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I

OBERBAYERN
SCHWEIZ
ØSTRIG
ITA L I E N

FRANKRIG eller
SCHWARZWALD
-

husk vinterferie er
dobbeltferie

Dette er Deres vogn på vinterrejsen
. . . men, hvis De ikke kan undvære

Deresbil,så....
DE

ta' lrilen rned i toget

sparer tid - sparer kræfter - sparer penge - sover mens Deres bil
kører med itoget, og De er uafhængig af vind og vejr
Alle oplysninger om billetpriser og køreplaner til disse tog kan De få i de
autoriserede rejsebureauer og i automobilklubberne
Vi ønsker Dem en god rejse!

DEUTISCHE BUNDESBAHN
Generalvertretung ftir Dånemark und Norwegen:
Vester Farimagsgade 11472, København V.
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FORENINGEN STTFTET

ts. JANUAR 1961

Jernbanen
Nr. 7 -

1957

7. årgang
Forcningen cr tilsluttel:
Dongk Model- og Jernbane Union (DMJU)
og MOBOP.
Forcningen samarbeidcr mcd:
Svenska Jårnvågsklubben, Stockholm,
Setesdalsbanens Hobbyklubb, Kristiansand,
Freunde der Elsenbahn e, V,, Hamburg, og

Sporvejshistorisk Selskab, København.

*
Formand:

jur. Birger Wilcke,

PolitladvokEt, cand.

Sobakken 24, ChErlottenlund.
(01 66) oBdrup 2209.

TlI.

Sckrelær:
Frlmærkehandler P. Thomassen,
Strandvejen 201, Hellerup.
[Trelfetid: tirsdag-fredag kl. 10-14).
Postgironummer 6 73 94.
Kasserer:
Regnskabsassistent lvlogens Bruun,
Ahornvej 18, Ølstykke.

Tlf,

[03 323) 644 u.

Posigironummer 11 73 80.
Muscumstogal:

Trelikafd. og informatlon:

B. Chorfitzen, llt. (O1 72) TAga 5743, eller
Merlbo Turistbureau,
(03 885) Meribo 496

tlf.

DJK Odense.aldelingen :
Hans Gerner Christi6nsen,
Bernstorffsvej 17, Odense.
TrI. (0e) 13 08 72.

DJK's nordjyskc aldeling:
Trafikassistent S. P. Laursen,
Falkevej 7, Banders.

Tlf

(06) 42 65 84,

DJK'8 repræsentant på Lolland-Falster:
Tralikassistent O, K. Jensen,
Søvænget 23, Mlaribo.
Rcdaktør:

Konsulent Erlk B. Jonsen (ansvarsh,),
E!thersvej 19 B, Hellerup.
(01 43) HElrup 6850.

Tll.

Anno nc eeksped iti on

:

Forlaget ørestad, Tagensvej 85

E,

København N. Tlf. (01) TA 2221.

Msdlcmskonlingenl

Ordinære

lårets begyndelse fremsaite trafikminister Sven Horn - for et særdeles velegnet forum - Journalisthojskclerr i Århus - en kraftig kritik af den dårlige
service og manglende høflighed hos DSB sammenlignet med bl. a. SAS.
Resultatet udeblev da heller ikke, og allerede nu kan man vist godt konstatere, at statsbanerne har haft et dånligt,presse-år«. Særlig grelt har det vær'et
i den såkaldte "eftermiddagspresse«, hvor specielt Tommy - hvorfor har du
så travlt - Rasmussen fra BT's Århus-redaktion har gjort sig bemærket. Heldigvis tager ikke alle journalister.sagen. alvorlig, jvf. ovenstående morsomme
tegning af "Henry. i "Aalborg Stiftstidende.. En forståelig forbløffelse har
bredt sig blandt jernbanepersonalet, men disse må trøste sig med, at det jo
kan være, at den højtærede trafikministers udtalelser er blevet mistolket - det
er jo for nyligt konstateret, at en minister fremsætter »provokerende« meningor, blot for at sætte en ciiskussion i gang.
Kan det være til nogen trøst, kan det her tillægges, at jernbaneentusiaster
aldrig har haft grund tii at mene, at DSB skulle betyde Den Serviceløse Befor"dring, men vi er jo også belastet i positiv henseende.

I

medlemmer

kr.25,-

Junlormedlemmer (under 18 Ar
d. 1. jon. det pågældende år) kr, 15,lndmeldelsesgebyr Ior nye medl, . kr. 5,lndmeldelsesformuler kan rekvirereg hos
sekretæren (se ovenfor).
Foronlngene tidEskrift "Jernbanen., der udkommer I gEnge årligt, udsendes gratis til
medlemmer.
NATIONAL-TFYKKEBIET, KBH. N.

Vort forsidebillede
»Sotnnterens sidsle rose<< - DSB dantploko, litra N nr. 205 med sergodstog
4016 ued Marsleu på sttrekningen Nyborg Odense. Optagelsen landt sted den

12. attgLtst 1967

-

den sidste dag 4016

tob.

Foto: H. E. Pedcrsen.
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Kulimport A/S

H.Albertsen

&

Sønner A/S

Farvehandel

H. C. Andersens Bouievard 44
Jernbanegade 15

København V.
Tlf

.

-

Nykøbing

F.

Trf. (03) 85 00 s7

15 16 44

Palails Teatret
Band]tolm $mede- & IVlasltinværltslgd
v/ Brødrene Nielsen

NØRREGADE 29

_

VEJLE

Telefon: (058-1) - Vejle 2000
Birketvej - Bandholm
Tlf. 03888 - Bandholm nr. 6 og nr. 40

Forsalg: Hverdage fra kl.
Søndage

fra kl.

17

15

John Hqnsen A/S
U(lRDIlIGB(lRG

Stenløse

TRÆTASTHAl{ DEt A/S

Entreprenørlirma

Speciale:

Typehuse

Vordingborg

TIf. (03) 775 - 23

Tlf. (03) 321 - 191

Alt i varme-

bærende

kruft

ga

lvan ise-

-

F.

A/S Richard Beck

rede bolte
og skruer

Tlf. (01) 34 68

Vestergade

1

8

Maribo

Tlf. 03 - 885 - 655

Vald. Nielsen Eftf.
Thurøvej 13-'15

»tr(ONtr(UBRENTEN«

71

Fokus

pi Stilling

.7f P. Thomasse it

På strækningen Skanderborg Århus iiar
jernbaneinteresserede lagt rnærke

mange

til

en banedæmning, der ved km 89 (fra Fredericia), støder til fra
vest og kort efter skiller fra mod øst, begge steder i
en meget spids vinkel på dobbeltsporet.
Jeg har haft flere forskellige forespørgsler fra ikkelokalkendte medlemmer om, hvad det var for en
nedlagt bane; der har endog været gættet på, at det
var en nedlagt bane til Odder. For mere erfarne
jernbaneinteresserede lyder dette noget absurd, men
cler kunne >>næsten<< være blevet lidt om det, hvis
clet ældste projekt (i874) om en bane til Odder var
1ørt ud i livet: Hasselager-Odder Tvingstrup.
I{elt så spændende er det dog ikke. Det drejer sig
kun om en 1,5 km omlægning af den j1,sf,6 hoved-

bane

i

forbindcise med dobbeltsporanlægget Frede-

ricia-Ålborg, etapen Skanderborg-Hasselager, der
påbegvndtes i 1919 og var fuldført i 1925.
Selr.om pågældende strækning ikke var generende
kurvet, benl,ttede man lejligheden til at udrette en
svag S-kurve og navnlig bøde på, en upålidelig dæmning, der i 1916 skred ud til stor fortrædelighed for
DSB og til glæde for Hads Ning Herreders Jernbane og Horsens-Odder Jernbane.
I julen 1915 indtraf et usædvanligt stort sirefald,
og et volclsomt tøbrud ved nytårstide fik dæmningen
til at skricle sammen, både den 3. og 7. januar 1916,
sålecles at den jvske hovedbane va,: afbrudt i ni dage.
-i-l
dvcksling af passagerer, post m.v. \/ar højst besr,ærlig på den hoje dærnning, oS alt gennemgående
socls Hor-.ens--\rhu-. førtes via Ccider. I dagene 4.11. januar præsterede de to privatbaner 111.375
tcnkm, iclet B0B godsvogne med i alt ca. 4000 tons
r;cCs transporteredes via Odder. HHJ ville have godt
6300 kr. for kørslen, men DSB ville have 33 % rabrt, hvilket man så enedes (?) om. HOJ fik de
8000 kr., der forlangtes.

D« ittitinq:sl:tcdet janttar 1916

Kortskitsc af banelorlægningen
, r d,n nuua rendr linieloring.

