi kshavn
Tlf. (084) 2 28 oo

ERIK MUNK
S I agtermester

Danmarksgade 59, Frederikshavn

Tlf. (084) 2 1o 13

Tømrermester
MALTHE CARLSEN

Digetvej 9 - Frederikshavn
rft. (084) 21842

ESBJERG JERN. &
STÅLFORRETNING

Østergade 4
Esbj erg

Ttf. [051 ) 2 26 oo

VESTI ANDERSEN
Tøm rermester

Storegade 133 - Esbjerg
Trf. (051 ) 2 33 7B

KøBMAND CHBIS

Børge Petersens gl. forretning
Adelgade 29 - Ebeltoft

Tlf. (06) 341015

t0



firserne kom der rigtig gang i brydningen af malmen. I 1895

erhvervede OFWJ og ILJ aktiemajoriteten i OKJ, og dermed

var hele forbindelsen fra" Ludvika til Oxel6sund samlet under
en fælles ledelse; endelig i 1896 dannedes, med hovedkontor
i Stockholm: Trafikaktiebolaget Grångesberg-Oxeldsund
(TGO) - populzert sagt det nuværende >>Holding Com-

pany«: Grångesbergbolaget - for at samordne bane- og mine-
driften. I 1931 udskiltes jernbaneselskaberne og havnen i
Oxeldsund atter til en selvstændig afdeling: TGOJ, med
hovedkontor i Eskilstuna.

Faste anlæg

TGOJ trafikerer i dag en strækningslængde på 327 km
(>>datterselskaberne<< Storå-Stråssa Jårnvåg og Storå-Guld-
smedshyttans Jårnvåg medlegnet) - se ouersigtskortet på det
løse bilag. Sporvidden er 1435 mm, der er anvendt 41 og 43

kg/rn sliinner og største hastigheden er: Ludvika-Frijvi: B0

km/t, Frcivi-Kiiping: 100 km/t, Valskog-Rekarne og Kolbåck-
Oxel6sund: 90 km/t. Strækningerne er elektrificerede (r'ek-

selstrøm 16.000 r'olt, 16 213 hz, men elektrificeringen er først
afsluttet på et forholdsvis sent tidspunkt. Dette hænger sarn-

men med banens - i adskillige år - usikre skæbne. TGOJ
havde allerede i 1940 fuldt udarbejdede planer om en elek-
trificering, men netop dette år vedtog den svenske rigsdag
en lov om nationalisering af det svenske privatbanenet. Først
i 1951 afklaredes TGOJ's fremtidige stilling - der afsluttedes
en såkaldt koordineringsaftale med SJ (om fæl1es takster,
vognbenyttelse m. v.), som medførte praktisk taget de samme

fordele for trafikanter og personale, som der ville veere op-
nået ved en nationalisering. Elektrificeringsarbejderne på-
begl,ndtes og hovedstrækningen Ludvika-Oxelcisund åbnedes

for elektrisk drift i etaper (se nedenfor) i årene 1953-1956.
(Strækningen K6ping-Fr6vi var allerede elektrificeret i 1947

ved SJ's foranstaltning for at muliggøre gennemløb af elloko-
fremfør'te tog Stockholm-Våsterås-Orebro). El-drift påbegynd-

tes på de enkelte strækningsafsnit således:

7. 6. 1947 Kciping-Fr6vi
12. 12. 1953 Oxel6sund-Eskilstuna
1. 9. 1954 Eskilstuna-Valskog
1. 9. 1954 Rekarne-Kolbåck

29. i2. 1955 lrdr'i-Grångesberg
3. 6. 1956 Grångesberg-Ludvika
3. 6. 1956 Silvelhrijden-Kisstjårn (S\IJ)

2+. 10. 1 959 Storå-Strå,.sa
5. +. 1962 Stor'å-Guldsmedshy'ttan

TGOJ er, næst efter rigsgrænsebanen, Sveriges tr-lngest

trafikerede str':ekning på den 273 km lange strzekning fra
Grångesberg malubanegård til Oxel6sunds havn. løber dag-
ligt 5-6 malmtog rned stammer på 60 tre-akslcde malmvogne,
hvilket giver en samlet tog\,ægt på 2400 tons; højeste hastig-
hed for rnalrntogene er 50 km/t, rnen der arbejdes på, som

det vil frcmgå af afsnittet om det rullende materiel, at forøge
denne hastighed.

Havde TGOJ r'æret >>langt bag efter<< med elektrificeringen

- i forhold til baneelektrificering i Sverige i almindelighed -
så fik selskabet rcvance ved allerede i 1954 at bestille et aJ

Europas første store fjernstyringsanlæg. Pudsigt nok er TGOJ's
CTC-anlæg (CTC er den >>officielle« betegnelse) ikke al
svensk fabrikat, men fremstillet af det tyske firma >>Siemens

& Halske AG«. Anlægget blev ibrugtaget i etaper i årcne
1958 1963 (undtaget er nu kun selve Oxclcisund station, der
forventes indkoblet i efteråret 1968), og hele banen fjern-
styres fra en »CTC-central« beliggende i Skogstorp syd for
Eskilstuna.

