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\ø DANSK JERNBANE-KLUB
FORENTNGEN STTFTET ts. JANUAR 1961

MÅRI BO
BANDgOLM
JEN N BAN E

Foraningens generelle adrsssr:
Densk Jernbane-Klub,
Tagensvej 169, 2400 København NV.
Tlf. (01 72) TAga 5743 (mandag-lredag
k1.10-16).

*
Formand:
Politiadvokat, cand. jur. Birger Wilcke,
Søbakken 24, 2920 Charlottenlund.
Tll. (01 66) 0Bdrup 2209

Kasserer:
Bogholder Mogens Bruun,
Ahornvej 18, 3650 ølstykke.
Tlf. (03)'t7 88 04

Forskningsleder:
Frimærkehandler P. Thomassen,
Strandvejen 201, 2900 Hellerup.
Træfletid: Tirsdage-Iredage kl, 10-14.
Tlf. (01 43) HElrup 794 v.

Museumslogel Maribo-Bandholm :
Trafikaldeling og inlormation:
Børge Chorfitzen,
Tagensve.i 169,2400 København NV.
Tlf. (01 72) TAga 5743 -
(01 43) HElrup 7109.

Øvrige bestyrelsesmedlemmcr:
Konsuleni Erik B. Jonsen (næstlormand),
lngeniør Stig Thoke-Jensen,
Afdelingsingenior H. Thorkil-Jensen.

DJK's nordlyske aldcllng:
Overtrafikassistent S. P. Laursen,
Falkevej 7, 8900 Banders.
Tll, (06) 42 65 84.

Mariager-Handesl Veleranjernbane :
Trafikaldeling og information:
Overtrafikassistent B. Sundahl,
Vinkelvej 2, 8870 Langå.
Tlf, (06) 46 12 75.

DJK's lynske afdeling:
S, Thostrup-Christensen,
Vedtofte, 5574 Rørmosehus,
TlI. (09) 45 12 82.

Medlemskontingent lor året 1970i

Ordinære medlemmer .....,.... kr. 35,-
Juniormedlemmer (under l8 år

d. 1. jan. det pågældende år) kr. 25,-
lndmeldelsesgebyr lor nyo medl. kr. 5,-
lndmeldelseeformular kan rekvireres hos
lorskningslederen (se ovenforJ,

iern ba nen
Nr. 7-8 - 1969

9. årgang

Tldslkrillct Gr mcdlcm .t:
Union lntornationele de Presse
Ferroviaire (ferpress), Wien.

Bcdaktsr:
Konsulent Erik B. Jonsen (ansvarsh.),
Esthersvej l9 B, 2900 HEllerup.
Tlf. (01 ,t3) HElrup 6850.

Annonceekspedi tion :
Forretningslører Iru Kirsten Sørensen,
Landlystvej 14, 2500 København Valby.
Tll. (01) 30 82 95,

Foreningens tidsskrift 'Jernbanen., der ud-
kommer I gange årllgt, udsendes gratls tll
medlemmer.

NATIONAL.TRYKKERIET, KBH. N.

Årets nyhed i DJK's bogserie

Publikation ff. 24 i DJK's bogserie: "Maribo-Bandholm Jernbane 1869

- 2. nov. - 1 969. er udkommet.

Teksten er forfattet af B. Wilcke og P. Thomassen - og består af
følgende afsnit: Banens forhistorie, Anlaegget, lndvielsen, Banens histo-
rie 1869-1874, 1874-1907, 1907-1934, 1935-1954, 1954-1969, Mu-
seumsbanen-Museumstoget, Det rullende materiel, Takster og billetter,
Banepakker og godsfrimærker samt Postforhold.

Publikationen, der er på 92 sider med 43 fotos og 11 tegninger af
sporplaner og rullende materlel (samt komplet tabellarisk materielfor-
tegnelse), koster kr.20,50 (inkl. porto og moms)..Nr.24" kan bestilles
ved indsættelse af nævnte beløb på postgirokonto 6 73 94, adresseret
P. Thomassen, Strandvejen 201, 2900 Hellerup.

En bog fra DJK's bogserie er en glimrende julegave - og kan De ikke
finde en ædel giver - så forær Dem selv en - en komplet fortegnelse
over DJK's publikationer finder De på side 22 i detle nummer af tids-
s kriftet.

Vort forsidebillede:
For et kort øjeblik vækkede den moderne teknik den slumrende natur -
men kun for et øjeblik - så var det internationale eksprestog forsvundet
i kurven på vej mod sit fjerne mål - og den blege decembersol kunne
atter spille uforstyrret i skinnerne - sagde jernbane-romantikeren.

Jerbane-realisten konstaterede: Overbygning Vll Db - 60 kg-skinner
befæstet på betonsveller.

Stedet: Strækningen Ringsted-Næstved - ved Glumsø. Tidspunktet:
December 1968.

Manden bag kameraet var: E. Steensgaard.
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DJK's udllttgtstog l:å Skagensbanen (Nordj1,5fts aidelings artailQetnent 5110-69). SB M 2 og SBF 2 f otog,raferet i nærheden

al Bunken trinbrrt. Foto: Soen Gade.
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iij;X,Uffi
C 708 m.erl DJK's udllugtstog (ECO og 2 CL) passerer ouerkorsel nr. 26 - nord lor Løae trinbræt - på strtekningen Vtersleu-

Slagelse (12110-.69). Foto: H. E. Peder'sen.

4



Hvad et postkort kan fortælle
Al P. Tltomassen

§arag*art3 en

I

Sommermorgen på Ringe station ved halvotte-tiden.
Tre tog venter på hovedforbindelsen fra Sjælland
(nattoget fra København 23.25) . Yderst til venstre
holder tog 1 fra Svendborg, ved samme perron tog 1

fra Fåborg. Toget under indkørsel er tog 2 fra Ny-
borg, og det holdende tog ved perron 1 er tog 2 til
Fåborg. De fire tog skulle ankomme næsten sam-
tidigt, d.v.s. med et minuts mellemrum i tiden 7.11-
7.14 og afgL på sarnme vis indenfor 7.26-7.29. Et
kvarters ophold var ikke for meget, da mange rej-
sende skulle skifte tog. I »gamle dage<<, d.v.s. før åb-
ningen af Odense-Nr. Broby-Fåborg Jernbane, gen-
nemførtes togene således: Odense-Ringe-Fåborg og
Nyborg-Ringe-Svendborg.

Den 2. vogn i det indkørende tog fra Nyborg
(ofte forsinket aJ Storebæltsoverfarten ) er SFJ Ca 58,
bygget i Hamborg 1877. PåL mystisk vis henledes
tanken på en tilsvarende vognkasse, der fra Oure
kom til Klampenborg. Gad vist, hvor den blev
aJ...

Postkortet er stemplet i 1906, men billedet er
taget senest i 1905 og næppe før. Personvognen, der
er henstillet for enden af perron 2 - formentlig som
reserye eller til tog{orstærkning - fortjener nærmere
omtale. På vogngavlen er påmalet >>Nr. 302«, og på

r.ognsiderne lige under vogntaget som på Ca 58 har
stået RFB \{ 302.

Vognen blev leveret af >>Scandia« i 1BB2 ved
Ringe-Fåborg banens åbning. Litra M betegnede
dengang personvogne med alle tre vognklasser i.
RFB 14 302 blev i 1905 omlitreret til SFJAa 12 og

samtidig ombygget til ren 2. kl. vogn. Beskrivelsen a-f

vognen i SFJ's driftsmaterielfortegnelse 1903 er så

pudsig, at vi må have den med: >>... II Kl. Vogne
med 2 II KI. Dobbeltkupeer, der adskilles ved et
Skillerum med Dør (23 Siddepladser), samt ere for-
synede med et Toiletrum i Midten af Vognen. En
Sidegang forbinder de enkelte Afdelinger med hin-
anden. Adgangen er gennem Sidedøre, hvoraf fin-
des 4 paa Kup6siden og 2 paa Gangsiden af Vog-
nen.<<

Altså en kombineret sidegangs- og kup6vogn ! Det
var SFJ's egne værksteder, der foretog ombygnin-
gen; måske begyndelsen til deres virksomhed som
vognfabrik, idet der i årene 1903-27 ny- eller om-
byggedes 100 vogne. Endog smalspormateriel, idet
der i 1918 til Skagensbanen leveredes to godsvogne,
der i 1925 havnede på Bornho m. Men det er en

anden historie, som man vist skal være heldig for at
kunne læse på forsiden af postkort !
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heder nyheder nyheder nyheder
Hansen, Erik €l Willy Christensen

LINIE 2

Grundig gennengang af >>To'erens<< historie, beg-yn-

dende med hesteomnibusserne - til Di.isseldorferne af-
sluttede en epoke 18. okt. 1969. 75 s. 30 fot, 7 far"te-
fot. 4 n-rtediag.
Kr. 29,50

DER GROSSE
LOKOMOT!V-KALENDER 70
Årets kalender indeholder fotos på 25 x 45 cm af
tyske lok (type 03, 10, 18.1, 18.2, 37,38.2, 41,42, 43,
70,75,96 & 99.633.
Kr. 27,95

Gerlach, Klaus

DAMPFLOK.ARCHIV
Ny udgave af Gerlachs >>Fiir unser Lok-Archiv<< med
flere sider og bedre tryk og papir. Samtlige DB- og
DR-normalsportyper. 259 s. ca. 100 fot. & typeskitser.
22 x 20 cm indb.
Kr. 48,15

tIBStr
Løvstræde I - 1752 Københevn K

Dansk og

Udenlandsk Boghandel

- (01) 11 se ee

De har uel købt

Nordens Jårnvågar
- 120 sider med 225 førsteklasses fotografier fra Dan-
marks, Sveriges, Norges og Finlands jernbaner, Forteg-
nelser over museumsmateriel og DSB, NSB og VR
driftsmateriel m. v.

Bestil et eksemplar nu - restoplaget er ved at udgå.
Sv. kr. 15,-

I januar 1970 udkommer:

The Lokomotives of Roumania
De rumænske jernbaner fejrer i år 100-års jubilæum.

Bogen er en fortegnelse over samtlige lokomotiver, der
har tilhørt CFR - med fabriksnummer - og oprindel-
sesbane - der er adskillige lokomotiver fra Preussen,

Østrig, Ungarrr og Rusland. Ca. 90 sider og 22 fotos.
Tekst på engelsk og tysk. Pris: Sv. kr. 12,50

Bestil allerede nu fra

Frank Stenvall
Kiipenhamnsvågen 47 a,

5-217 7l Malmii - Sverige.
Svensk postgironummer3 63 21 47,

DANSK
DAMPKALENDER
NO 2 1970

Kalenderen indeholder i år 31 udsøgte fotografier i
13 x 18 cm - billeder af i alt 36 damplokomotiver og

3 dampskibe.

Da kalenderen kun er trykt i et lille oplag, bedes De
bestille omgående.

Send pr. check eller giro 54 902:

Kr. 17,50 incl. porto

og De vil straks få tilsendt kalenderen.

NYBODER HOBBY
Kropinsessegade 51,
1306 København K
Giro no. 54 902

Rejse til lndien
for jernbaneentusiaster - under ledelse aI den kendte

engelske jernbanejournalist Ian Yearsley.

Wagons-Lits//Cook har arrangeret denne 17-dages

rejse i februar 1970 ti1 landet med over 10.000 damp-
lokomotiver - og hvor damplokomotiver stadig bygges

- for specielt interesserede. Der bliver bl. a. lejlighed
til kørseI på den smalsporede bane Howrah-Amta samt

Darj eeling-Himalayan banen.

Rejse med fly Frankfurt-Bombay og v. v.

Alle oplysninger gives ved henvendelse:

Verdensrejsebureauet

Wagons - Lits // Cook
Vesterbrogade 2 A,
1620 København V

- gerne telefonisk: l+ 27 47 / E. Kromann.



Baneafdel i ngens anlægsa rbejder
Af banechef K. Gulstad, Danske Statsbaner

Projektskitse al ny houedbygning lor Holbæk station.

Når der tales om de store trafikinvesteringer, tænker man vel
i almindelighed ikke på de investeringer, der sker fra år'til år
som led i banernes modernisering og rationalisering, i vejnet-
tets udbygning o,s.v., men på de meget store traf ikanlæg:
Lufthavn ved København, Storebæltsforbindelse, Øresundsfor-
bindelse, tunnelbaner o.s.v.

For de såkaldte tunnelbaners vedkommende er de i den

seneste tid omtalt så hyppigt, at en nærmere omtale her synes
unødvendig. En last forbindelse over Storebælt vil - som det
vil være bekendt - have den allerstørste betydning for baner-
ne. Også spørgsmålet om en fast forbindelse over Øresund
er særdeles påtrængende, bl. a. fordi de nuværende stations-
og færgeanlæg både i Helsingør og København kun kan klare
trafikken i en kortere årrække, og investeringer i nye - i

givet fald midlertidige - anlæg m. m. (bl. a, i færgeanskaffel-
ser og den i flere år påtænkte bygning af en ny sydhavn i

Helsingør til ca.75 mill. kr.) vil indebære så store fejlinve-
steringer i forhold til udgiften til en fast forbindelse, at man

næsten ikke tør tænke på det,

Efter min mening må man gå ind for, at der snarest tilveje-
bringes en jernbanetunnel mellem Helsingør og Hålsingborg
(HH-linien). Anlægsudgiften til en sådan tunnel er på grundlag
af Øresundsgruppernes betænkning med prisniveau 1968 an-
slået til ca. 800 mill. kr. for en enkeltsporet - hvilket er til-
strækkeligt for banernes egentlige behov - og ca. 1020 mill.
kr. for en dobbeltsporet tunnel (begge inkl. renter i bygge-
perioden). Da disse beløb, der jo ikke skal betales af Dan-
mark alene, kan fordeles over en 6-7 årig anlægsperiode, kan
man for relativt beskedne midler skabe en fast jernbanefor-
bindelse over Øresund,

Den danske andel af de nødvendige anlægsudgifter kan i

givet fald afholdes inden for statsbanernes årlige finanslovs-
bevillinger, måske med en i denne anledning noget forøget be-

løbsramme, men man kunne også tænke sig, at tunnelanlæg-
get ien nærmere bestemt årrække stilles til r'ådighed for
banerne af et privat konsortium mod en årlig leje og med
hjemfaldsret til banerne efter dette åremå1.

T_, .-_-*:;,, 
.

T e gning : DS Bl Rane al delin gen.

Ser man imidlertid bort fra de ovennævn[e helt store trafik-
anlæ9, beskæftiger baneafdelingen sig med en lang række -
såvel igangværende som påtænkte - anlægsarbejder af be-

tydeligt omfang.

