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Fra HBS L 2OS til HV 3.
Af

E.

Hedetoft.

En efterårsclag i 1968 nødte jeg L 2o5. Jeg
havde ikke noget personligt forhold til den.
- Var nærmest lid.t uinteresseret.
Jeg nødte den på stationen i Odense, bvor
den med nød og næppe havde und.gået at blive
fIænset af skærebrændere og andet d.estruktions_
værktøj.
Fynboerne i DJK var gået i aktion og havde
formedelst 12 - 14.ooo gode danske kroner fået

Her fik vi et nakkerskab tiI den kænpenæssige opgave.
Tak Erik. Tak for den støtte du var i arbejdet. Tak for ilin tro på, at det nok sku11e
gå, tak for dit slæb og for dit altid gode huø,øT.

Caroline blev kIædt af ti1 skindet, og en
skønne dag 1å hun der i stumper og stykker,
lige så mange hun var blevet sat semmen af i
:-92?-28 i Kassel ved Eenschel und Sohn.
Eun strittede godt imod. Især var kedelrørene, der var konnet i i L952 seje at få ud.Ud
kom de, og det endda ned håndkraft.
Eun blev fejet indeni, hul1er blev revet
op, så cte blev klar tiI at nodtage nye rør.
Her skal- vi takke i.ngeniør la-defoged og Værftet, d.er fandt plads imellen de mange ordrer
til at tildanne nye rørender.
Desværre var Carolines rlbaperron[ ikke
sær1ig god, for at sige det mildt. Den var der
faktisk ikks. Spulevand fra fyrpladsen havd.e
taget den, og med den også h5ælpebeholderen
ti1 bremsen.
Der bJ.ev lavet en ny bagende, stød- og
trælcapparater blev renoveret, ny hjælpebeholder blev fremskaffetr og samtlige beholdere
blev trykprøved.e efter behørig rensning.
Ligesom and.re daser blev hun også malsf,,.
hrfferplankerne fik en fiu rød make up. Den
tiltrak Eange nysgemige, hvoraf nogle smøgede
ærmerne op for at tage et tag med. Tak Herluf,
Kin og Martin.
I nellentiden havde folketinget fået lavet
den J.ov om veteranbaner, som vi nu er under.
Det var en stor opmuntring for os, der her i
rigets udkant fik fornyet energi. Også talr for
den lov.
Det bJ.ev sonmer, der blev holdt møder i
trafikuinisteriet
og med. byrådet i I'iariager,
og en skønne dag var det pluttselig vinter. Da
fingrene frøs fast i jernet, forlod vi Caroliue, og hun fik J-ov til at overvintre med en
presenning over sig.
Eun kJ.arede sig fint igennem, men så tra}.
cler kedelige skyer op i horisonten. Sporet,
hvor hun stod parkeret, skuJ-le væk.
Eumøret var langt nede. Skulle vi ski1Ies,

henrettelsen ud.sat.
Vi var to, der kiggede på den. Ganle Adolf
Andersen fra l"iariager var med derned.e.
Efter en runde ornkring maskinen blev in_
teressen større. Vi gik nærnere på, og ti1
sj-dst var det ,tskjult frenrykningr imellen
skinnerne for at besigtige bæreIejer, fjedre
og andet skjult. Det, vi så, var godtr' og Caroline og jeg bl_ev venner.
En søndag onkring slutningen af november
arkom hun til Aalborg. Hun var ikke alenermen
bagest i et fø1ge anført af ME 391 oe ned KØF
nr. 284 som me1lem1ed.
f maskindepotet blev hun overtaget af kyndige hænder, sorr tilhørte fo1k, son vi senere
lærte at kende son prægtige og opmuntrend.e
venner.
Tak ti1 alle ved det d.aværend.e 2.distrikts
maskinafdeling, tak ti1 alle ved maskinclepotet
i Aalborg.
Da Caroline yar ve1 i hus, forsøgte vi at
få hende autoriseret til brug på de dengang
eksisterende Aalborg Privatbaaer, men da det
var blevet snevejr, kom der ea mand. i vejen
Eed en sIæde. Han var ikke særlig populær i de
dage. Det er oyre nu, og vi regner med at have
fundet ea god ven i han.
Caroliue fik prædikatet: Ny hetbredsund.ersøge1se før noget ægteskab kan indgåes. Oversat til rnere prosaisk dansk: Den maskine sknJ.
have stor revision.
Da blev jeg rigtigt forlovet aed hende.
Da foråret 1959 beeynclte, gik vi i krig.
Caroline blev sat udenfor i solen på eporet
ved olieclepotet, fordi en KØF fra Nørresundby
sku11e have husly, og fordi 6s3 senglede en
lydrlæmper for MY-rummelen, der genered.e de omkringboende.
3

inden vi var blevet rigtigt gift?
Nej, så galt gik det held.igvis ikke. Henrik keudte 01es far, son igen kenclte konmunaldirektøren i Nørresundby.
Derovre var Sæbybanens remise, som vår overtaget af komnunen. Det yar i konmunesammenlægningernes dage, og den sidste sag, et venl-igt stent byråa fik lagt på bordet, var et
andragende on tillaclelse tilrat Caroline blev
sunclbynit neil bopæI i remisen, Engvej 2I.
Svaret var ja, og i en tidlig morgeutime
trillede hun så over broen ti1 Vendsyssel.
Her er der grund ti1 at takke hr. TrundsIev, byrådet i Nørresundby samt stationsforstander Chri.stensel samnggf,gfls.
Det var i tøbruddets dage, vi skulle have
Caroline indenfor, og hun var selvføIge1ig I
mn for høj i skorstenen.
Da Iærte vi aIle de dårlige vittigheder,
cler kdn siges om et lokomotiv. Den værste var
et forslag om at lukke luften ud af forhjulene
for at få aet gennem porten.
I 1øbet af neget kort tid fik vi os indrettet. Arbejdet kom i gang. IIvert rør blev
trykprøvet, de blev sat i, valset og bertlet
ned håndkraft. Da lærte vi hvaiL energi og vilje er.