Rullende materiel

Ved overgangen til elektrisk drift (1954) rådede TGOJ
over ikke mindre end 79 stk. damplokomotiver af en lang
række typer; kendte langt udenfor Sveriges grænser er de tre
dampturbine-maskiner, litra M3t, bygget af NOHAB i årene
1929-1936. Disse maskiner eksisterer stadig (nr. 71 kørte for
Svenska Jårnvågsklubben i sommeren 1966 - se forsidebilledet
i JERNBANEN, nr, 5/66), men damplokomotivernes antal er
nu reduceret ti1 13 stk., samtlige hensatte.

I
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Skitse-tegninger al TGOt elJoko, Iitra Bt (øaerst) og
litra lula (nederst). Tegninger: ASEA.

TGOJ's elektriske lokomotir.park omfatter fire typer, hvoraf
de tre er konstruktioner, der er >>overtaget<< fra SJ, medens

6n (litra Bt) er en selvstændig TGOJ konstruktion. De to
vigtigste typer, litra Bt og Ma, er begge udstyret med et lige
antal aksler, der hver drives af en 750 hk enfasemotor. Litra
Bt er fire-akslet (Bo'Bo') og anvendes i person- og godstog;
litra lla er seks-akslet (Co'Co') og anvendes hovedsagelig i
mahntog. Litra Bt, nr. 301-311 har følgcndc data: Total
effekt - 3000 hk, maks. hastighed - 105 km/t. totalvægt -
71,6 tons; Iitra l{a, nr. 401-408: total effekt 4500 hk, maks.
hastighed - 105 km/t, totalr,:rgt - 105 tons. Det elektriske
udst,vr er leveret af ASEA i Våsterås, medens ansvaret lor de
mekaniske dcle er fordelt på N1'dqvist & Holm AB (NOHAB)
i Trollhåttan for litra Bt's vedkommende, for litra N{a, på
AB Svenska Jårnvågsverkståderna, afdelingen i Falun. I beg-
ge lokomotivtyper er indbygget anordninger for multipelkør-
sel, og da allc maskiner er gearet for sarnme højeste hastighed,
har man mulighed for at tilpasse lokomotiveffekten nøjagtigt
efter det foreliggende behov med fra fire til tolv drivende
aksler med et akseltryk fra 17,3-18,1 tons.
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MIDTJYLLAND

BANDEBS SIORVASKERI
Tll. (064) 257 11

Benseriet
Tfi. (064) 2 86 31

Randers Kittelservice
rft. @64) 275 44

N. STOFFREGEN
Blikkenslager

Stemannsgade 1 1, Randers
TIf. (064) 2 0e 36

Kobber-, bly- og skiferdækker
Vand, gas, sanitet, varme

RANDERS BLIKKENSLAGEBES A/S
Hobrovej 6 A, Randers

Tlf. (064) 2 45 13

Vand, gas, sanitet, varme
B I i kkens lag era rbejd e

RANDERS DAMPFARVERI

Vestergade B, Randers
rfi. (064) 20324

A/S BANDERS-HADSUND
JERNBANE

Bosenørnsgade - Randers
Tlf. (064) 2 08 26

M. ANDREASEN & SøN
G la rmestre

Vardevej 14 - Vejle
Tlf. (0581J 1830

SALGSCENTRALEN
FOR JERN. OG METAL

v/ Bent Nielsen
Flegmade 14-1 6, Ve jle
Tlf. (0581) - Vejle 5655

K. N. øSTERGAARD
Entreprenør

Bakkevej 1, Vejle
Tlf. (0581) - Yejle 3471

KøD-FLÆSK_PÅLÆG
Hjemmelavet pålæg og salat
Køb det bedste - det gør vi!

Kr. Magaard
Søndergade 27 - Yejle

Tlf, (0581) 2700

SKJERN BRøDFABRIK

Bredgade 74 - Skjern
Tlf, (073) 5 00 60

HOED KALKVÆRK

Balle - Jylland

Tlf. (063-82711) Balle 16

SLAGTERIUDSALGET

Nygade 20 - Ølgod
Tlf. (052-4 62 11) Ølsod 176

VARDE PBIVATBANER

Vestbanegården, Varde

Tlf. (052J 213s8

WILL]AM BRIX

Ma nuf aktu r
Spindlerhus - Fredericia

lf . (o59) 21242

KNUD PETEBSEN
I nstal latør

Himmerlandsgade 54, Aars
Tlf. (086-21037)

RYOMGAABD REALSKOLE

Byomga ard
Tlf. (063) 95711 - Ryomgaard 2

PEDER MIKKELSEN
Bager

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

OVE CHRISTENSEN
Bagermester

Nørregade 44 - Vejen
Tlf. (0s3) 6 00 54

BRANDE SOGN'S SPARE. OG

LAANEKASSE

(071 8) Brande 65

STBUER PAPIR.COMPAGNI

Jyllandsgade 3 - Struer
Tlf. (078) s 05 0e

A/S O. BENDIX TøMMERHANDEL

Struer - Tlf, (078) 5 05 00

- en central for byggematerialer

,,JYDEN"