Skal man nævne nogle af disse iflæng, må det vel blive
bl. a.:

Nærtraf ikba n er,

stræknin gsmoderniseringer,
ombygninger af større stationer,
pakhusan Iæ9,

anlæg for færger og

rutebiler m, v.

l. Naertraf ikbaner
Nye S-baner

I en artikel her i tidsskriftet (nr.3/69) er der allenede rede-
gjort for udbygningen af S-banenettet i henhold til lov fra
1961, hvorved det samlede S-banenet udvides med ca.40 km

til ca. 125 km for en samlet anlægssum på ca.238 mill. kr,,

hvoraf allerede er afholdt ca.52 mill. kr. - samt for anlæg af
en tunnelbane ('City-banen.), der er vedtaget ved lov i 1967

og som formentlig vil koste ca.400 mill. kr.

Derudover haves lovhjemmel (fra 1918) til anlæg af en bane
(3, og a. spor) fra Tåstrup til Roskilde, hvor udgifterne er an-

slået til godt 100 mill. kr. - samt planer om a) forlængelse af
Køgebugtbanen til Hundige og videre til Køge (lovhjemmel
foreligger ikke for anlæ9, derimod for ekspropriation til Sol-
rød - og en væsentlig del af disse ekspropriationer er fore-
taget siden 1948), b) elektrificering af strækningen Ballerup-
Frederikssund, c) anlæg af en stikbane Vangede-Gladsaxe og

d) forlængelse af Lundtoftebanen til Gammel Holte. (Der fore-
ligger ingen Iovhjemmel for de under b), c) og d) nævnte

anlæg).

Sideløbende hermed arbejder det såkaldte Tunnelbaneud-
valg I med spørgsmålet om anlæg af en tunnelbane fra by-

midte i København til Amager og videre til en storlufthavn.



Et Ied i udbygningen af de københavnske S-baner er an-

lægget af et 2. spor mellem Herlev og Ballerup, hvilket er

fuldført mellem Skovlunde og Ballerup og under udførelse på

strækningen Herlev-Skovlunde - for en samlet udgift på ca.

4 mill. kr. Endelig vil et revisionsværksted iTåstrup, hvor alle
hovedreparationer m. v. af alt S-togsmateriel skal finde sted,

blive påbegyndt i finansåret 1970171. Udgifterne skønnes til
ca.30 mill. kr.

Il. Strækningsmoderniseringer
Strækningsmoderniseringer har til formål at

forøge sikkerheden på banerne,
forøge banestrækningernes kapacitet og dermed den bedst

mulige afvikling af togdriften,
skabe forudsætning for forøgelse af kørehastigheden,

forbedre komforten og

nedbringe driftsudgi{terne.

Midlerne hertil er

1) nedlæggelse eller omdannelse til trinbræt af svagt benyt-

tede landstationer,

2) de øvnige stationers tilpasning til modenne driftsformer ved

forlængelse af krydsnings- eller overhalingsspor (henholds-

vis på enkelt- og dobbeltsporede strækninger) og af per-

roner, størst mulig reduktion af antallet af sporskifter i

hovedspor, fjernelse af svagt benyttede læssespor og for-
ældede stationsanlæ9, tilvejebringelse af tidssvarende
godsbehandlingsanlæg (rampeanlæ9, elektriske kraner
m. v.) på knudepunktstationer o.s.v.,

3) etablering af moderne stationssikringsanlæg og - hvor tra-
fikintensiteten måtte nødvendiggøre dette - strækningssik-
ringsan læ9,

4) fjernstyring af landstationer og visse købstadsstationer,
5) overkørslers sikring med automatiske bomanlæ9, eventuelt

afløsning med niveaufri vejskæringer, og

6) spormæssige forbedringer, herunder tilvejebringelse al
kraftigere overbygningstyper, kurvereguleringer m. v.

Strækningsmoderniseringer er - med forbigåelse af enkelte

større stationer - gennemført på strækningerne:

København- Frede ri ci a

Bingsted-Hødby Færge

Fredericia-Tinglev
Frederi ci a-Vej le

S kanderbo rg-Herning

Modernisering er igangsat på strækningerne (ventes afslut-
tet i):

Roskilde-Kalundborg (1 970)

København-Helsingør (1 975)

Vejle-Århus (1974)

Tinglev-Padborg (1 970)

Langå Struer (1971) og

Vejle-Holstebro (1 970)

og forestående på strækningerne (ventes gennemført i pe-

nioden):

Lunderskov-Esbjerg (1971-76)
Århus-Ålborg (1 975-80)

Ålborg-Frederikshavn (1 975-80)

De tekniske forudsætninger for gennemførelsen af stræk-

ningsmoderniseringerne er

a) indførelsen af moderne dieseldrevet trækkraft,

8

b) udviklingen inden for sikrings- og telekommunikationstek
nikken og

cJ udviklingen inden for sporteknikken (bl. a. langskinnespor)

!ll. Ombygninger af større stationer
Ombygningen af visse større stationer indtager - selv om ar-

bejderne kan siges at indgå som led i strækningsmodernise-
ringer - en særstilling på grund af arbejdernes omfang samt

de særlige problemer, der knytter sig til de pågældende

stationer, f. eks. sammenhængen med betydelige vejanlæg i

området omkring stationen.

Holbæk station

Arbejdets omlang: Fuldstændig omlægning af sporanlægget,

etablering af moderne relæsikringsanlæ9, opførelse af ny

hovedbygning og pakhus. (Skematisk sporplan medfulgte
.Jernbanen., nr.3/69 som bilag.)

Særlige forhold: Ved ombygningsarbejdet - til hvilket vej-

direktoratet og Holbæk kommune bidrager med væsentlige

beløb - opnås byplanmæssige fordele, idet der skabes forud-

sætning for, at der i stationens vestende kan føres en 4-

sporet vej (Valdemar Sejrs VejJ under banen. Endvidere til-
vejebringes stærkt forbedrede forpladsforhold.

Samlet anlægsudgift: I alt ca.45 mill. kr. (DSB ca. 15 kr.).

Udlørelsestidspunkt: lndledende arbejder påbegyndt i 1966,

anlægget ventes fuldf ørt omkring 1975.

Næstved station

Der arbejdes for tiden med planer om en omfattende ombyg-

ning af stationens sporanlæg, der under alle omstændigheder

skal fornyes. Herved vil kurveforholdene blive forbedret og

mulighed for bekvem overhaling af lange godstog tilvejebragt.

Samtidig påregnes etableret et moderne relæsikringsanlæ9.

En omlægning og udvidelse af forpladsen er forestående.

Samlet anlægsudgi{t: Ca. 12 mill. kr. Udlørelsestidspunktl

Arbejdet er forudsat påbegyndt i 1970 og afsluttet i '1975'

Korsør station

Arbejdets omfang: Fuldstændig f ornyelse og omlægning af

sporanlægget, etablening af moderne relæsikringsanlæ9, eta-

blering af nye høje perroner (72 cm) og forlængelse af land-

gangene til færgerne i leje 2 og 3, tilvejebringelse af ny

signalpost og nyt pakhus m. m. samt anlæg af et rummeligt

forpladsanlæg, bl. a. med plads til ca. 200 biler, foran hoved-

bygningen. (Skematisk sporplan medfulgte'Jernbanen', nr.

1/66 som bilag.)

Særlige lorhold: Ved ombygningen tilvejebringes forbedrede

forhold for rangeringen til og fra færgerne af såvel person-

som godsvognsstammer, hvilket indebærer afkortede ekspe-

ditionstider for overførte tog. Endvidere lettes forholdene for
passagerer, der skal skifte mellem tog og færge.

Samlet anlægsudgift: Ca. 30 mill. kr. Arbeidets standpunkt:

Arbejdet blev indledt omkring 1955, midlertidigt indstillet om-

kring 1960 på grund af manglende bevillinger, genoptaget i

'1965 og ventes fuldført i 1972.

Horsens station

Arbejdets omlang: Forlægning af nuværende banestrækning

syd for stationen og ombygning af dennes sporanlæg således,

at hastigheden på den pågældende strækning kan øges fra de

nuværende maks.80 km til 120 km - med mulighed for senere

forøgelse til 140 km. Sideløbende hermed gennemfører Hor-



sens kommune bl. a. en omfartsvej vest om byen fra Egebjerg
mod nord til hovedvej 10A ved Torsvang syd for byen, alt
med tilhørende nye - og ændring af nuværende - broanlæg
over banen.

Samlet anlægsudgilt: Ca.30 mill. kr. (DSB ca. 14 mill. kr.).
Udlørelsestidspunkt: Arealerhvervelser til baneforlægning og
omfartsvej samt - for kommunens vedkommende - visse ar-
bejder i marken påregnes gennemført i finansåret 1969/70,
og de samlede anlæg forventes fuldført omkring 1975.

Skanderborg station

Arbejdets omfang: Fuldstændig fornyelse og omlægning af
sporanlægget, etablering af moderne relæsikringsanlæg, mu-
ligvis fornyelse af hovedbygning og pakhus.

Særlige forhold: Størstedelen af omformeringen af godstog
er forudsat flyttet til andre stationer, hvilket skaber forudsæt-
ning for en stærk forenkling af sporanlægget. Gennemkørsels-
hastigheden, der i dag er 50 km/t, vil blive forøget til 120
km/t.

Samlet anlægsudgilt: Ca. 6 mill. kr. (ekskl. eventuelle byg-
ninger). Udførelsestidspunkt: Jordarbejdet er i det væsentlig-
ste udført allerede i slutningen af 'l 940'erne, Ombygningsar-
bejdet påregnes genoptaget i slutningen af 1969 og kan -
ekskl. eventuelle bygningsarbejder - forventes luldlørt i 1912.

Ålborg station

Arbejdets omfang: Ålborg station (persontrafikdelen) gennem-
går for tiden en gennemgribende ombygning og forsynes i

denne forbindelse med et moderne sikringsanlæg. lforbin-
delse med nedlægningen af Ålborg privatbaner har statsba-
nerne erhvervet privatbanernes værkstedsanlæg, som efter
ombygning vil blive indrettet til maskindepot for Ålborg sta-
tion. Herved undgår statsbanerne at opføre et nyt maskin-
depot. (Se skematisk sporplan på medfølgende bilag.)

Samlet anlægsudgift: Ca. 15 mill, kr. Arbejdets standpunkt:
Efter afslutning af godstrafikdelens ombygning i 1961 stand-
sedes arbejdet på grund af manglende bevillinger. Ombyg-
ningsarbejdet blev genoptaget i begyndelsen af 1969 og for-
ventes afsluttet i 1972.

Frederikshavn station

Arbejdets omfang: Flytning af stationens spor- og bygnings-
anlæg til Kragholm-arealerne nord for havnen med tilhørende
forlægning af banen nord for byen og koordinering med kom-
munens by- og vejplaner i det pågældende område, alt i prin-
cipiel overensstemmelse med den allerede islutningen af
1940'erne trufne beslutning herom.

Samlet anlægsudgilt: Ca.40 mill. kr. (DSB ca, 12 mill, kr.J.
Udlørelsestidspunkt: Resterende arealerhvervelser samt visse
arbejder i marken påregnes gennemført i indeværende finans-
år (1 969/70), og de samlede anlæg forventes fuldført om-
kring 1 975.

Herning station

Arbejdets omlang: En som lølge al gennemførelse af en af-
lastningsgade nødvendiggjort samtidig flytning af stationens
spor- og bygningsanlæ9, (Se skematisk sporplan ovenfor).

Samlet anlægsudgilt: Ca.70 mill. kr. (DSB ca. 14 mill. kr.).
Udførelsestidspunkt: Arealerhvervelser og visse arbejder i

marken påregnes gennemført i finansåret 1969/70, og de
samlede anlæg forventes fuldført islutningen af I970'erne.
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lV. Særlige anlæg

Co nta i nerte rm i na le r

Terminaler vil foreløbig blive etableret på Københavns gods-

banegård, i Næstved, Odense, Fredericia, Esbjerg, Århus,
Herning og Ålborg. Anlægget i København påregnes fuldført
sommeren 1970, mens anlæggene i Odense, Århus og Ålborg
påregnes fuldført i begyndelsen af 1970. På de øvrige statio-
ner vil der foreløbig kun ved eksisterende sporanlæg blive til-
vejebragt fornøden krankapacitet. Samlet anlægsudgift: Ca.

10 mill. kr.

Personvo g n svaskea n I æg

Mulighederne for etablering af personvognsvaskeanlæg, for-
mentlig i København, Århus og Nyborg, undersøges for tiden.
Den samlede anlægsudgift skønnes at blive af størrelsesorde-
nen: Ca. 5 mill. kr.

B e red s ka bsta nkan I æg

Et snart afsluttet arbejde med tilvejebringelse af en betydelig
lagertankkapacitet vil skabe forudsætning for, at den bl. a. af
beredskabsmæssige grunde hidtil opretholdte damptrækkraft-
reserve kan afvikles fuldstændigt, når et antal bestilte diesel-
lokomotiver er modtaget. Samtidig vil der være skabt forud-
sætning for en billiggørelse af siatsbanernes olieindkøb. Den

samlede anlægsudgift vil være ca.24 mill. kr.

Pakhusanlæg
a) Københavns godsbanegård

Et arbejde med opførelse af et nyt pakhus med overliggende
4 lageretager påbegyndtes i 1966. Pakhus m.v. påregnes

ibrugtaget i fuldt omfang efteråret 1970 og de samlede arbej-
der afsluttet i 1971. I pakhuset installeres kædetransportør-
anlæg til handling af godset og elevatorer til forbindelse
mellem pakhus og lageretager. Den samlede anlægsudgift, i

hvilken indgår en række arbejder uden for det førnævnte pak-

husanlæ9, vil være ca. 83 mill. kr.

b) Århus

I løbet af få år ventes arbejdet med opførelse af nyt pakhus

til afløsning af det eksisterende, der er stærkt forældet, på-

begyndt. Arbejdet antages at ville strække sig over ca.3 år.
Udgiften anslås til ca.9 mill. kr.

c) Ålborg

For at rationalisere driften på det eksisterende pakhus instal-
leres for tiden et kædetransportøranlæ9. Udgiften herved an-

drager ca. 1 mill. kr.

Anlæg for lærger

Arbejdet med ombygning af østre leje i Gedser ventes påbe-
gyndt i marken i 1970 og afsluttet i 1971. Færgelejet vil få en

form svarende til agterenden af de nyeste danske færger,

hvilket indebærer, at biler, der overføres på disse, fremover
vil kunne køre "ret igennem.. Anlægsudgiften anslås til ca.

15 mill. kr.

Anlæg lor rutebiler

Rækken af nye værksteds- og garageanlæg for statsbanernes
rutebiler - som følge dels af kravene fra trafikkens voksen
efter overtagelse af nye koncessioner, dels af en ønskelig
afløsning af ældre mindre hensigtsmæssige anlæg - fortsæt-
tes. I indeværende finansår fuldføres således nye garage-

anlæg i Bogense og Åbenrå, og større værksteds- og garage-

anlæg i Rønne og i Svendborg påbegyndes.