civilingeniør W. Bay og os her på stedet. IiI
sidst blev problenet 1øst, og vi kunne sende
bucl efter clen tilsynsførende.
Der var elektricltet i remiseD den dag. Da
jeg nedd.elte cle arbejclende, at nu var Bay på
vej, kunrre jeg fornenne den. Stenningen 17ar
fjendtlig afventende. Vi1le han goctkende arbejdet?
Jeg var ikke selv nervøs, for der var ikke
noget at udsætte, og da ingeniør Bay udtalte
sin ansl.[6nde1se af arbejclet, steg stenningen
igen. Det erindres bl.a., at Erik febrilsk
gjorde hoanør med venstre hånd, d.a han loctsede Bay ud af røgkanmeret.
Den første hurdle var overvundet.
Fra den periocle erindres også andre morsonme episoder. Vi husker den dag, da S.p.
Ia.ursen fik cioternevandet i hovectet, for to
minutter senere at stille sig uuder en åbenstående yandknan og efter yderligere to ninutter at møde ikke 6n, men to sprængte vandslang€f

Fra den tid

holde'" også forstærket
med Preben Bech og Eenrik, der aogle gange har
taget turen fra Fred.erikshavn, og som fik arbejde netl hjem ti1 clagene imellen lørd.agene.
Santidig gik Fredberg hen og blev aalborggenser, og inden han selv var helt kJ-ar over det,
blev han forretningsfører for foretagenet.
Den følgende tid var morsom. A1Ie var kJ-ar
over, at nu vil1e clet lykkes at få et køreklart
lokonoti-v ud af L 2o5.
Hun fik navneforandring. Det var ikke hendes rigti.ge navn, hun havde, og hendes d.åbsattest i form af d.e oprindelige nurnnerplader var
væk. Hun fik nogle andrer oB på åem står cler
hendes rigtige navn: HV J. Dersom der er nogen,
der ved, hvor de oprindelige plader er, er jeg
takaemmelig for at få det at vide.
En skønne dag var hun klar til at få sit
første måttia efter operationen.
I{un blev lempet udenfor, og min gamle far
skovlede ku1. Eun oseCe og blev lunere og lunere. Hun kogte ligefre;: af liclenskab, ag så var
Bay der igen. Prima, prima var dometl. Hun fik
still-et sikkslhg6rventiler og var så klar ti1
at få sin nye påk1ædning. Det var hverken nini
e1ler midi, nen maxi hun fik. 4o mn Rockwool
og jernkappe. Eun fik fine bælter om og snyk-kerne var blankpudsed.e kobbemør.

HV 3 i Nørresundby 11.okt.19?0.
(K. Vahl).

Det vi1 være håb1øst at beskrive den periode for udenforstående, men en skønne dag var
vi kJ-ar ti1 at fylde vand i Carolines slunl<:re
bug. Hun fik påmonteret et kontro'lmanometer, og
punperiet begyndte.
Springvand er smu-kke, men det var svært at
se det smukke i det, vi blev præsenteret for.
Der kom vand ud af overhederspmlekassen. ÅdskilJ.eJ-se og sanling fulgte uogle gange efter
hinanden, hvor mange er en henmelighed mellern
4
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Eun skulle også trække vejret, så cler blev
lavet et meget fint luftsystem uden de skavanker, det ganle havde haft.
Den J. oktober kunne hun flytte sig selv.
Maskinerne var blevet set efter, stænger lagt
sammen, Iinet og monteret.
Tak Hensel, for din aldrig svigtende interesse for os.

det gik. Der 1øcl mange: Det var s..... fra de
spørgende, når d.e fik at vide, at al-t gik planmæssigt.

Efter besøg ved fotografen, d..v.s. ophold
i Svenstrup for overhaliug af plantog, gik turen videre ti1 Skørping, hvor bryllupsniddagen
blev i.nd.taget.
Efter 2 tiners ophold gik turen tilbage.
Ilerunder opdagede vi, at Caroli-ne viI epytte
iId ud af fyrdøren ved baglænskørsel med vand
i ringblæseren og med lukket regulator.
Nu er hun tærnmetr og jeg har fornenmelsen
af ligeson at være gift ned hende. Kære Caroline, tah for tiden vi har kenclt hinanden.Gid
vi nå få nange god.e stund.er sanmen fremover.
Til allersidst en tak til aIle som begaved
os, og en ganske særlig tak ti1 civilingeniør
W. Bay, der som tilsynsførende alticl er kommetr
når vi har kalitt.

I a1 stilhed var der blevet lyst ti1 brylIup.
Særtogskøreplan var bestilt

tiJ. Skørping
og retur. hæsten alias ingeaiør Bay og degnen
i DSB-Iod.sens skikkelse var tilsagt

ti1

d.en

1o. -1o. -7o .

Fra tidlig morgen blev der fyret med de
bedste ku1, der kunne opdrives på d.isse kanter,
og ved Io-titlen trilJ-ede Caroline så afsted op
ti1 stationen.
Et par CP-vogne blev sat ti1. Der blev
kørt til perror', og i stationens højttaleran1æg annonceredes togets afgang.
Hun så godt ud. Skinnede ren sort med
knalilrøcle hjul , blarke stænger og lynende kobber.
AIIe ønskede god rejse, og så var der af-

PS. Skal CaroLine ikke have et sted at være,
når hun ikke er ude at tri11e? Skal hun have en a1t for tidlig død nede på havnepladsen i l4ariager, eller er der roulighed for,
at nogen vil skaffe hende tag over hovedet?
Er hun j.kke et stykke lo.r.Itur, der fortjener
at blive bevaret. Hvad mener kulturninisteriet?

gatrg.

