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TA' TOGET TIL ALPERNES VINTERPARADIS I

OBERBAYERN
SCHWEIZ
ØSTRIG
ITALI E N

FRAN KRIG eller
SCHWARZWALD

- husk vinterferie er
dobbelt ferie

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

ta' bilen med i toget
DE sparer tid - sparer kræfter - Sparer penge - sover mens Deres

kører med toget, 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 reise!

DEUTSCHE BUNDESBAHN
Generalvertretung ftir Dånemark und Norwegen :

Vester Farimargsgade 11472, København V.

bil



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

Jernbanen
Nr. 1 - 1968
8. årgang

Forcningcn rr lllsluttet:
Drnok Model- og Jernbane Union (0MJU)
og MoBOP.

Forrningon Ermarbeider med:
Svenska Jårnvågsklubben, Stockholm,
Setesdalsbanens Hobbyklubb, Kristiansand,
Freunde der Eisenbahn e. V., Hamburg, og
Sporvejshistorisk Selskab, København.

*
Formand:
Politladvokat, cond. jur. Birger Wilcke,
Srbakken 24, Chorlottenlund.
Tlf. (01 66) oBdrup 2209.

SakrrtEr I

Frlmærkehandler P. Thomasscn,
Sir!ndvoien 201, Hellorup.
(Trællctld: tlredag-fredeg kl. 10-14)
Postgironummer 6 73 94.

Katsercr:
Begnskabsassistent Mogens Bruun,
Ahornvej 18, Ølstykke.
Tlf. (03 323) 644 u.
Postglronummor 11 73 80.

ilut!um3togat:
Trelikefd. og lnlormatlon;
B. Chorfltzcn, tll. (01 72) TAgå 5743, oll€r
Marlbo Turistbureeu,
tll. (03 885) Maribo 496.

DJK Odansc-atdellngen :

Hcnr Gerncr Christiansen,
BcrnstorrltvoJ 17, Odense.
Tlr. (0s) 13 08 72.

DJK'r nordlyrkc rldrllng:
Trallkrrrlctcnl S. P. Laurren,
F!lkovcj 7, Brndors.
Tlf. (06) 42 65 84.

DJK'a rrprarcntant pA Lolland-F!l!t!rl
Trlllkas!l.tont O, K. Jenrcn,
Søvænget 23, Maribo.

irdaklrr:
Konrulcnl Erlk B. Jonssn (ansvcrrh.),
E!th.rrvoJ l9 B, H6llcrup.
Tll. (01 il3) HElrup 6850.

An nonc!.k!prd ltl on :

Forlsget ørestsd, Tagensvoj 85 E,
København N. Tll. (0r) TA 2221.

t.dl!mskontingonl:
Ordlnære medlemmer .......... kr. 25,-
Junlormedlcmmsr (undar l8 lr

d. 1. !!n. d.t pågDld!nd. lr) , tr, t5,-
lndmrldclrcrgcbyr lor nyc madl. . lr, 5,-
lndmcldclssrlormul!r k!n rukvlratca ho.
sekrelæren (ss ovonfor).

Fomnlngrnr tldrskrlll 'Jernbancn., dor ud.
lomm.r I gcngc årllgt, ud!cnd.t Or!ti. tll
modlcmmrr,

NATIONAL.TRYKKERIET, KBH. N.

Tegning:
F. Marcussen.

Vil man køre godt - må man smøre godt - vil man drive en mu-
seumsjernbane - kunne udgive et foreningstidsskrift - afholde
møder m. m. - ja, så kræves der penge - penge bl. a. i form af
konti ng ente r.

Der var - i forrige nummer af "Jernbanen. - vedlagt et indbe-
talingskort til brug for kontingentbetalingen for 1968. Alt for mange
medlemmer har overset det. Er det bortkommet, så få et nyt på

postkontoret; kassererens adresse og postgironummer finder De

på denne side. Men frem for alt - gør os den tjeneste at betale
nu - sidste år spildte vi en masse tid, og, hvad værre var, en

masse af foreningens penge på at udsende rykkerbreve - både

tiden og pengene kunne have været anvendt til et bedre formåll
Til slut - husk at påføre Deres medlemsnummer på talonen til

modtager, det letter arbejdet for kassereren. Hidtil har kun halv-

delen af medlemmerne gjort det. Godt nytår - alligevel!
Besty re lsen.

Vort forsidebillede
Et af julens - alt for Iå
Tog 701 27 f.remført aI
Ior Holte. (23112-1967 ).

- synes jernbaneentusi.asterne - damptrukne tog:
litra S, nr.740 - fotograferet i Rude skov nord

Manden bag kameraet var: Einar Hoff.
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Ønsker sine kunder et godt nytår

TIf. 03515 - 382

Pquli's Mqskinfabrik
Båndpudsemaskiner til træindustri

Vestergade 4 - Ringkøbing

Tlf , 073 - 211 95

vetkommen ø SVERIGE
os GOD RETSE ned

SVE]ISI(E SIAISBAIIER !

Oplysninger og billeErer hos
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Tlf. 91 1100
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Ebeltoft-Trustrup Jernbane
Af P. Thomassen.

Ebeltoft 'frustrup Jernbane . . . i dag ct daglig-
dags begreb for os; om kort tid et minde om en

cpoke, som den opvoksende generation ikke kan se

nogetsomhelst tillokkende ved. Endnu husker de

fleste lidt ældrc charmen ved de fusende, men dog
besindige damptog, der satte Ebeltoft i forbindelse
med omverdenen, hvilket hoi,edsagelig ville sige
Djursiand. Først og fremmest Grenå; i mindre grad
Randers og Århus. For hvad skulle man dog der
efter ?

At banen fik Trustrup som tilslutningsstation,
sk1'ldtes hovedsagelig økonomiske årsagcr. Det var
den billigste løsning af samtlige jernbaneplaner. Der
var virkelig projekter om en bane til Ebeltoft fra
Nlørke over Rønde; denne betydelige landsby ville
man gerne ha.ve med, men terrænforholdene indbød
ikke til jernbaneanlæg. Hvorwidt det havde været
hensigtsmæssigt at få en Ebeltoftbane sat i direkte
forbinCelse med Århus eller Randers, er så en anden
sag. Som kuriosum må nævnes, at der også fremkom
projekter orn, at Ebeltoftbanen skulle drives elek-
trisk med strØm, produceret ved vandfaldet ved Fem-
møller ( !). Der var forslag nok, lige fra en slags

dampsporvogn i landevejsgrøfterne med 600 mm
sporr.'idde til »rigtig<< statsbane med normalspor ud-
gående fra de sær-este steder.

For at tilfredsstille jernbaneinteresserede (og
navnlig for at få det tørre stads overstået hurtigst
muligt) hidsættes de vigtigste historiske data for
ETJ:

ETJ's første damplokomotia - bygget ai >>Vulcan<<, Matibo.
F oto : Arkiu P. T .

Anlagt i h. t. lov nr. BB af 8/5-94, jfr. lov nr. 30

af 19/3-98. Eneretsbevilling af 10/10-98. Påbegyndt
sommeren 1898, åbnet for drift 2713-1901. Længde

22,5 km, anlægsomkostninger godt en million kr.
Havnebanen (knapt en km) kom i gang næsten et

år senere, og den har der jo været noget knas med;
det er ikke første gang, den ser ud som idag.

Det var noget slemt båndjern, man anvendte som

sl<inner ved anlægget; !7 ,5 kg p.. meter ! Det er de

lette.cte -.kinner normalsporede danske baner vovede

at beny'ite. I,Ien dct er da også med tiden blevet
uclskiftet til ct sværere. Af rullende driftsmateriel
anskaffedes oprindelig 3 damplokomotiver fra den

navnkundige danske fabrik >>Vulcan<< i Maribo (til
stor fortrldelighed for >>Scandia<< i Randers, der få
år senere hær'nede sig ved at købe og nedlægge Vul-
can), 3 personvogne, en post- og bagagevogn og 10

godsvogne. Der måtte snart købes mere materiel, og

i tidens løb har banen haft 5 (meget) forskellige
motorvogne, 2 motorlokomotiver, en moton'ogns-
bivogn (lige så firkantet som den ældste motor-
vcgn), -l post- og bagagevognc og et forrygcnde
antal godsvogne, deh,is tilhørende »De jydske Pa-

tent-Kalkr'ærker<< elier lejede af Gerrildbanen, og

som det lil volde jernbanehistorikere et forskrække-
ligt hor edbrud at finde ud af. Hvis det ellers tjcner
r-roget fornuftigt formåI.

Der snakkes så meget om priser og om, hvor dyrt
alting er blevet. Øregas I Det er sandelig ikke alting,
der er bler.et ci1,rt. En billet (3. kl.) fra Ebeltoft til
'Irustrup kostede ved banens åbning hele 75 øre,

svarende til knapt halvdelen af en arbejdsmands
dagløn. I dag koster billetten 4 kr. og B0 øre. Jeg
tror, at en arbejdsmancl ville blive meget, meset
vred, hvis l-ran skulle nøjes med en lille tier i dagløn

i dag. . Hvis man skulle være fint kørende eller
undgå sine kreditorer, der kun havde råd til at køre
på 3. klasse, kunne man køre på 2. klasse fra Ebel-
toft til Trustrup for 1,25. Det var da også kun højst
5 c/c af samtlige banens rejsende, der var så ekstra-

vagante, og kun i banens første år. I 1920'rne var
2. kl. næsten ubenyttet.

Man startede med et fast ansat personale p2'' 23

mand (og koner); i 1920 var der 28, men det er i
tidens løb lykkedes at slippe af med de fleste, dels

ved afskedigelse, dels ved naturlig død. I tidens løb



Nordisk Film Compogni

Mosedalsvej
Va lby

A/S Peter Bodum
Kaffekolber

Nyhavn 63 - K

Tlf. Ml 8686

Garl Holten

KONFEKTION

HouEDSTAlrEllS KUHMP0RT A/S

H. C. Andersens Boulevard 44

København K.