10

V. Arbejder, der udføres for fremmede
myndigheder

Fra offentlige vejmyndigheder modtager statsbanerne til sta-

dighed henvendelse om tilladelse til at etablere niveaufri
skæringer med banestrækninger. Statsbanerne ønsker princi-
pielt selv at projektere og forestå udførelsen af alle under-

føringsanlæg og forestår tillige i et vist omfang udførelsen af

overføringsanlæg for fremmede myndigheder'. I de senere år
har bl. a. udbygningen af landets motorvejsnet påført stats-
banerne et betydeligt arbejde i så henseende.

lnden for nærtrafikområdet er der for tiden tale om følgen-

de anlæg:

Ombygning af viadukt for Bernstorffsvej er i gang som led

i Lyngbyvejs udbygning. (Bernstorffsvej skal være aflastning
for Lyngbyvej under udbygningen af denne.)

Underføring for Hareskovvejlinien på S-banen mellem Fugle-

bakken og Nørrebro (Bispeengen): Arbejdet påbegyndes i år

og gennemføres ved at foretage en midlertidig baneforlæg-

ning.

Ombygning og udvidelse af broerne ved Lyngbyvei samt

bygning af broer sammesteds for Forbindelsesbanen Køben-

havn L.-Svanemøllen m. v.: Arbejdet påbegyndes i finansåret
1970/71.

Underføringer for skæringen mellem København-Boskilde-

banen og henholdsvis Motorringvejen (mellem Brøndbyøster

og GlostrupJ og Vestmotorvejens nordlige gren (mellem AI-

bertslund og Tåstrup): Begge anlæg kræver midlertidige bane-

forlægninger for fire spor (de to fjernspor og de to S-togs-

spor) og ønskes færdige i løbet af 3-4 år. Det er især det

sidstnævnte anlæg, der haster af hensyn til ønsket om at få
en aflastning af Boskildevej.

Uden for det storkøbenhavnske område er motorvejsunder-
føringer ved Herfolge og Erritsø netop afsluttet, medens bl. a.

motorvejsunderløringer ved Mørdrup (Nordbanen) og vest for
Kolding for tiden sagbehandles.

Af andre broanlæg, der for tiden udføres for vejmyndig-

heder ved statsbanernes foranstaltning, kan nævnes et over-

føringsanlæg for hovedvej 8 ved Vejbæk (Tinglev-Padborg) og

et underføringsanlæg ved Nr. Åby.

vingehjulet
»Vingehjulet« - Danske statsbaners blad - indeholder
i hvert nummer artihler, der vil være interessant læs-

ning for jernbane-entusiaster.

»Vingehjulet« udsendes den 25, i hver måned -
undtagen i juli. Ahonnement - der kun kan tegnes for
et kalenderår (en årgang : ll numre) - bestilles ved

indsendelse af kr. 12,- (for indenlandske abonnenter)
på postgirokonto 1274, Generaldirektoratet for stats-

banerne, revisionskontoret, Sølvgade 40, 1349 Køben-
havn K, På talon til modtageren anføres: Vingehjulet.



To udvalg r to betænkninger
Kommentar til baneplanudvalgets og sidebaneudvalgets betænkninger

Af Birger Wilcke

Det har igennem mange år været et særkende for danske ud-
valgsundersøgelser og kommissionsbetænkninger, at de som
regel bliver uden større betydning, fordi udviklingen er løbet
fra dem, inden de bliver afgivet, Dette hænger sammen med
den ejendommelige fremgangsmåde, man har her tii lands, i
modsætning til de fleste steder i udlandet, nemlig at så vidt
muligt alle interesseområder skal vær'e repræsenteret i udval-
get, selv om dette hermed bliver så uhåndterligt, at bare pro-
blemet med at samle medlemmerne til møder gør, at udvalgets
arbejde tidsmæssigt udstrækkes urimeligt Iangt, hvortil natur-
ligvis kommer, at hovedparten af udvalgets rnedlemmer ingen
forstand har på tre fjerdedele af de ting, de skal udtale sig
om. Og det er jo en kendsgerning, at folk altid har en særlig
udtalt mening, om det de ingen forstand har på, så man kan
i og for sig undre sig over, at det alligevel olte lykkes at
komme frern til nogenlunde antagelige resultater. I England
anvender man som oftest den fremgangsmåde, at lade en en-
kelt eller et par sagkyndige foretage en undersøge1se og afgive
en betænkning, hvilket plejer at tage langt kortere tid, end
der anvcndes her, hvorefter man så sender denne betænkning
til udtalelse hos de interesserede parter, der får en kortere
frist til at udtale sig, hvorpå endeligt den kompetente m)'n-
dighed træffer sin afgørelse på grundlag af det således ind-
samlede materiale, uden at man forsøger på at få samtlige
interesserede til på forhånd at gå ind for et samlet forslag.

Trafikkommissioner og planlægningsudvalg har blomstret
rigeligt gennem årene og i endnu uhyggeligere omfang i de

sidste år end tidligere, eftersom sociologer, rationaliserings-
eksperter, EDB-specialister og andre af det moderne samfunds
ejendommelige forekomster har ført sig frem i større og stØrre

omfang. Trafikkommissionen af 1936 var endnu a-f et nogen-
lunde begrænset omfang og afgav en af teoretiske betragtnin-
ger ikke alt for udvandet betænkning over, hvordan den tænkte
sig banernes fremtid. Det uheldige var blot, at udvalget var
nedsat i 1936 og først afgav betænkning i 1939, således at
krigssituationen, inden man kunne sætte nogen af kommis-
sionens forslag i værk, i den grad havde ændret billedet, at
ministeriet roligt og fredsommeligt kunne anvende hovedpar-
ten af betænkningerne til at fyre med i ministeriets efter tør-
vefyringen halvkolde lokaler. Men det kan jo være interes-
sant at vide, at man for statsbanernes vedkommende bl. a. gik
ind for at lade Sallingbanens fremtid afhænge af, hvornår
broen over Sallingsund kunne tages i brug. Det samme resul-
tat er udvalget kommet ti1 i dag, tredive år senere. I øvrigt
foreslog man, at Skelskørbanen, Assensbanen, dele af Him-
melandsbanerne og Videbeekbanen skul1e omdannes til gods-
baner, hvilket også er sket successivt, omend med en tywe-
tredive års forsinkelse og uden megen skelen til betænk-
nrngen.

1954-udvalgets betænkning vedrørte kun privatbanerne og
adskilte sig på lykkelig måde fra mange senere betænkninger
ved fremhævelse af en række praktiske hensyn og på grundlag
af disse på realistisk og forståelig måde at fremsætte en prog-
nose for privatbanernes fremtid, der i vidt omfang kom til at
holde stik.

Noget andet gælder den ejendommelige betænkning, der

afgaves af det såkaldte baneplanudvalg under landsplanud-
valget i 1968. Udvalget var nedsat i 1962 og havde arbejdet
med en sådan grundighed, at praktisk taget samtlige oprinde-
lige n-redlemmer enten var afgået ved døden eller udnævnt tii
nogle helt andre stillinger, hvot de ikke havde tid til at be-

skæftige sig med noget så inferiørt som danske sidebaner,

inden man i 1968 kunne afgive den omfangsrigeste og mest

ulæselige betænkning, der, i hvert fald inden for jernbane-

området, nogen sinde er afgivet i dette land. For privatbaner-
nes vedkommende blev betænkningen desværre uden betyd-
ning, idet alle de banestrækninger, man havde undersøgt nær-

mere eller anbefalet til nedlæggelse, var nedlagt, allerede inden
betænkningen var afgivet. For statsbanernes vedkommende

opdelte man strækningerne i fem grupper: Det sikre banenet,

de foreløbigt sikre banestrzekninger, banestrækninger, der un-
dersøges nærmere, banestrækninger, hvis persontrafik v:rr ned-

lagt eller burde nedlægges, og hvis godstrafik undersøges nær-

mere) samt endeligt baner, der burde nedlægges. Værdien af
inddelingen synes ikke ved en umiddelbar betragtning at stå

i forhold til den anvendte tid og det enorrne omfang be-

tænkningen havde, og man kan egentlig heller ikke påstå, at
det efter gennemlæsning af betzenkningen står særligt ind-
l,vsende for en, hvorfor man har placeret de behandlede bane-

strækninger, som det er sket. Blandt de foreløbigt sikre baner

- i modsætning til det sikre banenet - finder man til sin over-

raskelse strækningerne Holbæk Kalundborg, Odcnse-Svend-
borg og Viborg-Skive, medens Vestkystbanen i Jylland hørte
til de strækninger, der skullc undersøges nærmere. og følgen-

de strækninger helt skulle nedlægges:

Herning-Skjern
Langå-Silkeborg-Brande og

Tønder-Tinglev

Endelig skulle persontrafikken indstilles og opretholdelsen af

godstrafikken undersøges på strækningerne Bramming-Grind-
sted-Brande, Viborg-Herning, Skive-Nykøbing M, Randers-
Ryorngård, Åbenrå-Rødekro og Næstved-Slagelse.

Det fremgik af betænkningen, at der forventedes afgivet en

yderligere betænkning om de manglende spørgsmåI. Dette er

imidlertid, bl. a. fordi førstemanden i arbejdet i mellemtiden
havde overflyttet sine teltpæ1e ti1 andre jagtmarker, nemlig
den i forvejen hårdt ramte Københavns kommune, aldrig
blevet til noget, hvorefter statsbanerne selv i januar 1968

nedsatte et internt udvalg - sidebaneudvalget - til at »til-
vejebringe et sagligt materiale, der sammen med baneplans-

udvalgets betaenkning<< kunne danne grundlag for afgørelsen

af i hvilket omfang, trafikken på de svagere dele af statsba-

nenettet burde opretholdes. Dette udvalg, der naturligvis var
lettere at samle end den sædvanlige type af udvalg, afgav
med prisværdig hurtighed betænkning i efteråret 1969. Ud-
valgets betænkning afviger på adskillige punkter fra bane-
plansudvalgets, idet man i hovedsagen synes noget mere til-
bageholdne med at foreslå banestrækninger helt eller delvis

nedlagt, hvor disse har en ikke helt ubetydelig trafik.

l,
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Den 2. november 1969, Maribo-Bandholmbanens
100-års jubilæumsdag, vil sikkert komme til at stå
tydeligt i erindringen hos de mange ydende og ny-
dende deltagere som i forening medvirkede til at
give den historiske dag en festlig kulør. hvilket
Vorherre dog også gjorde på sin egen facon: Han
har været klar over, at knastørt rejr kunne få de
tvende lokomotivers sprudlende gnister til at fænge
i skoven. Det undgik vi heldigvis med den friske
silende regn allerede fra morgenstunden og hele
aftenen med. Fordelen var] at »trætte tjenestemands-
ben<< slap for - efter sidste togs kørsel at skulle
fremføre skinnecyklen som brandpatruljekøretøj !

Hvis r.i tænker tilbage til dagene før >>dagen<<. sii
var der virkelig højtryk på - og måske fik den men-
neskelige »sikkerhedsventil< et par kraftige udbruci
i kapløbet om at få alt f:erdigt til tiden men
arbejdsindsatsen var rosværdig. \,'ed skriYebordet
foregik detailleret planlægning, og i remisen fik
vogne og lokomotiver en elegant make up, inden de
skulle på scenen.

Om lørdagen kørte arbejdstog til Bandholm sta-
tion medbringende >>varmestue<<, der blev afkoblet
og henstillet til søndagens store stationspersonalc.
hr.orefter en medfølgende ihærdig oprydningskolon-
ne gik i gang med at flytte murbrokker og adskil-
lige tons skrot, som gavmildt var drysset ud mellem
sporene. Ved hjælp af skovle. trillebøre, løftestæn-
ger, og svulmende muskler l1'kkedes det til sidst at
få skabt et n1'deligt stationsterræn. Dog - den bogie
som stod i en skæv vinkel udenfor sporet var
ikke til at rokke. NIåske ophuggeren har >>glemt<<

den.
NIed ømme muskler hvilende på let buede træ-

sæder gik turen hjem til remisen i Maribo. Her var
liv. Der blev kælet for damplokomotiv >>nummer
19<<. Det føltes, som befandt man sig i damptidens
glansperiode med lokomotivets sære hvislende l1'de
og små dampskyer drivende mellem kraftige hjul-
egre, mens fyrbøder og lokfører i kedeldragter sorn
sorte artister klatrede rundt på lokomotivet fulgt af
lokomotivmesterens årvågne blik og en del beund-
rende tilskuere - hvoraf flere damer, 6n af dem
hviskede - og det var vist klogt: »Jamen lokomo-
tivet ser jo forf:erdeligt ud, der er slet ingen maling
på kedlen«. N{eget stiltiende gav man hende ret!

Så oprandt da seh'e >>Dagen<< søndag den 2. no-
vember.

En mangesidet tjenestekøreplan - flagdekoreret
på forsiden - og sluttende med grafisk køreplan.
med et indhold, der beskrev dagen minut for minut.
virkede hensigtsmæssig, for med den ved hånden
var alle tjenstgørende orienteret på betrl,ggende
måde.

I god tid søndag morpJen afgik >>numrner 19<(

MBJ's jubilæum



MBJ's iubilæum

tr:ekkcnde s\-\ \'oqne mod \1'køl;ing Falster'. og den >>hviskende dame<< r'ar vist
irnponel'et oq det rar vi andre osse - for nu skinnede lokomotivet af frisk sort
rnaling niens hjLrlene nlnnede fartens glade melodi over regnr'åde skinner til
akkonipagnement af damptoqs-u\allte køers brølen under hastig flugt fra bane-
Iin ien.

Fla pc;'r'oncn i \r-kobing FI. strørnmede de rnange festdeltagere ornbord i
Iune regntætte vogne. hvor intet svnes spatet for at gøre rejsen så behagelig
som nuliqt - og hrol r:rr ltart enet'gisk: Gas- og kakkelovnspassercn!

Dct gronre :rfgaugssignal lrste - fløjtecle skirlg|ede - og snart efter gungrede
togstarrimen over Gtrldborgsundl;rocn og viclere efter et Iille ophold ved Grænge
station ud rnellcrn efterårcts tungc markcr med en pause i Sakskøbing. Og så

clen sidste bid vej til \Iaribo. nred den store damPmalngde fra lokomotivet
liggende som et h\idt bolgende slor hen ovel togstanllnen.