Frugt - Grønt- og blomster

Sjællandsgade 92, Fredericia
Tlf. (059) 217s5

POUL PETERSEN'S

TOBAKSVARER

Horsens
Tlf. (05) 623200

VIBY MASKINSTRIKKERI

Langtoftevej 9-1 1 - Viby J.
Tlf. (06) 141706

SVEJBÆK BISTE. og

MÅTTEFABRIK
Svejbæk

(06) 82 60 55 - 82 60 79

VEMB-LEMVIG-THYBOBøN

JERNBANE

A/S MOTOR COMPANY

Låsbygade 73-77
Ko ld ing

Tlf. (055) 23677

JASON
Læderva reforretn i ngen

Kongensgade 98
Tl1. 2 35 34

Esbjerg

NORDISK GULF.GAS

Vestergade 24
Varde

Tlf. (052) 21156

TH, NIELSEN

Blomster
Smedegade 27 - Yarde

rfi. @52) 20221
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Som tidligere nævnt fremføres 5-6 2400 tons malmtog
dagligt, hvilket sammenlignet med for eks. rigsgrænsebanen
er et forholdsvis lille antal, og trafikkapaciteten er da også

langt fra udnyttet. Årsagen til, at der fremføres så store tog
er, at man vil spare på den dyre arbejdskraft. Det ville fra
et rent lokomotiv-anskaffelses-synspunkt have været noget bil-
ligere med mindre lokomotiver og flere tog. Topografien
medfører forøvrigt, at et malmtog, som er startet fra Grån-
gesberg, der er beliggende 286 m over havet, af egen vægt
kan rulle tværs over Sverige ned til kysten ved Oxelcisund,
og det har vist sig ved målinger, at effektforbruget for de
tomme vognes tilbagetransport bliver omtrent den samme,
som for det lastede togs nedtur. De øvrige typer af el-lokomo-
tiver er: Litra Hg, nr. 201-207, et 1760 hk (Bo'Bo') lokomo-
tiv for mindre person- og godstog, samt det velkendte 700 hk
rangerlok, Iitra Ub, nr. 501-505. Litra Hg er bygget af
ASJ i Falun, litra Ub af Motala Verkstad; de elektriske dele
er fra. ASEA.

TGO.| råder endvidere over 11 stk. diesel-hydrauliske ran-
ger-lokomotiver af tysk f abrikat (Deutz ) , litra \z og \;1,
samt 1 stk. af svensk fabrikat (ASJ/Falun), litra \/o1. samt-
lige for tungere rangcring. Lokomotorernes (traktorernes)
antal indskrænkcr sig til 9 stk. af svensk og tysk fabrikat.

Foto: Eril: B. .loa:,r.

Ligesom hos SJ spiller skinnebussen en stor rolle i den
daglige persontrafik hos TGOJ, og bancl har gjolt hele den
tekniske udvikling med - fr:r tredivernes første t_r'per med
trækarosseri frem til halvtredselnes typer rned ståhognkasse.
Allc dissc køretøjel cr nu solgte e1ler udrangeredei som be-

kendt ejer HFHJ og GDS hver 6n tidligere TGOJ skinnebus-
rejsegodsrogn og OHJ/HTJ købte 2 stk. moton'ogne og 4 stk.
påhængsvogne af >>stålserien<< fra 1951. TGOJ afvikler i dag
trafikken med to typer cl-motorvogne) ct 4-vognstog, litra
Yoa 104 (3 stk.) og et 2-vognstog, litra Yoa 202 (10 stk.).
Begge typer er leveret fra firma »Hilding Carlsson<< i Umeå
i hhv. 1956/57 og 1958/59 - den elektriske udrustninq er fra
ASEA i Våsterås. Det indre udstyr har været meget rosende
omtalt i den svenske presse, der udnævnte togsættene tii
Sveriges >>dr6mtåg«. Til trods for at Yoa 104-togsættene kun
er ti år gamle, gennemgår de p. t. en fuldstændig modernise-
ring af det indvendige udstyr.

Banens egentlige personvognspark har i de seneste år været
ude for en særdeles drastisk nedskæring, og den består i dag
kun af 19 stk., hvor 11 stk. er trævogne, der forventes ud-

rangerct senest i løbet af 196B. Af stirlvognene bør omtales
4 stk., der i 1957 leveredcs fra >>Kockums Mekaniska Verk-
stad« i N{alm6. Disse vogne, som fabrikanten har megen ære
af, hørte på et vist tidspunkt til de bedste i Europa"; der
leveredes 2 stk. kombinercde 7./2. kl.asse vogne (litra ABo, nr.
6 og 7) og 2 stk. rene 2. klasse vogne (litra Bo, nr. 53 og 54);
disse vogne var de første siddevogne i Sverige med >>Minden-
Deutz<<-bogier. (De øvrige 4 stk. stålvogne er identiske med
SJ's standard-type fra fyrrene, de er bygget i 1948/49) 1 stk.
litra ABo og 3 stk. litra BoBf ).

,;

rlJ.V
4 '.' "."-' '" a

TCOJ ,", ltan.o<it ,1.'2. l:lassc). litra ABo, nr.7.
Foto: I{ocl;un.;.

TCO.J ' sc,ds.,:sr'-s:i rli o;lf:,i:rr c:. l20C rognc hvoraf
hahdclcn er t:e-,.i:.lecie åbne rosre loL nalrirtransirolt rned
en b:lrerene på cr.. -0 tons .\r-cd clektriiiccringcn forsogte
iri.rll .1r iorose den iol orttalte storsre hrstiched for rnalnrtog
ira 50 ril 60 kIn. iol':.r lcdsærtc vogncncs omlobsticl. For-
srrsene rlrl..tir. iu;dler tid I'mrtigt alblydcs. da dc tlc-eLslcdc
rogne pårirkede :;o:er iol roldsornt. Frerntidens rnalrnvogn
blir er en boEie\ ogn. og bancir li:rr i cn r:ekkc iir haft ct par
forsossvcqnc' a[ c]enue t1'pe i driIt, uclen man rlog er nået
flem til en cndclig udformning. I cl orcrg:rngsperiode har
man foletaget en meget omfattende moderniseling af den bc-
ståcnde rr:rlnx'ognspark. De øvrige godsrognc ornfatter i ho-

vedsagen t)perne, Iitra G (lukkede vogne) og litra O( åbne

vognc. bl. :1. for tomrnertransport).