( 1921

). Den putkterede linie

Foto

: Arl;iu

P.

'I'

.

HHJ og I{OJ frydede sig over de uventede indt.rgter-, præcis son-r tilfældet var med TFJ og FFJ,
rla er clel af Limfjordsbroen lå nede i fjorden efter
påsejling. Glæden var dog behersket, da baneafdelingen kom meci regningen for reparation og ekstraordinær vedligeholdelse af sporet efter den uvante
tunge trafik.

A/S IKAS

ISOLERING

Sjællandsgade 2, Frederikshavn

Tlf. (08) 420633

INDUSTRIRESTAURANTEN

Jernbanegade

1

Adelgade 114 - Skanderborg
Tlf. 065 - 20476

VEMB-LEMVIG.THYBORøN JERNBANE

3

Kolding

Tlf. (055J

SKANDERBORG KOSANGAS

23199

AAGE PEDERSEN

Lemvig

Tlf. 0782 -

0360

NÆSSUND FÆBGERI A/S

lnstal latør

Nykøbing Mors
Stationsvej

Bandholm

-

MIDTJYDSK PILLEFABBIK

11. 077 - 214 -

.DEN GRøNNE BUTIK.
v/ EIlen Nielsen

Aulum Jylland

Trf. (074) 711

Stationsvej 17
66

88

Tlf. 05

-

-

77 31

Ejstrupholm

11

-

158

LODBERG MANUFAKTUB

Smedemester

RøN PETERSEN
Strandbygade 92
Falkevej 9

-

Tlf. 0761

Viborg

-

52

TBøJBORG AKVAR!E OG FUGLEFORRETNING
Otto Rudsgade 46

Esbjerg
23203

Tlf. 051 -

E. BONDO & CO. r/S

Kongensgade 67

Århus

N.

Tlf, (06) 1687

Odense
62

Tlf. (oe) 121864

I

fcrbinclelse med anlægget af dobbeltsporet bygny stationsbygninger mange steder, da flere af
stationsbl,qningerne stammede fra 1862. Stilling fik
c.gså, ny stationsbygning, ikke på grund af ælde, men
fordi den >>ny bane« forlagdes ca. 200 m mod vest
lra den oprindelige bane.
gecles

Den samle station

i

Stilling stammede fra 1875,

cla J1,615L-pyenske Jernbaner anlagcle en stoppeplads

Ior beboernes regning. Idag kaldes det B.u.s. (biller
salgsted uden sidespor). Der annonceredes med, at
»Enkelte tog kunne standse rred Stilling Stoppeplads<<, hvilket vil sige, at næsten alle tog standsede
her, for der var ikke ret mange daglige tog på køreplanen den gar-rg. Stationen kunne sælge 3. kl. billetter - både enkelte og dobbelte - til Århus, Hørning,
Skanderborg og mærkr,ærdigvis Hovedgård; derudover kunne den overhovedet ingenting. Indtægten
var i det første fulde driftsår - l/+ lB75-31/3 lB76
knapt 2500 kr. Tallet lyder i dag latterligt iille, men
stationsmestcren, eller hvad man dengang titulerede
billetsælgeren med, fik ikke mange hundrede kroner
årligt for sit r-irke for JFJ. En evt. stationskarl eller
a.ndct hjælpende laktorum fik tilsvarende almisselignencle beløb, hvis der i det hele taget var nogen
medhjælp udover >>chefens<< kone, som slet ikke fik
noset. I samme driftsår afrejste 6618 og ankom 27BB
reisende. De tal ser jo noget besl'nderligc ud, idet

rtogct kunne tyfls på, at der yar udlandret toly
eange så mange mennesker, som der boecle i hele
Iitilling sogn på det ticispunkt.
Scm bekenclt findcs cler tre slags løgn: Almindelig
losn. forbandet løgn og . . . statistik. Ved >>i'cjsende<<
-qlial forstås antal solgte billetter fra Stililng; clet var
hoi.cdsag-clig dobbeltbilletter. Rejsende TIL Stilling
omfatter solgte billetter FRA andre stationer, og dct
','ar ikke mange stationer, til hvilke man sad tr1,11.
billetter til Stilling, og da kun enkeltbilletter. Fra cl.e

leste andre stationer encl nabostatione rne havde
tran r'ærs'go at købe billet til den nærmcst eftedølsencie station, hvortil man havde fastc (færdigtrykte) bille tter i skabet, selvom den arme reisende måtte
betale 10-20 Øre mere. En uting som blankobilletter
f

lar

aldeles utænkelig dengang.

Beboerne må har e \'æret meget optimistiske, når
i 1875 ville have station, eller også har de r,æret
misundelige på nabosognene. Dengang havde sognet,
der dækker 1000 tdr. land, kun ca. 300 indbyggere,
hvoraf over halvdelen \/ar beskæftiget ved landbrug.
Der var kun 6n bebyggelse, der kunne kaldes landsby, nemlig Stilling. For en gangs skyld viste jernbanen sig ikke at r/ære synderligt bydannende, for
indbyggertallet passerede ikke de 400 før efter år
cle

1

900.

Stilling sttntle statiott ntcd personale (1920).
Foto: Arkiu P.T.

\'Ien folket iirær,ede transportmulighcder.

N4an

begvndte iorsigtigt sidst i 1870'erne med at tillade,
zit Stiiiing måtte ekspeclere banepakker. Det blev til
et halvt hundrede stk. årligt med den fyrstelige indtægt for stationen på en tier årligt - men det var jo
immcn'æk penge for 90 år siden. Nedslåct over dettc
i:un-rmerlise resultat r-tdskød DSB-JFJ en udvidelse
af stationen oq- dens ekspeditionsmæssige beføjelser

tii

1889. Da opirøjedcs Stilling billetsalgsstcd til
(idag BS), og vognladnirrqsgods kunne nr-r ekspederes. Tallene var ikke
irnponerencle i en læncere årrække. At man san-rtidig
kr,.nne sæle-c 2. kl. billetter hjalp ikke stort på ind>>holdeplacis mecl sidespor«

tægten.
Pcstr'æsenet fik øjenslulig ikke øje på Stilline før
omkrinc århundredcskiftet, da stationen fik jernbanebrevsarnlingssted og fra 1916 jernbanepo-stek-spe

dition.

l{eii en storbl, som Århrrs og err nærliegencie købstacl som Skandcrborg har Stilling altid været lidt
i lilemme, og clens udvikling r,'ar indtil for relativt få
år siden stærkt hæmmet, men har det før i tiden
været en ulempe for Stilling at havc Århus som nabo,
cr clct efterhånclen blevet en fordel, da bl,gn nu er en
slags forstad og n.red tiden utvivlsomt vil blive en
planetbv. At Stilling er r,ågen og fremskridsvenlig, så
man fornylig i pressen tydelige beviser på: Der ind-

rettes et veritabelt supermarked (på godt og ondt).
Når netop supermarkedet næ\,nes, skyldes det, at
samme marked ( l) er skyld i, at den gamle station
med sine veldrejede arkitektoniske linier blev nedro,et, for at bven kunne prydes af et fladt foretagende med masser af 90o vinkler op-og-ned-og-hencg-tilbage. At den bliver adskilligt mere farverig end
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Dalby pr. Krogstrup

Danmarksgade
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-
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-
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2

1

474

Nordborg, Als
Tlf. (044) s1407

A/S O. BENDIX TøMMERHANDEL
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-

TIf. (078)

- en ceniral for

5 05 00

byggematerialer

RANDERS STORVASKERI

H.

Malerf irma
HANSEN & SøNNEH

Tlf. (064)

R. JACOBSENS

- Tlf. 146

PBODUKTFOBRETNING

Københavnsvej 'l 34-1 36
Roski I de

1

1

Renseriet

Tlf. (064)
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2 57
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Randers Kittelservice
11l. (064) 275 44

TøMRERMESTER

F. BERG JACOBSEN
Østergade 52 - Skjern
Tlf. 073 - 5 04 54
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pænt stvkke oppc
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-.amtlig^.e

[)SB-stationer.

.

I lg+i /+8 så det ancierleclcs ucl. 22.925 solgte billetter, 984 tons afsendt og 2291ton-s anl:ommct gods;
samlet incltægt B+.218 kr. Nok er beløbet steget, men
tager man pristallct i betragtning, ser Cet knapt så
goJt ud. Lh,is nogen har nerver til at undersøge,
tri.crdan tallcne i clag ser ucl, må fortræffclige præparater som >>i{estenil« og »Librium<< anbefalc's.