Vi sku1le lige 1ære hinanden at kende. Så
1ænge det gik fremad, var hun føjeIig. Køreplanen blev holdt. tr'ra det halve Iand. fik stationerne langs ruten forespørgsler om, hvordan

Jernbanenyt - kort fortalt
togssættene MB 4r3-ln 437-rl 449-lln I+r4,
434-n.r 45o-un 4r5, MS 4o5-AA
433-l'{S 4O5 (l-wognstoget viJ. dog blive
bevaret indtil widere - uden motorer ti1 brug som rrstammerr for MO-vogns-prøvekørsler) samt diesel-mekaniske traktorer (7S nt) .t". 34 oe 39 er udrangeret.
Fra ttVognfabrikken Scandia A/Sil er leveret J stk. personvogne (2. t<tasse)
(n,/el-warme), litra R 2o-8o 333 - 2o-8o
339 ( samtlige stationeret i Driftsområde København) samt lO stk. Iukkede godsvogne (med forskydelige sidewægge), 1itra Hbis 2rL 5 04§ - zlL 5 o75. Fra
rrCentralværksted Arhusrr er leveret I stk.
maskinkøIevogn (køleaggregat indbygget i
tid.1 . DSB rcs 8OJ 7 t36 ) ( private jet:
ItSvendborg Konservesfabrik A.m.b.a. t' ) :
o84 4 oo1. (T"knisk beskriwelse af denleweret vogn findes i
ne og en tidligere
ItVingehjul-etrr, nr. t/Zt - side a/9).
Personvognene A I8-8h, OOO, oO2, O94,
006 er overflyttet
fra Driftsområde År-

St ats banerne

MB 415-AB

I oktober kvarta]- er sket nedenstående
til- og afgang m.v. af ru_l_lende rnaterie1:

Fra ttNydqvist & Holm ABrt (og underlewerandører) er Ieweret 4 stk. dieselelektriske lokomotiver, .l_itra MZ l4Z3L426 ( samtlige stationeret i Driftsdepotområde Århus) (leverancen af 2. serie
er hermed afs1uttet).
Fra t'A,/S FrichsI
og rrVognfabrikken Scandia A/Stt er leveret / stk. efektriske 2-wognstog, .1itra
IrMlFS 7Z 26 /7 226-?7 3z/7 232.
Damplokomotiverne E 978, 98O, 994 og
owerflyttet
fra Driftsdepotområ997
"er
de Arhus
tiL Driftsdepotområde Københawn.

14 stk. damplokomotiwer E 976, 982,
996 - F 654, 656, 657, 662 - H 7g8 - N
2O1, 2O5, 21O-R 959 - S 728 , 732 og 1yn5

hus ti.]. I)riftsområde København. EI-varmeudstyr er monteret i A-vognene: 18-84,
OOO, OO1, OO7 - af den grund er 5.-8.
ciffer i den internationale
litrering
ændret ti1 rrl-8-UOtt. f forbindelse med modernisering i rtCentralwærksted Århus" er
ABh-/ABhl-vognene: 38,-61-, 243, 249, 3Oo,
)O3, 3O9 omlitreret ti1 rrABv( . A+B+Cstyrelednin6ler er monteret i ABh 38-2L,
26L, 26j, 265, 27L - Litratet
er derfor
ændre t t i -l rr AIlhl rr .
16 stk. person-, post- og rejsegodsvogne er uclran6;eret: ARt{ 149 ( overført
ti1 specialvognsparken: Nr. 584) - CI,
2803, 2844 , 2858, 2859 , 28g4 , 28gg ,
?9OL, 3203, 3238 - F,CO 6234, 6235, 6283,
6285, 6za\ - Pk 5907.
( t'Jernbanen",
",JtationeringsJ.istentt
nr. 7-8/69) og oversigten,'I)anske Statsbaners . person-, post- og re jsegods.vogne
7970" (',Jerntranenr', nr. l/ZO) k"., u.
jourføres efter ovenstående.

(Ct). Efter samråd mellem MaskinafdelinBen og Kommerciel afdeling vi1 disse maskiner kunne stilles
ti1 rådighed for
særtogskørseJ. for bl.a. jernbaneentusiast-foreninger
- foreløbig indtil udgangen af L)J2.
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Pr. J1. december bestod vo6lnparken af :
9l-4 stk . rrersonvogne ( s tyre- og påhængsvogne for 1yn- og S-tog ikke medregnet). I oktober kvarta1 er der tilgået
driften J vogne, og der er udrangeret 10
vo8ne.
159 stk. t;ost- oF re.isegodswoRne. f oktober kvartal er der udrangeret 6 vogne.
5809 stk. Iukkede godsvoRne. I oktober
kvartal er sket en tilgang på 30 vogne og en afgang på 46 vogne.
J354 stk. åbne godsvoFne. 1 oktober
kvartal er sket en afgang pe 17 vogne.
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1)' Omlitreret

fra Gs-t (1uftUæ1ge fjernet ) .
2), Ny vogntype - ombygget fra Ud ( =e
endvidere tekstafsnittet
).

4
wognrengøringen
S
trlanskabsvogn for
banetjenestentr, nr. 719 Gl/Z) t'Værkstedsvogn . for sporlægningsmaterieJ.r' , nr. 803,
Bo4 (n/t). ttTransportvogne for boreværktø j t' . Der er sket en afgan6l på I vogne:
Sneplov nr. 36 (e/Z), sneplov nr. 5,
(n/z), nr. 69t (u/z). sneplovene nr. 98,
IO2, 104-106, IO9 er overført fra B/L tj l
B/2. Oversigten over specialvogne j- bilaget ti1 I'Jernbanenr', nr. \/67 kan rettes efter ovenstående.

Arbe jdet me<l rnotorombytning
i MT-1okomotiver står foran sin afslutning.
Siden
sidste tilswarende
meddefelse i "Jernbanen'r (r,.. 4/lO - side 15 ) er nye "Maybach-ltlercedes"-motorer
indbygget
i IrlT
7 53 , L57 , 158 , 160 , t 6t og, t-6);
ved utigangen af 7)JO var MT 162, 164, l6J og
767 i trCentr.alværksted
Århust'for
motorombytning,
disse maskiner påregnes at wære færdige inden den 1. apri1.
I'Vognfabrikken
Scandia Å/S" 1,åbegyndte
i jzrnuar levering
af de foreløbip1 ti sidste bestilte
B-vo61ne: 2o-tj4 745 - 20-84
154. .4f synlige
nyheder på <iisse vogne
kan nævnes: lndbyggede slutsignaler
i
enrlegavlen (som på b1.a. DB's vogne),
b1å kontroJ.lys (for rienautomatiske
trykluftbetjente
dørlukning),
nye letmetaldrejefoldedøre
af ':;vejtsisktt
type og
tre indstignin6Jslrin.
Den automatiske
dørlukning
(vognene har
og højttalerne
også t' tales tedti (mikrof on og f orstærker )
på den ene endel)erron)
skal af1rrøves i
praktisk
drift
i lyntog ttVesterhavetrr
i
den nærmeste fremtid.
I april
påbegynder
vognfabrikken
leverancen
af 45 stk. Bn-