Foto: Erik B. Jonsen.Insfiektionslokomotiu, litra Ql 3.
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MIDTJYLLAND

SCHADES PAPIRINDUSTRl
Vestjyl lands Papirfabrik

Ø. Fælledvej, Skive
rfi. @751) 2222

A/S

WESTON TÆPPEFABRIK

Christian X's
TIf,

vej 104, Viby, Jylland
(06) 1421 44

BRYGGERIET .ODlN.
Viborg

Tlf. (0761) Viborg 36

FONA RADIO

Vestergade 64
Odense

Tlf. (0e) 1 2 33 68

NYBORG HOBBYFORRETNING

Kongegade 1 9
Nybo rg

Tlf. (0s) 31 1e84

KøBENHAVN & OMEGN

-det står helt Llut

V. EGHOLM HANSEN
Frisør

Stationsvej 1 - Farum
Tlf. 95 1027

J. KLITSø

lngeniørf irma

Broholmsvej 10

Glostrup

A/S DANSK PRESSEFABHIK

Carl Jacobsensvej 16

København - Valby

SJÆLLAND

AUTOLAKERER!
v/ Torkild Hansen

Lyngevej pr. Allerød
rff. @3-277) 264

NORDISK SAV. OG FINERVÆRK

Gadstrup - Sjælland
Tlf, (0s) 390 - 266

SYDJYLLAND

J. C. LAUSTSEN

Aut. elektro-installatør

Ting lev
Tlf. (046) - 4 48 12

IKAST ISOLEBING A/S
Gungevej 2 - Hvidovre

rfi. 785434

GLOBE AUTOMATIC

Håndværkervænget 1

Greve Strand

MASKINFABBIKKEN NORVA A/S

Skaffervej 6 - NV

DRONNINGMøLLE
AUTOVÆRKSTED

Dnonningmø lle
rff. 173

M. SCHBøDER
Begravelsesforretning

Ramsherred 31 - Aabenraa
Ilt. (046) 22012

NORDISK KONSERVATIONS
LEKSIKON A/S

Forlaget Danmark A/S
Frederiksholms Kanal 1B

København K
rff. 1291 92

FREDERIKSVÆRK
TRÆLASTHANDEL A/S
K. A. Larsensgade 1

Frederi ksværk
Ttf. 6

SVEND KIRCHHEINER

Vestergade 7 - Tønder
Tlf. (046) 22045

DANATEX
Bogtryk

Svanholmsvej 3 - V
Tlf. EVa 2960

øSTSJÆLLANDS JERNBANE

Tog og busser

Haa rlev
Tlf, (03) 686 - Haarlev 19

HABALD HALBERG

Møllergade 20 - Svendborg

Tlf. (0e) 21 31 17

MURUD MøBELFABRIK I/S
Morud - Fyn

Tlf. [09] 96 40 69

DANSK VANDRELAUG

Vesterbrogade 35 - N

Flf. 21 1493

LAURITZ CHRISTENSEN

Sa lgs lokaler

Søtorvet 1-3 - K
Tlf. 15 55 12

BOLIG-FOBUM A/S

Hovedvejen 118 - Glostrup
Tlf. 96 58 00

BOBGMESTERKONTOBET

Køge

fll. Køge 2222



Af tjenestevognparken skal kun nævnes 2 stk. tysk-byggede
dieseldrevne tårnvogne (inspektionslokomotiver) for revision
af køreledning (1itra Q13); disse vogne er identiske med
litra VT 55 hos DB. Vognene er rullende værksteder; på
taget er, foruden gondolen, anbragt en kontrol-strømaftager.
Højeste hastighed for litra Q13 er 90 km/t, men >>kontrolle-
ren<< kan stilles til så lav en hastighed som 5 km/t. Køre-
tøjerne er udstyret med almindelige buffer og træktøj, og de
kan medgives 40 tons >>på krogen«, ved rangerbevægelser
dog maksimalt 200 tons.

Oversigt over TGOJ's rullende materiel pr, l. jan. 1967.

Damplokomotiver 13

Elektriske lokomotiver 32
Diesellokomotiver 12

Inspektionslokomotiver 2

Traktorer
Motorvogns-togsæt
I nspektionsmotorvogn

til Kopparberg. Besigtigelse af værksted og banegård. Frokost.
Kørsel med ekstratog (Yoa 202) til Storå - og videre til
Stråssa (148 m. o. h.) - strækningen befares normalt ikl<e af
personførende tog. Via Storå fortsættes til Arboga (via det
direkte spor udenom Fr6vi) og Eskilstuna (ank. kl. 17.25).
Besigtigelse af maskindepotet og værksteder. Indkvartering
på hotel. Middag. Aftenen til fri disposition. Overnatning.