Da Stillings nur,ærede station blev taget i brug i
92r. cvertog l.ommunen den gar-nle stationsbygning.
Ulen var nu i r.æktt, og stationcn hørte ikke til de
rinecst:. 'Iallene fra clriftsårct 1/1 1925 3l/3 1926:
26.i93 solgte billetter, 1920 tons afscndt og 5483
tons ankommet gods (bygge ri ) , santlet indtæst
i

i0.+7+ kr. Efter qennemsnitstallenc 1å Stillir;s

et

Svensko Jarnvcigsklubben's,,vårreso"
rzl S. TifOSTRUP-CHRIS'fE\SE\
alla-Langiir ttans ,]iir nr iigs loko nr. 6. cler nrt ejes af tnusennsforelinqen. I \-GJ's rernise lagde Ioreuingsrledlemn-rer
sidste hzlnd pir arbejdct mcd restaureringen al deres >>Ilagskib,,. \-GJ loko'et nr 31. der skulle flcmføre udflugstoget
orn sondaqelr. Urallige er clc albejdstinter. sorn er.r del af nedleumeLne hal lagr i clette arbejclc. siden foreningen lor et års

-\f det førhen sir ornlangsrige 891 rtrnr jernbanenet i \;åstergcitland - landorr-rrådcrne noldøst for Griteborg - er der nu
kur ca. 150 km tilbage; bancdøden har hærget her som i
mange andre egne af Sverige. og mange strækninger. der var.
interessante og før'te gennern storslåede og naturskønnc landskabcr. findes ikke rnere. IIåske kal det r,ære et lille plaster

r

p:i siiret. at enkelte af de mest betidningfulde

tid siden overtos maskinen. rnen resultatet r:rt'ogsir strålende
- bogstareiig rait --nr.31 skinncde i de lleste af legnbuens
farr-er. \Ien soin altid lige for en pre»tierc. r al der et og
andet. del ikke rar nået. en:,skrura< hel og lidt maling d6r,
nen der blev klaret i nattens løb. Sodede. besiridte. tnen glzrde
os stoke ral de. der tog det sidste nap - oq ikke uden snrnd.

strækninger.

eftel SJ's orertagelse el bleret ornbr-ggedc til nonralspor. men
morsornmere eL de nu ikke blevet af den onrgang

Indtil køreplanskiftet nu i forsonrmelen i 19671 tralikeredes
hele den lange strækning lra Giitebolg orer Sjiivik - Skara ti1
Forshern, samt sidelinien mellem Nossebro og Trolihåttan:
nen den 28. maj indstillede man driften mellern Gcireborg og
Sjcivik. til trods for, at denne del var.den tærtesr rralikerede
af banen. Nærmest G6teborg er der planer om ar anlægge en
>l,hurtigsporvognslinie<< pir sporarealerne. baseret pa persontrafik fra og til det hurtigt rroksende b,r'samfund onrkr.ing
Hjållbo, hvor rnan inden længe regner med. at der bor ornking 20.000 rnennesker. trIellem Hjållbo og Sjor.ik f-ierner
man sporene) hvoref ter det er slut med smalsporsbanel i
G6teborg-om

åde

t.

I Stora Lundb.v kommune, nærrnere betcgnet med hjemsted i Gråbo, har >>Stora Lundbl' Jårnr,ågsmuseum<: samlet sit
indtii nu erhvenede materiel fra 891 mm banerne. og ruan
arbejder med planer om at redde en banestrækning på omkring 10 km - for her at køre museumstog om sondagen.
>:Svenska Jårnr'ågsklubben<<s forårsrejse gik da forståelig
nok til Våstergcitland for at køre en sidste tur på den dødsdønte strækning og for at kikke på museets lokomotiver og
\ ognc. men turen strakte sig videre endnu fra Sjcivik til
banens største by - Skara - en køretur på 193 km og tilbage

Stora Lundby' Jårnuiigsntuscum's nyistandsattc damploko,
VGJ nr. 31.

Foto: Nils l)ostriint.

igen, Desr'ærre var det ikke mange DJK-medlemmer, der fik
denne oplevelse med - kun lige netop et hah.t dusin.

\å, men der var nu heller ikke ret rnange ståpladser at
i den kolde morgen til en lang
oplevelsesrig dag, hvor vi kørte gennem afvekslende landskaber, skiftende fra græsklædte bakkedrag til egne med søer
og klipper. gennem enkelte tunneller og tilslut ud på den
flade Våstg,iitaslette. der i mangt og neget minder om Danopdrive, da toget dampede ud

Loko nr.31 er nernlig en af de største rnaskiner. der har'
svenske 891 mm net, det er en 2-C-0 T3 type,

kort på det

bvgget 1941 hos >>Henschel<< i Kassel, længden over pufferne
er godt 14 meter og tjenstfærdig \ægt nzer 53 ton. I »privatbanetiden<< fremførte den oftest de hurtige forbindelser mellem Gciteborg og }lariestad, rnen den har også r,æret anvendt

mark.

i

For de, der aftenen forud kom til Giiteborg. blev der god
lejlighed til at kikke lidt nærmere på togstammen: \'ognene
var lørdag eftermiddag kørt fra Sj<ivik til Våstg6tabanens
sporterræn nær G<iteborg Central, trukket hertil af fhv. By-

Søndag morgen mødtes så de mange deltagere på Gtiteborg V., og efter navneopr-åb og udlevering af billetter, brochurer og et 24 siders hefte med køreplan. stationsfortegnelse,
kort over det oprindelige 891 mm jernbanenet oe stræknings-

godstog.

KVETNY

Toftebakken

rfi.

&

NAKSKOV BRøDFABRIK I/S

SøNNER

48

-

-

ANDERS N, ANOERSEN

Hoed Kalkværk
Tlf. 063 - 82711 -

16

Balle Jylland

kurven

og tag så med Bandholm-banen

FBANZ ABP
Grosserer
Dyblandsvang

1

2

Brønsh øj

BOLIG.FORUM A/S

POUL NICOLAISEN
Ma

Hovedvejen

i

Kom Nakskov Brød

Birkerød

81 1207

1 1

Iermeste r

8

Maribo

Glostrup

Tlf. 03

Tlf. 96 58 00

NYBORG HOBBYFORRETNING

-

885

V. EGHOLM

-

484

HANSEN

Fri so r

Kongegade

1

Nyborg
Tlf. 09 - 31 19

9

Stationsvej 1
B4

FA. PREBEN SCHULTZ
Bl i kkens

-

Farum

Tlf. 95 10 27

VESTERGADES FARVEHANDEL

lagermester

Vestergade
København F.
Ttf. FA 4520

1

7

Saxkøbi ng

Tlf. 03 - 89 47 37

POLYSTAN

A/S MOTOR

COMPAGNY

Låsbygade 73-77

Tlf. (o5s)

-

Kolding

23677

Hospitalsartikler
Generatorvej

41

Herlev

rfi.942311

BRDR. LYKKEGAARD

Triersvej 29

Torvet

Hern i ng

17

Maribo

Tlf. 07 - 12 10

17

BBDR. SøBENSENS BETONVABEFABRIK
Kochsvej 36-38
Frederikssund

Tlf. 03 - 315

HOTEL BYFOGEOGÅBDEN

- 109

Tlf. (03) 885 - 157

HARBY OLSEN
Nørrebrogade 5

Tlf. 39 18 05

-

N

profil over den del a[ banen. r'i skulle køre på, entrede Ii

i nrellcmtiden var køri til pcrron. Toget rar forbegge de før nær'nte loko idct nr. 6 skulle retur-

toget, der
spændt

til Sjovik. Starnnren bestod af cn lang rzekke pcrson- og
godsvogne. tildels rned SJ-initialcr. riten særlig lagde man
mærke til person\ ogncnc f ra b:rncr ,sort SOJ, LSSJ og NKIJ.
En åben godsrogn rar lastet rled ,.>skrot<< for anvcndelse ved
albejdet i Sji;vik. \'ognene bler', som sagi før. f1"ldt til bristepunlitet. og clen lotointcrcsserede delt:rger irrlodeså r-issc venskelighedcr for at er'ln'erve billedet' uden >:kodrand<<, mcn det
gik dog bedre end rentet.
Et indslag. ii ikke har set herhjenrme endnu, rar, at
postkrrpeen rar bemandet. en funktionzer iført gammel uniforrn solgte frim:erker til de postkort - bl. a. af loko 31 der
også kunne købes i \ognen. og som led aflevering i postnere

kupeen blcr forslnet rned 6t til turcn særlig fremtillet sterir;cl. En lillc godte til filatclister Og der blev solgc en
gluelig masse kort. som antagelig har givet et p:.nt lille orerskud

til

foreningen.