I
oktober kvartal er sket en tiJ.gang pL 9
vogne: 8 stk. 07O O (tial.
udrangerede
beholdervogne - tilhørende rtDansk Esso
A/5" - atter taget i brug ti1 -tokal.e
transporter),
I stk. o84 4.
I oversigten "Danske Statsbaners godsvogne 1969" ( t'Jernbanen,', nr. 7-8/69)
kan kolonnerne rrantaJ. vognett I)r. 30. september l()69 >d jourf erres 1rr. 3l . december
l!JO som anført i nedenstående oversi6Jt.
Ved udgangen af 1!/O ornfattede statsbanernes beholdning af damplokomotiver l4
enheder, hvoraf 11 stk. var i driftsklar
stand - nem1i6; (arif.tsdepot i parentes):
9 798 (Gl,) - i:, 978 (cu), 984 (a"), 98?
9?r (p"): 999 (^r) - F 658 (str),
!r_"),(rr,),
663
665 (na) - a lJo (pa) - s 74o

vogne: 20-84 Zoo - 20-84 744 tr.a. ti1
brug på Kystbanen. Bemærk at vognene er
rromdøbt"
fra

6

xBkf rr ti1

trBntt. I ana-logi

moderniseres ( sidstnævnte ttnedsættestl
samtidig t:. l 2. klasse).
anskaffes
På grund af trafikstigning
yderligere (;vr. ovenfor) 4 stk. Iiggevogne, litra Bsc 59-64 oo9 - 59-64 ol2,
to af vognene wil være klar før' kø'rei maj, de to andre l-everes
plansskiftet
tren på ef tersommeren.
En gruppe med de1tagelse fra Kommercie1 afdeling, Maskinafdelingen og Trafikafdelingen arbejder på at finde frem ti1
der
publikumvenlige foranstaltninger,
kan gennemføres på kort sigt på personvognene med sær1ig hensyntagen til materiål-, der er i. orcire eller indgår i det
1øbende moderniseringsProgram.
A11e wogne, der i fremtiden anskaffes
og moderniseres skal have forbedrede
(.ry dørtype og t;'e
indstigningsforhold
trin) og automatisk dørlukning. Mulighepå gulden for anbringelse af nålefilt
wene undersøges - sammen med problemer
som! Bedre sid.clekomfort, herunder 8contra 6-rrersoners kupeer, borde, luftbagagel;.lads m.w. En de.l
konditionering,
forbedringer samt forde
ovennævnte
af
nyelse af sofabetrækket (stof i stedet
for kunststoffet
"Naugehyderr) og frostpåtænkes indført på
sikring af toiletter
2OO-25O af de først anskaffede UIC-standardvogne (typ," Y) werf den løbende revision og i forbindelse med vognenes forberedelse for automatkobling.
En vis mo<ler:nisering af godswogne finder endvidere sted i trCentralværksted
Århustt. Ombygningen af loO stk. Gs-vogne
tiI lukkede isolerede vogne, litra 1tr1ps
og 40 stk. Gklms-vo€Ine til pulverbehold.ervogne, litra Ucs er netop afsluttet
(siasle Ucs-vogn er afJ.eweret i januar);
modernisering af 4Z stt. råsukkerbeholdervogne, litra Ud ved anvendelse af
Gklms-underwogne er påbegyndt - nyt J.itra
Uds: 911 o OoO - 911 o o41.

rrAklil og xBksrl
hermed b.l-iver de planlagte
r'1rt betrÅnit trhw. rrEnstr. (Unaertitra
til
rrstyreledningerI
for MO-tog
tyder nemlig
som
skal
vogne
nævnte
ovenfor
og
de
bekendt anvendes i MX-/I{Y-styrevognstog
t'styresystemrr.
- med et ganske andet

Nyhederne på d.e
stilte B-vogne:

foreløbig sidste Io be-

1) 81å kontrollys for den automatiske
trykluf tbet jente tlørlukning.
2) Nye letnetaldrejefoldedøre af rrsvejtsisktr type og tre indstignin6strin.
f) Indbyggede slutsj.gnaler i endegavlen.
( K.E.Jørgensen ).
ttlrloderniseringsprogrammettt ( s. t' Jernbanentf , nr. 6/68 - siae 1orl15 ) for personvogne fortsaetter planmæssigt i rrCentraJ-værksted Arhusrr; af ttJ. serierr, der
omfatter i alt llJ vogne (55 stt. AV og
6O stt<. CC), var der ved udgangen af L)JO
ombygget 25 stk. ABw, 29 stk. Bg og 6 stk.
Bgc; i værkstedet befandt sig 1J stk.
ABw, B stk. Bg og 2 stk. Bgc; der resterer herefter af serien: 1! stk. ABh (AV)
og 1! stk. ngh (cc), der wiJ. blive ombygget til ARw hhv. 1l stk. Bg og 2 stk.
Bgc . trCentratværksted Københavnrr af1 everede i december den første moderniserede Bf-wogn: 27-65 322, af en serie på
ti stykker (vogne bygget i L959); wed
befandt sig to vogne i wærkårsskiftet
stedet for ombygning. I en artikel af
maskinchef D. Risbjerg Thomsen: rrRedre
komfort i personwognenett - i I'Ving:ehjuJ.etr', nr. 2/7L - findes en beskrivelse
(m,/fotos) af den ombyggede Bf-vogn.
("3ZZtt var i øwrigt med i foreningens 1Oårs tt jubilæumstogtr til Mogenstrup). I'Moderniseringsprogrammetl afsluttes antagelig med ombygning af 3 stk. Bgoh-vogne tiJ. Bgo (de øvrige syv vogne, tid1.
Iitra CD, er al1erede ombygget i tr1. serien) og )-9 stk. ABh-vogne:38-67 273 3a-6t 285, 38-6t 287 - 38-6L 292 samt
ABv 38-61 286 til- nDw (2. klasse og rejsegodsafdeling) ; \286tt ombygges således
endnu engang - vognen var som bekendt
rrprototype!' for ÅBv-moderniseringen. Derudower kan det forventes, at de ti Bfvogne leweret i L964 og de ti Afh-vogne