Søndag. Afg. kl. 9.00 (stationspladsen) med TGOJ-bus til
Mariefred (a"nk. kl. 10.15). Besøg hos OSIJ - kørsel til og fra
Låggesta - besigtigelse af det rullende ma.teriel m. v. Frokost.
Afg. kl. 14.00 med TGOJ-bus til Skogstorp (CTC-centralen
syd for Eskilstuna) . Afg. Skogstorp kl. 16.35 med ekstratog
(el-loko, litra Bt og personvogne med åb,ne endeperroner).
Skiftevis kørsel på lokomotivet. Oxel<lsund ank. kl. 18.00 -
besigtigelse af banegård og harrn (b1. a. de moderne vogn-
vendere for tømning af malmvognene). Midda,g. Afg. Oxel<i-

sund kl. 20.35 med ekstratog direkte til Flen.
13

t Afg. Flen
19Personvogne

heraf: 1.12. kl. (ståI) 3

1.12. kI. (træ) .......... 3

2. kl. (stål) 5

2. kI. (træ) B

Rejsegodsvogne .............. l+
Godsvogne ............2168
heraf: lukkede uogne ......... 469

åbne t,o gne 61 1

specielle uogne 62
malmuogne ... 1026

Tjenestevogne 162
Private godsvogne 4+

*
Det vil fremgå af ovenstående, at der er satset hårdt på

at gøre TGOJ til et effektivt led i den svenske transport-
industri. Må den industriregion banen gennemløber fortsat
forstå at gøre bmg af dette moderne trafikapparat.

Kommende møder
og udflugter

Lørdag dcn 26. august og søndag den 27. august.
Studiebesøg hos Trafikaktiebolaget Griingesberg-
Oxeldsu,nds Jårnuiigar (fGOJ) og udflugt på, Mu-
seif r)reningen Ostra Siidermanlands tiirnuåg (Marie-

f red-Ltiggesta) .

Planen for rejsen er:

Afg. København

Ank. Orebro C.

Havnegade kl. 20.00
(fredag aften)

kr. 5.5+

Efter indtagelse af morgenmad afrejse (kl. 7.35) med plan-
tog 4842 i >>vort eget<< Yoa 202-togsæt via Fr6,vi til Grånges-
berg MalmbanegåLrd. Besigtigelse af banegården og maskin-
depotet, der indeholder samtlige typer af TGOJ's endnu
eksesterende damplokomotiver, bl. a. turbine-maskinen, litra
M3t. Kørsel med ma"lmtog 7901 fremført af elJoko, litra Ma,

( ekstraord.
21.+l
stop)

6.+5

kt.

kl.Ank. København H.
(mandag morgen)

Hver deltager vil få udleveret nøjag\ig rejseplan,
særtogsanmeldelser, kort over TGOJ, beskrivelse af
turbine-maskinen, Iitra M3t, fortegnelse over rul-
lende materiel m. v.

Tilmeldelse sker ved - senest den 10. august at
indsætte kr. 132,00 pe postgiro 67394, adresseret

P. Tltomassen, Strandaejen. 201, Hellerup. (Dette
beløb dækker jernbanerejsen til og fra TGOJ, kørs-
len på TGOJ, busrejsen til og fra Mariefred, kørs-
len på OSU - merr ikke evt. sovevogn, overnatning
i Eskilstuna og forplejning). Værelsesreservation
foretages af DJK. Enkeltværelsespris: Sv. kr. 21,00,
seng i dobbeltværelse: Sv. kr. 15,00 (begge priser
incl. service). Betaling for overnatningen erlægges

af den enkelte deltager direkte til hotellet. Angiu på
postgirotalonen om overnatning Ønskes i >>enkeltvæ-

relse<< eller >>dobbeltværelse<<. Ønskes sovevogn (fra
Malmo til Orebro og fra Flen til København - eller
blot 6n af vejene) angives på postgirotalonen: >>So-

vevogn udrejse<< hhv. >>sovevogn hjemrejse<< og åø-

taling f or soaeplatls, da. kr. 25,70 pr. nat indbetales
samtidigt med turbestillingen (se ovenfor).

Yderligere oplysninger kan indhentes ved hen-
vendelse til Erik B. Jonsen, Esthersuej 19 B, HeIIe-
rup, tlf . (01 43) Helrup 6850.

*

DJK's nordjyske afdeling arrangerer udflugt på

strækningerne Ålborg-Hadsund og Hadsund-Ran-
ders (med kørsel på smalspor i Pinstrup mosebrug)
søndag deru 3. setttember.

Nærmere oplysninger fås hos: Trafikassistent S.

P. Laursen, Falkeuej 7, Randers (mod indsendelse
af.60 øre i frimærke).



MøN - LOLL. FALSTEB

MUSSES EFTF.