Tlf. 15 16 44

Ringsted Battericentral
Akkumulatorer

Roskildevej 149 - Ringsted

Tlf. 03 - 61 14 08

Maia Gammelgaard

NyMunkegade4-Aarhus
Tlf . (06) 1217 37

Møller og Knudsen's Eftf,

Bygningsartikler

Bredgade 26 - Kolding

Tlf. (055) 2 30 77

PARSTOV
Regnemark pr. BoruP

Tlf. 03627 - 8

Ønsker sine kunder godt nYtår



har banen haft 6 direktører, hvoraf det gik flere af
de tidligere mindre godt.

Det gik bancn godt i mange år, selvom der ikke
var de store udsving i driftsresultaterne før under
første verdenskrig. Der var overskud til 1920, men så

gik det galt. Det rullende materiel kostede en den-
gang uhyre sum at istandsætte - næsten 200.000 kr.

- hvorfor der blev et driftsunderskud på 168.000 kr.,
og det var ganske anderledes penge end i 1950'rne,
hvor underskudet blev lige så stort for snart at blive
endnu stØrre.

Antallet af befordrede passagercr kom ført efter
1918 over i0.000 årligt; det blev dog et par år efter
halveret. Også godstrafikkens tal opførte sig temme-
li5 besynderligt efter 1918; før dette år befordredes
årligt ikke over 29.000 tons. Tallet svingede stærkt
herefter; det afhang af, hvor stort det udensogns
behov var for kalk og sten.

Disse to varearter var de mest bctydende for ETJ.
Oprindelig var banen ejer af egne kalk- og stengra-
ve, der tilførte den ret pæne indtægter. Engang i de
første driftsår købte banen på en auktion en petro-
leumsmotor, der skulle anvendes til en sorteretromle.
Det var den ikke særlig velegnet til, så man skyndte
sig at sælge den igen - med en klækkelig fortjeneste !

En nøjere beskrivelse af banens forløb gennem
den herlige egn turde være overflødig, for den ken-
der ma"nge turister og andre, der ikke bruger banen
til daglig. Det må derfor være tilstrækkeligt at an-
føre vise facts, der ikke er alment bekendte udenfor
14ols.

Ebeltolt station (ca. 1905). Foto: Postkort - arkiu P.T.

Ved anlægget gik det slemt udover den gamle
farvergårds have med de mange sjældne gevækster,
da banen anlagdes i strandkanten, tildels på opfyldt
areal. Den statelige stationsbygning blev dengang
byens anseeligste, og den var datidens >>Hvide Hus<<.

Banens trafik var - bortset fra den rent lokale -
især rettet mod Grenå, og man var ret tidligt på

færde for at etablere gcnnemgående tog Ebeltoft-
Grenå. Der ansøgtes om det i 1907, og det gik i
orden i - 192+! Til forbavselse for DSB fik ETJ
udvirket, at der oprettedes et trinbræt ved Homå,
hvor kun ETJ's tog standsede de første år. Hverken
Randers eller Århus synes at have virket særligt

dragende på beboerne langs ETJ. En tur til Århus
var da også en langsommelig affære, da turen i
banens første år tog 3 rl til 5 timer. Mange foretrak
da også - hvis man var søstærk at sejle med >>Aar-

hus Bugtens Dampskibsselskab<<s små dampere
»Mols<< og >>Samsø<<, for det tog ikke længere tid.
Men skibsruten havde den kedelige fejl, at man kun
kunne komme fra og til Ebeltoft mandage og tirs-
dage; de øvrige dage plaskede bådene omkring ved
Samsø, Skødshoved, Knebel og Kalø. I retning mod
Ebeltoft måtte man finde sig i at anløbe Særbæk og

Kongsgaard, og Cet kuune tage sin tid. Selv om ETJ
måtte forhøje sine takster i 1907, r,ar det dog ikke
de store beløb, de rejsende måtte af med trods pen-

genes værdi dengang. En 3. kl. togbillet fra Ebeltoft
kostede til Grenå 1,30, til Randers 2,40,tilÅrhus Ø.
2,50 og til København over Fredericia 6,45. Holdt
man af at sejle, kunne man da også komme via
Samsø dengang, men det var dyrere (7,90) af den
grund, at det endnu ikke var DSB, der besejlede

ruten, men DFDS' hjuldampere >>Zampa<< og >>Ku-

reren<<. Af Ebeltofts øvrige offentlige transportmid-
ler havde kun 6n af dagvognsruterne overlevet ba-

nens åbning, nemlig postvæsenets dagvogn til Løg-
ten, en drøj tur på ca. 32 km, som tog over 4 timer
over Rønde og som kostede 2,55. Den vej skulle rnan
nok lade være med at tage til Århus !

ETJ motoruogn M 2 med re jsegodsuogn ETJ E I på Trustrup
station (1963). Foto: P, T homassen.

Banens persontrafik var som nævnt mærkværdigt
beskeden i mange ir; f.ørst under besættelsen kom
man over 100.000 rejsende pL et år, og tallene for



THYSSEN OG JACOBSEN

Perlegade 1 6

Sønderborg

Tlf, (044) 2 15 80

WILLIAM BRIX

Spinderhus

Manuf aktur

Tlf. (059) 212 42

KINO HOLSTEBRO

Nørregade 20

Holstebro

Tlf. (074) 2O4ss

SLOTSMøLLEN KOLDING A/S

Fredericiagade 22

Tlf. (055) 2 60 00

A/S RANDERS-HADSUND-JERNBANE

Bosenørnsgade - Randers

Trf. (06) 420826

A/S JUELSMINDE KALUNDBOBG LINIEN

Tlf, (03) 515 - 2Oe7

HILLERøD KORN A/S

Carlsbergvej - Hillerød

Tlf . (03) 26 34 oo

A/S HUGIN

Gl. Mønt 12
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København K

Tlf. Ml 9988

FA. JOHN HANSEN

Entreprenør

A/S

Frydensbergvej 1 9

Sten løse

Tlf. 03321 - 191

AiS RICHARD BECK

" Ko n ku rrenten "

Vestergade 18 - Maribo

Tlf. (03) 885 - 655



godstrafikken var heller ikke imponerende. Der skul-
le gå næsten 40 2r, før der på et år transporteredes
over 100.000 tons gods.

Bortset fra Skærsø er banens oprindelige mellem-
stationer til det sidste bevarede som betjente stati-
oner. I tidens løb oprettedes nogle trinbrætter hist og
her: Attrup Kær, Ny Balle, Stubbe med aflæggere,
der flyttedes lidt rundt med, og Vibæk. Dråby
holdeplads er lige så gammel som banen selv. Det
snedigt påfundne trinbræt ved Grenå landevej ved
Trustrup, der sparede et morgentog ved at skaffe et

tidligt tog direkte forbindelse med rutebilen til År-
hus, eksisterede kun få år.

ETJ har været usædvanlig meget plaget af sne

i forhold til andre privatbaner; flere driftsår har
banen været helt standset en uges tid og 40-50 tog
indstillede. Vinteren l92B/29, der var et mareridt
for næsten alle landets banestrækninger, var slem
nok for ETJ, men værst var vinteren 1919/20, der
faldt i to sneperioder. 62 tog måtte indstilles trods
energisk indsats fra banens side; så energisk, at sne-
plovensmadredes...

Desværre er jeg ikke så lokalkendt, at jeg kan
berette om de formentlig mange fornøjelige træk
ved den typisk danske lokalbane ETJ, men jeg kan
ikke dv mig for at fortælle om en tur med godstoget
i sommeren 1945, da jeg ferierede på egnen. For
rigtig at se banen tog jeg med »slæberen<< (der kørte
i øvrigt ikke andre tog end de »blandede<<, da tra-
fikken lige var kommet rigtigt i gang igen efter
besættelsen), og jeg fik da også adskilligt at se. Der
rangeredes de fleste steder, for der var meget gods i
de dage. Det var et rigtigt damptog; lokomoitiv-
føreren havde haft lovlig travlt med at komme af-
sted og havde brugt for megen damp, så vi fik et
ufrivillig stop ved Stubbe; her nød jeg duften af de

blomstrende gule lupinmarker. At f.røene derfra an-
vendtes til kaffeerstatning, der ikke lugtede nær så

godt og smagte enduu væme, er en anden sag. Da vi
kom i gang igen efter at have samlet tilstrækkelig

damp, måtte vi atter snart holde, da det viste sig,

at der henstod et par vogne med tørtt ph et sidespor,

der forlængst er borte. Det varede lidt, f.ør j.g op-

daged.e, at det var tøw,for der groede græs på dem!
Togpersonalet måtte da også døje mange skoser

undervejs fra folk, der rådedc dem til at fyre med

dem i lokomotivet. Det blev kategorisk afvist med

gloser, der var lige så saftige som tørvene, for loko-
motivpersonalet havde mas nok med det elendige

)>negergrus<<, som USA undte os som de første kul-
Ieverancer efter krigen. Ved Gravlev station udgik et

mystisk spor mod vest; togføreren fortalte med et

smØrret grin, at tyskerne havde hittet på at ville lave

cn bane til Tirstrup flyveplads, men den blev hver-
ken helt eller halvt færdig, da -siælene i foretagendet
som bekendt fik andet at tænke på ret pludseligt.
Vi var også en tur nede ved Glatved kalkværk for at
hente vogne, som det kneb med at få op ad bakken.
Kort før Trustrup havde tyskerne også haft noget

for; på en cementeret plads henflød mængder af
>>spanske ryttere(< (jernhimstregimser til vejspær-

ringer) og stativer til landminer. Værnemagten
havde planlagt et privat sidespor, som faktisk skulle

benyttes af den første >>vognbjørn<<, der havde vist
sig her i landet. En anordning muliggjorde at køre

tankvogne med flyverbenzin direkte ud på en blok-
vogn med en masse hjul under; det gik også meget

godt, men da man så forsøgte at køre med blokvog-
nen på de små r'eje derfra, som aldrig havde drømt
om at skulle bære en sådan vægt, Iagde hele mole-
vitten sig på siden, og så var man kureret for de

kunster. Så hellere bygge en riSig bane fra Gravlev
til Tirstrup ! Da vi kom til Trustrup, blev der atter
grint acl tØrvevognene. Man var aldeles sikker på at
se de vogne igen, når de var blevet nægtet modta-
gelse; de var for grØnne I De skulle ellers vestpå med

DSB.