På linien var dcr ikke rnzinge fotostol). rnen nrii ii holdt.
var dei p:i naturskønne steder med gode mulighede:'. Til gtngæld var der rigelig tid ved nogle af stationsopholdene. med
gode muligheder for at forøge sin billedsarnling. Det fotste
sådanne ophold var i Sjovik, hvor loko nr'. 6 sarnmen rred
nogle godvogne blev rangeret ind på et sidespor. På denne
station var ogsir henstillet et andet af foreningens loko, \rGJ
nr. 24, som dog langtfra var i kør'eklar stand. desuden adskillige r ogne og en enkelt >>lokomotor'« tned påskrif t ULB Z 1.
Fra Sj6vik og fremover var det nr. 31. der leverede trækkraftcn og gjorde det upåklagelig; kun få kilometer på den
anden sidc af Sjiivik havde vi ct fotostop i pragtfulde omgivelser: banen går hel på en klippeskråning lige ud mod
\Iiornsjcin og »smutter<< samtidig gennem en ca. 200 meter
lang tunnel. Knap en snes kilometer længere fremme passe'
lede vi Gråfsnås slotsruin. der ligger meget smukt otngivct af
en stor park. Denne park blev for år' tilbage kobt af VGJ. der
anlagde en holdeplads her og kørte nange udflugtstog til

til Vnra. VGJ's rerniser og r'ærksteder findes ogsiL
her, og på cle lange r:rnger:sl-'or står r:ekker af udrangerecie
eller i al fald megct lidt beny'ttede \-osne. mest af O-typen,
På tilbagetulen »ranrlcde« r'i red en af stationerne lige
rnidt ind i en større folkefcst. Det' var stort hornorkester pir
banegården. optog af galnle historiske hestckøretøjer med flor
uniformerede kr-rske på bulikene, og enkeltc af jernbaneturen;
portør' går

deltagele nåede lige en tur i lukket karet. Publikum stimlcde
sarnnler) om toget og beundrede det flotte loko. og vi bJev
»lor tilfållet..r ca. 15 rninutter forsinket, hi'ad alle, undtagen
hestcn for ka.reterne. rar begejstredc lor. de sidste >>t,vcktc
rn1'cket illa<: on lokonrotivets hr';rsen, nirr sikkerhedsveniilen
tog til at blæse darnp ud.
Grundet denne forsinkelse foregik sidste del af turen i iltogsfart. hvad ikke gjorde s:i lorfærdelig meget. da det efterl'rånden øslegnede. I Sji;vik tog vi en hastig afskcd rned nr. 31
og de gamle r ogne, der bler hensat på et sidespor samrnen
>.alsatte<< matcriel. Endnu cn tur
skulle kores på Sjr;rik-G6tcborg str'ækningcn på dens zrllersidste dag. og {ol h'enrtiden komnter eltså ikke noget museumsrog på 891 rnm til at gæst. Giiteborg. Og mcns tog-\ættet Ir\ ilede ud. rasede vi andre rnod G6teborg i et >>rålsbuståg<r. der i dagens anledning rar forrneret sonr fern-r'ogn.rog På glund af folsinkelsen folegik dette i lyntogsternpo, og
rnan undredes egentlig o\er. at der kunnc køres med disse
hastigheder pir det smalle spor'. Efter ankotnsten til >G« var
der tid til et kik pzi SJ's moderne tog. på »Rapidlok<< og
»Paplikatåg<< og r]reget andet. inden tog- og skibsforbindelser
bragte r,årrejsens deltagere hver til sit. efter en dag, der. for
at sige det pir svensk, havde ræret >..hernsk trevlig<<. Tak til
SJK og StL,vJ for en god rejse I

rned det f ørst pir dagen

Kommende møder
og udflugter

denne skonne plads.

Fra

Nossebro.

der var næste siop. udgår den endnu trafi-

til Trollhåttan. og l:engele fremrne passerede
toget Tumleberg - også et tidligere knudepunkt med forbindel.estrækning til Lidkciping
\æste store stop var \-ara. og det rar turens ntest interessante, idet denne station er knudepunkt ior godstrafikken.
idet normalsporbanen fra \:ånersborg 1cg Lidkdping) til
Herrljunga krl'dser smalsporstr'rekningen. \:ara er udgangsstation for godstogene til Skara. cg de består for størstedelen af
kerede sidelinie

normalsponogne anbragt på transportører af t1'pen Q37p. Der
er en del moderniseringsarbejder i gang for at gore overførselen af \ognene lettere, og dette tyder jo trods alt på, at
man ikke foreløbig regner med at nedlægge resten af banen.
På 891 mm sporene bemærkede man i snesevis af de orntalte
transportØrer. der kan kobles så tæt samrnen) at de faktisk
danner rin lang skinnestrækning; men når de stole godsvogne
først er anbragt ovenpå, må de enkelte transportører skilles
ad og forsynes rned lange trækst:enger, der forbinder de enkelte enheder og som passer i srnalsporsystemets koblinger.

Fra Vara gik det nu hurtigt mod turens endemril, købstaden og domkirkebyen Skara, der før var banernes stor'station, hvorfra udgik tre forskellige sidebaner. som nu alle
er nedlagte. Det store spolareal, som rnan kunne se havde
\.æret større endnu, r'idnede orn) at her havde ligget andet
end en almindelig gennernkørselsstation. \Ien endnu er der
en ganske bet,vdelig trafik, mellem 20 og 30 vogne lastes hver
dag, og det er overvejende norntalsporvogne, der pr. trans-

Lørdag den

ll.

nouember

kl.

19

i

>>Hotel Dana<<,

NIaribo.

Børge Chorfitzen causerer om og viser farvefilm
fra jernbaner i Sr.ejts: Bern-Lotschberg-Simplon og
smalsporsbanen (adhæsion og tandhjul) Brig-VispZermalt. Efter kaffepausen vises farr.efilm fra DJK's
udflugter.

*
Sonclag den 12. nouember. Udflugt på' HillerødFrcderikst'czrk Hundested Jernbane (HFHJ) og
N ordbanen (>>Lille-l,l ord<<: Hillerød-Snekkersten)
me.l sær- og arbejclstog fremført af DSB damploko

litra

S.

Planen for udflugten er:

..... afg.
... afg.
Holte
........ afg.
Hillerød
Frederiksværk ....... ank.
- frokostpause København

H ....

8.40
9.06
9.40
11.31

Irrc:lcriksr'ærli ....
Hillerøcl
Snekkersten
København H ....

..... afg. 13.+2
........ aig. 1+.+3
... afg. 15.50
..... ank. I 6.45

I)er arralr-eeres lotostop på -strækningen Hillerøcl
Freder-iksr,ærk og Hillerød-Snekkersten. Særtogsanrleldeiscr i,ii blivc udleveret.
Pris for deltatselse erl. Kr. 28,00 (uanset påstigtii.nssslation,.). 'filmeldelse skcr ved snarest - og sencst r/rrr 6. noi,cntbct' at inclsættc ovennæ\rnte belob på postgirokonto ll 10 06, adresseret B. Chorfitzen, Taqensvej 169, I(øbenhavn NV. Kvitteringstlilonen, Cer skal rneilbringes, ornbyttes med kontrolbiliet vecl pcrronnedganc-en på København H - for

{ra mellemstationer - i toget.
l4edlenrrnernc bor il<ke gå glip af ciennc sidste
chance lor darnptogskørsel på Nordbanen - og det
åbne terræn langs HFHJ giver strålende fotomuligcleltaqere

l-reder. (NB ! »Stålvalscr'ærket« foreviser sine ransermaskincr under opholdet i Frederiksværk). Hjern-

turen ad »Lille-Nord« og I(1'stbanen rnå og-.å pårcgiles at være en >>sidste-chance-tur<<. i'oget opraugeres som et »rigtigt« Nord- og K1'stbanetog:

I-itraS Cr-Cr--Cr.a.
*

juniormedlemrner af foreningen må såIedes betalc den fulde pris.

tolvtc år

-

*

>>Foikets Hus<<,

,Sttnska Jåtntågsklubben, Sl åttt, afholder nredlentsnrøder.
IrcCagene den 17. novembcr og 15. decerrbcr kl. 19-22 i den
tidligere \Ialrrrci Vz,istr:i statiorr 'beliseende ca. 600 n fra

var ved rcdaktio-

>Fl.vr ebådene«s anløbspl:rds ). Detaljer ede mcdeprogl'anrrnel
er endnu ikke r"rclarbcidede. nren clc: rii blire forerist filn og
di:rs og :rsnakket toe« DJK-medi:li:trr e: r'elkorrne der

Onsdag den, 22. nor:cmber kl. 20
Enghai,evej 40, København V.