for Køgebugtbanen skriAnlægsarbejderne
der nu - efter anlæ6;sstoppets ophør planmæssigt fremad. Overførselsanlæggeog Sydne for Vestbanen (ved Belvedere)
i midten af
havnsgade er næsten færdige;
februar påbegyndtes opgrawning af depotsporene 110-112 og 121 på begge sider af
(S-togs remisen)
Enghave depotværksted
for at give plads for anlæg af nye togpå KøwejssJror (Køgebugtbanens indføring
benhawn H.). (Dette har medført øget nopå Vanløse
af S-banemateriel
vernatningt'
samt at al ti1- og afog Holte stationer
E er flyttet
af wogne for linie
kobling
Hilferød).
tiI
Svaat forbindelsesbanen
Det forlyder,
nemø11en-Xøbenhavn L. wi]. få en ændret
så1e<les at clen nye strækning
.linieføring,
fra Lyngbywej mod Emdrup;
føres direkte
påbegyndes i september
anlægsarbejderne
åbningen af Ya1J.ensbæk79?2 - efter
Citybanen Ihænger i en tynd
strækningen.
som
idet såvel trafikministeren
trådt',
er mere stemte for en widere
statsbanerne
udbygning af S-banerne i Københavns omegn - oB senere - en udbygning af Boulewardbanen med et 5. og 6. hovedspor.
7

Et nyt tnidtJ'iggende overhalingsspor
(spor 2) på Niwå station b].ew taget i
brug den 9. december.
Automatisk linieblokan1æg for stræknin_
gen Roskilde-LeJre bJ.ew taget i brug den
24. september. Den 23. november b.lev et
nyt re1æsikringsanJ-æg taget i brug på Røa_
kærsbro station. Den 2. december b]-ev
tomatisk linieblokanlæg for strækningen"rVg.i].e H.-Hedensted taget i brug (og Dau_
gård station, der officieJ.t havd.e været
nedIagt siden køreplansskiftet
i maj,
bortfaldt
som togfølgestation);
automa_
ti sk liniebrokanlæg Iledensted.-Horsens
forventes at kunne tages i brug senest
ved overgang ti1 sommerkøreplan i år,
trvorefter Hatting station kan nedlægges.
Et nyt re1æsikringsanlæg for Nivå stati_
on b1ew taget i brug den p. d;cemb"r:og den 14. januar indkob1edes strækningen TVis-Holstehro i fjernstyringen,
hwor_
ertei-EaETrise-;A1ems Iatio"".
( å"e' j.kx"Brande og Herning) på strækningen VejJ-e
H.-HoJ.stebro fjernstyres
fra FC Herning.
Den.

europæiske kørepJ.anskonference (nfX/

CEH) bl-ev afho-Idt i prag i dagene t5.-25.

september, den internationale
rejseburea_
særtogskonference (cf:fl/fnsx)
i Bourne_
mouth i dagene 27.-3O. oktober og _ en_
delig - den internationale
godstogskøre_
planskonference (ncx/ceu) i lladrid i da_
gene !.-11. november.
På førstnæwnte konference bJ-ev køreplans_
perioderne L97t/23 fastlagt såJ-edes:
SommerkørepJ-an IlJl
Z3/5
Z5/9
Vinterkøreptan t97t/72 26/9 -- 27/5
Sommerkøreptan l)J2
ZB/5 - 3O/9
Vinterkøreplan t97Z/73 t/7O_ 30/5.
Køreplansarbejdet i forbindelse med den
inden1andske trafik har længe været i
gang. Opgaven er meget vanskelig på grund
af en indtruffen anspændt situation med
hensyn ti1 mangeJ. på J.okomotiwlrersonale
og treekkraft. Køreplanen gennemgås for
tiden med henblik på personalebesparend.e
begrænsninger, men disse modvirkes af den
stigende godstrafik,
nawn-lig i de international.e forbindeJ.ser, som nødvendiggør
merkørse1, og den tiltagende persontra_
fik, dels i fjernforbinde1serne
(owerta_
gelse af DFDS-trafik), rieJ.s i botl- g/arbe jclspladstrafikken
omkring København.
lndskrænknin6lerne wiI derfor iseer ramme
swagt benyttede Jrersontog på uaktue11le
tider på flere forske-llige strækninger.
Ved en l. behandling i Folketinget, fre_

dag den l. februar,
blew J.oven om indsti1.ling
af driften/omdannelse
tiJ. gods_
baner på,/af en række sidebaner,
som anbe_
falet
af sidebaneudvalget,
vedtaget.
Loven
er en rrbemyndige-Lseslovt'det forventes
den iværksættes
fr.o.m.
den 21. maj. yed
redaktionens
sJ.utning var der endnu ikke
truffet
bestemmelse om HTJts kørseI Hørlg,SIagelse.
I forbindelse
med indstiL-1.ingen
af
DFDS-mterne me11em København og Årnusr/
Ått o.g indlagcles som bekenclt bL. a. to nye
nattog (toe 9l/48)
me11em Købentravn og
Alborg på forsøgsvis
basis,
idet det var

8

de rejsende har i overwejende grad valgt
at benytte dagtog. Stigningen i nat.rej_
serne nat efter mandage-torsdage og nat
efter 1ørdage har således ikke været
større, end at de rejsende kan rrabsorbe_
resrr.af togene 95 og 20 (ekstra 1igge_
vogn). Togene !f og 48 1øb derfo" ;å.gJ-igu sidste gang natten efter den 24. ja_
nuar - og løber herefter kun nat efter
fredage og søn-og helligdage (med visse
udwide-Iser/indskrænkninger omkring på_
ske og pinse ) .