Flere gode minder fra ETJ: To gange har Dansk

Jernbane-Klub haft vellykkede udflugter med damp-
tog, både fra Århus og Randers. Tilskuere har nok
forvekslet os med en fotoklub, når halvdelen af del-

tagerne ved stop på stationer og fri bane sprang

omkring som skoldede aber og fotograferede som

rasende. Særlig opmærksomhed vakte den særpræ-

gede >>banegård<< Skærsø og den snilde banemesters

sporanlæg og vidunder-knallert-dræsine, der kunne
alting lige fra at køre stærkt til at save brænde.

Jovist - vi er mange, der vil savne ETJ, som

andre tider og andre skikke har fået gjort kål på. Da
campingpladsen ved Vibæk blev anla5, var det et

memento mori til banen. De motorkørende havde
holdt deres indtog for at blive, og deres interesse i
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jernbaner er som bekendt mere end negativ. Og
deres kendskab til baner ligeså. Tænk blot på den
familie, der dækkede kaffebord midt i sporet nord
for Vibæk . . . de må da have haft benzin i blodet og
mentalt kørt på for lavt oktantal.

Blandt DJK's 1000 medlemmer er der sikkert
mange, der sender ETJ venlige tanker og er taknem-
melige for jernbanemæssige oplevelser, de har haft i
tidens tøb. Ikke mindst på grund af banens perso-

nales venlighed og imødekommenhed.

Kolding

På udturen fremføres toget som arbejdstog - på
hjemturen køres non-stop (deltagere kan afsættes i
Grindsted). Særtogsanmeldelse vil blive udleveret.

Sær- og arbejdstogene oprangeres af : TKVJ die-
selloko M 4 - godsvogn - 2 TKVJ C-vogne.

Pris for deltagelse er: kr. 25,00. Tilmeldelse sker
ved snarest - og senest lørdag den 10. lebruar - at
indsætte ovennævnte beløb ph postgirokonto I I 10 06,
adresseret B. Chorfitzen, Tagensaej 169, 2400 Kø-
benhaun .a/.2. Kvitteringstalonen, der skal med-
bringes, ombyttes med kontrolbillet i toget.

For deltagere fra Sjælland/Fyn arrangeres fælles til- og fra-
rejse - således:

Korsør ..

17

6.55

8.06
9.44
x)

10.49

og nord derfor (på Kystbanen), Birkerød og nord derfor (på

Nordbanen), Måløv og vest derfor (på Frederikssundsbanen),
samt for deltagere, der bestiller billet fra Roskilde - alle
øvrige deltagere benytter tog 17 »Aros« over strækningen

Kobenhavn H. -- Fredericia med togskifte i Fredericia tii tog

940x). På hjemrejsen skiftes i Fredericia til tog 1074x*) -
og deltagere til Roskilde benytter tog 1086 over strækningen

Korsør (afg. 21..10) - Roskilde.

Tilslutningsbilletterne koster :

fra Kobenhaln .............. kr.49,00
fra Roskilde kr. 45,00

fra Korsør kr. 31,00

fra Odense kr. 15,00

- og de bestilles r ed indbetaling af nær'nte beløb f kr. 25,00
(TKVJ-andelen) på ovennævnte postgirokonto.

Det har seh{ølgelig været en skuffelse for turledel-
sen ikke at kunne skaffe TKVJ's Dr-maskine som

trækkraft, men medlemmerne bør alligevel ikle gå

glip af denne sidste chance for at køre på Dan-
marks længste privatbane, der som bekendt indstil-
ler driften med udgangen af marts måned.

*

Onsdag den 28. februar kl. 20.00 i >>Folkets Hus<<,

Enghavevej 40, København V.

Foredrag af direktør, civilingeniør E. HeImø:
>>Hvad er Tils,vnet med Privatbanerne?<<

*

Svenska Jårnvågsklubben - Skåne-avdelningen - nreddeler,

at der i første hali'del af 1968 vil blive a,iholdt medlems-
nrøder følgende fredage: 912, 1513, l9l4 og 17l5. lvlødetid:
Kl. 19-22 - mødested: Tidl. I4almtj Våstra station (belig-
gende kun 10 min.'s gang fra >>De Store Øresundsbåde<< og
FLYVEBÅDENE's anløbsplads ) .

tr{ødeprogrammerne omf atter sorn of test f ilmsforevisning,
lysbilledforevisning m. v. - og der tales selvfølgelig »tog<< ved
det afsluttende kaffebord.

DJK-medlemmer er meget velkomne - og det er let at
komme tilbage til København igen - kl. 22.00 og 23.00.

Odense
Fredericia
Kolding

Kolding
Fredericia
Odense
Korsør
Roskilde
København H. ............ ank. 22.59

- se i øvrigt »Togplan<< og >>Danmarks Rejseforbindelser<<.

Der kan kun reserveres foreningen et mindre antal pladser
i tog 11 >>Kongeåen<<. Disse reserveres for deltagere, der er
bosatte i postdistrikter svarende til stationerne: Springforbi

Kolding
Grindsted

afg. 11.30
ank. 14.30

afg. 15.03
ank. 15.55
afg.16.10
ank.18.10

Grindsted
Troldhede
Troldhede

København H. ............
Roskilde

- kaffepause -

afg.
afg.
afg.
afg.

ank.

11

t7.25)
7.4+

1 1.04

afs. 18.25
**)

ank. 19.31

ank. 21 .25

ank. - 22 52

Kommende mØder og udflugter
Søndag den lB. februar. Udflugt på, Troldhede-
Kolding-V e jen J ernbane (T KV I ).

Planen for udflugen er:

(Tom Persson).



KRYB-I.LY KBO

v/ N. Nikolajsen

Tlf. (055) - (66111) - TAULOV 205

SøNDERBORG BBUGSFOBENING

Sønderborg

SKIBSTBUP CEMENTSTøBERI

pr. Ålsgårde

Tlf. 03 240 Saunte 87

AUDIO - VISUELT - CENTRUM

St. Kongensgade 59

København K.

Tlf, 11 35 55

EJVIND AMTOFT NIELSEN

Tømrermester

Vægtergade 1 - Løgstør

Tlf, (08) 67 1231

EVALD HANSEN

Manuf aktur

Hovedgaden - Nordby -Fanø
Tlf. (0511 6 20 30

THISTED VÆBKTøJSMAGASIN

Storegade 10 - Thisted

Tlf. 0791 - 400

KARL SøRENSEN
Stenhuggeri

Algade 27
Fjerrits I ev

Trf. (08) 15 68 11 - 122

C. ANDERSEN
Cykler

Strandbygade 1 7

Esbjerg
Tlf. (08) 15 68 1 1 - 122

SKJERN BBøDFABBIK

Bredgade 74 - Skjern

Tlf. (073) 5 oo 60

HEMAS VÆVEBI

Kirkegade 24 - lkast

Tlf. (07) 15 1B 20

FREDERIKSVÆRK TRÆLASTHANDEL A/S

K. A. Lassensgade 1

Fred eri ksvæ rk

Tlf . (03) 345 - 6 og 1706

EBELTOFT-TRUSTBUP PRIVATBANE

Tlf. (063) 410 28

KNUD ANDERSEN
Oliefyr

Jernbanegade 11 - Hjørring
Tlf. 0891 - 510

Ønsker sine kunder et godt nytår

STRøMPEHUSET

Vestergade 5 - Varde

Trf. (052) 20875

Ønsker godt nytår

VESTBYENS FABVEHANDEL

Strandbygade 56 - Esbjerg

Tlf . (051) 2 1s 82

Ønsker sine kunder et godt nytår

JøBGEN VESTERHOLT A/S
Texaco olie

Nørretorv - Hjørring
Tlf, 0891 - 369 og 1847

Ønsker sine kunder et godt nytår

KORES A/S

Midtager 29-33 - Glostrup

Ttf. 96 90 01

DANSK ASFALT FABBIK

Østre Teglgade 7

København

Tlf. 31 16 48

SEJET TøMMERHANDEL

pr, Horsens

Tlf. (05) 641411

Ønsker sine kunder et godt nytår
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lnternational litre

Al":indelig type
kan tippes over

enden eller siden.

2 akslede:
Læn9de 7,70 m el. mere

Lasr 20 t el mere

Med bogier:
Længde'12 m el mere

Lasr 40 t el. mere

Med bogier

Med automatisk
a{læsning ved

tyngdekraft (1 )

Med 2 aksler:
Last mindre end 20 t

Med bogier:
Last mindre end 40 t

Kan ikke tippes
over siden

Specirl type

2 akslede:
Larr 10 t el mcrc

Med bogier:
Lart 40 t el. merc

Med automatisk
aflæsning ved

tyngdekralt ('l)

Alnindelig tvpe
8 ventilations-

åbninger el. flere

2 akslede:
Længde9mel.mere

Lasr 20 c el. mere

Med bogier:
Læn9de 15 m el. mere

Larr 40 t el. mere

Med bogier

E n kelta ksl e r

Til korn

Til tidlige
grøntsager (3)

Speciel type

2 akslede:
Last 20 t el, mero

Med bogier:
LarE ,10 t el. nrere

Med bogier

En keltaksler

c: l{ed endedøre
cc: Hed endedøre og

indre indretning
til transport
af biler

Lemme i gulv

e: Med 2 gulve
ee: Flere end 2 gulve

Til korn

Til tidlige
grøntsager (3)

Med forskydelige
sidevægg e

Kølevog n e
med middel isolation,

gulYriste og iskasser med
rumfang 3,5 m3 el. mere

En keltaksler :