Foredragsaften. Programmet

Få given foranledning skal clet præcisercs, at fripas og månedskort ikke er gyldige til de udflugtstog, dcr arrangeres af foreningen.
Børn - der altid skal være i følge meJ voksen vil kunne deltage for halvdelen af prisen anført på
pågældende tur/strækning. Begrebet »Børn« dækker aldersgruppen fra det fyldte fjerde til det fyldte

i

nens afslutnine endnu ikke fastsat.

cl

gode >Fl1rebåds-iolbinCcl.rr

Jernbanenyt kort fortalt
DSB

I

måncderne juli og august er sket følgende tilog afgang m.v. af rullende materiel:
Fra »Nydqvist & Holm AB« (og underleverandø-

rer) er leverct (officielt overtaget) 1 stk.
elektrisk motorlokomotiv, litra

Mz nr.

diesel-

1401.

Fra »A/S Frichs« og >>Vognfabrikken Scandia
A/S« er leveret 4 stk. elektriske 2-vosnstog, litra
My/f's nr. 7 61617 1 16 7619/71 19.
Damplokonrotiverne D 843, F 46+,484 og 490 er
udrangeret.

*
Fra >>Vognfabrikken Scandia A/S« er leveret 2
stk. bogie-person\iogne (2. kl. - med el-varme),litra
B 20-80 318 og 20-80 319 samt 2 stk. postpakvogne, litra Du nr. 90-68 706 og 90-68 707. Leverancen af lukkede godsvogne (med skydevægge),
l2

litra His afsluttedes med afleveringen af 44 vogne:
210 2 556 - 210 2 599. (Leverancen af 300 stk.

åbne lavsidede godsr,ogne (mecl korte nedklappelige
støtter), litra Ks er påbegyndt i september).
7 stk. person-, post- og rejsegodsvogne er udrangerct: Cu 2180 - Cu 4060,41 39 - D15402,5404,
5415 - Eco 6210.
Følgende person- og rejsegodsvogne er overflyttet
fra 1. distrikt til 2. distrikt (værkstedsområde Århus): Cr 2Bl+, 2815, 2818, 2820, 2827, 2831,
2832, 2833, 283+, 2835, 2836, 2858, 2863, 2880,
2905, 2906, 2gll, 2913,2920,2921,2922,2934 CpB 2987 - Eco 6217, 6225, 6267, 6270, 6271.
Følgende personvogne er udlejet til HFHJ: Co
2525, 25+7, 2550, 2552, 2553, 255+, '.260l, 2653,
265+.
>>Traktionsbilaget<<

og ouersigten >>Danske Statsbaners,l)erson-, post- og rejsegodsuogne 1967<<

(>>Jernbanen<. )Lr. 4167
ståendc.

)

kan ajourletres e{ier ot'en-

r:AlS Bessel-Kok L.P.G.« har af >>.{B Intcrconsult<< i Falkenberg købt en bogie-beholdervogn (blgget 1967). \'ognerr
er optaget som privatvogn i statsbanernes r ognpark: 07 7 2 l1i
folgende rneddelclse i clcnre rublili >>Jet ni::rlcn<<. nt'.
616i sidc 13 18.-ll. linie l.n. ændres sålcdes: »BP-Cias
A/S<r, Århus, h:rl i Tvskland ladet indkøbe 20 stk. bogie-beholderr ogire : \ ognene r:r blustc I b,vgget 1960/62 ) og r il iri
nurlrene: 077 1 +06 07'i t +)5 (tidl. DB 580 BB0 580 899),
\toqncne rnir bciordre Iiio:)3nj proprlen og bulan. )ii af vog-

lene cr :rlleledc olltaget i statsbaitctncs rognir:u'k.

*

Duf ten

lf

r-tcnkulsrøg forsr

lnclt

:rlliger el ikke helt

fra

Sj:e1-

ril

frcurgå aI nedr:nståcnde tnasl;inlobsplan fo;
riatnl;lokotnotir(tu. - itinterkot eplattsperiotien 1967 I68. \it
nedennær'nte maskinel ikke cr i lob. r'ii de b.livc holdt i reserre fol nedbrud - derudovet'holdes cn E-maskine i:escrre
i ).æsn'cd. Ro:;\ilde er nedlaqt sorn >clanipclci;ot<r ft.o.rn. d
lanclr sorrr det

2i.
)'llr.rttcde åbru:. lat'sidede

DSB-godst'ogne,

litttt Ks

1'ntt:rL

kotte nedl;lappelige stottet). De tidliqtre letetede 450 stl;.
litra Kbs l:ar lange stotter (int. undetlitta;;b,,:. : ,.nted. langt
stottai< (ntindst 2400 mnt

lange ) ,).

Folo: -\'. Lotttrtann

septcrnbcr.

1. distrikt

22o1\hv u 1ø) - 254(hv u rø

Gb E:
Kø Ez

b

.\'lr'1sen.

338 ( ti-fr

)

2 di strikt
Ho. »\\ aggoni:rbrih TalboL<: i .{aciren er bestilt 30 stk.
Iukkede sel\tørnmendc vogne mcC liirpci:,:ksler. Iiira Tdgs nr'.
57+ 0 020 57'1 0 0i9. De n1e vognc adskiller sis ira c1e ty're
tidligere Icrclede ved. at der er a::!l'aqt cn locirer :r:trqiende
skilleræe. cler delcr'\ognen i to liec stori'lLi::

lA

Ar
Ar
Ar
Ar

-\:

ll--!

:

1..-f

1:

F-ll.I:
Il-1V

:

Dc ;idstc dantploko {ra mdt. Rosl;ildc. Tilit. ltolder E 9BB klat til aigang me d det sidste dantp-trukne tog 8,16: tila. ses S 740
\o.1)1 )f ot uartn€r<.. Stationens l;t deluo gn ( ci ant l:gcnct « tor ), spccialaogn rtr.405 l;ont il;kc tettidigt tilbagc fra tc'tisiort. il.;ll:rt
gor

S 740

ct pat cl;stta

dage

i Roskildt.

I;o!o: i7 E. I'cdcrst:t.

Vedr. l:oicplan (tider). afgang-/ankorr)§tstationer og

togar^t

til bilagct. der medfulgte »Jernbanen<<, nr'. 5/67. Berrzerk dog nyt tog: 4358 Fa afg. 14.00 Es ank. 15.42 (tom
tnaskine). Der må pårcgnes visse ændringer i nraskinløbene

henvjses

omkring højtiderne.

*
Der-r 12. og 13. septerlbel blcv der foletaget prøvekørsel
København H. Berlin Ostbf. og letur med et tre-\ogns lvntog. litra \Is. Prøvekørslen folløb tilfredsstiilende, og fr.o.m.
sommerkøreplanens ikrafttr:cden i rnaj 1968 orertager DSB
»halvdelen<< (hrer anden dag) af kørslen rned eksprestoget
»Neptun<<. Fra samme tidspunkt blirer 11 ntog »Gudenåen<<
det eneste lyntog, der vil blive kørt med >>gammelt<< lvntogsmateriel (N'In ) . ( Øvrige \In-llIs-l;'ntog bliver lokomotivtruk-

ne tog med almindelige vogne).

*

Den 5. september blev et n\ t automatisk linieblokanlæg for'
strækningen Københarn Gb.-Vigersler/Hvidovre Fjen taget i
brug. På København Gb. lafgang- og ankomstristen) tog man
på samme tidspunkt et n)t >)midlertidigt« relæsikringsanlæg

i

brug.

*

Københavns Hovcdbanegårds siole n1,e sikringsanlæg for
fjerntrafikområdet (se >>Jernbancn<<. nr. 8/66 og nr. 2/67)
forventes ibrugtaget i etaper i dagene 2. 16. november.

*

I de gennemgirende vognløb rlellem Sverige og Danmark
er der i nogle r.ognløb indsat SJ-i,ogne. der er udsty'ret med
automatisk dørlåsning, der traedcr i funktion. når togets
hastighed når op på ca. 10 krn/t.
Vogne. der er udstrret rred automatisk dørlåsning, er
tnlrket med en hvid cirkel over dnrhåldtaget.