for nødvendigt at omnummerere de inter_
nationale tog på Sydbanen endnu engang,
så1edes at d.er bI.a. benyttes numre i
2OO-serien, der hidti.l- har været forbe_
ho-Idt tog på Nordvestbanen; disse får nu
numre i JOO-serien.
Med uclgangen af december nedJ.agcles
driftsområderne København og Årfrus ("f_
ter en t'levetidrt på kun ni måneder),
hworefter de hidtil
uncl.er driftsområder_
ne hørende funktioner hen,Iagdes direkte
under chefen for driftstjenesten.
Drifts_
tjenestens tjenestefordeling
centralise_
res i Københawn, medens de øvrige funkti_
oner (togkontor (togledelse),
to6forstærkning og turliste)
indtil videre ud_
føres fra de hidtidige kontorer i Køben_
hawn og Århus.
Den 1. december omdannedes I-1 skov sta_
tion ti1 trinbræt med sidesl,oif-Elr.e
da_
to nedlagdes XonFsho]m sidespor (på gods_
banen Skjern-Videbæk), sidesporet havde
dog på grund af sporets tilstand ikke væ_

f .n. ti-1 : trnedes Hø jslev station til- trin_
bræt med sidespor (aog staclis fjernsty_
ret krydsningsstation ) . i)en -L , no-r, .
ItStatsbanernerr

redigeres

af E.R. Jonsen.

#
Et ameri-kansk j' robaneselskab har
taget et nyt reklameslagord i brug:
ItEndnu er intet af vore tog blevet
bortført ti]. Cuba!tl
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Til. 1okal-t brug er to PJ-wogne (Z7B og
279) ombyggede på LJ's værkiteder tiJ.
ba1lastvogne. Det 1ænge sawnede opstiJ.lingsspor i kulgården i Maribo kan nu
forventes anJ.agt, idet LJ som jubilæumsgave forærede DJK et stykke af sit hjerte
- et såkalclt hjertestykke med tiJ.hørende
sporskif te ,l Naeppe hawde direktør S.D.
Brandt giwet forsamlingen denne g1ædelige meddelelse, før koJ-J.ega E. Johansen,
OHJ/HTJ, forærede DJK Danmarks Iængste
personwogn til stor jubel for de tilste_
deværende - måske lige mecl undtagelse af
de implicerede i I.IBJ.

Pri vat banerne

CnSr/HfHJr
GDS har

ryddet op i sit rullende materieJ., der idag består af Y-materie11et,
L I og 2, Sm 1 og !, C 41 og 42 samt det
udlejede damploko nr. I1. A1t øvrigt materie.l- er udrangeret. HFIIJ har udrangeret sit skinnebusmateriel pånær Sm 2;
af de lejede DSR Co-vo6;ne er der nu kun
fire tiIbage i driftz CO 2553,2554,
2653 oe 2654. Bogierne med rulleJ.ejer
fra den i Frederiksværk ophuggede CO
2547 er overført ti1 rejsegoååwogn DK
78.
HHJ

Sm I og 22, Sp 1 og 2 er nyreviderede,
og IvI 2 har atter wæret i drif t. E /1 og
E 81 ( tiar. E 45 ) ophussedes i L9?o. Ai
godsvogne har banen nu kun 6 e-vogne og
2 Pf tilbage ti1 1oka1e transporter.

Skitse over LJ ballastvogn ex PJ 2/8.
Trykluftbrense.
(rer Topp Nielsen).

LJ

Banens nye radioan1æg (med basisstation
i Maribo) Utev ta6et i bnrg den !. februar - t'officieltr
- i forbindelse med en
præsentation for bestyreJ.serr og pressenr
som også fik lej].ighed ti]. at bese de
to nye ilindwikledeil overkørse1san1æg i
Nakskov + re-Læsikringsan1ægget sammesteds.
f Maribo så man også - LJ M 14 ( tiar. De_
gerfors og TXVJ), som var færdigrewideret
i december og sat j_ fineste stand. Ingen
vover mere at kalde den for t'det rygende
komfurrr, men sJ.emme drenge snakker om
Isporrettemaskinenrt. Der knækkede et par
skinner i Bandholm, da der kørtes 5OO t
kunstgødning til Qvades magasiner dersteds, men det kan næppe være NI 14's
skyld så meget som de lO t pr. vo{Tn. Siden rnarts l)JO bar l.J ikke haft nogen
brugeJ-ig sneplow, og en forventet hjælp
fra DSR udeblev. Det besluttedes da at
montere en hydrauJ.isk op- og nedhejselig
snenåese på tu t4, hwilket skete (raurixat
rtRimas't

SB

M 5 (ex RØHJ) ophugges i Vejle.

TGOJ YCos 52 i Helsingor,

)

5. dec.1970.
V. Ch r i stensen )

( P.

.

HTJlOHJ

Dobbel,tvognen oHJ C 2O4/2O5, der som
owenfor næwnt er tilgået DJK som jubiJ-æumsgave, er sat sarnmen af to tidligere
KS-personvogne og suppleret med dele fra
fJ.ere andre baner. KS C J war bygget i
L)l) og C 9 L L92O. Så kan man gætte på,
hvilken af dem der blew ti1 hwad ! Fra
den store svenske 1;riwatbane TGOJ er indkøbt en skinhebusmotorvogn (YCos 5g), den
sidste af en serie på fire, hvoraf HTJ/
OHJ allerede har købt de to (den fjerde
kører på den swensk an1agte ma1mbane i
Liberia).
Vognen har i cle seneste år været anvendt som ttinspektionsbusstr, den
har derfor konferencebord og kun 16 siddepladser; værkstedet i Holbæk ombygger
den nu til trHTJ/OHJ-stanclardr'.
Ved Højbygårdsvel marts 1970.
Plov 4 afsporet - op h uggedes
på stedet(Just Andersen).