På Nlaribo statiotr ntt'ldrecle det med rttennesker nærnlest sol]] ell solnmer-

rej selir'.
jrg" rar foran snrlkkct rlrcd 100-års jtrbi-
LÅ'-ntia" guirlancler parat til at trække det
røjtidsgæster i, blandt andet den berønrte
iskninglns foryngende kur er genopstået i

ns barndom.

lledclerrnepr:eselttallleekvipage-og-derødepll.dssædcrf1'ldt_til.sidste
pl;.i;-_ irli"d" »Kjøge« ud acl' 1-mils s=ki.re.,eje. fra \Iaribo til Bandholm

iirJ". t"a.og"lre ai io.m ns resn' Videre eennem sko'en' der 'iste sig i
en af hurtige skud
glam og dryppendc
ar >>æbleskud<<, for
gtplantages rødfri-
n cirkel om hvcr

enkelt træ!
Nu nærnrede den officielle jubilæurnsfrokost sig

dct var ikke bord »med for-
skelligt godt . Og næsten før
toget holdt n, r'ar der kaP-
gang til bor

Stilheden i de følgende timcr blev dog a[ og til
afl;rudt aI gjaldende hurraråb'

estselskabet igen til har-
i hyggelige lampctændte
afslappende fortidsatmo-
til \{aribo- og nutidenl
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onio I

I . distriki
toto I

ontol

-t
-t

I

2

4

-il
-8
55

- 202

onto I

2 . distrikt
DAMPLOKOMOTIVER

c 708
D 825,826
E 978,982, 997 , 999

F 461, 477, 500

368,415
582

917
344

728, 732,736,740

MOTORLOKOMOTIVER

201--203
349 --390 , 401 --420
6

MZ

l00l-1020,1022
l l06, ll l0, il l4, l l15, tll7,
I I t9-t 123, I 125-t 130/ I 145-
I 159

\401-1407, 1409, 1410

MOTORVOGNE

MO

460--470
409--416

701 --709, 7 12--722, 726,
729--732, 735, 736, 739,
740, 743--757 , 759--919
7501 -7507
7601 -7690
568

966, 967, 969, 972, 974,
976, 979, 980, 984, 985,
987, 991, 994, 996
441, 651--659, 662--665,
668, 694
798,800
394

14

l6
2

I

54
t0

54
24

129

-6

t8

l9
2

3

I

5

I

7

5

4

5

o

J

2

210

H

HS

K

N
P

a
R

R

S

58 123

-t
17 17

5

27
24 4s

2

I

I

1

4

201, 205, 207, 208,

338, 345--347,349,
946, 947, 953
959, 963

30 I --348, 39 I --400

350

MH

ML
MT

3

62
I

105

7

90
I

MX

- 151--167
- ll0l, .l.l02, .l104,

1201, 1202
2t 102t, 1023-1045

I 103, | 
.l05, 

1 107,
Il|3, lll6,'l llg,

3t ll33, ll35-il44
9 1408

ll09, il34

1t08, 11ll-
I 124, I l3t -

23

I

MA
MB
MK

t80l -t8t6, 1841-1847 ,

\867, 1887-1890
l95l, 1952, 1960-1962,
\975, 1993-1999
401--406

RANGERTRAKTORER

il
8

- 675,677,679,68,l, 683

1817-1840, t848-1859, 1869-
35 1886

1 953- 1 959, 1976-\992
l5
6

56, 57

46--48, 50, 52

I t3-lt6
117-l'46
251-262, 270, 27s-290

r 860-

1973-

MS

Bt)
B2)
B3)

D2)
D4)

Ds)
Ar
F-A
F-K

23, 24

35, 45

34,39

70

t0l-lt2

263-269,271-274

-2
-2
22
-2
55
-l
4

30 46

2e4f

2

2

2

;
\2

il

B=benzintroktor, D=dieselirokior ("typenumrene" er uofficielle), Ar=dieseltrokioy'"Ardelt-typ"",
F-A=dieseltroktor'/"Frichs-Ardeli-type", F-K=dieseltroktor/,'Frichs-K6f-type". 
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MBJ's jubilæum

rant >>Lysemosen<< - rncd lækre retter og mellem
l;lomster og levende lys - holdtes en festlig jubilæ-
umsafslutning.

Her slappede vi af nied god samr ittighed, da en
historisk og begir.enhedsrig dag var godt afviklet.

Jens Mollet.

Lidt flere fakta om jubilæumsdagen

Det blev sent, før cle siclste medlemmet af arl;ejds-
holdet kunne gå til køjs søndag nrorgen næsten
qrå samme tid. hr.or andre stod op. >>Oppe med
hønsene<< - eller endda før var direktør S. D.
Brandt, trafikinspcktør C. Fisker. \'arrkmester H.
Nlagnussen og or.erhåndværker \rerner Clitistensel
- for d'herrer fra Lollandsbanen tog turen til
trIaribo - r'ia KøI:enhavn - for at se. at alt gik
vel til på DSB-strækningcn. Og det gjorde det: at
DSB-lodsen hed .{rne Jacobsgaar d og er sør aI
Lollandsbanens tidligere trafikinspektør' r'ar ntåske
en tilfældighed?

Dct nldelige Y-tog vakte som red tidligere
lejligheder - megen opmzerksomhed på København
H. og undervejs til Nykøbing Fl. - og så kørte
det som en drørn. !-ed ankomsten befordrede toget
i alt 125 rejsende og yderligere et hah't hundrede
møclte op til »vcterantoget<<. der f remfortes af
»nr. 19<<.

»Stationsforstander<< Por-l Yhman havde landets
første og hidtil enestc »levende fremskudte signal<<
anbragt foran Bandholm station - tre r'åde, for-
komne medlemmer, der rapporterede pr. en for
tilfældet anbragt tclefonlinic at togene nærmede
s1g.

Lidt over hundrede gæster o€i medlemmer fejrede
\IBJ lunt og hyggeligt inden døre i det smukt
restaurerede »Bandholm Hotel«. Talernes antal var
IeEJio: Formanden, Birger Wilcke l.;ød velkommen -
Stiftsamtmand P. H. Lundsteen overbragte Lol-
landsbanens lykønskning til det 100-årige fødsels-
dagsbarn og aflereredc LJ's gave: Den n,vrestau-
rerede godsvogn fra 1874 LJ l,c 195 - Greve
Adam W. Knuth rnindedes de mænd, der havde
taget initiativet til anlægget af NIBJ og takkede
foreningen for »det friske pust<<, der r.ar tilført Lol-
lands turisme, takket r.ære >>Museumstoget« Di-
rektør S. D. Brandt takkede bl. a. foreningen for
den vzrrdige måde, man bevarede materiellet på

- til gl:=de for eftertiden og sluttede af nied at
forære DJK en bogiepersonvogn: LJ CA 16 Borg-
mester Werner Larsen havde foruden varme borg-
mesterord - en check med fra Maribo kommune -
og derefter fulgte hilsenerne og Iykønskninger fra:
Direktør E. Hjortkjær, redaktør Verner Hansen.
trafikkontrollør H. O. Jensen, ingeniør Stig Thoke-
Jensen, byretsdommer Jul. Paulsen og direktør'

,q



MBJ's jubilæum

Erik Johansen. På foreningens vegne takkede P.
Thomassen og E. B. Jonsen.

Telegramhilsener var der fra: Generaldirektør'
P. E. N. Skov, museumsforstander W. E. Dancker-
Jensen, Jernbanemuseet og Helsingør Jernbaneklub
- og sidst men ikke mindst fra fhr". drifts)restyrer
K. Knudsen. VVGJ - og den lød sådan:

Hestebanen blev aldrig udført,
men i hundred år har du kørt -
skønt >>nedlagt« du holdet darlpen oppe
gid sent du rigtig >>stoppe<<.

På fødselsdagen vi hylder veteranen
og sender en hilsen til Bandholmbanen.
som stadig fløjter og >>futter<< af sted,
så publikum glædes og mores derved.

Billedtekst:
/. lrr. 19 med >>Nykobingstammen<< på uei lra

Maribo til \'1'kohing (ul Radsted).
Foto : Gunnar'14/. C hrirtensen.

2. \tr. 19 og nr. 2 på Bandholm station.
Foto: H. E. Pedersen.

3. Stiltsamtmand Lundsteen og loreningens lor-
mand >>reddede<< sig ltuer en forkolelse ued at
kore med på markinen' 

Foto: Grete chorlitzen.

1. LJ's Y-tog på Kobenhaun H.
Foto: Grete C hor litzen.

5. i\tr. l9 og >>Nykobingstammen<< passerer >>Frede-
rik d. IX's Bro<<.

Foto: Tom Lauritsen.

6. Nr. 2 med >>Jubiltzumsstammen<< ankommer til
Bandholm station.

Foto: H. E. Pedersen.

7. Nr. 19 ankommer til maskindepotet i Maribo -
elter lørdagens protekorsel. (Bemærk den uma-
lede kedel).

Foto : Kjeld Chorfitzen.

B. MBJ's >>stoltlted<<: Den ny-restaurerede MBJ
41,

Foto: Asger Bergh.



Hovedindtrykket af betænkningen er, at man har søgt at
dele sol og vind iige og hverken har været overdrevent jern-
banevenlige eller det modsatte. Derimod synes man i noget
for høj grad at have behandlet banerne efter et bestemt
skema uden at tage fuldt tilstrækkeligt hensyn ti1 lokale eller
egnsplansmæssige hensyn, ligesom man i noget for høj grad
har lagt vægt på det ene synspunkt, on'r en indskrænkning af
driften kunne rnedføre en pekuniær fordel for statsbanerne
se1v. Videre kan det hævdes, at bet;enkningen i nogen grad
forekommer fantasiforladt, og der hvcrken er fundet eller
gjort forsog på at finde nye driftsformer, der måske kunne
medføre et bedre driftsresultat for den enkelte strækning. Det
er stadig de snart herostratisk berømte l{o-','ogne. der bliver
ved at gå igen, medens spørgsmålet om anvendelse af skinne-
busdrift som altid er tabu inden for statsbanerne. Nægtes kan
det jo ikke, at statsbanerne altid har \'æret dårlige som ledere
af driften på sidebaner, og at man i denne hcnscende iangt
har or.ergået en række privatbaners ledelse. En så ringe køre-
plan og et så ringe rnateriel, som man gennem årele har
været udsat for på statsbanerncs sidelinier, viI nran sjzeldent
træffe på en privatbane, medens samtidig driftsresultaterne
på grund af overførslen af et reglementss)stem, der lrasscr for
stærkt trafilierede baner har medført. at driften har været
unødigt d,vr. NIan kan her bare se på, hvorledes det er gået
på Sydfyn, hvor statsbanerne overtog privatbanenettet i 1919
og på Loliand, hror et leorganiseret privatbaneselskab orer-
tog driften i 1954, eller for at være endnu mere ondskabsfuld,
kan man jo prøve at sammenligne driften :rf plir.atbanen
mellem Tølløse og Høng med nabostatsbanen fra Kalund-
borg til Slagelse. Det er ret symptomatisk, at prit'atbanen
synes at kunne fortsa:tte at køre persontog nellem Høng og
Slagelse, uedens statsbancrne pakker koltene sammen.

Endelig forekomrner det mig at \'ære en mangel ved be-

tænkningen, at man i for høj grad foretager sine underso-
gelser og anal,vser ud fra den trafikfolm, der for øjeblikket
findes på banen og ikke fremkornnel med nogle betr-agtninger
over, hvorledes {orholdene villc r,ære. hris man hidtil havde
drevet de pågzeldendc strækninger på anden tnåde. I. eks.

forekornmer det ulogisk og lidet tilfredsstillende, at man fore-
slår strækningen Herning Skjern bibeholdt såvel som person-
og godsbane, medens man foreslår strækningen Herning
Viborg fuldstændig nedlagt, uanset at persontrafikken mellem
Herr-ring og Viborg er r,æsentlig større end mellem Herning og
Skjern, hvis man lægger statsbanernes rutebiltrafik sammen
med togtralikken. Det kan dog ikke være et argument for at
nedlægge den bedste af strækningerne, at man allerede tid-
ligere - uvist af hvilken årsag har lagt hovedparten af per-
sontrafikken over på landevejen, der i øvrigt pudsigt nok
ligger dårligere for de større bybebyggelser end stationerne.
Det er jo et gammelt - men ikke fint - trick, at først øde-
Iægger man toggangen på en bane, og så undersøger man
bagefter dens trafik og finder, at den har været faldende i de
senere år.

Ud fra de således givne forudsætninger har udvalget frem-
sat følgende forslag:

a) Slagelse-Næstved. Nedlæggelse af persontrafikken over'
hele strækningen og fuldstændig nedlæggelse af strækningen
Næstved-Dalmose, medens strækningen Slagelse-Dalmose bi-
beholdes som godsbane i forbindelse med godsbanen Dalmose-
Skælskør. Ved fuldstændig nedlæggelse påregnes en bespa-
relse på 1,9 mill. kr. (uden afskrivning og forrentning) og
ved det af udvalget fremsatte forslag 1,4 mill. kr. Lokaltra-
fikken anses for ringe til at begrunde persontrafikkens opret-

Jersleu få strækningen [/oer;lcu-Slagclse (1960).
Foto: P. Thomassen.

holdelse, medens person-transittrafikken kan afvikles dels med
mtebiler, dels over Ringsted-Næstved.

b) Nedlaeggelse af persontrafikken mellem Slagelse og
Kalundborg og eventuel fuldstændig nedlæggelse af stræknin-
gen Værsler,-Gørlev, da godstrafikken over denne strækning
angives at vrere ringe, hvilket ikke harmonerer med bane-
plar.rsudvalgets betænkning, hvorefter der skrLlle være en be-

t1'deliq goclst: afik fra Kalundborg til stationer vest for Store-
bælt. Iorskellen ligger dog ikke i trafikkens bortfald, men i
at man i de seneste år har ført trafikken over Roskilde, hvil-
ket betænkningen klogeligt undlader at omtale. NIan må er-
kende. at hvis denne art af trafik i fremtiden vil være af be-

tydeligt omfang. s1'nes det at \'ære en temmelig betydelig om-
i'ej at sencle den over Roskilde. For strækningen Høng-Sla-

sel,ses .'"6Uorrrmende peges på muligheden af at fortsætte
pelsontrafikken med Høng lølløse-banes tog og for clenne
jernbanes regning.