Hillerød) af Ys 42 og Ym 1 (Tisvildeleje-delen)
samt Ys 41 og Ym 2 (Gilleleje-delen) ; Ys 42 blev så
svært beskadiget, at vognen må udrangeres, Ym 1
er (anbragt på en biltransportvogn - tilhørende det
svenske selskab >>Transwaggon<< ) sendt til fabrikanten >>\\raggonfabrik Uerdingen AG« for reparation,

Ys 41 vil blive forsynet med ny forende (reserveforende lånt af LJ) på bancns værksted, Ym 2, der
kun blev lettere skadet, vil ligeledes blive repareret
på banens værksted.
De gamle skinnebusser (»Rødhætterne« ) har
overtaget hele trafikken.
Frederiksværkbanen har - indtil videre - lejet 9
stk. Co-\,ogne af statsbanerne for at stå rustet til
mertrafikke n ved Hillerød S-togs-trafikkens start.
Bevilling til indkøb af flere Y-tog kan først forventes i 1969. Visse af banens egne personvogne, litra
C nr. 5, 7 , 52 og 54 er hensat på Ørby trinbræt
(GDS).
SB

I forbinclelse med anskaffelsen af Y-togene, som
Skagensbanen \/enter at modtage først i 1968, er
der aileredc udarbejdet nv kØreplan, som det vil
Iremgå af DSB-køreplanerne. Det påregnes, at Ytogene kan holde de n1,tider, hvis udarbejdelse har
krævet et betydeligt forarbejde.
Personvognsmateriellet undergår vderligere forn),else, idet SB af DSB har købt Cqrr 3561 og 3562,
der vil blive litrcrede SB F 5 og F 6. Begge vogne
bliver på SB's r'ærksteder nronteret med automatisk
st1'ret lultopvarmning med \\-ebasto-oliefy'r, og vognene males i SB's farver. F 5 er allerede taget i brug.
Sorrr tidligere meddelt kobte SB to DSB-traktorer,
nr. 83 og B+. Førstnær'nte er ophuqqet, for at bru--eligc rnasllinelie dele kan henligge som reservc for
nr. B+, der litreres SB T 2. Ved lejlighecl omlitreres

Sclirvartzkopff-traktoren, nr. 10, ti1 SB 'I 1. På
denne er der i øi,rigt monteret en hjemrnelavet koblingsanordning, der kan betjenes indefra af føreren;
den prør,ekøres om kort tid.
Følgende materiel skal udbl'des til saig: DampDett lorste al de ny'e sb'reaogne, litra CLS (tidl. CL 1572)
begynder så småt at tage forrn på >>Centralcærksted Kobenlmun,<. (Bennrk den lct >strømlittie de< lront).
Foto: Ole Edholm Petersen.

Privatbanerne:

GDSlHFHJ
Gribskovbanen er hårdt ramt efter dri{tsuheldet
fredag den 22. september, hr,or tog 286 kørte ind
i et jordskred, der var en fØlge af dagens voidsomme
regnskyl. Tog 286 var oprangeret (kørselsretning
14

loko nr.2,3 og 4, personvognene B 10, 11, 12,
C 31 og 32 samt godsvogn P 301 (den tidligere
>>gas\/ærks-e kspres« ) .

Som clet vil fremgå af ovenstående, er der endnu
ikke tale om udrangering af motormateriel i første
omgang. Den berømte N4 t ha.r fået nyt gulv i sommer, og forskellige r)/gter om, at den har fået ny
motor, kan forsåvidt bekræftes, idet den i 1950 eller
1951 fik Herculesmotor) som jævnligt har været
udskiftet med en motor af samme type, der anskaffedes samtidig, og som således anvendes som udskiftningsreserve.

SB el som bekendt ofte foregangsbane rned nf ideer', indretninger og anordninger. DJK-rnedlernnrer, der i {erien har
besøgt Skagen. hal sikkert lagt nzerke til cn tilsyneladende
Storm-P'sk anordning ved enden af sporet ved fiskeperlonen.
Der er intet mindre end »dcn sclr'-oprullende hLrnd<.. \,'cd
indrangering af de ret tlrnge vognstanrrncr', dcr daglig henstilles red fiskepelronen, kneb det af og til for traktoren at

2.

5.

2. del (forsøgsvogneJ skinnebusmateriel samt

holde stammen. dcl stundom havde et lidt for lijclteligt møde
med sporstopperen hr-orfor der rnåtte liegges en af de sædvanlige »dobbelte hunde<<, som man jo rnåtte huske at fh'tte
nogle metel tilbage. når stamnren skulle bortrangere,s. Der
blev da konstruel'et en hukommelsesprotcse bcstående af
næ\'nte >>hund«. der med cn stirlrvire er forbundet med ct
med oplulningsfjeder fors,vnet trisser'ærk. Nirr vognstarnmen
bortrangeres. folger >>hunden<< trof:rst efter. nredens dens tojr
blii'el stadig kortere. idet dette forsvinder i trisse\'ærket. og
når del så indrangeres en n,v vognstarrur)e,. er >>hrLnden<i atter
palat til at blernse den, inden den rarnler rnod sporstopperen.
En vilkelig geniirl og arbejdsbesparende anordning.

6.

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

10. Kolding-Egtved Jernbane .....................

Denne spaltes redaktØrer .vari E. B. tonsen (DSB)
og P. Thontassen (Priuatbanerne).

17 Lyngby-VedbækJernbane
18. Maribo-Torrig ..;Ternbane

i

ogne. S-rog. l,vntog n).

frentidig til

sektetæren, lrimærkehandler P. Tltomasse n, Strand-

jen 201, Hellerup, postgirokonto 6 73 94. Sekretæren ekspederer nye »stamkort« og første-gans-sue

medlemskort, hvorimod indbetaling af årskontingentet af >>gamle« medlemmer som hidtil sker til kassereren.

Sekretæren lnodtager fremtidig meddelelser om
adresseændringer, korrespondance vedrørende jernbanehistoriske spørgsmål etc., samt - som hidtil bestillinger på foreningens publikationer.
Korrespondance \-edrørende f orenings-tidsskriftet

tll redaktorett, kottsulent Erik B. Jonsen,
j 19 B, Hellerup. I denne forbindelse skal
det bemærkes, at tidsskriftet ekspederes af >>Avis-

serlCes

Jernbane

B. Langelandsbanen
9. Vejle-Give Jernbane
11.

Nakskov-Kragenæs Jernbane 1915-1965 ....

14. Hjørring-Ålbæk
1

Tagensuej 169, Kobenhaun

I'lV,

hidtil

modtager

-

som

- korrespondance vedrørende trafikale forhold
ved >>Nluseumstoget<<, samt modtager fremtidig inclbetalinqer til foreningens udflugter - se »Kommende
mØder og udflugter<< - og besvarer - i fornødent
omf

ang

spørgsmål vedrØrcnde disse (telefon TAga

5743 (kI.10-i5).

DJK's

bogserie, postkort

m. u.

Bogserien omf atter nu:

1.

Næstved-Præstø-Mern Banen

.................. kr.

8,50

udsolgt

kr.15,00

kr.

kr.
kr.
kr.

12. Skagensbanen 1890-1965 ........................
13. Vodskov-Østervrå Banen .........

12,00

3,00
16,00
12,00

kr.15,00

kr.
kr.
kr.

12,00
12,00
14,00

og Hirtshalsbanen

925-1 965

15. Stubbekøbir^g-Nykøbing-Nysted Banen .......
16. Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen

kr. 12,00
kr. 20,00
kr.19,00

kr.

25,00

kr.15,00

19. Dansk Jernbane-Klub. N{aribo-Bandholm
kr.10,00

af

oven-

nævnte beløb * porto (kr. 0,50 pr. publikation nr. 15, 16 og 17 dog kr. 1,50 pr. publikation) på
postgirokonto 6 739+, P. Thomassen, Strandvejen
201, Hellerup. Ved køb ar tre bøger - eller flere er portoen i alt kr. 2,00.

*
\-i hal ræret så heldige at erhven'e nogle få eksemplarer
af DSB's :>Damplokomotivet og dets Bctjening«, 1925-udgaven i to bind: Bind I, tekst, 384 sider, bind lI. 427 tegninger og planer.
Prisen for dette efterspurgte værk er kun 50 kr. (f moms
og forsendelse 7 kr). Da vi som nævnt kun har nogle fir
eksemplarer, kan de bestilles ved indsendelse af et brevkort
til P. Thomassen, Strandvejen 201, Hellerup; til de først ankomne bestillere sendes et giroindbetalingskort. Telefonbestillinger modtages ikke.

*

Esthersue

postkontoret«, og reklamation over udeblevne numre må derfor rettes til det stedlige postkontor.
Bestyrelsesmedlem, cykelhandler Bør ge C hot litzen,

udsolgt
udsolgt

) ......................

r,.

Bøgerne kan erhverves ved indbetaling

bestl'relsen.

Indmeldelse af nye medlemmer sker

r

Jernbane. Museumsbanen og dens rullende
materiel

Foreningsnyt
Organ.isatoriske ændringer

Maribo-Bandholm Jernbane
Hørve-Værslev Jcrnbane
4. Fortegnelse over danske jernbaners motormateriel, 1. del (motorlokomotiver, motor3.