vl V, O. Andersen

e ntrep re n ørfi rm a

Vestergade 54

Maribo - Tlf. 22

E. HANSEN

Sadelmager- og tapetserermester

Vestergade 45

Maribo - Tlf. 03 - 885 - 1099

HUNSEBY BRøDUDSALG

v/ Finn Winther Nielsen

Hunseby pr. Maribo - Tlf. 03 - 885 - 418

SKOTøJSHUSET

Østergade 18
Maribo

Tlf. (03-885) 1ss

MOGENS EDVARDSEN

Købmand

Bandholm
Tlf. (03) 888 - 65

BøRGE ANDERSEN

Murermester

Tlf. (03-888) Bandholm 114

AAGE PEDERSEN
lnstallatør

Stationsvej
Bandholm - Lolland
Tlf. Bandholm 55

BP - MARIBO DEPOT

Østre Landevej 46

Tlf, 1060 - 1360

F. F. JøRGENSEN'S EFTF.

Jern og metaller

Nakskov
|1. 312 - 1012

NAKSKOV BBøDFABRIK I/S

Midlerkampsvej 38
Nakskov

Tlf. (03) 925 - 186

ELLENS BLÅ BILER

kører dag og nat

Tlf. Maribo 854

ANDESTRUP SMEDE- OG
MASKINFORETNING

v/ smedemester Josef Pedersen
Andestrup pr. Maribo

Ttf, 03 - 885 - 5't 3

MEJERIET .LOLLAND"

Vesterbrogade 52
Maribo

Ilf.1174

"BEKLÆDNINGSMAGASINET"

Østergade 14, Maribo
Tlf. (03) 885 - 102

CHB. E. PEDEBSEN'S EFTF.
v/ Elner Andersen

Autoforretn ing

Maribo
Tlf. (03) 885 - 368

"BYFOGEDGÅBDEN

Maribo

Støl arbejde

NK

THOMSENS

FALSTERGARN - SPINDEBIET A/S

Slotsgade 43

Nykøbing Falster
Tlf. (03) 85 18 11

WALTHER JOHANSEN

Autoværksted

B irket
Tlf. Birket 34

HOBSLUNDE BRYGGERI

Horslunde
Tlf. Horslunde nr. 15



Jernbonenyt - kort fortolt
må desværre udgå denne gang på grund af pladsmangel.
Medlemmenne må trøste sig med >>Damplokomotiverne løb<<,

der medfølger på det løse bila,g. (God fotojagt i sommer-
ferien!)

Det nye MZ-lokomotiv indsættes - efter prøvekørslernes
afslutning medio juli i følgende løb i 1. distrikt: 375-374-
+-2197 (nat efter hverdage) /1193-8193 (nat efter søndage).
2197 er godstog; Gb. afg. 23.12 - Rfø. ank. 4.47 - Bl93 er
tom maskine: Nf. afg. 1.40 Rf. ank. 2.03; de øvrige løb
kan findes i >>Togplan<< og >>Danma.rks Rejseforbindelser<<,
plan 15.

*
I oversigten over nedlagte jernbanestrækninger (JERN-

BAENE, nr.4167) havde der - på side 21, venstre spalte -
desværre indsneget sig en række trykfejl - de kan rettes så-

ledes:

Sønderbor.q-Mommark Færge - nedlagt 27.05.62
Langelandsbanen - nedlagt 29,09,62
Køge Ringsted - nedlagt 31.03.63
Skive-Vestsalling - åbnet 1 0.1 2.24.
Langelandsbanens officielle nedlæggelsesdag skulle have væ-

ret den 30. scptember, hvor der skultre have vært kørt post-
tog, disse erstattedes af biler.

P.T,

Forlaget ArS Ynico har atter udgivet en bog i forlagets
))grønne serie« om danske privatbaner: Ib V, Andersen:
Kalvehavebanen. Boeen, der kan fås gennem boghandelen,
vil blive anmeldt i næste nummer af JERNBANEN, Plads-
mangel er Iigeledes årsag til, at bl. a. en »anmeldelse« af
»H-turcn<< i nraj må udskydes til JERNBANEN's nr. 6/67,
der udsendes i begyndelsen af september.

Foreningens mangcårige >>forbindelsesofficer<< hos statsba-
nerne, overtrafikassistent Kjeld Winckelmann (1. distrikts
udflugtsrejseafdeling) har rnodtaget en ærefuld udnævnelse
som DSB's repræsentant hos NSB i Oslo.

K. Winckelmann har været foreningen til uvurderlig hjælp
ved planlægning og foranstaltning af udflugter, og han har
haft evnen til at røgte sit hverv på en måde, så han altid
samtidig var >>statsbanernes mand<<. Bestyrelsen vil savne ham
- men ikke glemme at ønske ham held og lykke med de
nye job.

Stillingen som chef for >>1. distrikt - udflugtsrejser<< er
overtaget af overtrafikassistent B. O. Bentsen. Må vi ønske
herr Bentsen velkommen - og udtrykke håbet om - at han
er advaret.

EB]

Foreningsnyt
Referat af generalforsamlingen

Til den ordinære generalforsamling i Folkets hus

den 25. april var rr,ødt ca. 150 medlemmer. For-
manden, politiadvokat Birger Wilcke bød velkom-
men og foreslog byretsdommer Jul. Paulsen som
dirigent. Byretsdommeren valgtes 6nstemmigt og
gav straks, efter at have konstateret generalforsam-
lingens lovlighed, ordet til formanden for aflæggelse

af beretning for det forløbne år.