Det må erkendes. at forslaget med clcn overførsel af per-
sontrafikken til landevej, der allerede har fundet sted, ikke vil
gøre større forskel fra den nur,:erende situation. Til gengæld

vil besparelserne heller ikke udgøre mere end 0,8 mill. kr.

c) Uanset at trafikken over strækningen Herning-Skjern
er ret linge, {oreslår man i modsætning ti1 baneplansudvalget,
at strækningen bibeholdes, hvilket hænger sammen med, at
man foruenter, at den får forøget transitbetydning efter stræk-
ningen Laurbjerg Brammings bortfald. Hvilken betydning
det kan få i modsat retning, at strækningen Herning-Viborg
foreslås nedlagt, omtales ikke.

d) Strækningen Viborg-Herning foreslås som nævnt ned-
1agt, dels fordi der herved kan opnås en besparelse på hen-
ved en million kroner, dels fordi opretholdelse af den nuvæ-
rende trafik vil kræve en beti'delig sporfornyelse. Med de

store transporter af militært personel og den stadig voksende
betydning af Herning som industriby, forekommer forslaget
ikke meget vidtskuende, og man kunne spørge sig selv, om
trafikken ikke ville kunne afvikles bedre med indsættelse af
hlppige lette skinnebustog, f. eks. af den på Høng-Tølløse
banen anvendte type, end med ofte overfyldte busser.

e) Strækningen Randers-Ryomgård foreslås omdannet til
godsbane. Den lokale persontrafik er ret ubetydelig og transit-
trafikken ødelagt ved den nuværende køreplan. Nogen under-
søgelse af mulighederne for en forøgelse af trafikken ved
bedre togforbindelser med lette skinnebus-iltog i forbindelse
med færgerne er ikke foretaget.
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Grindsted station ( 1953). Foto: Birger Wilcke.

f) Af strækningen Laurbjerg-Bramming, der allerede be-
handledes i 1936-kommissionens betænkning, foreslås stræk-
ningen Laurbjerg-Grindsted helt nedlagt, medens stræknin-
gen Grindsted-Bramming foreslås omdannet til godsbane.
Der vil hermed spares et beløb af mellem 4 og 5 mill. kr. år-
ligt. Det kan næppe bestrides, at den nur'ærende trafik ikke
kan begrunde en i høj grad urentabel trafikering af banenl
men spørgsmålet er dog, om det på langt sigt ikke er uhel-
digt at nedlægge en t\,.rrforbindelse af denne art, der på
mange måder må siges at høre til fjernbanenettet og skaber
en udmærket forbindelse mellem Nordjllland og Sydvestjyl-
land. Grindsted og Brande er begge b1'er i stærk vækstr og
det sl.nes noget uheldigt, at den førstnævnte efter Varde-
Grindsted-banens fcn'entede nedlæggelse skulle blive helt
uden jernbanetrafik, bortset fra godssporet ti1 Bramming.

g) For Sallingbanens vcdkommende foreslås banen opret-
holdt som godsbane. Når man tænker på de udgifter, der er
afholdt i forbindelse med omlægningen af jernbanerne ved
Skive, turde det jo også være en slem bid for skatteyderne at
sluge, hvis banen få år efter blev helt nedlagt, men det må
vist være klart, at også godsbanen kun har en kort levetid,
når om få år den n1'e bro over Sallingsund endelig bliver en
realitet. Efter broens åbning er fortsættelsen af færgesejladsen
mellem Glyngøre og Nykøbing næppe mulig, og så er der vel
formentlig for lidt tilbage selv ti1 en godsbane. At som fore-
slået indskrænke færgesejladsen allerede nu til sejlads med
godsvogne alene forekommer naturligt. Hele den store bil- og
persontrafik til l{ors er forlængst tabt til den private færge-
rute meliem Pinen og Plagen.

Glyngøre >>f ørgestation<< - med MIF Morsø. (1962).
Foto: P. Thomassen.
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h) Banen Tønder-Tinglev foreslås i modsætning til bane-
plansudvalgets betænkning opretholdt som godsbane, idet det
viser sig, at forbedringen af regnskabet ved fuldstændig ned-
læggelse ikke er væsentlig større end ved omdannelse ti1 gods-

bane. Af hensyn til ønsket om at sikre beskæftigelsen i græn-
seegnene og støtte industriudviklingen i Tønder må dette for-
slag hilses med tilfredshed. Det er i øvrigt vanskeligt at se, at
persontrafikken på denne banestrækning ikke skulle kunne af-
vikles med et enkelt skinnebussæt fra ubetjente stationer. At
der skulle kunne spares op mod en million kroner ved i stedet
for en sådan trafik at anvende rutebiler er næppe tilfældet.

i) Strækningen Rødekro-Åbenrå foreslås omdannet til
godsbane. Dette er uden større betydning, da persontrafikken
i forvejen afvikles med rutebiler bortset fra søndag aften, hvor
trafikken er så stor, at man hidtil har fundet det mere prak-
tisk at anvende tog.

k) Såvel person- som godstrafikken på den sidst nævnte
strækning, Vojens-Haderslev, foreslås opretholdt.

Alt i a1t vil gennemførelsen af udvalgets indskrænkninger
af jernbanedriften kun medføre besparelser pL ca. 12 mill. kr.
Om dette resultat svarer til det tab, det vil være at ind-
skrænke jernbanedriften så stærkt, som der her er tale om,
kan der sættes spørgsmålsegn ved; men på den anden side
må det erkendes, at en del af de foreslåede indskrænkninger
forekommer mindre urimelige end flere af de senere års andre
banenedlæggelser, f. eks. Nyborg-Svendborg. Det må, med
den politiske tendens, der er for tiden, antages, at forslaget i
hovedsagen vil blive gennemført, og man må jo så trøste sig
med, at det kunne være gået endnu værre.

*
Den 1. april udgjorde længden af det af statsbanerne drevne
banenet 2.353,7 km samt 169,2 km godsbane, i alt 2.522,9
km. De nu undersøgte sidebanestrækninger har en samlet
længde på 405,1 km, hvoraf 175,4 km foreslås nedlagt og
191,3 km omdannet til brug udelukkende for godsbefordring.

Efter fremsættelsen af den nu foreliggende betænkning vil
sidebaneudvalget indlede tilsvarende undersøgelser af. IøIgen-
de sidebanestrækninger:

Århus-Ryomgård Grenå
Struer-Thisted
Varde-Skj ern-Holstebro
Bramming-Tønder

Herudover vil økonomien omkring følgende godsbaner:
Skjern-Videbæk
Viborg-Løgstør
Tommerup-Assens
Ringe-Fåborg

blive belyst.

*

Statsbanernes »syn på sagen« kan der læses om i >>Vinge-
hjulet«, nr. l7169.



Kommende mØder
og udflugter

Der var ikke blevet arrangeret nogen »juleudflugt«
i år, hvis ikke en række unge initiativrige medlem-
mer havde taget affære. Nu køres der på HTJ, søn-
dag den 14. december, men herom skulle alle med-
lemmer være underrettet ved saerlig skrivelse.

C 708 kommer ikke ud at køre mere - og det
sidste DJK-udflugtstog øst for Storebælt f.remf.ørt
af DSB-ejet damplokomotiv er afgået - men der er
al mulig grund til at se frem til foråret 1970, der
gerne skulle bringe os udflugter i Jylland - R-ma-
skine på strækningen Bramming-Brande og N-ma-
skine på strækningen Vejle Herning. Det vender vi
tilbage til.

Søndag den lB. januar kl. 10 præcis i Statsba-
nernes Kino »Den vide verden« på Københavns
Hovedbanegård.

Films-matin6 - forevisning af en række danske
(bl.a. »Farvel til dampen«) og udenlandske jern-
banefilm. (Entr6: Kr. 2,-).

Onsdag den 4. februar kl. 19.30 i »Industri-
palæet«, Albanitorv, 5000 Odense.

>>Nytårsmøde<< arrangeret af DJK's fynske afde-
ling - med bl. a. filmsforevisning, lysbilledforevis-
ning, forskellige konkurrencer med præmier og fæl-
les kaffebord. (Medlemmernes familie og venner er
meget velkomne.)

Torsdag den 5. februar kl. 20 i >>Karnappen«,
Niels Hemmingsens Gade 10, underetagen (store
sal), 1153 København K.

Foredrag af amanuensis Aage Trommer om:
>>Jernbanesabotagen i Jylland i 1944-1945«.

*
Tag Deres l970-lommebog eller -kalender frem med
det samme - og not6r ovennærnte arrangementer.

Jernbanenyt - kort fortalt

I juli kuartal er sket nedenstående til- og afgang
m. v. af rullende materiel:

Fra »A/S Frichs« og »Vognfabrikken Scandia
A/S« er leveret 6 stk. elektriske 2-vognstog, litra
MM/FS 768517tB5 - 76e0/71s0.

2 stk. damplokomotiver, E 987 og 996, er over-
flyttet fra 1. til 2. distrikt

Damplokomotiv F 479 er udrangeret (stillet til
rådighed for AB).

Diesel-elektrisk lokomotiv Mx 1022, der i en pe-
riode i august var udlånt til 2. distrikt, er atter
hjemmehørende i 1. distrikt.

Diesel-mekanisk traktor nr.7l (95 hk) er udran-
geret. (Ophugges i Hedehusene).

6 stk. elektriske motorvogne Mlr 710,723,72+,
725, 727,728 og 4 stk. mellemvogne Frr.r BB3, BB4,

BB7, BBB samt styrevogn Fs 910 er udrangeret.

Fra >>Vognfabrikken Scandia A/S« er leveret 2

stk. personvogne (2. klasse og rejsegodsafdeling),
Iitra BD nr. 82-84 018 (stationeret i 2. distrikt) og
B2-B+ 019 (stationeret i 1. distrikt), B stk. person-
vogne (1./2. klasse), litra AB nr. 39-80 000 - 39-
B0 007 (samtlige stationeret i 1. distrikt), 3 stk.

åbne bogiegodsvogne (flade med nedhlappelige stØt-

ter og endevægge), litra Rs 390 0 03i - 390 0 039
sa.mt 36 stk. specielle lukkede godsvogne (selvtøm-
mende - med tag, der kan åbnes), litra Tdgs nr.
574 0 050 - 57+ 0 085. Fra >>Centralværksted Kø-
benhavn<< er leveret 2 stk. personvogne (2. klasse-

styrevogn), Iitra BHs nr.29-27 827 (ombygget fra
Cr 15BB) og Bus 29-27 B2B (ombygget fra CL
1610) (begge stationeret i 2. distrikt) samt 3 stk.

rejsegodsvogne, litra Dah nr. 92-28, 103, 105, 106

(ombygget fra postvogn Da 5021, 5023 og 502+).
Fra >>Fr. Kaminski<<, Hameln, er leveret 2 stk. be-

holdervogne (privatejet: >>Dansk Svovlsyre- og Su-
perphosphatfabrik A/S« ) : 07 2 B 044 og 07 2 B 045 ;

fra >>Waggonfabrik Uerdingen AG<<, Krefeld-Uer-
dingen, er leveret 1 stk. beholdervogn (privatejet:
>>Hede Nielsen A/S«): 0728101; fra Sverige er

indkøbt (brugt) 1 stk. beholdervogn (privatejet:
>>Dansk Sojakagefabrik A/S«): 070 1 576.

El-varme-udstyret i Av-vognene nr. 3B-5 1, 331,
332,33+-337,340 er fjernet - af den årsag er 5.-8.
ciffer i den internationale nummerering ændret til
>>38-61<<; disse vogne samt Av nr. 38-61 333 er
overflyttet fra 1. til 2. distrikt. (RlC-mærkningen
slettedes samtidig. ) I forbindelse med ændring af
postvognsløb er Da nr. 90-28 004 og Do 90-68 213
overflyttet fra 1. til2. distrikt; Dr nr. 5905 - statio-
neret i 1. distrikt - er udbyttet med Dr nr. 5911 og

D S B ,rr*"banerne
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5912 - vogxene har dog stadig >>værkstedsområde
Århus<<.

10 stk. person- og postvogne er udrangeret: Cp
2807, 2BlB, 2850, 2863, 2890, 320i - Cns 3678 -
Du 5307,5308,5317.

Oversigten >>Danske Statsbaners person-, post- og
rejsegodsvogne 1969« (>>Jernbanen«, nr. 5/69) kan
å jourføres efter ovenstående. >>Stationeringslisten«
over statsbanernes trækkraftenheder, der medf øIger
som bilag, afløser det tidligere >>traktionsbilag<<.

*
Pr. 30. september bestod vognparken af:
907 stk. personvogne (styre- og påhængsvogne for lyn- og S-

tog ikke medregnet). I juli kvartal er der tilgået driften 10

vogneJ og der er udrangeret 7 vogne.

191 stk. post- o€J rejsegodsvogne. I juli kvartal er der ud-
rangeret 3 r,ogne.

6878 stl;.1ukkede godsvogne. I juli kvartal er sket en til-
gang på 36 vogne - og en afgang på 33 r'ogne.

3449 stk. åbne godsvogne. I juli krartal er sket en tilgang
på 3 r,ogne og en afgang på 13 vogne.

463 stk. specialvogne. I juli kvartal er sket en tilgang på 14

vogne: Nr. 201-205 (lI/2) »Bror'ægtsprøvevogne«, nr. 1120
1127 (Bl2) >>Svelletransportvognc<<, nr. 1 191 (B/2 ) »Trans-
portvogn for banetjenesten<< (mekanisk sporombygningsmate-
riel) - og en afgang på 2 r,ogne: >>Sneplov<< nr. 21 (B/2), nr.

644 (L,I/1). Oversigten over specialvogne i bilaget til »Jern-
banen<<, nr.4167, kan rettes efter ovenstående.

3 sI[. privatejede personvogne (sovevogne) samt 690 stk.
privatejede godsvogne (hvoraf 1 stk. er lejet af DSB). I juli
kvartal er sket en tilgang på 4 vogne: 1 stk. 070 1, 3 stk.
0728 - og en afgang på 5 vogne: 1 stk.0220 (tidl. Zr),4
stk. 070 0 (tidl. Zr).

*
Oversigten >>Danske Statsbaners godsvogne 1969«,
der medføIger som bilag, er å jourført pr. 30. sep-

tember. I finansårets fØrste halvdel - siden rettel-
sesoversigten i >>Jernbanen<<, nr. +169 - side 16 - er
63 nye godsvogne taget i brug (samt 1 stk. - Gklm
1 1 1 B 753 - atter ibrugtaget), 127 vogne er udran-
geret ellerombygget til specialvogne og 38 vogne er
ombygget til andre vogntyper.

*
Dampdriften i 2. distrikt »synger nu på sidste vers<<. I vinter-
køreplanen er kun to maskiner i løb i følgende togz 27ll
(Fredericia Rbg. afg. 5.45 - Herning ank. 9.57) - 2740
(Herning afg. 18.30 - Fredericia ank. 20.38) og 2042 (Fre-
dericia Rbg. afg. 4.ll - Nyborg ank. 6.25) - 2043 (Nyborg
afg. 11.58 - Fredericia Rbg. ank. 15.57); togene 27lll274o
fremføres normalt af R-maskine og togene 204212043 normalt
af N-maskine, kørsel med E- og H-maskine forekommer dog

også; de nævnte togpar kører kun tirsdage til fredage.

I sommerkøreplansperioden var der opstillet en maskinløbs-
plan med i alt fem maskiner i omløb (1 stk. E, 1 stk. H og 3

Kombineret 2. klasse person.- og re jsegodsoogn, litra BD.
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Foto: Frank Stenuall.



stk. N), men i takt med varmen og den derpå følgende tørke

måtte man aftrappe brugen af >>dampen<<. Det gik først ud

over togene 211112740, hvor E-maskinen, efter adskiliige til-
fælde af ildpåsættelse på hedearealer afløstes af al for hånden

værende trækkraft fra Mv til Mu; heller ikke kørslen på

strækningen Fredericia-Padborg forløb uden episoder, bl. a.

truede de Iokale brandvæsener statsbanerne med store erstat-

ningskrav for de mange udrykninger.