- r,ed tilsendelse :rf 60 øre i frirnærker
Høeghsmindeparken B. 1., Hellerup. rekvi
rere en listc ovcr foreningens postkortsericr.
l,Iedlemmelne kan

- hos Ole Plum,

Der cr netop udsendt tre

n)

e nred motiver fra Hørve-

Vzersler' .|ernbane:

station (ca. 1 920 ) .
HVJ loko 14. Vig (ca. 1920).
HVJ \I 5 og C 501.

Føllensle',,

Iioltene koster kr. 1,- pr'. styk (f porto 60 øre for alle
indbetales på postgirolionto 13 53 13 (ovenlor

tle). Belobet
anf

ørte

adres-se )

.

*
Vi har stadig på lager- servietter med tegning af DSB
damplokomotiver: Kr. 5. pr'. stk. eller sæt å 6 stk.: Kr.30.
(* polto 80 øre). De kan bestilles på postgiro nr. 11 1006,
adresseret B. Chorfitzen. Tagensr.ej 169. København NV.
15

EBBEBUP AUTOVÆRKSTED

STøT DANSK

ARBEJDE

N. K.

1f.. 0974 -

BUNDGAARDS TEXTIL

Strandbygade

4

207

SKOTøJSHUSET

v/ W. Dahlberg Larsen
Østergade
Maribo

Esbje rg

Tlf. 051 -

v/ Aage Vilsmark

20695

1

8

-

Tlf. (03) 888

159

A/S JOHS.

JUHLEB
Maskinf abrik

SKJERN BBøDFABRIK

Løkken 6-8

Skjern
50060

Sønderborg

rfi.

-

o44

Tlf. (073)

25111

BBDR. ISAGEB
Blomster

-

Strømgade 4

46s

M. ANDREASEN & SøN

-

-

Tlf. 0581

Vejle

1830

JYTTE ANDERSEN
Damef risør

Vestergade

2B -

Varde

Tlf.(052)21156

GLARBO SAVVÆRK

v/ Carl

larmestre

Vardevej '14

Vestergade 24

Hjørring

Tlf. 0891 -

G

NOBDISK GULF.GAS

Svendborg

Tlf. 09 - 21 40 60

Hull

Gammel Bye St. - Jylland
Tlf. 06 - 8971 11 Gl. Rye 70
CHR. JACOBSEN'S EFTF.
v/ smedemester
A. Røn Petersen

Falkevej

9

Viborg

H, P, C. ANDERSEN & SøNNER
Østergade 27
S

-

Holstebro

N. Havnegade 54-56

medemestre

Ill.

o74

-

HOLGER BOYSEN

Fragtcentralens vognmandsforretning

20353

Sønderborg
21260

Tlf. 044 -

VILLY JøBGENSENS MøBELFABBIK
AALESTRUP CEMENTVAREFABRIK

Kås

-

pr. Ålborg

Tlf. 08 - 24 61

Aa lestru p

11

A. H.'s rÆPPELAGER

Søndergade 36

SKIBSTBUP CEMENTSTøBERI &
VOGNMANDSFORRETNING

Frederi kshavn

TIf. 084

-

231 50

ODENSE HOBBYFORRETNING

Vesterbro 42
Odense

Tlf. (09) 1221

04

Skibstrup pr. Ålsgaarde
INSPEKTORAT 149
LANDDISTBIKTERNE I NOBDSJÆILAND SYD
lnspektør Svend Hecquet

Gedevasevej 9, Farum
- Postkontor 58198

T|f.950352

tlf ltoltlte mocler oe udflugter.

derne jernbane \''i el megen tak skvldige til d'herrer fra
'I'GOJ. der brugte deres fritid på at vise os >deres bane<<. En
særlig tak til trafikintencicnt Fritz Askldf for den glimrende
tilrettelæggelse af besøget - og en tak til Jonsen fol den
udm:erkede måde til- og fralejsen blei' afviklet på.
B. C ltorlitzert.

*
Der hardc meldt sig 50 dcltagele til år'cts stomdflugt. der
i dagene 25.-23. august gik til det srenske privatbaneselskab
TGOJ. Kort før afgangstiden i Har r-regade Iik r i besked om.
at >\'or(< Øresundsbåd havde fået rnaskinskade. men vi blcv
ikke ladt i stikken:rf den gltrnd. :,D/S Ør'e,.und<< er et >>flot<<
selskab, så stationsforstanderen arr':rngercde en ekstra fly,r,ebådstur alenc for vor skvld. Der rncdlorte at vi fik lidt ekstra
tid i \{ahnij til at se på renstlcira{ikkcn en sid,.te gang. \/i
indtog vore siddende og liggende 1;l:rdser i ekspr-essen. sorn
bragte os til Orebro. hvor efter et sc1'rkende rnorgenmåitid
entredes det første TGOJ-tog. et Yoa 202-togsæt. dubleret til

ære

for os. \'-ejret var

me§{et

,.rnukt og turen op gennem

Belgslagen til Gr'ångesberg var cn iilkclig oplerelse. I Grångenberg viste stationsfolstanderen rundt vi fik set og fotograferet alle de eksisterende dalrploko-nper. turbinelokomotiret,
litra Y3t var særlig imponerende. og ri fik set på skakterne,

der fører ned til de store gmbeområder. Ornrådet sr-arede
ikke til vore forestillinger orn et lnineornråde. brsningsl'ng
var nemlig smukt gulkalkede. og de val orngir-er af glonne
ornråder og blomsterarrangementer'. Der er norrnalt ingen
korsel med malmgodstog om loldaqen rren banen havde
alligevel holdt et tog tilbage. således ar ri fra en tilkoblet
person!ogn med åbne endeperroner. kunne iolqe det imponerende tog sno sig gennern land-.kabet - og hvilket tcg: 139
aksler : 45 treakslede malmr osne og en bogie-personvosn.
i alt en tog\'ægt på 2315 t. I Kopparberg blev vi:sat af :. os
banen viste os den venlighed ar br de på frokosr - eller
lunch, sorn vore svenske vennel kalder det. Derefrer viste
stationsforstanderen rundt i banens garnle r-ærkstedområde.
der er beliggende her og så forrsatte rejsen rned særtog ti1
Storå og op ad en imponerende stigning til et nvt grubeomr'åde i Stråssa. Vel tilbage på hovedlinien fortsatte r-i forbi
Lindesberg og Arboga til Eskilstuna. Her bler. vi modtaget af
TGOJ's maskiningeniør, der viste os maskindepotet. hvol alle
t1'per af banens moderne el- og diesellokos var opstillet.
Efter et besøg i r.'ærkstedet var dagens pl'ogram forbi. og vi
indkvarteredes på vore respektive hoteller'.
Søndag morgen afrejste vi med TGOJ-bus - atter en gestus
- ti1 \Iariefred, hvor vi blev modtaget af »\luseifiireningen
Ostr.a Sddermanlands Jårnvåg<<s ør.'erste >>chef<<, herr Gdsta
Wijkander. Vi fik a1le »specialfribiljett<<, og vi fik lov at køre
på den 3/z km lange museumsbane, så meget vi l,vstede. Det
var et særdeles l'eldlevet foretagende med meget varieret materiel fra Sveriges mange 600 mrn-baner. Efter frokost kørte
bussen os tilbage til Skogstorp uden for Eskilstuna, og her fik

vi forevist TGOJ's store CTC-anlæg. Et lokomotivtrukket
ekstratog bragte os til banens endestation ved havet, Orelcisund. Her fik vi forevist hele havneområdet af havneintendanten, og vi fik et glimrende indtryk af hele denne gennemrationaliserede havn, specielt interessant for os var den
nye vognvender, der med et snubtag tømmer en hel malmvogns last. Der var kun tid til en hastig kop kaffe, inden
ekstratoget bragte os tilbage til Flen, hvor SJ ekstraordinzert

lod nat-ekspressen til København standse for at tage os op.
Det var en særdeles vellykket tur, og vi kom hjem ladet
rned indtrl,k af det store »Grångesberg-bolag« og dets mo-

l.ordjydske afdeling afholdt udflugt sond:rg den 3. september

Turen udgik fra Ålborg, hvor et tog bestående af vognene
C 12 og DCE 23 med motorvogn II i210 som tr:ekkraft. alt
fra FFJ, holdt oprangeret ved perron 1
48 deltagere besteg toget, og kl. 9.55 blev der gir.et afgang
med portør Albe|t Juhl Clausen ved >)rattet<{. og toget satte
sig i ber,ægelse og kørte mod Hadsund. Toget avancerede
jzevnt og stØt gennern det smlrkke efterårslandskab. og efter'
en krydsning i Gistrup og en overhaling i Gudumhohr nåedes
Kongerslev

Her skulle alle skifte, nemlig orer i et af Pindstlup

tr'Iose-

brugs torwetog. Dette tog bestod af Pedershåb-traktor nr. B og
10 stk. 2-akslede tør'velogne mcd tlenmesider i hvis midte
var et bræt til at sidde på. Toget startede ad den 785 mm
brede bane. og med en fart af ca. 20 km i timen kørtc vi ca.
10 km ud i Lille \/ildmose, hr-or mosebruget havde hundre-

der a[ store fine stakke af opgravede kll'ner'

(rnosetørv)

stående til tørring til senere transpol-t med banen til Kongelsler-, hvol de på en virksomhed bliver orndannet bl. a. til spagnum. l'rvoraf en stor de1 eksporteres.