HP

Hirtsha.l's Havneråd har igangsat en udwide1se af rangerterrænet på østhawnen.
Herwed vi1 bl.a. 1æssesporet blive forlænget med ca. 25O meter. Jordarbejdet,
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linie.
anført med punkteret
er rrdvidelsen
hele
til
Højdeangivelserne
er afrundet
sporforbindeJ-se
meter. Den overstregede
taget op. (Tek"t
sin tid blive
vil
til
Preben Bech).
og tegning:

bortgravder er i fuld BanB, omfatter
sand og ler.
ning af ca. 25.OOO kubikmeter
påbegyndt
forventes
Selwe sporarbejdet
af,
er nødwendiggjort
til
maj. Ildvidelsen
dels at man for et par år siden oPtog
dels af den
sporene wed auktionshallerne,
til
med .jernbanefærgerne
stigende trafik
På den skematiske sJrorplan
Xristiansand.

Søndag den

14. marts

ttPrivattranernert

af P. Thomassen.

Udflugtsbilletten giver val-Sfrihecl mellera disse to muligheder for hjemrejse.

1971:

Uclflugt over
TØ

redigeres

I,I,ØSE-H øNG.S IÅGEI,SE.DA UIiO SE-SKÆIS KØR

Prj-s for deltagelse:
Fra l(øbenhavn og Roskilde ......"'
.......
Fra Tø1Iøs€ oor.

og retur.
af
og
arbejclstog
som
særfremføres
Toget
Høng-TølLøse Jernbanes G-maskine, rrr. 625.

kr' 5orkr. 4or-

Tilmel-de1se sker snarest - og senest tirsd'ag
den g.narts - ved at indbetale
nævnte beløb på Po.stgirokonto

Planen for uclflugten ser således ud.:
afg. k1. 8.24 (tog 227)
København H ...
afg. kI. 8.51
Roskilde ......
Tø11øse
. ank. kl. 9.o9

11 1o o5, adresseret ti1:
Dansk Jernbane-KIub
Udf1ugtsaf491:ingen :
Alsvej 4 B r.r. 3t7,

Tø1]øse
. afg. kl. 9.26
Arbejdstog: St. I"ier1øse-Di.analund
VancltaP.ing i Stenlille.
ank. k1.11.I5
Slage1se
af g. id.11.Jo
Slagelse . .... .
Arbe jdstog: S1-agelse-Dalmose.
ank. k1.12.4o
Skæ1skør
i
på
PoSTGÅRDEN
hotel
Frokost

297o Børshoho.

KvitteringskuPonen, der skal nedbringes, ombyttes med kontrolbiJ.J.et i toget.

Deltagere, der ønsker serveret frokostplatte
å kr. 15r- på hotel PosrGÅRDEltr i skæIskør mærker 'rKupon ti1 modta;Frenrr med et 'riirr. Ingen
forudbetaling.
I{eclbragt mad kan indtages på nosToÅnout.

SkæIskør.
afg. kJ-.14.3o

SkæIskør......
Arbe jclstog : Dalmose-Slagelse.
ank. k1.15.4o
Slagelse
. ank. kl.L?,18
TøIIøse ......
Hjemrejse kan ske enten fra
SIagelse af8.k1.15.45, ank. Kbhvn.i{. kl-.17.11r
elIer fra
TøI1øse afg. kI.18oool aDk. Kbhvn.H. kl.18.51.

P.o.R.

P.S. Der kan evt. ske en ændring i ankomstticlspunktet tit Skælskør.
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Foreni ngsnYt
Jubilæumsf esten,

15.

Jernbanen startede som et teknisk vi-dunder. 0veralt vi-fle man have jernbane og stationer.
Senere fulgte andre befordringsmidlerr efter
1. verdenskri6 autornobilenr efter 2. verdenskrig f1y'et. TiI bilerne byggedes veje og parkering;spladser, senere bl-ev de-u lufthavnenet
der blev statussymbolet.
I Dansk Jernbane-lilub's første tiår, 5o'

ian. 1971.

Fredag den 15. januar 1!/1, fejrecies DJK's
lo-års jubilæum i rrKarnappenrr, iliels iiernmingsens Gade Io, København K.
I festmiddagen deltog ialt ca. 15o personer, og selv om man havde lagt et stort program for aftenen, forløb a1t j- en rolig og behagelig afslappet stemni-ng, hvor alle kunne
fø1e sig velkomne.
Under middagen talte bl.a. direktør S.D.
Brandt fra Lol]-andsbanen og dj-rektør E.Johansen fra Od.sherreds og Høng-Tø11øse Jernbaner.
Begge direktører talJreoe DJIi for klubbens
virke i jernbanernes interesser og hver for
sig afsluttede de med at overbringe DJK en gave - rruden clog at medbringe denrr.
Fra LJ raodtog klubben en hjertesag - et
såkaldt hjertest}.ld<e - hvilket konr meget be1ejIig't. DJti har nernlig i. d.e sidste par år
mere end nogen si-nde ønshet at kunne få anlagt

ernerstagnerede DSts's trafili, ydelserne i person- og tonirilorneter var de samrne i 1967 son
i 196o. Det var en periode, hvor o,,:å DSB nåite søge at tilpasse slg udviklingen.
i.ian kan nu spØrseron jernbanerne ]ran få et
come-back, og generaldirektøren rnente, at
jernbanerne har et forrnåI, spørgsmå1et er, cm
de fornår at forny si6. Vil 7o'etne bringe
dette vendepunl:t? Ja, rnuligheden er tilstedet
i 6o'erne har cier været en stor transportstigning, uden at jernbanerne har haft and.el deri-.
De øvrige transportmidler vi1 i de kom-mende
år møde på kapacitetsvanskelighederr selv for

et opstillingsspor i d.en famøse kulgård ved
remisen i l,laribo, og an1ægget er herrned muliggjort.
Gaven fra OHJ var skam heller i-kl-.e at foragte, idet klubben herfra nodtog ikke alene
banens, men landets 1ængste personvo6^' C 2o4/
ZoJ. Yognen ("p"a rullende museum'r) e riom
nævnt andetsteds i bladet, sat samnen af rdelerr fra adskillige af landets privatbanerr oB
alene af den grund. en attraktion.
Efter middagen gik gæsterne neri i den store mødesal, hvor man fort"satte afterren med et
foredrag holdt af Statsbanernes generaldirektør Povl EjeIt.
I foyeren havde Statsbanernes reklametjeneste på nyd.eligste måde rrfikset oprr med blomster og adskillige af de smu1-.ke nodellerr som
DSB ejer af sit materiel.