De første NIz-lokomotiver skulle have vzeret afleveret fra

NOHAB kofi før jul, men der er indtruffet en forsinkelse i
produktionen, således at den første maskine i >>2. serie<< næppe

kan afleveres til drift før omkring den 1. februar.

>>Centralvzerksted København« har påbegyndt ombygningen

af >>gammelt<< S-banemateriel (5' levering) - se >>Jernbanen<<,

nr. 4/68 - side 13 - Mrr 804 og 813 og Fs 939 er indgået i
værksted; det første moderniserede 2-vogns tog skulle være

klar til drift i januar/februar.

>>Centralværksted Århus<< har påbegyndt motorombytningen

(491 hk »Maybach-Mercedes<< motor i stedet for 425 hk

>>Frichs<< motor - se endvidere >>Jernbanen<<, nr. 6/68 - side

10) i N{r-lokomotiverl motororrrbytningen på det første loko-

motiv (Mr 154) skete hos >>Frichs«, og driftserfaringerne har

- i det halve år maskinen har været i drift - været særdeles

gode. Værkstedet forsyner endvidere Frichs-traktorer (K'df-

type) - 1. serie (nr. 251-270) - med lukket førerhus og

radiator, således at de kommer til at svare ti1 2. serie.

Hos >>Vognfabrikken Scandia A/S« er bestilt yderligere 10

stk. 2. klasse personvogne, litra B nr. 20 84 145 - 20-84 15+'

til levering i perioden fra november 1970 til febnrar 1971'

Disse vogne bliver de første seriebyggede I'ogne udstyret med

komplet trykluftbetjent dørlukning; \'ognene får samtidig en

forbedret type drejefoldedøre og fors,vnes - for at lette ind- og

udstigning - med tre trin mod hidtil to.Indførelse af automa-

tisk dørlukning ved hjælp af tr,vkluft i almindelige person-

vogne har længe været planlagt, idet alle standardperson-

vogne af UIC-type Y (litra A, AB, B og BD) er forheredt for

et sådant dørlukningssystem. I nær fremtid vil der blive gen-

nemført forsøg med enkelte vogne for at rinde 1'derligere

erfaring. På grundlag af resultaterne af afprøvningen vil der

blive taget stilling til, hvornår automatisk dørlukning skal ind-

føres i større omfang. I første omgang stiler man efter at

kunne gøre det i lokomotivfremførte lyntog'

»Liggevognstrafikken« meilem København og Frederiks-

havn og v. v. er blevet en så stor succes (med en belægnings-

procent på ikke under 50 - og indsætte.lse af forstærkningsvogn
(reservevognen) fra København på fredage og fra Frederiks-

havn på søndage), at der nu er truffet beslutning om at øge

antallet af vogne med seks stykker. >>Centralværksted Århus«

udtager derfor Cc-vogne, der er i værksted for ombygning

(>>moderniseringsprogrammets 3. serie<<), og indretter dem

med faste liggepladser og vaskerum' Vogncne (Bgc nr. 59-64

003 - 59-64 008) skal være klar til indsættelse fra sommer-

køreplanens ikrafttræden den 31. maj 1970; der vil blive ind-

sat yderligere en vogn i hver af togene 95/20 (i alt to i hvert

tog) og to vogne i natforbindelsen mellem København og Es-

bjerg - tre vogne holdes i resell'e.

Personvognenes >>moderniseringsprogram<< forløber næsten

planmæssigt - en mindre forsinkelse opstod i forbindelse med

indretningen af de første tre liggevogne. Pr. 1. november var

der af »3. serie<< (se »Jernbanen<<, nr. 6/68 - side 10) ombyg-

get i alt ti vogne (9 stk. litra Bg (tidl. Cc) og 1 stk' litra
ABv (tidl. Av). Af de tredive vogne, der på ovennævnte dato

befandt sig i >>Centralværksted Århus<<, regltes cirka ti at

kunne afgives til drift endnu i år. >>Centralværksted Århus<<

ombygger derudover 6 stk. (og ikke 8 stk', som nævnt i >>Jern-

banen<<, nr. 5/69) postpakvogne, litra Dx nr. 5901-5905 og

5909 til rejsegodsvogne, (nyt) litra Dk nr. 6101 6106; den

første vogn var klar i slutningen af oktober, og de øvrige på-

regnes afgivet til drift inden udgangen af året.

»Centralværksted København<< skal ombygge yderligere to
postvogneJ litra De nr. 90-28 016 og 90-28 017 til rejsegods-

vogne, (nyt) litra Dd.;nr. 92-28 107 og 92-28 108 (se end-

videre »Jernbanen<<J nr. 5/69 - side 18). Samtlige ni vogne

påregnes at kunne sættes i drift inden udgangen af året'

Værkstedet afleverede den tiende og sidste Bhs-vogn (nr' 29-
27 829) - ombygning af Cr.-vogne til Mo-styrevogne i mid-

ten af november og påbegynder nu ombygning af en serie Br-
vogne (nye gavlpartier, nye sofaer m.v.); Bl nr. 27-65322
er allerede indgået i værkstcdet.

Der er foretaget visse >>justeringer<< i den nye bogstavlitre-

ring af pelson-, post- og rejsegodsvogne. »Omlitreringsnøgle
for DSB personvogne m. v.<<, der bragtes i >>.Jernbanen<<, nr.

5/69 - side 16, kan rettes som nedenfor angivet; (de litra, der

skal ændres, er anført med nuværende litra - planlagt litra -
endeligt fastlagt litra (halvfed type) ):

AD

Av
Bu
(Da)
DBe
Dc
Dn
Do
Drr

I fodnoten 6) ændres »(90-28, 018-024)« til »(90 28'

0 1 6-02.1) «.

Bogstaverne i de nye litra påsættes nred ny type »klæbe-

bogstaver<<; i 2. distrikt forsogtc man efter hvad en rækkc

j1'ske medlemmer har rapporteret - at ændre litraerne »i

driften« (en maler blev sendt ud på opstillingsbanegården i
Århus), men man r.ar for hurtigt, jvf. ændringerne ovenfor,

så1edes at arbejdet må gøres om i en række tilfælde. Visse

»fejllitreringer<< siges endvidere at forekomme.

>>Centralværksted Århus« ombygger foruden personvogne

- flere serier godsvogne. Pr. 30/9 havde man bygget 13 stk'

beholdervogne (pulvertankvogne for tryklufttømning), litra

Foto: Asger Bergh.

Ae - Aeh
ABy - AByh
Bu - Buh
Da - Dah
De-Dh
DP _ DPh
Pb - Pbh

Pf_Ph
Pm Pmh

>>Regime 30 - tjenestegodsaogn<< - transportuogn lor bremse-

sand.
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Ucs, ved benyttelse af underdele af Gklms-vogne. Serien om-
fatter i alt tredive vogne, resten følger med to vogne pr. må-
ned. Af en serie på 100 stk. svagt isolerede vogne (for bl. a.

kartoffeltransport), litra Iblps (ombygget fra Gs-vogne) er
bygget 58 stk. Ombygningen er standset for tiden, for at
værkstedet kan levere specialvogne til brug for banetjenestens
mekaniske sporombygningsmateriel (SECMAFER). Der er
ombygget / skal ombygges 1 stk. transportvogn for kran-
bjælke (nr. 1191) (tidl. Cn), 1 stk. skinneflytter (nr. 1192)
(tidl. Elo), 1 stk. transportvogn for ballastdozer (nr. 1193)
(tidl. Sk), 1 stk. transportvogn for portalkraner (nr. 1194)
(tidl. Sk), 1 stk. værkstedsvogn (nr.1189) (tidl. Cu),2 stk.
lager- og reservedelsvogn (nr. 1190 og 1195) (tidl. Cu), 24
stk. skinnetransportvogne (for 120 & 150 m skinner) (nr.
920-940 og 989-991) (tidl. Skm/Kk1m/Cr), B stk. skinne-
transportvogne (for 30 m skinner) (nr. 943-950) (tidl. Elo)
og 6htk. svelletransportvogne (for betonsveller og 30 m spor-
rammer) (n1. 1120-1179) (tidl. Eio). Sluttelig kan nævnes,

ut fi." GlCHtundervogne vil blive anvendt ved bygning af tje-
nestegodsvogne - >>Transportvogne for bremsesand« (»Re-
gime 30« - nr. 945 0 602 - 945 0 605).

*
Sporombygningen intensiveres nu for alvor. For cirka halv-
andet år siden indkøbtes fra Frankrig SECMAFER-spor1æg-
ningsmateriel, ved hjælp af hvilket det er muligt at mekani-
sere arbejdet med fjernelse af gammelt spor og ilægning af
nyt. Materiellet gøres til genstand for en nzermere omtale i
»Vingehjulet«, nr. 18/69, i en artikel af afdelingsingeniør
H. O. Petersen.

SECI\{AFER-materiellet har ti1 fulde indfriet forventnin-
gerne, og der er derfor nu midlertidigt lejet et sæt enheder, og
i begyndelsen af 1970 anskaffes yderligere et maskinsæt, så-

ledes at det ene maskinsæt fremtidig arbejder øst for Store-
bælt - og det andet vest for Storebælt.

Mekaniseret sporombygning finder/har fundet sted på di-
verse afsnit af Kystbanen og på den elektrificerede strækning
mellem Svanemø1len og Holte. I øjeblikket arbejder den
»jyske<< maskine mellem Århus og Langå.

SECMAFER-sl:orombygningsmateriel Forrest de to portal-
kraner med kranbjæIken (under opløftning af gammel spor-
ramme ), bagest skimtes ballastdozeren.

Foto : Danske Statsbaner.

Den kongelige kommissarius afholdt ekspropriationsforret-
ninger i Herning den 2. og 3. oktober for at skaffe arealer til
de store anlægsarbejder i forbindelse med bl. a. en ny jern-

banestation i Herning. Den 30. oktober besigtigede kommis-
sarius arealerne, som skal bruges til forlægning af banen nord
for Fredrikshavn, og ekspropriationerne gennemføres iløbet af
vinteren. I fortsættelse af disse arbejder går man i gang med

bygningen af en ny jernbanestation.

I forbindelse med moderniseringen af strækningen Vejle-
Horsens er påbegyndt anlæg af et langt midtliggende over-

halingsspor på Hedensted station. Efter at dette overhalings-
spor er taget i brug, vil de korte overhalingsspor på Daugård
og Løsning stationer kunne nedlægges.

I Odense, Århus og Ålborg er containeranlæg under ud-
føre1se på de respektive stationers godsområder. Container-
terminalerne udstyres med portalkraner med 35 tons løfteevne

og 13 meter spændvidde; kransporet for en længde på - 105

meter i Odense (forlænges senere til 175 m) - 125,meter i
Århus - 150 m i Ålborg. Kranerne leveres af >>Thrige-Titan<<;

anlæggene i Århus og Ålborg vil - grundet dårlige jordbunds-

forhold - først kunne åbnes efter nytår.

Det forenede Dampskibs-Selskab indviede den 22. oktober
Danmarks hidtil største jernbanecontainerkran. Kranen er op-

stillet på et areal, stillet til rådighed af Esbjerg havn i umid-
delbar forbindelse med DFDS' 40.000 m2 store godsterrninal
i containerhavnen.

Portalkranen har en løfteevne på 40 tons og en spændvidde
på 19,5 m - og den kan arbejde over to jernbanespor og tre
kørebaner. DFDS vil med den n;'e kran primært ekspedere

det stigende antal baneforsendte enheder med DFDSJast
fraltil København, der befordres med de specielle container-
tog for viderebefordring fra Esbjerg - e1ler er ankommet til
Esbjerg med selskabets roll-on/roll-off skibe. Containere sendt

lokalt til og fra Esbjerg med bane vil efter aftale mellem DSB
og I)FDS ligeledes kunne ekspederes ved hjælp af den nye

portalkran - der i øvrigt er konstrueret og leveret af ingeniør-
firmaet »Th. Schmidt«, Bagsværd.

>Vingehjulet«, nr. 16/69 var et rigtigt >>container-nummer<<

- er De jernbane-entusiast og vil være>> in<< i moderne jern-
banevæsen, så bør De læse alt om containere i det nævnte
nummer. 

*

På Nivå station blev et nyt (midlertidigt) relæsikringsanlæg

taget i brug den 7. juli. Det midlertidige anlæg afløses af et
endeligt, når stationens nye midtliggende krydsningsspor tages

i brug.

Den 24. juli iværksattes fjernstyring af strækningen Lejre-
Tø\\øse med fjernstyringscentral beliggende i Tø|\øse. Til FC
Tølløse er anvendt materialer indvundet fra den tidligere FC
Tinglev (se >>Jernbanen<<, nr. /69 - side 7). FC Tølløse pri-
mære opgave er, når Hvalsø station ikke betjenes af stedlig
stationsbestyrer, at >>fjernbetjene<< Hvalsø stations signaler i
henhold til en >>særlig holdestedsordning<<. Strækningerne
mellem Lejre og Hvalsø samt mellem Hvalsø og TøIløse er
ikke udstyret med sporisolation og automatisk linieblokanlæg,
hvorfor alene iagttagelser af slutsignaler sikrer, at nævnte
strækninger er fri for eventuelle efterladte vogne. Denne iagt-
tagelse påhviler FC Tølløse hhv. Lejre station (Roskilde sta-

tion i det tidsrum, hvor Lejre station er ubetjent). Der må
ikke etableres krydsninger eller overhalinger eller foretages
krydsningsforlægninger eller forlægning af overhalinger til
Hvalsø station i tidsrum, hvor der er etableret »særlig holde-

l8



stedsordning<< - hvilket vil sige: Aften- og nattetimerne og

visse perioder midt på dagen.

FC Tølløse er således en midlertidig foranstaltning idet det
er meningen, at hele strækningen Roskilde-Holbæk skal fjern-
styres fra den nye FC Roskilde.

Den 12. august blev automatisk linieblokanlæg taget i brug
mellem Regstrup og Mørkøv, og strækningen blev indkoblet
i FC Kalundborg - det samme var tilfzeldet den 22. oktober
for strækningen Holbæk-Regstrups vedkommende, og hele

strækningen Holbæk-Kalundborg fjernstyres nu fra FC Ka-
lundborg.

Den 30. september hhv. 18. november blev nye relæsikrings-

anlæg taget i brug på Ravnstrup hhv. Rindsholm stationer.
Sikringsanlæggene er en del af forberedelserne til overgang til
fjernstyring af strækningen Struer-Langå; FC Viborg på-

regnes taget i brug i februar og vil i første omgang fjernstyre
strækningen Struer-Skive (mellembloksignalerne mellem Struer
og Vinderup - der betegnes >>Livbjerg<< - samt understatio-
nerne Virrderup og Rønbjerg) og strækningen Viborg-Rød-
kærsbro.