Latt i5 t el. mere
Bundll, mindst 19 m2

. Med bogier:
L:it 30 t ell. mere

Med bogier

b: Bundll. mindrt ?2 mt

§§; Rundll.mere end 27

En kel taksler

Med kødkroge

Til {ersk fisk

Maskin kølevog n

F]

med

Abindelig ty
2 akcler, lon
ovaD 12 tir E

bevægelige sider
og korte støtter

Last 20 t el. mere

Med lange støttr

Højsidede åbne vogne Lukkede vogne

a
L
+t.T
&o
Eu

K

Med stor kapacitet i Med stor kapacitet
mere end 70 mi mere end 70 m3

Med el-ventilation

lndrettet til færgetrafikken på Storbritannien

Med 2 aksler:
Last mindre end 20 t

Med bogier:
Last mindre end 40 t

a
rtoI
-l

I
I

I

3
.r{
+,
.!oo
E

Med 2 aksler:
Last mindre end 20 t

Med bogier:
Last mindre end 40 t

Færre end 8 ventila-
tionsåbninger

Med 2 aksler:
Mindre end 9 m

Med bog ie r :

Mindr: end 15 m

Med 2 aksler:
Last mindre end 20 c

Med bogier:
Last mindre end 40 t

Med en keltaksler :

Last mindre end'15 r

Med bogier:
Last mindre end 30 t

Last mindre en'
20t

Uden støtter

Lragilr
m: fra 9 til 12 t

mm: mindre end 1

Varmeisoleret
uden iskasser (t[)

Med 2 aksler:
Mindre end 7,70 m

Med bogier:
Mindre end 12 m

Med enkeltaksler i
Bundflade mindre

end 19 m2

Med stor kapacitei
mere end 45 m3

Enkeltaksler

Kan ikke tippes
over enden

q: Elvarmeledning for alle tilladte strømarter

lskasser med rumfang Faste sidermindre end e,S m36;

Uden gul vriste Uden sider

qq: Elvarmeled

r: Dampvarmeledning rr: DamPvarm

eip-rortct vogn scr [EEJ-rcrt

Ltagda. l
l,ftt r l

')r Lragdc lir

(t) Brgrobot n^utoratisl aflrcnin8 vd
dor itkc han fled bund oE ikke len

tyngdokrft' ken kua anvaadaa fo! vo6na,
tippoe hv.rk.D oyo! .ndaB .llor rid.n.

(a) Unaerlitrr icr krn ikkc brugoc tll vegnc rf litL iti, når ditao i rorvqJen
har un<lrrlitrl nb' - o6/cl1cr rdrr - og/cllar ili.



Koabinercde
hojsidcde /

flado Åbno vogne
Ahinacllg type

2 akslar
Lrngdo over 12 r
lcd nodLhpp.IrA

Y.ggc ot rod
rtottor

Last 20 t el. mere

Vogne med tag,
der ken åbnes

med fri dørhojde
indtil_ I.9o n

2 akslede:
Lrit 20 t el. m.rc

Med bogier:
L^st {0 t .1. mcrc

Andre vogne
og navnlig

s Pecial Yog ne
til belordring af flydende
lult- eller pulverlormige
stoffer, som ikke falder
ind under kateEorierne

F,H,LosS

2 akslede:
Lalt 20 t .1. m.rr
Med bogier:

Lr!t l0 t .1. marc

L R S o T U

; a: 3 aksler a: 6 aksler
. aa: 4 enkeltaksler aa: I aksler el. flere 3 aksler Med bogier Med bogier

) Beholderbærevogne Beholderbærevogne

l

Med stor kapacitet
mere end 60 m3

E n ke ltaks le r

Med , rileskammel Med vrileskammel Med endedøre Til aflæsning
ved lufttryk

I

I

Med automatisk
allæsning ved

tyngdekraft (1)

Med automatisk
aflæsning ved

tyngdekralt (1)
I

I Med etager til Med etager til
I bilbefordring bilbe(ordring
I

Fri dørhøjde mere
end 1,90 m (2) Til cement

(for vogne under kolonnerne F, H, l, L, S, O, Tog U)

Til korn Til korn

Til ilydende el. luft-
formige produkter

Med forskydelige
sidevægge

Å,led forsænket
vogn bund

rese rve

I

i Last mindre end Last mindre end Last mindre end
2Ot 4Ot 4Ot

Last mindre end
20t

Med 2 aksler:
Last mindre end 20 t

Med bogier:
Last mindre end 40 t

Med 2 aksler:
Last mindre end 20 t

Med bogier:
Last mindre end 40 t

Uden støtter (5)

l

Uden støtter Uden støtter (5) Uden støtter

m

Lan6<tc
m:fra'l 5til 18m

mm: mindre end 15 m

rese rve

Longdo
m: fra 9 til 12 m

mm: mindre end 9 m

Faste endevægge

rl. Uden sider (5) Uden endevægge Uden sider (5) I tt'-tt
ng og -anlæg for alle tilladte strømarter (Gyldig for alle vogntyper)

ledning og -anlæg

ct vogn

(Gyldig for alle vogntyper)

(Gyldig for alle vogntyper)

ring aI godsvogne

. I (r) Underll,tre ihr ken kun brug.a til vogne af lltre c og H, ao! hra ek3tDe-ta§'J'cllgo' I ventilationalcnoigulvhojdc.
astBD.DBG I

drt AloO r. | <tr) Uadorlitrr 'ro' brug.r ilke på yotn., sor rllcrcdo hrr und.alitra Dlil uDd,or-

I litrr P1r bnrgct ifXc på vogna, so[ a)-loradc har und.Dlitra 'gn.
(5) fnUriagcls.n af undcslitle "lt ot rp..D-valgfrl på v€nc al lltre tL" og nS"r

ror ogsl her underlitlt nbt, icr allet x!n.

2. udgeva
irlarBbaloni
ar. l/58.
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Jernbanenyt - l«ort fortalt

I månederne nouember og december er sket neden-

stående til- og afgang m. v. af rullende materiel:

Fra »A/S Frichs<< og »Vognfabrikken Scandia
A/S« er leveret B stk. elektriske 2-vognstog, litra
Mu/Fs 7 626 I 7 t26 - 7 633 17 t33.

I alt 35 stk. damplokomotiver er udrangeret:
D 803, B+2, B++, 866, B7+, BB0, 886, BBB, B9B,

899 - F +28, ++0, +55,660, 661, 667, 671, 692,
693, 700 - H783, 7B+, 785, 786, 7B7,7BB - HS
385 - Q337,339,348,351 - R940, g4B, 954 -
T 299.

Følgende elektriske motor-, mellem- og styrevogne
er (efter rangeruheld i Holte (juni 1967)) udran-
geret: Mu 733,73+,741,758 - Fu BB1, BB2 -
Fs 958.

Diesel-elektrisk motorvogn, litra Mo nr. 566 er
udrangeret.

Fra >>Vognfabrikken Scandia A/S« er leveret 7 stk.

2. klasse bogie-personvogne, litra B nr. 20-84 115 -
20-84121 (stationeret i 2. distrikt - værkstedsom-
råde: Århus (de i august-oktober 1967 leverede
postpakvogne, litra Du (»Jernbanen<<, nr. 7 og B/
67 ) er stationeret/ har værkstedsområde som følger:
90-68 706 og 90-68 707: l. distrikt/København
og 90-68 708 - 90-68 713:2. distrikt/Århus) samt
44 stk. åbne lavsidede godsvogne (med korte ned-
klappelige støtter), litra Ks nr. 330 0 046 - 330 0

089.

42 stk. person-, post- og rejsegodsvogne er ud-
rangeret: An 171 - Cqu 3509, 3558 - Cn 3606,
3608, 3622, 3652, 3662 - Cnr 3618, 3621, 3627,
3629, 3630 - Cnrrrr. 3644 (af de oprindelige 79 stk.
Cn-vogne (med underlitra) resterer nu kun 6 stk.
Cns-vogne) - Cu 4046, 4058, +227, 4237, 42++,
+2+7, 42+8, 427+, +276, 4277, +280, +283, 42BB -
Cxu 451 l, +522, 4527, 4529 - Dr 5153 - D1 5406

- Eco 6219, 6270 - Eu 6597, 6787, 6796, 6804,
687+,6875,6876.

Samtlige 19 stk. postvogne (med trævognkasse)
>>hjemmehørende<< i 1. distrikt har nu >>værksteds-

område Århus<<, men vognene er stadig stationeret i
1. distrikt.

>>Traktionsbilaget« og oversigten >>Danske Stats-
baners person-, post- og rejsegodsvogne 1967«

( »Jernbanen <<, nr. 4 f 67 ) kan å jourføres efter oven-
stående.

*

Pr. 31. december bestod vognparken af:
935 stk. bogie-per-sonvogne (styre- og påhængsvogne for

lyn- og S-tog ikke medregnet). I oktober kvartal er tilgået
driften 7 \ogne, og der er udrangeret 19 vogne.

31 stk. 2-l3-akslede personvogne. I oktober kvartal er ud-
rangeret 1B vogne.

221 stk. post- og rejsegodsvogne. I oktober kvartal er til-
gået driften 3 vogne, og der er udrangeret 13 vogne.

7228 stk. lukkede godsvogne. I oktober kvartal er sket en
afgang på 31 vogne. (Se oversigten nedenfor.)

3433 stk. åbne godsvogne. I oktober kvartal er sket en til-
gang på 64 rogne - og en afgang på 31 vogne. (Se over'-
sigten nedenfor.)

348 stk. specialvogne. I oktober kvartal er sket en tilgang
på B ,,'ogne: Nr. 363, 36+ (\412) >>Transportvogne for hjul-
sæt<<, nr. 370,371 (T/2) »Faergevogne<<, nr.481 (Bl2)
>>Værkstedsvogn for sporrettemaskine<<, nr. 702-704 (Bl2)
>>Svejsevogne<< - og en afgang på 10 vogne: Nr. 258 (B/2).
5i0 (s/2), 631 (B/1), 651 (S/1), 731 (S/1), 733 (S/1).
761 (S/1), 762 (S/1),77+ (}./,ll),775 (}./,l1). Oversigten
over speciahogne i bi.laget til »Jernbanen<<, nr. 4/67, kan
rettes efter ovenstående.