Formanden redegjorde for de ekstraordinære ge-

neralforsamlinger, der i årets løb var afholdt i for-
bindelse med forhøjelsen af kontingentet og for de
tilskud og gaver fra medlemmerne, der var tilgået
foreningen. Så omtaltes mØder og udflugter, og der
redegjordes for planerne for udflugter i den kom-
mende sæson. Der var udgir.et 3 nye bøger i DJK's
serie om danske privatbaner, nemlig om Helsingør-
Hornbæk-Gilleleje Banen, Lyngby-Vedbæk Jernba-
ne og om Maribo-Torrig Jernbane. Anskaffelse af
jernbanemateriel omtaltes, og formanden forklzrrede,
at der nu kun var få ting tilbage) som Ønskedes

bevaret. >>Museumstoget<< havde haft en udmærket
sæson og samarbejdet med turistforeningen i Maribo
og med >>Veteranskibsklubben« var forløbet gnid-
ningsløst, selv om >>Veteranskibsklubben« fra og med
sæsonen 1967 har trukliet sig ud af samarbejdet. I
stedet har Maribo turistforening (som omtalt i
>>Jernbanen<< nr. 4f67 ) anskaffet m/s »Saxholm«
(ex >>Friesland«). En del interne stridigheder rned-
lemmerne imellem havde givet anledning til uro
på arbejdsholdene. Bestyrelsen havde nedsat et

driftsudvalg og et maskinudvalg, begge bestående
af medlemmer med >>fingeren på pulsen<<, til at
varetage den daglige drift, der i øvrigt vil blive
fortsat efter samme retningslinier som tidligere.

Herefter fik næstformanden, lokomotivfører Svend

Jørgensen ordet for aflæggelse af. beretning om
istandsætteise og vedligeholdelse af jernbanemateri-
ellet og arbejdsholdenes arbejde i øvÅgt. Svend Jør-
gensen indledte med at mindes et af arbejdsholdenes
flittigste medlemmer, Robert Jørgensen, der efter
nogen tids sygdom var afgået ved døden i november.
Svend Jørgensen omtalte planerne om damptogs-
kørsel mellem Mariager og Handest og redegjorde
i øvÅgt for de forskellige arbejder. Til arbejdshol-
denes medlemmer agtedes udsendt et særligt blad,
»Oliesprøjten<<, der skulle koste kr. 10,00 om året
for B-10 numre. I dette blad kunne bl. a. omtales
de forskellige arbejder, der skulle udføres o. s. v.,
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ting der ikke ville være plads til i foreningens tids-
skrift »Jernbanen<<. Også Svend Jørgensen kom ind
på de interne stridigheder i maskinafdelingen, men
håbede, at der nu, efter et møde mellem nogle af
de implicerede, ville kunne blive fred, og han for-
manede parterne til at gøre deres yderste for at
skaffe fred. Sluttelig omtalte Svend Jørgensen, at
der p. t. afholdtes et fyrbøderkursus, bl. a. med in-
struktører fra DSB.

Efter at formandens og næstformandens beretning
var godkendt, havde et par medlemmer ordet for
at fremsætte spørgsmåI. Herefter forelagde kassere-
ren, Mogens Bruun regnskabet, for hvilket der blev
givet decharge. - Til generalforsamlingens næste
punkt, valg af medlemmer til bestyrelsen, var der
ikke kommet forslag, hvorfor alle valg var genvalg.

Der var ikke indkommet forsla-g til generalfor-
samlingens punkt 5, men til punktet >>Eventuelt<<

var der fra hr. Bjarne Jensen indkommet anmod-
ning om en redegørelse for forholdene på arbejds-
holdet i Maribo. Formanden svarede herpå, at han
ikke mente, det kunne tjene noget formål stadig at
drøfte dette emne, da der dagen før generalforsam-
lingen havde været afholdt et >>mæglingsmøde<< hos
ham. Hertil sluttede flere medlemmer sig, hvorefter
Bjarne Jensen meddelte, at han selvfølgelig ville
blive i foreningen som menig medlem, men ikke
mere ville kunne arbejde på arbejdsholdet eller som
lokomotivfører. Indlægget afsluttedes med et sær-
deles personligt angreb på et af foreningens med-
lemmer for at være anstifteren af de omtalte urolige
forhold.

Kl. 22.10 kunne dirigenten takke medlemmerne
for god ro og orden og afslutte den ordinære sene-
ralforsamling.

Poul Skebye Rasmussen.

DJK's bogserie

Husk - ingen sommerferie uden en DJK publika-
tion - har De læst om den nye )>nr. 19<< på side 3?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bogserien omfatter nu:
Næstved-Præstø-Mern Banen . . .. . .. . .

Ma-ribo-Bandholm Jernbane
Hørve-Værslev Jernbane
Fortegnelse over daruke jernbaners motor-
materiel, l. del (motorlokomotiver, motor-
vogne, S-tog lyntog m. v.) .....................
2. del (fonøgsvogne, skinnebusmateriel sa.mt

supplement til 1. del)
Nakskov-Rødby Jernbane
Museumsbanen og Maribo-Bandholm

kr. 8,50
udsolgt
trdsolgt

kr. 10,00

kr.15,00
kr. 12,00

Jernbane kr. 3,00
B. Langerandsbanen ........:..:....:::.::..:.:..:::: kr. 16,00
9. Vejle-Give Jernbane kr. 12,00

10. Kolding-Egtved Jernbane ...................... kr. 15,00
11. Nakskov-Kragenæs Jernbane 1915-1965 .... kr. 12,00
12. Skagensbanen 1890-1965 ........................ kr. 12,00
13. Vodskov-Østelri Banen ......... kr. 14,00

14. Hjørring-Ålbæk og Hirtshalsbanen
1925-1965 kr. 12,00

15. Stubbekøbir.g-Nykøbing-Nysted Banen ....... kr. 20,00
16. Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen kr. 19,00

17 Lyngby-Vedbæk Jernbane kr. 25,00

18. Maribo-Torrig Jernbane kr. 15,00

19. Dansk Jcrnbane-Klub. I(useumsbanen Mari-
bo-Bandholm. Forteg-nelse og beskrivelse af
dens rullende materiel kr. 10,00

Publikation nr. 4 er næsten udsolgt.