Den 28. oktober blev automatisk linieblokanlæg taget i
brug mellem Lersøen og Hellerup, hvorefter af- og tilbage-
melding mellem de to stationer på denne stærkt trafikerede
strækning kunne bortfalde.

Der. 26.127. november blev et nyt relæsikringsanlæg (type

DSB 1964) taget i brug på Herning station. Anlægget afløser

et ældre mekanisk anlæg med tre signalposter, og det er dels

bygget i henhoid til de almindelige moderniseringsplaner, dels

for at muliggøre den kommende ombygning og flytning af
stationen.

Den 9. december blev en ny krydsningsstation benævnt

»Vejbæk« i km 102,9 mellem Tinglev og Padborg taget i
brug. (»Stationsforkortelse«: »Vk«). Fra samme tidspunkt
nedrykkedes Fårhus station til trinbræt uden sidespor. Sam-

me dag blev automatisk linieblokanlæg taget i brug på stræk-

ningen Tinglev Padborg - og strækningen fjernstyres fra IC
Vojens.

Oversigten over fjernstyrede strækninger (>>Jernbanen<<, nr.
4/69 - side 13/14) kan å jourføres således:

N{ellem FC Nykøbing Fl. og FC Kalundborg indføres:

FC Tølløse
Lejre-Tølløse (uden sporisolation og aut. linieblok)

under FC Kalundborg rettes >>Mørkøv-Kalundborg« til »Hol-
bæk-Kalundborg<<, under FC Vojens rettes >>Vojens-Tinglev«

til »Vojens-Padborg<<, under FC Herning rettes >>Jelling-

Brande*) << til »Vej1e H.-Brandex) <<.

Oversigten over strækninger med automatiske linieblok'
anlæg (»Jernbanen<(, nr. 4/69 - side 14) kan å jourføres så-

ledes:

>>Mørkøv-Kalundborg<< ændres til »Holbæk-Kalundborg«,
»Fredriksberg-Vanløse-Lersøen<< ændres til >>Fredriksberg-

Vanløse-Hellerup«, >>Flintholm-Grøndal<< (fejl) rettes til
>>Harrestrup-Damhus<<, >>Tinglev-Fredericia-Vejle H.« æn-

dres til >>Padborg-Fredericia-Vejle H.«.

*
Det stadig stigende antal rejsende, der på Tåstruplinien be-

nytter S-togene på linie B og Bx, har bevirket, at disse tog
i myldretiderne har været overfyldt over strækningen Valby-
Østerport-Valby. På grund af signalsystemets udformning på

Boulevardbanen er det ikke muligt at indlægge yderligere tog

mellem København H. og Østerport uden at forsinke tog-

gangerl) før der - formentlig i 1972 - er sket en udbygning af
sikringsanlzeggene. For at aIbøde virkningerne af den nævnte

overfyldning af togene blev der fra mandag den 29. september

indlagt et antal ekstra S-tog mellem Glostrup og København
H. og v. v. på hverdage undtagen lørdage: Fra Glostrup kl.

7.1+ - 7.3+ - 7.54 - og fra København H. kl. 16.08 - 16.28

- 16.48. I'ogene, der kører med blank liniebogstavfelt, stand-

ser ikke i Enghave og Dybbølsbro.

De moderniseringer af stations- og strækningssikringsanlæg,

der er sket i de senere år, samt de tekniske tjenesters voksende

anvendelse af motordrevne køretøjer af forskellig art, har
gjort det ønskeligt at få å jourført bestemmelserne i >>Sikker-

hedsreglementet<<s såkaldte § 57, der omhandler kørsel med

dræsiner, troljer og vogne. Hidtil har reglerne for, hvorledes

et arbejdskøretøj skulle fremføres, væset baseret på køretøjets

art, idet man har skelnet mellem ubelæssede troljer og dræ-

siner under 700 kg, ubelæssede motordræsiner over 700 kg,

tunge køretøjer (som i tom tilstand ikke kan kastes af spor)

og tungtbelæssede troljer. Denne inddeling af reglerne efter

køretøjets art har - bl. a. som fiølge aI den stigende anvendelse

af skinnekørende maskiner af forskellig art for sporvedlige-

holdelse - vist sig at være mindre heldig, idet det ikke sjæl-

dent har r'æret vanskeligt at >>rubricere<< de enkelte køretøjer.

I de nye bestemmelser, der trådte i kraft den 9' november,

fastsættes, at troljer, dræsiner og skinnekørende maskiner for
sporvedligeholdelse betegnes »arbejdskøretøjer«. Et arbejds-

køretøj med et akseltryk på mindst 2000 kS, som er i stand til
med sikkerhed at kortslutte sporisolationer, er forsynet med

>>attest<<. Et sådant køretøj vil i fremtiden - ved flytning fra

et arbejdsområde til et andet - kunne fremføres som >>tog<< -
og behøver således ikke længere fremføres som >>arbejdstog<<

fra togfølgestation til togfølgestation med dertil hørende tids-

rør'ende udskrivning af >>fribaneordre«. Skinnecykler og stige-

troljer (køreledningstilsynet) betragtes ikke som arbejdskøre-

tøjer, og for disse gælder særlige regler.

På forsøgsvis basis er der givet tilladelse til at anvende de

indbyggede slutsignaler, der findes på en række udenlandske
jernbaneforvaltningers (f.eks. DB) personvognsmateriel, i
stedet for »Almindeligt slutsignal« (signai 69) - den velkendte

slutsignallygte. De udenlandske slutsignaler viser både som

dag- og natsignal rødt lys bagud. Dispensationen gælder per-

sonførende tog på strzekningen (Københavns Frihavn-) Østet-
port-København H.-Ringsted-Rødby Færge.

Den 11. juli nedlagdes Knabstrup station som togfølge-

station - og nedrykkedes til trinbræt (med betjent billetsalg

i visse dagtimer). I oversigten over stationsnediæggelser m. v.

i >>Jernbanen<<, nr. 5/69 - side 20 havde der indsneget sig en

del fejl og udeladelser, som af interesserede kan rettes så-

ledes: >>Holsteinsborg<< rettes til >>Holsteinborg«, >>Glejbjerg

S<<, rettes til »Glejbjerg T og<<, >>Rønbjerg T« slettes (fejl) -
efter >>Gadbjerg TS« tilføjes >>ll4 Vejrup T«.

\øtrivatbanerne
- nyt fra priuatbanerne må ai pladshensyn udskydes

til næste nummer af >>Jernbanen<<) der udkommer i

februar.
Denne spaltes redaktører er: E. B. lonsen (DSB)
og P. Thomassen (Priuatbanerne).
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:,',,Y-:,Iljn.:?.,:,?:?,i,::,,,,-:ffi
terne under denne afdeling horende tekniske tjenester råder
oL)er en lang rrzkke >>specialuogne«, l. eks. uærkstedsuogne.,

mandskabsuogne, transPortaogne, skinneudlægningskraner og

sneploue koretoier, der alle har det til fælles, at de >>er i
bog<< hos maskinaldelingen, da de betragtes som egentlige
jernbanekøretojer. Siden halutredssernes begyndelse h"ar de

næunte tekniske tjenester imidlertid anekaffet et større antal
sporgående koretojer med eget fremdriuningsmaskineri. Re-
daktionen har modtaget et antal breue lra medlemmer med
onske ont en ouersigt ouer disse kotetojer - ikke mindst de

mange nye køretojer for sporuedligeholdelse. Takket uære

assistance lra såtteI Generaldirektoratet som. distrikterne kan
disse ønsker hermed itnødekommes.

Den 1. oktober rådede baneafdelingen m. fl. over 14 stk.

autonatiske svellestoppemaskiner, 6 stk. siderettemaskiner, 3

stk. ballastfordelingsmaskiner og 1 stk. (lejet) ballastrense-
maskine - samt 119 stk. motortroljer (vil blive behandlet i en

komrnende artikel af civilingeniør S. R. Nielsen), 48 stk.
motordræsiner, 1 stk. slibevogn. 2 stk. ukrudtssprøjtevogne,
ca.2000 stk. diplorier (r'ægt 185 kg. bzrreerne 7,5 t) (kører

som regel parvis - for skinnetransport m.v.) og ca. 300 stk.
lette troljer (vægt 85 kg, bæreevne 500 kg). Endvidere be-
nyttes et lejet slibetog (SPENO) i perioder i begge distrikter.

Da det særligt er svellestoppe-, siderette-, ballastfordelings-
og ballastrensemaskinerne - der alle er leveret af det østrigske
firma >>Plasser & Theurer<<, Wien - der kan være vanskelige
at »identificere<< - bringes nedenfor en fuldstændig fortegnelse
(med typenummer, byggenummer og -år - samt »DSB-
nummer<<r idet det må bemærkes, at kun maskiner stationeret
i 1. distrikt har påmalet bogstav og nummer - betegnelserne
for 2. distrikts maskiner anvendes kun >>internt<<.

Typeskitser af lorskellige >>Plasser I Theurer<< sporuedlige-

holdelsesmaskiner. 1. Iinie (t. o.) : WE 7 5; 1. linie (t. h.) :

VKR05 E (06-16 har et lignende udseende); 2. linie: Duo-
matic 06-32 SLC, 3. linie: AL 203, 4. linie: USP 3000, 5.

linie: RM 62. (1. og 2. linie - suellestoppemaskiner; 3.

Iinie : siderettemaskine; 4. linie : ballastlordelingsmaskine;
5. iinie : ballastrensemaskine.

Tegninger: Plasser I Theurer, lormidlet al lirmaets heraæ-

rende repræsentant: Borge Jensen.

Automatiske svellestoppemaskiner:
1. distrikt.

vKR 03 FL 197 1961

wE 75 20+ 1964

vKR 05 E 487 1965

06-16 520 1965

wE275E 264 1966

06-32 SLC 613 1967

06-32 SLC 7t6 1968

Sv2
Sv3
Sv4
Sv5
Sv6
Sv7
SvB

1959 Stop 5
1956 Stop 3

1964 Stop 6

1965 Stop I
1965 Stop 7

1967 Stop 9 R

1 963

Siderettemaskiner:
1. distrikt.

AL 203

AL 203

AL 203

AL 250

2. distrikt.

AL2O3
AL 203

AL 203
2. distrikt.

VKR 03

VKR 04 PX 10

VKR 05 E
VKR 05 E
06-1 6
06-32 SLC

t4t
38

415
499

519
662

Ballastfordelingsmaskiner :

1. distrikt.

USP 3OOO

USP 3OOO C
USP 3OOO C

2. distrikt.

USP 3OOO

USP 3OOO C

1964 R I
1965 R 2
1966 R 3

i ordre

1966 Ret I
1966 Ret 2
1966 Ret 3

1968 Bf I
1968 Bt2

i ordre

rt2
148

238

237

239

240

27

3B

6. anlægsområde.

KST 95 174

20

32 1968 PIov I
- i ordre



Ballastrensemaskine:
l./2. distrikt.

RM 62 40 1969 Br I

Denne oversigt - samt de vedføjede skitser - skulle kunne
være en »første hjælp<<. I de kommende numre af >>Vinge-

hjulet« beskrives de enkelte maskiner og deres anvendelse af
afdelingsingeniør H. O. Petersen, nævnes skal blot, at VKR
3 FL er specielt udstyret med >>lyddæmpning« for avendelse i
bebyggede områder (S-banenettet) og at »WE-typerne<< er
specielt indrettet for stopning af sporskifter.

EBT.

Foreningsnyt
KONTINGENT FOR 1970

Med dette nummer af tidsskriftet følger et indbe-
talingskort, der bedes benyttet til snarlig indbeta-
ling af kontingentet for 1970. Kontingentet andra-
ger - i henhold til beslutning på de ekstraordinære
genemffors:rmlinger den 19. oktober og 23. novem-
ber: Kr. 35,- - for medlemmer under lB år (den 1.

januar 1970) dog kr. 25,-.
Det vil være til stor hjælp for kassereren, hvis De

husker at phl.øre Deres medlemsnummer - det er
påiøfi det udleverede stamkort.

Bemærk, at kvitteringsdelen på indbetalingskor-
tet - efter at postvæsenets kvittering er påført - er
gyldigt medlemskort for 1970 og kan indsættes i
stamkortet.

Det vil være bekendt fra en række »skriverier«
her i tidsskriftet, at foreningen mangler penge i
uhyggelig grad - var det ikke en id6, at få kontin-
gentbetalingen »ud af verden« allerede nu i decem-
ber - inden skattechock'et. Det skulle vel næsten
være overflødigt at bemærke, at alle bidrag - små
som store - udover det egentlige kontingent - mod-
tages med tak.

*
Fyns-afdelingen overlever
Ved det møde i DJK's fynske afdeling, der var indvarslet til
den 12. november, mødte 25 medlemmer op, og der var en-
stemmig tilslutning, da udvalgsformanden med baggrund i det
gode fremmøde udtalte, at der måtte være muligheder for,
at afdelingen fortsatte.

Inden der blev valgt en ledelse for afdelingen, ridsede ud-
valgets forrnand nogle linier op for det, der kunne tænkes at
blive arrangeret fremover - de indkomne spørgeskemaer var
stort set besvaret derhen, at medlemmerne ønskede enkelte
møder med film, lysbilleder og foredrag samt - hvis det endnu
var gørligt - udflugter på de fynske godsbaner med damp
eller aeldre motormateriel. Der var ligeledes interesse for fælles-
rejser til DJK's ture >>udenøs<< og til museumsbanerne.

Derimod var der pessimistisk stemning med hensyn til
restaureringen af de to vogne, der står i Odense. Vognene er
købt af DJK, og man vil nu forhandle med hovedbestyrelsen,
om der er muligheder for, at man kan tage sig af restaure-
ringen andetsteds. Man drøftede også det uheldige i, at de

vogne, der arbejdes på, henstår i fri luft - og det blev ven-
tileret, om man kunne skaffe plads et eller andet sted, så

vognene kunne anbringes under tag.

Efter kaffen blev der valgt en ledelse, der påtager sig at
»køre afdelingen<<, indtil regulære valg kan finde sted i for-
året 1970; den kom til at bestå af:

Lars Andersen, Nyborgvej 199, 5000 Odense,
Preben Heskjær, Roers A116.22, Tarup, 50(X) Odense,
N. Chr. Lind, Ågade 50, 5270 Næsby,

Kirsten Thiel, Siskenvænget 6, Pårup, 5000 Odense, og
S. Thostrup-Christensen, Vedtofte, 5574 Rørmosehus.

Sidstnævnte indvilgede i at fungere som lokalafdelings-
formand indtil nævnte generalforsamling.