6 sI#. privatejede personvogne (sovevogne) samt 765 stk.
privatejede godsvogne (hvoraf 1 stk. er lejet af DSB). I
oktober kvartal er sket en tilgang på 4 vogne: 4 stk. 077 1 -
og en afgang på 22 vogne: 1 stk. 022 0 (tidl. Zr), 6 stk.
070 0 (tidl. Zr), 3 stk. 070 1 (tidl. Zn), 1 stk. 070 B (tidl.
Zn) og 11 stk. 081 5 (tidl. Zs),

*
I oversigen >>Danske Statsbaners godsvogne 1967«,
der bragtes som bilag til »Jernbanen<<, nr. 6167 , karr
kolonnerne >>antal vogne<< å jourføres pr.31l12
således:

31/3 31112 3113 31112

Gklm 415 414 E 398 397

Gklm 7 12 694 Elo 1 63 B 1 629
Gklms 800 797 P; 27 10

Gkm 125 124 PJ, 18 1

Gs 1998 1997 PJn l7 3

His 458 600 Kbs 450 449
His 2 ") Kbkm 49 11

Qu 1 - Kklm 58 3+

Ic1_Ks3) _90
Icxl) 1 _ Tc,c 60 59
Is 61 50 To 41 26

Iru 31 25 To 7 5

Ir 10 4 Pv 6 4
I«c2520Tn9B
Ixp95»30«a)_62
Ixr 39 18

»30«2) _ z
*) Luftbælgene fjernet; vognene er indgået i den almindelige

His-vognbeholdning.

D S B s.rr"banerne
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MEJEBIET LOLLAND

Vesterbrogade 52

Maribo

Tlf, 03 888 - 1174

BUNDGAABDS TEXTIL

Manufaktur

Strandbygade 4 - Esbjerg

Tlf. (051) 2 06 95

TAGE H. LANDSPEBG,s EFTF.

Honn ing

Degnemosealle 4-6 - Brønshøj

Ttf. BE 4501

FOG OG MøRUP A/S
Belysning

Sydmarken 46 - Søborg

Tlf. 69 05 22

SOCIALT BOLIGBYGGERI

Rådhuspladsen 59 - Kbh. K.

Tft. Ml 2144

BBYGGEBIET THOR

Vesterbrogade 13 - Maribo

Tlf . (03) 885 - 're

SPIS OG BO PÅ GRAND HOTEL
FJERRITSLEV

6 km fra Vesterhavet
22 værelser med og uden bad

God hjemlig mad fra Annas køkken
Tlf. 08 - 15 68 11 - 43

BOSKILDE TIDENDE

Stændertorvet

Roskilde

Tlf. (03) 35 66 66

J. KROGH ANDERSEN
Rådgivende indg.

Grusbakken 12
Gentofte

Tlf . 87 44 44

KONGENSGADES TOBAKSFORRETNING

Kongensgade 31 - Nyborg

Tlf. (oe) 31 04 35

MIBA MASKINER A/S

Kirkebjergalle 42

Vanløse

Tf . 71 9871

LAURITZ CHRISTENSEN'S

Salgsloka ler

Søtorvet 1-3 - København K.

Tlf. 15 55 12

CIRKUS BENNEWEIS

Dronningmølle

Tlf. (03) 209 - 117

VESTERGADES FARVEHANDEL

Vestergade 17 - Saxkøbing

Tlf, (03) 89 47 37

KNUD CHBISTENSEN

Maskinstation

Lundevejgaard - Hove pr. Veksø

Tlf. 03 - 386 Herringløse 50

KINOPAUEET

Borgergade 1 1

Hors ens

Tlf. (05) 621228

DBONNINGMøLLE AUTOVÆRKSTED

Ønsker sine kunder et godt nytår

Tlf. 03 - 209 - 173

EBBEBUP AUTOVÆBKSTED

Fyn

Tlt.0974 - 207

M. SøBENSEN

Bådgivende ingeniør

Søvænget 28 - Maribo

Tlf. 03 - 888 - 254

INGEM. CHBISTENSEN

Savskæreri og emballagefabrik

Sandgraven - Herning

Tlf. (07) 12 3s 08



1)

2)

3)

nr.20143.

Transportvogne for bremsesand.

Ny vogntype. Samme data som litra Kbs - med følgende
afvigelser: »Længde over puffernes stødflader«: 13,86 m
og »Antal aftagelige side- og endestøtter<<: 16 stk.

a) Ballastvogne, tidl. litra Kbkm/Kklm (Tr) - se >>Jernba-

nen(<J nr. 6/67 - side 13.

*

Hos >>Vognfabrikken Scandia AiS« er bestilt 20 stk. 1.12.

klasse bogie-personvogneJ litra AB nr. 39-80 000 - 39-80
019 (miel-varme), til levering i 1969/1970.

Vognene bliver af udseende som to sammensatte >>halv-

dele« af A- og B-standardpersonvogne - kup6inddelingen
fremgår af vedstående skitse.

AB-vognene vil erstatte Av-vognene (nr. 3B-51 321 - 38-
51 340) i gennemgående vognløb til det sydlige udland.

21s00

Kupiinddelittg nt. zt. af bestilte 1. 2. klasses-t ogrte, Iitra AB.

I sommercn 1966 påbeg1'ndtes det såkaldte >>moderniserings-
program<< af nyere stålpersonvogne (jlf. »Vingehjulet«, nr.
8/66). Programmet - 1. serie - omfattende 57 stk. 2. klasse-

vogne (gl. nr.): Cr 1301 1308. Cc 1109-1148 samt Co
1201-1207, 1211, l2l2 og 10 stk. (senere udvidet til 14 stk.)
1. klasse-vogne (gl. nr.): Ac 30, 37-39, +3-52.

trIoderniseringen al 2. klasse-vognene er foretaget af Cvk
Ar (med Cvk Kh som underleverandør af visse dele) i for-
bindelse med hovedreparation. Vognene har fået n.ve side-
gangsvægge af »B-vognstl'pen<<, nye >>B-vognssofaer<< (sæde

og ryg er dog beklædt med koksgråt uldply,ds i stedet for rødt
kunstlæder), nye vinduer i polyesterrammer med dobbelt
glas i nederste del, og ,.tøjdæmpningen og isoieringen er for-
bedret. Ved årsskiftet befandt >>moderniseringsprogrammet<<s

sidste 11 vogne sig i værksted: 3 stk. Cr, 5 stk. Cc og 3

stk. Co.

Moderniseringen af 1. klasse-vognene er foretaget af Cvk
Kh; vognene har bl. a. fået nye sofaer (med lysegrønt uld-
stof i lighed med stoftypen, der anvendes til vogne af litra A,
n1' beklædning af vægge med plastic-laminel og ændrede gulv-
og vindueskonstruktioner. Ved årsskiftet var programmet
næsten afsluttet (3 stk. Ac-vogne i vzerksted).

N{oderniseringen har været en succes - vognene er blevet
saerdeles vel modtaget af det rejsende publikum, hvorfor man
har besluttet at fortsætte programmet med en 2. serie. Denne
serie omfatter vognene (gl. nr.): Cc 1149-1178 og 1190-
1199 samt - som prototype for en eventuel ombygning af et
antal Av-vogne - Av 286.

»2. serie-programmet<< omfatter samme indvendige forbed-
ringer som ovenfor nævnt (der vil dog blive anvendt blåt
uld-plyds til beklædning af sofaerne), men derudover ændres

der på vognenes udseende, idet der påsættes nye gavlpartier
(af udseende som en >>bastard<< mellem en Ar, - og en B-
vogn) med gummivulster - døren i endegavlen bliver dog
enkelt- og ikke dobbeltfløjet. I Av-vognen beklædes sofaerne
i 1. klasse-kupeerne med (fornuftigvis) mørkegrøn uopskåren
mekka (dette vil også være tilfæIdet med de ny'e AB-vogne).

*
I anledning af, at der med gyldighed fra den 1. oktober 1968

vil blive indført en forhøjet RIV-leje for almindelige bogie-
vogne med C-lastgrænse 40 t eller derover, vil sådanne vogne

i stedet for regirne >21..r {å r'egime >11« eller »31<<. der an-
giver »særlig lejesats«.

Af statsbanernes bogie-godsvogne vil vogne af litla S nr.
420 1000-420 1039 (Tcs 9201-9240) derfor få regime >>31<<.

del r.il blii-e påmalet vognene inden den 1. oktober.

*
Den 15. oktober blev automatiske linieblokanlæg taget i blug
på strækningen København G-Vigerslev (ikke som tidligere
meddelt den 5. september) - og det samme var tilfældet den
7. december for strækningen Næstved-Lundbl's vedkom-
mende.

*
Den 21. november nedlagdes Espergærde sorn togfølgestation

- stationen er nu billetsalgssted.

*
Den 4. december besogtes Danmark af det italienske show
>>Canteeuropa<<. De mange medvirkende kom fra Tyskland
(via Puttgarden-Rødby Færge) og befordredes på dansk
strækning i særtog til Glostrup, hvor toget deltes inden den
sidste del a[ turen, der gik til Frederiksberg station (Fal-
koner-Centret). Særtogene bestod af i alt 13 CIWL-sove-,
restaurant- og serwicevogne af ty'per, der normalt aldrig ses

på vore breddegrader.

*
Den 16. december passeredes Danmark atter af et UIC-
prøvetog bestående af godsvogne med automat-koblinger.
Toget var på vej til Sverige og Norge til de årlige >>kulde-

prøver<<.

*
Der kører nu endnu et damp-persontog på Sjælla-ud. I for-
bindelse med visse omlægninger i godstrafikken har det vist
sig hensigsmæssigt at fremføre tog 26 Korsør (afg, kl. 10.06)

- København H. (ank. kl. 11.50) med damp på fire af ugens
hverdage.