Bøgerne kan erhverv'es ved indbetaling af oven-

nævnte beløb * porto (kr. 0,50 pr. publikation -
nr. 15, 16 og 17 dog kr. 1,50 pr. publikation) på

postgirokonto 67394, P. Thomassen, Straadvejen
201, Hellerup. Ved køb at tre bøger - eller flere -
erportoen i alt kr. 2,00.

Sekretariatet er lukket i juli måned - bøger m. v.
ekspederes dog lejlighedsvis.

5)Iaseumøfoget
Nordjyske afdeling meddeler:

Medens disse linier skrives, er det endnu uvist, om vi kom-
mer til a.t kø,re på strækningcn Ma,riager-Hamdest i sommer.
Det er fo,rsikringsspørg'smålet, der endnu er uafklaret.

VLTJ nr. 7, som skulle være hovedtrækkraft, er køreklar.
Derr har i vinterens løb firct foretaget de nødvendige repara-
tioner bl. a. er det ene forløberleje fornyet; endvidere har
der været foretaget et par opfyringer og prøvekørsler på
sta,tiorrsarealet i Mariager, så maskinen er køreklar og venter
kun på afgangssignalet. Bliver forsikringen også >>klar<<, er
vi parate i Mariager. Nærmere oplysninger om driften kan
De få hos:

S. P. Lauersen, df. (06) 42658+ (Randers),
K. E. Nielsen, tlf. (08) 13 TBZl (Ålborg).

Knud E. Nielsen.
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HHJ D 32 atter tilbage på museumsbanen

Efter et par års fravær kommer den savnede vogn i for-
ynget tilstand til Maribo. Vort medlem i Hammel, disponent
E. Møller Nielsen, har sammen med sin hustru anvendt om-
kring 2000 arbejdstimer på r,ognen samt et meget betragteligt
beløb til materialer, reserv'edele m. v. Altsammen gave til
DJK!

Ved velvilje fra 2. distrikts side har D 32 i nogen tid fået
husly i remisen i Viborg og ellers i Thorsø, hvor arbejdet
er foregået.

Tak til det arbejdsomme og gavmilde ægtepar og til andre
implicerede; D 32 vil blive hilst velkommen på MBJ.

P.T,

Fotos af såuel nr. 7 som D 32 ttil blitte bragt i ntzste nummer
aI JERNBANEN,



Lqndmqndsbqnken
Mqribo

Også afdelinger i:

Saxkøbing
Rødby

SPAREKASSEN
FOR LYNGBY OG OMEGN

Lyngby Hovedgade 1 7

Tlf , 87 72 22

, JL, ,

.'- l+,;.'
l"! 'r:7s. E

BING & GRONDAHL
.Å, \^^:rlll 7 t / , , *i*

.-_::':J . /tr /u/ttt / y'r't'rt Lt t, .- :.-:
:a \f-

Ch[. P. Jensen &

L. l/. Iimmermann a'

Entreprenører og murermestre

Frederikkevej 7

Hellerup

Ttf. HE 9930*

Velkommen hos

f[lk{dtfroOfiM,

Dametøj, parfumeri, gardiner, tæpper,

sengetøj, legetøj og cafeteria i 3 etager

Nykøbing F. - Jernbanegade 23

Tlf. (03) 85 23 41
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Midtlollands førende sommeretablissement

Stedet hvor De spiser godt

Musik og danssant til internationale
o rkestre

NB, Lukket på mandage ijuni, juli, august

OIe Sørensen &
Co. A/s

MALKE[VIASK!NER

Sdr. Havnegade, Kolding
Tlf . (055) 2 51 33

B
E

SVERIGE
Alt taler lor tog

prisen - komf orten - tiden - trygheden

billige og fordelagtige rabatrejser

SVENSKE STATSBANERS BEJSEBUREAU

Hovedbanegården - København V

TIf. 117500

I

Rejser De helst om natten, så tag med MITROPA-sovevognen i

"Østersø-Ekspresser« fra København til Berlin
Vesterbrogade 84, København V, EVa 6866

D. D. R.s Trafikrepræsentation
Vesterbrogade 84, København V, EVa 6866

Aalholm Automobil Museum
Nysted-Lolland

Abent fra maj til oktober fra kl. l0-18, - Der
udstilles over 150 biler fra årgang 1894 til 1935.
Fra 1 cylinder til '1 6 cylindre. -

Udstillingsareal: 3 haller på ialt ca. 22OO m2

NY modeljernbane

på 600 m2 m udstillingsareal, hvor togene kører
gennem tyske, schweiziske og italienske land-
skaber under skiftende belysninger.
Bestaurant med varme og kolde retter. Skon ud-

sigt over Østersoen. - - Spiritusbevilling.

Entre: voksne kr. 4.00
børn kr.2.00

Fri parkering

Hurtig, behagelig og sikker
er en rejse med lyntoget
NEPTUN tiI DDR.
Fra Berlin er der gode for-
bindelser videre til det
sydlige Europa,