Der blev filmet og fotograferet som aldrig før på tøn'ebanen. og turen på denne må ubetinget betegnes som dagens
clou.

Efter spisning i Konger:slev kørte vi kl. 14.35 i'idere s1-dpå og efter en ovelhaling i Solbjerg nåecles Hadsund \. kl.
15 {5. Llnden'ejs fra Ålborg havde der, foruden standsningtr på de fleste stationer'. \'.eret fotostop ornkring t),r'e steder
ude på linien.
I Hadsund blev der skiftet trækkraft, idet diesel-lokomotir
RHJ. DL41 lFlichs nr.47B) skulle køre os til Randels. som
niredes i lobet af en tirnes tid, idet der bortset fla en krydsning i Dalblor-er ingen standsninger var undervejs, og hermed sluttede den 1'derst vell)'kkede trdflugt, som at'rangørerne
hermed blinges en hjertelig tak for, ligesom AHJ og RHJ og
disses personale skal have tak for deres andel i det fine arrangement.

O.

Bo1'e.

*
Søndag den 24. seplember tog foreningen afsked med
Ebeltoft-Trustrup Jernbane. Der deltog B5 medlemmer i
kørslen på privatbanen, heraf 45 fra Sjælland. Det var et
mindre deltagerantal, end vi er vant til, og det medførte, at
best,vrelsen,

for første gang i foreningens historie, måtte

bede

DSB aflyse et bestilt særtog. Udrejsen - for sjællændernes

vedkommende - skete i stedet med OHJ-landevejsbus - hr-ilken tort for en jernbaneentusiast.
Overtrafikassistent Gade, ETJ, og hans sønner havde arrangeret mange udmærkede fotostop på den kønne lille Molsbane, og det srlukke vejr har gjort sit til, at medlemmerne
vendte hjem med mange gode optagelset'. Lokomotivfører
Adolf Andersen kunne kun r'ær'e stolt af sit velistandsatte

- måtte jyderne dog snart kunne
igang

lokornotiv. VLTJ nr. 7
deres nruseumsbane

få

s jørtznderett.

t7

Hurtig, behagelig og sikker
er en rejse med lyntoget
NEPTUN

tiI

DDR.

Fra Berlin er der gode forbindelser videre til det
sydlige Europa.

Rejser De helst om natten, så tag med M|TROPA-sovevognen
"Østersø-Ekspress€n« fra København

til

i

Berlin

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

Nordiske Kabel-

& ftådfabriker Å/S

Thiirmer & Co. A/S
Værktøj

Asnæs

Tlf. (03) 451 - 3s6

Skt. Knudsvej 41, V,

Tlt.

21 27 00

Aalholm Automobil Museum

A. .lensen
Maskinværksted

t{ysted-Lolland

Åbent fra maj til oktober fra kl. 10 18. Der udstilles
over 150 biler fra årgang 1894 til 1935. Fra 1 cylinder

til 16 cylindre. -

Udstlllingsareal: 4 haller

ca.2600

på

kv.m.

NY modeljernbane

på 600 kv.m. udstillingsareal, hvor togene kører

gen-

nem tyske, schweiziske og italienske landskaber under

Karnersvej

1

Ålb-org

Tlf. (08)

13 12 60

skiftende belysninger.
Bestaurant ved varme og kolde retter, Skøn udsigt
over Østersøen. - - Spiritusbevilling.
Entre: voksne kr. 4.00

børn

l8

kr.

2.00

Trods dr. Kinrbles sidste flugt

til friheden var

V,4,RKMESTER HERMAN I]EDERSEN

66 rledlerrt-

rncl rnødt oJl til s:ESonens første mødc den 27. septenrber
Chorfitzen viste fihn fr':r storturen til TGOJ. J. U. Gclcles

havde sarurnensat en serie f:rrvedias fi"a >>Nluseirtstc)get(< nl nr
og indtalt kornmental til billederne, der har \:Eret ben)ttet
pir en Lrdstilling og \ar en glintrende propaganda for DJIi.
Endridere sir ri dias fra bl. a. Grækenland Tyskland og Dan-

rrark
(BC).

lluseurrtstoget n1t mattriel
Kr^ukkevognen, som

.i

Den 7, september afgik værkmester Herman Pedersen ved
døden efter længere tids besveerligheder med hjertet.
Herman Pedersen blev ansat ved Horsens Privatbaner
1923 og blev disses værkmcster i 1958.

i

AIIe jernbaneinteresserede, der har kendt »Værkpedersen<<,
savne ham for hans levende interesse lor »rigtig jernbane« og hans sjældne indsigt i nyere jernbanevæsen. De
mange DJl(-medlemmer, der har nydt godt a{ hans venlighed
og imodekornrnenhed, vil sikkert huske deres forste besøg hos
ham: Forst en rasende gøen af schåferhunden »Lady«, der
rnåtte have et stykke sukker af »Værkpedersen« for at tie
stilie, dernæst nogle inkvisitoriske blikke og endelig nogle

vil

r.i rnodtog som ga\e af Dansk

Srovl-

svre- og Superphosph:rtfabrik. har nl Zs 508060 og cr blgget
a[ Zrrickar-r - ikke i 1919. sonr DSB opgiver i sine fortegnelscr. nrcn i 1913 cller 1914. cfter hrad dcn tidligcre ejer ophscr \-ogncn hzrr cfter sigende tjcnt son nrodcl for cn ostrigsk

Iabrik lor nrodeljernbanc.
Kertenrinde-traktorcn >>Lusen<<. sonr DJK rlodtog !oul ga\/e
Ira P dc Kruiff. er nu >>officielt« orerdr^aqct DJK. idet dcn
har gennerrgiret trllripic leparationer og efter:r'n og tilnred for':rnet nred n\ lnotor (Ford -A..\ '10 hk) uden rderligere bekostningcr for DJK. Endnu eneang tak til dc Knriif os nrcdhjrelpere ved :rr}:eidet rned den

Horsens Privatbaner

I

,P7-)

barske spørgsrnål om, hvad man var ude på her på HsP's
enernærker. Når det så r,iste sig, at den formastelige kom i
jernbanemæssigt positivt ærinde, ja, så var der ingen ende

på hjælpsomheden.

DjK har meget at takke »Værkpedersen<< for, og de gode
minder orn ham vil leve længe, ikke mindst hos
P. Thomassen.

I)et er rncd rrrotorlokornotirel sorn rned piger de kan vinde ved n:€rnrere bekendtskab. Litra IIZ ses her frerrtføre tog 371
>:Nord-Expre.;s<: r,ed første øjekast ligner Irra:kinett cn brqg^t'l6ci.
rncn kik enqang til. den er jo alligevcl fotog6n ikke?
Foto: DSB (A. Sttt:rtsgaard).

FERr\/f

suFEFT
L/a s l<e a uto trt at
IOO O/O FULDAUTOMATISK
FERM SUPER VASKEAUTOMAT med det kendte FEBM agitator
vaskesystem har såvel vaskemæssigt som kvalitetsmæssigt
mange fordele fremfor andre fuldautomatiske vaskemaskiner.

SE BLOT HER:

- Rigtig
-

arbejdshøjde Rigtig vandmængde Rigtig vaskesystem Bigtig programmering
Bigtig for Dem, fordi

Bekvem arbejdsstilling

Aldrig mere gråt tøj
Mrndste vaskeslid

- Alle stofarter kan vaskes
FERM specielt

er fremstillet til

hus-

mødre, der onsker deres tøj vasket helt rent.

-rEnrr--

Katalogpris kr.2585,

AKTIESELSKABET FERM

-

ULSTRUP

Orla Sørensen
Restaurant Sønderport

Malermester

Sydkrogen 63
Søndergade 38 - Silkeborg
Tlf, (06) 82 18 ee

Junckers Sauuærk A- S

København S.V.

TlL 31 21 76
Tfi. 75 4S 67

SANTOS KAFFEKOTBE
Peter Bodum A/S
Nyhavn 63