I »maskinløbsplanen<<, der bragtes i >>Jernbanen<<, nr.7167 -
side 13, rettes (med gyldighed fr.o.m. B/l og indtil videre)
ud for Kø E: B33B (ti-ft) til 26 (ti-fr).
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REKORD VASK

Skolegade 21
Hjørring

Tlf. 0891 - 2135

AABHUS AUTO.OPRETNTNG

Herluf Trollesgade 30
Aarhus

Tlf. (061 16 91 96

SøNDERBOBG TURISTFART

Sundsmarkvej 47
Sønderborg

rfi. o44 - 21826

NORDISK GULF GAS

Vestergade 24 - Yarde
Tlf. 052 - 211 56

UNO-X BENZIN

Ringstedvej 35 - Holbæk
Tlf. (03) 433570

Ønsker sine kunder et godt nytår

K. BACHE

lnstallatør

Himmerlandsgade 54
Aars

Tlf. (08) 62 1037

H. P. C. ANDERSEN og SØNNER
Ønsker en godt nytår

Smedemestre

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

WÆHRENS KøBMANDSHANDEL
Rimmensgade 35 - Frederikshavn

Trf. (084) 2 04 1 3

Ønsken godt nytår

THOMSEN's HOTEL

Tilegade 53
Nakskov

Tlf. 03 - 925 - 400

A, P. CHRISTENSEN

Fredensborg Engelsborg pr. Viborg
Entreprenør

Tlf. (0761) e77

M. SCHBøDER
Begravelsesf orretning

Bamsherred 31

Aabenraa
rff. (046) 22012

BYLDERUP OG OMEGNS
BRUGSFORENING

Bylderup Bov
Tlf, (047) 6 21 15

JENS KBøJGÅBDS
TBlKOTAGEFABRIK

Hern ing
Trf. (07) 1211 66

ELLEN CHBISTENSEN

Fodplej e

Østergade 49 - Hjørring
Tlf. 0891 - 393

Ønsker godt nytår

CARL BASMUSSEN
G ros sere r

Nørrebrogade 1 80 B
København N
Tlf. TA s420

TATOL
Parfumeri

Ølgod
Jylland

rfi,052-46211 -315

VESTJYSK ELEKTROMOTOB

Hjerm - Jylland
TlL o74 - 634 11 - 17

BECH'S HOTEL

Jernbanegade
Frederi kshavn

Trf. (084) 2 25 00

A. K. TOFTGAARD JENSEN
Parf umeri

Vestergade 16C - Varde
TIf. (052) 2 oo 6e

FINN W]NTHEB NIELSEN
Hunseby pr. Maribo

Brødudsalg
Tlf. 03 - 885 - 41 8

Ønsker godt nytår

IKAST ISOLERING A/S

Gungevej 2
Hvidovre

11,.785434

SLAGELSE MASKINSATSFABRIK

Bredgade 12 - Slagelse
Tlf. (03) 52 33 s3

OVE HANSEN
Frisør

Silkeborgvej 35
Herning

Tlf. (o7l 123454

J. P. PEDEBSEN OG SøN
Smedemestre
Gærumvej 3

Frederikshavn
Tlf. (084) 2 04 05

Ønsker et qodt nvtår

CARL SVOSTRUP'S

Påhængsvognfabrik

Galgemosevej 23 - Holstebro
Ilf. (o74) 221 03

H. J. SIMONSEN og CO.

St. Kongensgade 63 A
Kbh, K

llf. 150022

BECH'S HOTEL

Tarm - Jylland
Tlf. (07) 37 21 11 - 2

JERMO SKO

Bredgade 40
Løgstør

Trf. (08) 67 1 6 00

UNDLøSE KRO

pr. Tølløse
Tlf. 03 - 489 - 2

H. PEDERSEN
Vestbyens Bageri

Tlf. 084 - 21640
Ønsker et godt nytår

HERWIN MODEVABEB

Bornholmsvej 10
Herning

Tlf. (07) 1221s2

HANS HøJ
Manufaktur

Østergade - Bødekro
Tlf. 046 - 62233

RAUNSTRUP SPECIALFABRIK
Stiger og stilladser

Løgstør
Tlf, (08) 67 13 1s

Ønsker et godt nytår

V]GGO CHBISTENSEN
S lagtermester

Helgolandsgade 29
Aa lborg

Tlf. (08) 125770

JøBGEN PETERSEN A/S
Bygni ngsarti kler

Ørbæksvej 7 - Hørsholm
Tlf. 86 15 31

TOLSIRUP FRøHANDEL

Bredgade 24
Herning

Tlf, (07) 1251 58
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\øtrivatbanerne
GDS I HFHT
GDS Ym 1 kom medio december tilbage efter repa-
ration i Tyskland. Trafikken afvikles atter med Y-
tog. HFHJ-personvogn 55 var den næstsidste af
banens personvogne, der benyttedes som 1.12. kl.
vogn, men den er nu henstillet på GDS som andre af
HFHJ's personvogne, således at det nu er nr. 52,
der er den sidste på skansen med begge vognklasser.

HHGB
For nogen tid meddeltes det, at Sm 5 var blevet øde-

lagt ved sammenstød med lastbil. Den var dog ikke
så ødelagt, at den ikke kunne repareres, og vognen
kom i december tilbage fra >>Scandia<< med ny for-
ende. Derimod blev Sm 2 ved sammenstød så med-
taget, at den er udrangeret og henstillet som vrag.

Hrl I oHI
Skinnebusmotorvognen, indkøbt fra SJ, er nu OHJ
S 36. »A/S De danske Spritfabrikker<< har solgt
deres sidste gærvogn (hvidmalet lukket godsvogn)
2s99705 (der lige nåede at få ny litrering 081 5

905) til OHJ, der litrerer den Ig 375.

LT

Lollandsbanen har købt HO Lm 416 = LJ M 4.

*
Denne spaltes redaktører uar: E. B. Jonsen (DSB)
og P. Thomassen (Priuatbanerne).

Damp i 2. distrikt -
julen 1967

I Jylland blev julen 1967 ikke helt dårlig, set fra en »damp-
togsmæssig synsvinkel<<. 12 maskiner kom i drift de sidste par
dage før jul, og foruden de sædvanlige E- og N-lokomotiver
sås to R-maskiner og en H'er.

Som tidligere år henvistes dampen hovedsagelig til gods-

trafikken, men der var dog to muligheder for at komme med
persontog trukket af en R-maskine. R 959, der er stationeret
i Fredericia, udførte den 23112 godstogsturen til Herning,
som norrnalt er overladt litra E, og den kørte tilbage med
persontoget kl. 12.17 fra Herning (tog 722). Toget bestod
kun af tre vogne, og strækningen Vejle - Fredericia blev
gennemkørt non-stop på 20 min. 5 sek. (77 km/t).

R 946 - stationeret i Struer - blev også opfyret og kørte
i dagene 2tll2-23112 på den ellers >>dampløse<< strækning
til Randers med godstog om eftermiddagen. Den returnerede
morgenen efter til Skive og fortsatte herfra kl. 9.14 til Struer
med persontog. Oprangeringen var meget blandet, idet toget,
foruden en enkelt personvogn) bestod af et par postpakvogne
og et par godsvogne.

H 798, kendt fra DJK-turen i maj, blev benyttet den 22112

mellem Fredericia og Nyborg. Den kørte om eftermiddagen
tom til Odense, fortsatte til Nyborg med godstog og kørte
tilbage til Fredericia hen på aftenen med godstog.

Litra N blev b1. a. anvendt i godstog til Padborg den 22112.
Denne tur - 2940 - har flere gange i efteråret og vinteren
ekstraordinært været udført med damplokomotiv, fortrinsvis
litra E. I sommer blev H 800 benyttet en enkelt gang.

Ole Hansen.

lnternational litrering
af godsvogne

Af ERIK B, JONSEN

I 1964 blev der indgået aftale mellem UIC (lnternationale jern-

baneunion) - med sæde i Paris - og OSShD (Organisation for
samarbejde mellem jernbanerne) - med sæde i Warszawa -
om en ensartet litrering (talkoder og bogstaver) af godsvogne.

Der er tidligere her i tidsskriftet (nr. 3i65) udførligt nede-

gjort for den nye litrering; men af hensyn til de mange nye

medlemmer (og læsere), skal det nye system gøres til gen-

stand for en kortere omtale.
I over to år har man kunnet iagttage godsvogne med nye

numre (talkoder) og bogstavlitra, som f. eks. vist i neden-

stående eksempel, der er hentet fra en stor lukket godsvogn,

tilhørende Statens Jårnvågar (Sveriges statsbaner).

Bogstavlitreringen (i eksemplet Gbs) består af 6t stort bog-

stav (hovedlitra) eventuelt efterfulgt af 6t eller flere små bog-

staver (underlitra), anbragt i alfabetisk rækkefølge, hvilke

fuldstændiggør eller indskrænker de for hovedlitraet fastsatte
egenskaber. Betydningen af de enkelte hoved- og underlitra
fremgår af bilaget, der medfølger dette nummer af "Jern-
banen..

Det er tilladt de enkelte jernbaneforvaltninger at benytte

særlige nationale underlitra; disse anbringes elter den inter-
nationale litrering - adskilt fra denne af en bindestreg. (For

den nationale litrering er afsat bogstaverne t, u, v, w, x, y og

z). Danske Statsbaner anvender f. t. bogstaverne t, u, og v (i
forbindelse med hovedlitra . . .):

t (G) : foldebælge for lastbeskyttelse,
u (H): kødkroge,
v (H) : ægvogn.
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'Prikken. foran hovedlitraet angiver, at dette er et efter de

nye bestemmelser fastsatte, idet kun forvaltninger, som er

medlem af EUROP-vognforbundet, har forpligtet sig til at an-

vende den nye bogstavlitrering, medens det står andre for-
valtninger frit, om de vil benytte det nye system - eller bevare

eget system. (Som hovedregel kan siges, at alle forvaltninger
i Vesteuropa benytter nyt system, medens banerne i Øst-

europa bibeholder deres respektive gamle systemer). For at
gøre forvirringen fuldkommen, har bl. a. DB og DSB senere

vedtaget, at undlade at bogstavlitrere privatejede godsvogne

(dog ikke INTEBFBIGO-vogne).