Endvidere påtog følgende sig at være repræsentanter for'

Syd- og Sønderjylland:

E. Dalgaard Eriksen, Langelinie 48, 7100 Vejle (i foruejen
Ieder af restaureringsarbejdet i Sydjylland) og

Gunnar Friis Madsen, Vollerup, 6392 Bolderslev.

Det er allerede bestemt, at lyns-afdelingen afholder med-
lemsmøde onsdag den 4. februar 1970 i Odense (se under
>>Kommende møder og udflugter<<).

S. T ho stru p-C hrist e ns en.

Boganmeldelse

»Aalborg-bogen 1969«
Udgivet af »Selskabet for Aalborgs historie«.
110 sider. Pris kr. 31,85 (se dog nedenfor).

>>Aalborg-bogen<< er i år helliget trafikken til og fra Ålborg.
For de trafik-interesserede er bogen uundværlig, da den
grundigt gennemgår trafik-udviklingen gennem årene og til-
lige er et jubilæumsskrift for jernbanestrækningen Alborg-
Randers, der åbnedes for drift den 19. september 1869.

Kapitlet, hvis forfatter er P. Thomassen, fylder 62 sider med

21 illustrationer, og giver læserne indtrykket af banens for-
historie, anlæg, åbning og drift, samt hvad der er sket på

linien gennem 100 år. Også det rullende materiel omtales,

ligesom der er tabeller over forskellige sider af strækningens

virke. Også de fra linien udgående privatbane- og DSB-side-

strækninger omtales.

Kapitlet om Ålborg-trafikken til vands skyldes S. Thorsøe
og fylder 60 sider rned 24 illustrationer, hvoraf dog otte er
interiørfotos. Det danner en seriøs gennemgang af hovedsage-

ligt DFDS' skibe, der i årenes løb har befaret ruten, beskrevet

med et vist lune.

Luftfartskapitlet skyldes chefredaktør Erik Randel. Med
megen friskhed omtales de første ballonfarter til Nordjylland:
Dristige luftsejladser med ballon, vovelige fllwninger med en

slags rigtigt flywemaskine fra Nørresundby ti1 Ålborg og DDL's
start af regelmæssig lufttrafik mellem Ålborg og hovedstaden.
Kapitlet fylder 17 sider med 11 fornøjelige illustrationer.

Endelig afsluttes bogen med en beretning af redaktør (pri-
mus motor i bogens udgivelse) om selskabets virke. >>Aalborg-

bogen 1969« er den 3. i rækken og absolut ikke den mindst
læseværdige.

Omslagsbilledet er et pragtfuldt damptogsbillede fra Hobro,
der må fryde enhver jernbaneinteresseret, Den normaie bog-
ladepris er kr. 31,85; der er imidlertid givet DJK adgang til
at købe værket for kr. 29,00 inkl. moms og porto, hvis indbe-



taling er os i hænde senest den 16. december. (Postgirokonto
67394, adresseret P. Thomassen, Strandvejen 201, 2900
Hellerup).

Værket kan anbefales på det bedste og er en fortræffelig
id6 til julegave til sig selv eller andre. BC.

*
Julekortet 1969
Atter i år har vi imødekommet adskillige medlemmers ønske
om at l<unne købe et rigtigt »jernbane-julekort<<.

Der er fremstillet to forskellige kort, nemlig:

.[rrlekortet 1969/1, der viser Ivluseumstoget på MBJ med loko-
motiv nr. 2 »Kjøge« på vej gennem en sne-

fyldt Merretskov.

.ltrlekortet 1969/2, der visel folk på juleindkøb med Hammel-
toget, HAJ nr. 3, Hammelbanegården i
Århus 1907.

Resultatet af den lille konkurrence i »Jernbanen« nr. 6/69.

Den først udtrukne rigtige løsning var indsendt af hr. Jens
Birch Jakobsen, Slotsgade 38, Slagelse.

Og det rigtige svar var: Odsherreds Jernbanens tog på Faxe

Jernbane. Det kan uddybes nærmere. Toget befinder sig i
fotograferingsøjeblikket mellem N1wænge skoven og Faxe

Ladeplads st.

Togets oprangering: OHJ I\[.24 - 2 OHJ Br - DSB Cr --

DSB Bu. Toget løb den 12. juni 1969 og befordrede folke-
pensionister fra Odsherred på udflugt til Faxe Ladeplads.

I øvrigt kan jeg sige, at en overuejende del af besvarelserne
var rigtige. Så det lader til, at jernbaneentusiasterne har
øjenene åbne, når de færdes på de danske baner.

Tak for de mange besvarelser og for de mange hilsner!
Ole Jensen.

DJK's bogserie
Bogserien offifdtter fiu:

i

Julekortene fra 1969 koster 75 øre pr. stk., og det er zegte

fotografier.

Vi har stadig et lille oplag af »Julekoitet 1967« (damploko
C 712 med godstog ved Aunsøgaard) og af »Julekortet 1968«
(GDS damploko nr. 10 på Kagerup Station i 1940). Julekor-
tene fra 1967 og 1968 koster 50 øre pr. stk.

Kortene kan bestilles ved indsættelse af beløbet svarende til
det bestilte antal kort + 0,60 kr. pr. forsendelse på postgiro-
konto 13 53 13, adresseret Ole-Chr. Plum, Rantzausgade g ,
2200 København N, (På talonens bagside anføres bestillin-
gen).

Husk, at ekspeditionstiden via postgirokontoret er ca. fire
hverdage (>>Postkort-ekspeditionen<< er lukket i tiden 20.
december ti1 5. januar). O. C. P.

Medlemmerne Ønskes

en glædelig jul -
og et lykkeligt 1970

Næstved-Præstø-Mern Banen ..............,.,.
Maribo-Bandholm Jernbane

Hørve-Værslev Jernbane

Fortegnelse over danske jernbaners motorma-
teriel, 1. del (motorlokomotiver, motorvogne,
S-tog, lyntog m. v.) .........
2. del (forsogsvogne, skinnebusmateriel samt

supplement til 1. del)

Nakskov-Rødby Jernbane

Museumsbanen og Maribo-Bandholm
Jernbane udsolgt

Langelandsbanen . . . . . . . . . . . . . kr. 1 6,00

Vejle-Give Jernbane kr. 12,00

Kolding-Egved Jernbane kr. 15,00

Nakskov-Kragenæs Jernbane 1915-1965 ..... kr. 12,00

Skagensbanen 1890 1965 udsolgt

Vodskov-Østervrå Banen kr. 14,00

Hjørring-Ålbæk og Hirtshalsbanen
kr.12,00
kr. 20,00

kr. 19,00

kr. 25,00

kr.15,00

kr. 10,00

kr.32,00
kr. 20,00

kr. 20,00

kr. 20,00

kL. 20,00

Bøgerne kan erhverves ved indbetaling af oven-

nævnte beløb * porto (kr. 0,50 pr. publikation -
nr. 15, 76, 17 og 20 dog kr. 1,50) på postgirokonto

6 73 94, adresseret P. Thomassen, Strandae jen 201,
2900 Hellerup. Yed køb af tre bøger - eller flere -
er poftoen i alt kr. 1,50.

1925-1965

Stubbekobing-Nykøbing-Nysted Banen ......
Helsingor-Hornbæk-Gilleleje Banen

Lyngby-Vedbæk Jernbaae

Maribo-Torrig Jernbane

Dansk Jernbane-Klub. Maribo-Bandholm
Jernbane. lvluseumsbanen og dens rullende
materiel

Køge-Ringsted Jernbane

Hørve-Værslev Jernbane (2. udg.)

Danske Jerobaners motormateriel

Hjørring-Hørby Banen

Maribo-Bandholm Jernbane 1869-1969 .... .

l.
2.

J.

4.

5.

6.

7.

B.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

t7-
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

kr. 8,50

r-rdsolgt

udsolgt

udsolgt

kr. 15,00

kr. 12,00

22



XUll M0R0P K0NGRES %i:.:*lf stoset
l(TBEIHAllI. 3.-Z I - 1970.

Den XVII MOROP kongres afholdes i I(øbenhavn i dagene

fra den 3. til den 7. august 1970. Det foreløbige program ser

således ud:

Mandag den 3. august: Moder i »tekniske udvalg« og >>Fer-

press«.

Tirsdag den 4. august: Møder i »tekniske udvalg« - besig-

tigelse af København H. - officiel åbning af kongressen (med
film- og dias-forevisning).

Onsdag den 5. august: Heldagsudflugt til Korsor-Odense
og Fredericia (med særtog på Fyn fremført af damploko,
litra E ) .

Torsdag den 6. august: Besigtigelse af maskindepotet (S-
tog) i Tåstrup - udflugt (med >>veterantog« / DJK's K-ma-
skine ) til Faxe Ladeplads og retur - besøg i modeljernbane-
klubber i København og »Jernbanemuseet«.

Fredag den 7. august, Udflugt til Helsingør (Teknisk Mu-
seum) og kørsel med ))veterantog« (Helsingør Jernbaneklub)
fra Helsingør over Gilleleje til Hjllerød - festmiddag (afslut-
ning).

Det nøjagtige program (med tider og priser (ca, kr. 250,-) )

vil foreligge i april 1970. Oplysning kan indhentes hos: Dansk
Modeljernbane Union, v/ hr. E. Beyer, Bremensgade 25, 2300
København S.

I forbindelse med kongressen afholdes en stor modeljernbane-
udstilling i »Teknisk Museum<< i Helsingør - fra primo juli
til medio august. Opbygningen af det 170 m: store anlæg
(med rullende materiel og faste anlæg fra en lang række
danske mj-klubber) er begyndt - se »Signalposten«, nr. 4 og
5/69. KIP

*

For liebhavere:
'Iil fordel for indkøb af værktøj til arbejdsholdet i Nlaribo
sælges for højeste, skriftlige bud:

(a) Grafiske køreplaner (Sjælland og Lolland-Falster) samt
(Fyn og Jylland) - gyldige fra 1. juni 1969,

(b) Tjenestekøreplan IA, IB og II gyldig fra 31. rrraj
1964 samt diverse særtogsplaner etc.

Tilbud sendes - inden den 20. december til: Paul Clau-
sen, Valdemars A,116 54, 2860 Søborg. Glæd Dem selv med
en julegave - støt arbejdet i Maribo.

Driftsstatistik for MBJ - sæson 1369 sammenholdt rned

saeson 1968.

a) køreplanspeliode
b) antal driftsd:ge
c) antal togpar pr. dag

d) antal tog i alt
e) antal rejser \'Ih Bh
f) antal rejser Bh \Ib
g) antal rejser i alt
h) gennemsnitlig antal rejser pr. clag 433

i ) gennemsnitlig antal rejser pl tog 52

1969 1968
2515-219 2615 2219

19

I
t52

19

+

152

+102 375+
+128 3792

8230 75+6

397

+9

k ) benl ttelse af trinbrzetter 66 10

Månedsoversigt:
(Gennemsnitlig antal rejsende pr. driftsdag sammenlignet med

tidligere år).
1 969 1 968 1967 1 966

raJ

J Lrnl

jLrli

aLrgust

septernl)er

3+9

6+6

330

2tB

M H V] MARIAGER-HANDEST

L==J VETERANJERNBANE
Alt skulle nu være klart til MHVJ's start søndag den 3. maj
1970. Forsikringsspørgsmålet er klaret, idet forsikring er tegnet
hos: Firma H. Jessen og Co. (Lloyds repræsentant i Danmark)

- og de tilsynsførende er udpeget: Overbanemester E, Jacob-
sen, Randers (banetekniske spørgsmål), civilingeniør W. Bay,

Randers (maskintekniske spøresmål) og direktør A. H. Juste-
sen, Randers (trafikale spørgsmål).

Der afholdes i vinterens løb grundkursus i sikkerhedstjene-

ste Henr-endelse om deltagelse bedes rettet til: Ovcrtrafik-
assistent B. Sundahl. \'inkelvej 2, BB70 Langå.

Der mangler stadig meget arbejde på de under restaurering
rærende køretøjer: Personvogn SBB ll i Nlariager og damp-

loko HV 3 i Ålborg. Alle. der kan afse tid på lørdage eller
søndage, er mere end velkomne til at være med - is:er på

færdiggørelsen af loko H\/ 3. I Ålborg kan overnatning evt.

skaffes. Henvendelse sker her til: E. Hedetoft, Mågevej 14,

90fi) Ålborg, Hcnvendelse om vognrestaurering sker til: Finn
Lekbo, Enevoldsvej B, 8230 Åbyhøj. Opfordringen om hjælp
sker navnlig til medlemmer i det nordjyske område, som vi
regner med er stærkt interesseret i tr{HVJ's start og drift,
som kun lader sig gøre. såfremt H\' 3 bliver klar. Der har i
tide:r indtil nu været arbejdet ca. 1900 timer på lokomotivet,
hvorai alene de 1700 timer er udført af E. Hedetoft og Erik

Jensen. som her har udført et virkelig stort st)'kke arbejde,

hvo:for de fortjener hjælp til resten, der helst skulle foretages

snarest. Da det har været urnuligt at skaffe husly til lokorno-

tivet, må arbejdet foregå udendørs.

Jeg håber, at denne opfordring vil give vore medlemmer
et skub i retning af Ålborg, så det allerede lagte arbejde ikke

b;Ll været forgæves. På personvognen i Mariager har arbejds-
lroldet, som for det meste tæller mindst fire, også gjort et godt
.stykke arbejde, men her kan man nu i vinter arbejde inden-
d.ørs. da vognens ydre er så godt som færdig. B. Sundahl.

320

.)l.l

76t
+13

30+

1+9

318

65+

38+

3.16

178
292
582

+29

2r5

2l



Hiig effekt - Hiig hastighet
Kan levereras med

G M's 20 - cyl. motor
på 3900 HP och våxlas

till maximum 180 km/h.

I TJAIUST:
Mera ån 12OO USA-lok
rned 33OO HP rnotor-
Mera ån 7OO USA-lok
rned 39OO HP rnotor.

NOHAB
Der fo.sra åv 26 NOHAB GM d cselelekrr ska 333J HP lokomot,v fo. Danmark med GMs nya overladdade 16 cvl
dr.iscimotor vax ar lor 143 kr' L h

TBoLLHÅTTAN SvERIGE
Tol. 0520ll8OOO Tcl.0r. NOHAB Tolex 5264

- få knivskarpe
m useu mstoget

billeder af

Maribo - Bandholm

flekart
fejleksponene
helt op
til S hlæmdene
-og'alligevel
faknftrsl«a,rye
billeder med

TI,FORD FF4
FP4 giver en forbavsende finkor-
net skarphed, selv under dårlige
belysningsforhold, eller ved for-
kert blænderindstilling. Selv ved
en fejleksponering på helt op til
8 blændere - 6 blændere over-
eksponering og 2 blændere un-
dereksponering - kan De opnå et
knivskarpt billede til sidst.

nyhed I

ILFORD