Hermed hører individualismen op - bestemmelserne ved-

rørende talkoderne (regime-, styrelse- og vognnumre) skal

efterkommes af alle jernbaneforvaltninger - i det mindste på

vogne, der anvendes i grænseoverskridende trafik. Påmalingen

af de nye talkoder skal være afsluttet senest den 1. oktober
1968 (- og det bliver vanskeligt at nå for en lang række for-
valtninger).

Regimenummeret (i eksemplet "21 RlV") angiver - på såvel
jernbaneejede som privatejede godsvogne -

- om vognen indgår i ei vognforbund

- om der for vognen (i grænseoverskridende trafik) skal be-

tales normal lejesats eller særlig lejesats

- om vognen kun kan anvendes i indenlandsk trafik (eller
som tjenestegodsvogn)

- om vognen kun kan anvendes for en bestemt sporvidde

eller for forskellige sporvidder (ved udskiftning af hjul-
sæt eller ved forskydning af hjulafstandenJ.

Nogle eksempler på regimenumre:

01 BIV-EUROP : vognen indgår i EUROP-vogn-

01 Rtv-oPw
01 Rtv-PooL
11 Btv-tF

20

21 BIV

30

31 RIV

forbundetr)
: vognen indgår i OPW-vognforbundet'z)
: vognen indgår i POOL-vognforbundet3)
: vognen underlagt INTEBFBIGO-

forvaltninga)
: vognen kun til indenlandsk brug
: vognen kan anvendes til grænseover-

skridende transponter, almindelig
lejesats (efter BIV-overenskomsten)

: tjenestegodsvogn (til banens egne

transporter)
: vognen kan anvendes til grænseover-

skridende transporter, særlig Iejesats
(efter BIV-overenskomstenJ

Den ejende eller registrerende (for privatejede vogne) jern-

banes signatur indgår ligeledes iden nye mærkning - med en

tocifret kode, det såkaldte styrelsenummer (i eksemplet 74 :
SJ); blandt de almindeligst forekommende kan nævnes: 50
: DR, 76 : NSB, BO : DB, 83 : FS, 86 : DSB Og 87 :
SNCF.

I .Jernbanen., nr. 2167 bragtes en fuldstændig liste over
styre lsen um re.

Godsvognlitraets cifferkode udgør de fire første cifre i det
egentlige vognnummer. For at gøre dette letlæseligt er der et

i): Medlemsforvaltninger af EUROP-vognforbundet
SBB, SNCB, SNCF og UBB. (Lukkede og
vogne).

7): Medlemslorvaltninger aI OPW.vognlorbundet: BDZ, CFB, CSD, DF,
MAV, PKP og SZD.

!) : Medlemslorvaltninger at P00L-vognlorbundet: Samme Iorvaltninger som
anført under EUBOP (med undtagelse af ilBB), (Lavsidede åbne 2-
akslede vogne al litra Kbs/Ks),

'): Medlemsforvaltninger i jernbanernes internalionale kølevognsselskab
INTERFBIcO: CEH, CFL, oB, DSB, FS, JZ, MAV, NS, NSB, BENFE,
SBB, SJ, SNCB, SNCF og TCDD.
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lidt større mellemrum mellem tredie og fjerde og eventuelt

mellem fjerde og femte ciffer (i eksemplet 150 3 992 - hvilket

system anvendes af banerne i Vesteuropa, medens banerne i

Østeuropa (samt NSB) benytter skrivemåden: 1503992). Efter

dette følger en bindestreg og yderligere et ciffer - kontrol-

tallet,
Af det egentlige vognnummer skal man kunne udlede alle

de egenskaber hos en vogn, som udtrykkes i bogstaver i det

nye system. Selv om visse forvaltninger enten beholder gam-

melt litreringssystem - eller slet ingen litra benytter (f. eks.

SZD : russiske banerJ, findes det nye ensartede europæiske

litreringssystem dog underforstået i det netop beskrevne

vogn n u mmer.
Det egentlige vognnummers første ci{fer (i eksemplet "1.)

giver oplysning om hovedtypen:

0 : privatejet vogn
1 : hovedlitra G

2: hovedlitra H

3 : hovedlitra K, O eller R

4 : hovedlitra L eller S

5 : hovedlitra E eller T

6: hovedlitra F

7: hovedlitra U (beholdervogneJ

8: hovedlitra I

9 : hovedlitra U (med undt. af beholdervogne)

I andet, tredie og fjerde ciffer (i eksemplet .50 3.) er ud-

trykt de ensartede europæiske underlitra - det fjerde ciffer
indgår endvidere i løbenummeret (Iemte, sjette og syvende

ciffer). Denne sidst beskrevne 'grov/fin-inddeling. h31 6sg

ingen praktisk betydning i driften, idet den er for indviklet til
at være en 'erindringssag.. »lnddelingen. fremgår af et større
tabellarisk værk, der kun benyttes i administrationskontorer.

Vil læserne på dette tidspunkt bemærke, at ovenstående
»var en barsk mundfuld., må det helt medgives - det kan

måske hjælpe nøjere at studere oversigten "Danske Stats-

baners godsvogne 1967., der medfulgte "Jernbanen., nc.6167

som bilag.

På vogne, hvor der er begrænset plads på vognkassen, hvil-
ket især vil være tilfældet for fladvogne, f, eks. Iitra Kbs, på-

males de tolv cifre i6n linie (og lad dette eksempel være et

sidste resum6):

21-86-333 0 449-6
21

86

3

3

30

Beholdervogne
Lukkede vogne
Lukkede vogne af speciel type
Flade vogne
Flade vogne af speciel type
Åbne vogne

: reglmenummef
: styrelsenummer
: hovedlitra
== underlitra (grov-inddeling)
: underlitra (fin-inddelingl

449 : løbenummer

-6 - kontroltal

*
Det egentlige vognnummer er på privatejede vogne ligeledes

syvcifret, og det er oobygget således:

1. cilfer er altid .nul. (se ovenfor').

2. ciller angiver vogntypen (svarende til 1. ciffer på jern-

: CFL, DB, DsB, Fs, Ns, baneejede vogne):
højsidede åbne 2-akslede



6:

9:

Åbne vogne af speciel type

Beholdervogne
Køle- og afkølingsvogne

Specielle vogne

s-mærket

s-mærket

3, og 4. cilfer angiver:
0 0-1 9: 2-akslede vogne

2 0-3 9: 2-akslede vogne,

4 0-4 3: 3-akslede vogne

4 4-4 5: 3-akslede vogne,

4 6-4 8: 4 enkeltaksler
4 enkeltaksler, s-mærket

5 0-6 9: Bogievogne
7 O-7 9: Bogievogne, s-mærket

8 0 8 3: 2-akslede vogne

84-92 2-akslede vogne, s-mærket

9 3-9 4: 3-akslede vogne .)
4 enkeltaksler

9 6-9 7: Bogievogne

9 8-9 9: Bogievogne, s-mærket

5.,6. og 7, ciller er vognens "løbenummer",

+) lndrettet til overførsel med kanalfærgerne og kørsel på BR-strækninger

Foreningsnyt
DJK's bogserie
Der er atter udkommet en publikation i foreningens

bogserie:
Nr. 20 Køge - Ringsted Jernbane

- bogen er på 116 sider med 76 fotografier og teg-

ninger. Prisen er kr. 32,00 - porto kr. 1,50.

Bestil den endnu i dag.

Bogserien omf atter nu:
1. Næstved-Præstø-Mern Banen ............'.....
2. \'Iaribo-Bandholm Jernbane
3. Høn,e-Værslev Jernbane
4. Fortegnelse over danske jernbaners motor-

materiel, 1, del (motorlokomotiver, motor-
vogne, S-tog, lyntog m. v.) ................'.'.'

5. 2. del (forsøgsvogne, skinnebusmateriel samt

supplernent til 1. del)
6. Nakskov-Rødby Jernbane ........'...'........'.
7. Museumsbanen og Maribo-Bandholm

Jernbane
B. Langelandsbanen
9. Vejle-Give Jernbane

10. Kolding-Egtved Jernbane ........'."
11. Nakskov-Kragenæs Jernbane 1915-1965 .'...
12. Skagensbanen 1890-1965 ............"..........
13. Vodskov-Østentri Banen .........
14. Hjørring-Ålbæk og Hirtshalsbanen

1 925-1 965
Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banen ......
Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen

Lyngby-Vedbæk Jernbane
Maribo-Torrig Jernbane
Dansk Jernbane-Klub. Maribo-Bandholm

Jernbane. Museumsbanen og dens rullende
materiel
Køge-Ringsted Jernbane

kr. 8,50
udsolgt
udsolgt

udsolgt

kr. 15,00

kr.12,00

kr. 3,00
kr.16,00
kr. 12,00
kr.15,00
kr. 12,00
kr. 12,00
kr. 14,00

kr. 12,00
kr. 20,00
kr. 19,00
kr. 25,00
kr. 15,00

kr.10,00
kr.32.00

Bøgerne kan erhverves ved indbetaling af oven-

nævnte beløb * porto (kr. 0,50 pr. publikation -
nr. 15, 16, 17 og 20 dog kr. 1,50 pr. Pubikation) på
postgirokonto 6 73 94, P. Thomassen, Strandvejen
201, Hellerup. Ved køb af. tre bøger - eller flere -
er portoen i alt kr. 2,00.

S}';asPuurstDgPt
Ved velvilje fra statsbanernes side har DJK købt
Cnu 3622 med åbne endeperroner, bygget hos

Scandia i 1929; opr. Fr 12222, omnummereret i
1941, ombygget og omlitreret i 1946 fra Cn til Cnru.

Vognen hensættes i Fredensborg.

Damploko OKMJ 14 er overtaget af Hans Ger-
ner Christiansen og Arne Kirkeby, Odense.

Mariager - Handest Veteranj ernbane

Da det nu næsten er en realitet, at ovenstående bane kom-
mer i drift førstkommende somnter, vil der blive afholdt et

kursus for de medlemmer, der ønsker at gøte tjeneste, som

kørende personale i Veterantogene.
Kurset, der tager sigte på at lære medlemmerne at betjene

togene både sikkerhedsmæssigt og ansvarligt, vil blive afslut-
tet med en prøve, og der forlanges, at alle, der skal gøre

tjeneste i togene, skal gennemgå dette kursus og bestå prøven.

Hertil skal bemærkes, at de, der i forvejen har ge.nemgået

og evt. bestået den a-f DJK alholdte togførerprøve for Mari-
bo -Bandholm Jernbane, også skal gennemgå ovennævnte

kursus for Mariager - Handest banen på grund af de særlige

lokale forhold, der gør sig gældende.

Kurset vil blive afholdt i Langå, og vil blive ledet af

undertegnede, til hvem man i forvejen bedes melde sig

skriftligt.
Kursusdagene bliver følgende:

Torsdag 22. februar 1968

Torsdag 29. februar 1968

Torsdag 7. marts 1968 og

Torsdag 14. marts 1968 med
afsluttende prøve ved Nordjydske afdelings ordinære geueral-

forsamling, der foreløbig er fastlagt til at finde sted i Ran-

ders søndag 17. marts 1968, men herom nærmere til kursus-

deltagerne under kurset.
- Der skal mødes i ventesalen for rygere på Langå station

den første dag kl. 19.00, og hver kursusaften vil vare ca.

3/z time, således at de, der kommer med tog, kan nå de tog,

der afgår fra Langå omkring kl. 23.00.

Man bedes som undervisningsmateriale medtage den af

DJK udgivne »grønne instruks«, samt DSB's SR, SIR og RR,

såfremt man har disse, ellers vil der blive lejlighed til at
lå,ne et begrænset antal ekstmplarer til undervisningen.

Tilmelding sker altså skriftligt til undertegnede senest

dagen før første kursusdag.

Evt. oplysninger kan indhentes pr. telefon'
Børge Sundahl,
Vinkelvej 2, BB70 Langå.
Tlf.: (06) 461275.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
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Jernbanetidsskrifter
\ytårstid er statustid - kontingentet til DJK er betalt - for
JERNBA\EN skulle gerne dumpe ind af brevkassen B gange
om året, ikke? - men hvad sker der hos vore naboer. Inter-
essen for hvad naboen laver, kan ingen dansker nægte at
have - derfor denne liste over, hvad vore omkringboende
interessefæller laeser.

TÅG - Tidskrift for Svenska Jårnr'ågsklubben - 10 numre
om året - 12116 sider - A 4-forrnat.

Tidsskriftet tilsendes medlemmer af SJK - årskontingentet
andrager p. t. sv. kr. 20,00. Andragende om optagelse i
SJK rettes ti\: St'enska tårnuiigsklubben, Box 1B 018, Stock-
holm 18, Suerige.

JERNVEGSNYTT - udgivet af Stora Lundby Jårnvågs-
museum - B numre om året - 4/B sider - A S-format.

Abonnement kan tegnes ved indsættelse af sv. kr. 10,00 på
suensk postgirokonto 56 6894, adresseret Stota Lundby Jårn-
ztågsmuseum, Fack 49, Gråbo, Sueriga (angiv på talon til
modtageren : »Jernvegsnytt« ) .

StLyJ har netop udgivet sin første bog - og en gramrno-
fonplade - se nedenfor.

TÅG OCH SPÅR - udgivet af Jårnvågarnas lfuseifiirening

- 4 numre om året - 16 sider - A 5-format.
Abonnement kan tegnes ved indsættelse af sr-. kL. 10,00 på

suensk posgirokonto 58 25 71, adresseret Jiirnuågarnas Musei-

fbrening, Box 244, Linkdping 1, Suerige.

ÅNGWHISSLAN - udgives af en kreds af SJK-medlem-
mer i Skåne. Publikationen udgives ugentlig - og er dupli-
keret - og af den grund kan der desværre ikke modtages
flere abonnementer for tiden. Skulle situationen ændre sig,

vil meddelelse fremkornme her i tidsskliftet.

TERTITTEN - udgivet af Andelslaget Hølandsbanen -
4 numre om året - 16 sider - A 5-format.

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af n. kr. 25,00 pr.
postanuisning, adresseret AIL HøIandsbanen, postboks 31,
ITinderen - Oslo 3, Norge.

HOBBY - 1067 - udgir et af Setesdalsbanens Hobbyklubb -
5 numre om året - B/12 sider (duplikeret) - A4-format.

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af n. kr. 10,00 pr.
postanuisning, adlesseret Setesdalsbanens Hobbl'klubb, V.
Strandgate 33, Kristiansand 5., Norge.

HAMBURGER BLÅTTER FUR ALLE FREUNDE DER
EISENBAHN - udgivet af bi. a. Freunde der Eisenbahn
e.V. - l0 numre om året - 24 sider - AS-format.

Tidsskriftet tilsendes medlemmer af FdE - årskontingentet
andrager p. t. DN{ 24,00. Andragende om optagelse i IdE
rettes til: Freunde der Eisenbalrn e. L'., 2000 Hamburg 36,
Holstenwall 24, Tyskland. (Skriv blot på dansk - >>vor mand
i Hamburg<< Uwe Jepsen klaler gerne oversættelsen.)

(EBI ).

»Store Lundby Jårnvågsmus€un(( og tidsskriftet »Jernvegs-
nytt« har netop udsendt sin første grammofonplade (den
første af sin art i Skandinavien og sin første publikation.

Grammofonpladen - ÅNGLOKSTONER - omfatter ind-
spilninger af kørsel med museumsforeniugens damplokomo-
tiver VGJ 31 og BLJ 6 - der er 6 minutters spilletid på hver
side - og det er en 45 r,p.m. EP, i et smukt >»cover<< med
farvebillede af de to lokomotiver på forsiden - og med en
præsentation af indspilningerne, foreningen og lokomotiverne
på bagsiden.

Publikationen - SLTALSPÅRIGA DRAGFORDON OCH
RÅLSBUSSLÅP VID STATENS JÅRNVÅGAR - af UIf
Diehl og Anders Jansson - er i A S-fornrat - pL 72 sider med
79 fotos og 26 tegninger.

Af indholdet kan nævnes - Historisk oversigt over SJ's

smalspornet - Litreringssystemer - Tabe llariske oversigter
over samtlige smalsporede lokomotiver, skinnebusser og trak-
torer (sporvidderne 891, 1067 og 1093 mm) med tekniske
oplysninger, byggested og -år, evt. tidl. privatbane-nummer,
ophugningsår m. v.

Såvel grammofonpladen (MBJ-folk - gak hen og gør lige-
så) og bogen kan anbefales på det varmeste - begge dele er
langt på den anden side af det, man normalt kalder »godt
håndværk« - selv vor forenings to dygtige forfattere kan
lære noget af bogens glimrende udformning.

'}rrrul4rtqrtr

ANGI.Of,STOilER
Granrmofonpladen koster sv. kr. 12,00 - og bogen koster

sv. kr. 10,00 - selv i devalueringstider særdeles rimelige be-

løb. Bestilling sker ved indsættelse af nævnte beløb på svensk

postgirokonto 56 68 94, adresseret Stora Lundby Jårnvågs-
museum, Fack 49, Gråbo, Sverige. På talonen til modtageren
anføres >>Skivan<< hhv. »Boken«.

(EBJ).

Danmarks jernbaner

skal gøres til en forretning

Den 17. januar udsendte det i 1962 nedsatte Bane-
planudvalg under Landsplanudr,'alget sin >>Betænk-

ning I«.
Det, der i første række vil interessere, er nok, hvilke

banestrækninger udvalget tænker sig at ofre på >>ud-

viklingens alter«. Ud over 6 privatbaner, som er be-

sluttet nedlagt enten nu til april eller til april næste

år, foreslår udvalget, at man snarest muligt nedlæg-
ger 4 statsbanestrækninger og 4 privatbanestrækninger
helt, samt reducerer 7 statsbanestrækninger til gods-

baner (se kortet på side 20). Det vil sige, at person-

transport cfter dette vil r'ære indstillet på 21 bane-
strzekninger inden for en kortere årrække.

En kommentar til betænkningen - vil af tidsmæs-

sige grunde først kunne bringes i næste nummer af
>>Jernbanen<<.

>>Baneplanudvalgets betænkning I<< kan købes i bog-
handelen - pris kr. 30,00. Det særlige hæfte, der om-
fatter betænkningens »Bilag A-E«, vil blive udsendt i
den nzermeste fremtid - pris kr. 100,00.
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Dansk Signal lndustri A/S har igennem 35 år

indtaget en betydende position som leveran-

dør aI sikrings- og fjernstyringsanlæg til jern-

baneadministrationer i de nordiske lande.

Firmaet, som for øjeblikket har ca.300 an-

satte, er tilknyttet den verdensomspændende

LME koncern.

En anden vigtig gren af f irmaets virke er pro-

duktion af signalanlæg for regulering af gade-

og vejtrafik - herunder såvel trafik- som tids-
styrede anlæg samt de velkendte "Grøn-
bø lg e"-system er.

Danslt SiUnal Induslri A"S

Finsensvej 78

København F.

Tlf. Fasan 6767, lokal 41

Lorsen og Rostorp o/s

SPEDITIONSFIRMA

Dr. Tværgade 3

København K

Tlf. BYen 9270
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Hurtig, behagelig og sikker
er en rejse med lyntoget
NEPTUN tiI DDR.
Fra Berlin er der gode for-
bindelser videre til det
sydlige Europa.

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

"Østersø-Eksptessefl« fra København til Berlin

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

Speno lnternational S, A,
Geneve

48-stens skinneslibetog TM 410

Repræsentant i Norden:

SOPHUS BERENDSEN A/S Amaliegade København K,