luftfarten vil der blive problener. i"len jernbanen er kLar, kapaciteten er til stede.
Generaldirelitøren sammenlignede en dobbeltsporet je:'nbane rned vejbaner. Den japanske
Tokaid.o-linie befordrer daglig '! million rejsende, og det er salrtidig den jernbane i verden, der giver det største overskud, 28o mi1lioner kroner i de første 5 år.
Europas jernbaner har en stor uudnyttet
kapacitet på personbefordri-ngens område, på
godstrafikkens område er kar;aciteten bedre udn;'ttet. Til befordring af err skibsladning containere, ca. looo stk.rkræves af jernbanen 1o
tog hver med to mands betjenin6, ialt 2o mand.
Ilvis sanune antal containere skal befordres ad.
tandevejen vil det kræve ca. 1oo lastbil-er =
ca. 1oo mand. Endvidere vi1 clen kol-lektive
trafik formodentlig være overlegen alene på
grund af udgifterne størrelse.
Også indenfor forureningsområdet fremhæves
jernbanen som den mindst forurenende. Indenfor
jernbanedriften sker der også forholdsvis få
ulykker, der skal sammenlignes med de ca. looo
dræbte og ca. 2?.ooo sårede, som landevejstrafikken herhjenme årligt kræver. Har vi endvid.ere i vore dage tid til at sidde i trafik -

Generaldirektøren inclledte raed at omtale
sIægtskabet nellem rrhobbyister" og DSB, - hobbyisterne har expertise! IIan ta},kede for indbydelsen til jubilæumsfesten og gik derefter
over tj-I at give sit foredrag tJ-t1en: De kommende 1o år i-ndenfor DSB.
Generaldirektøren referede noget af en artikel i et norsk tidskrlftr der beklageder at
jernbanen var blevet opfundet før automobilet.

propper
't

L

1
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Den teknologiske udvikling vi1 bringe
jernbanerne ud af stiLstand. Er der flere muligheder? Ja, yderligere automatisering, gasturbj-ne, hurvestyring, trDB-styringrkybernetik.
Jernbanen er usædvanli_g egnet for EDB-styring.
Eksperterne går fra flytrafikkens problemer 06 giver sig i J-ag ned at udvikle jernbanens nye livsmønster, efterhånden som d.e vågner op og ser det umådelige store arbejdsfelt.
På personbefordringens område må de to
ting, ironfort og service både på det ru.l!-ende
materiel oB på stationernervære det væsent-

og nuligvis er det kun begyndel_sen af dea øn_
sked.e udvikling af godstrafikken.
Der er indenfor DSB også andet encl gods_
og personbefordring, bI.a. søfartsafdelingen.
Statsbanerne er d.et største personrederi i Dan_
mark.
DSB har desud.en et stort veluclviklet rute_
bil-net, og generald.irektøren nævnte, at man
indenfor DSB synes det er ttlandets busserr.
Det er hvad jernbanerne vil satse på at gø_
re i fremtiden. Evis.det nu lykhes vi1 man så
søge at vise sig som værende moderne og tids_

ligste. Såve1 indre som ydre faciliteter roå
være i orden, således at man kan udnytte tiden
f ornuf t j-gt, når r,ran re jser.

svarende?

Her melder clesign-problenet sj-g. DSB er
allerede nu bedre end deres image, og derfor
vil nan forbedre sit design. I,lan har entreret
med de dygti-gste folk på clette område, for at
sikre den bedst mulige bistaacl.
I,lan vil skabe et nyt ansigt ud.ailtil, bringe jernbaaen ud af stagnatiou og leve op ti1
forventningerne.
Lad os håbe.at vi om 1o år kan sige, at
det lyirkedes.
Generaldirektøren sluttede med. at ønske
DJK til lykke med de 1o år og ta-kke for d.en
støtte en foreningr at den art, yder DSB.

Stationerne sllal være attraktive - fristend.e for publikuu - og køreplanerne gøre rrstive,,
i større udstrækning; og her må man kunne udvise større hastigheder og h;.ppigere toggang.
f foririndelse hermed nævnte generaldirektøren
vigti-gheden af de faste forbindelser i sted.et
for færgerne, man altid kritiseres for på
grund af overskuddet.
Indenfor godsbefordringen må man gøre sig
klart at man er transportør, og derfor må k1a_
re hele transporten fra dør til_ dør. Iiertil
har vi bl.a. for få sidespor, der er f.eks i
Tyskland over 10.ooo af dern.

Efter generaldirektørens fored.rag vistes
først den fornøjelige filn ,rHvad der vilte have været sket, hvis bilen var opfundet før
togeltt, og aftenen afsluttedes med at fore_
ningens medlem p.Ihmann viste et udpluk af sine fi1m, optaget på D.fX's udflugter i de sid_
ste år.
Skal man kort sige noget om denne aftenl
må det blive noget j retning af: En velarranger.et aften med et alsidigt trlrogram, son
dens delta5er-e hun kan taldie for.
E.S.,/

O.C.I,1.P

lugten til Næstved med
den 17. januar 1971.

Udf

Foreningens 1o-års jubilæun den 15. jr.uar
fejredes den 1/. januar som det hører sig tit
med en udflugt med DSB-damplokomotiv litra E
978,

Generaldirektør Povl Hlelt.
( A.

E 978

Bergh)

Knuclepunktsfanken må man også

satse på både indenfor person- og godsbefordringen. Det
nyeste i-ndenfor godsbefordringen er container_
ne. Denne form for transport er i stadig vækst

var festligt pyntet op ned flag
og papskilte, og på førerpladsen stod rrvortlr
faste personale, en slags sikkerhed for gode
fo tokørs1er.
l:,laskinen
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Stammen

var naturligvis en rægte

DJKrr_ op-

rangering af rejsegodsvogn+tre personvogne, i
tlette tilfæIde af så forskellig art, at alles
interesser vist skuIle være tilgodeset: storrumsvognen Bf, den moderne sidegangsvoga litra
Bg samt - til g1æde for tørstige og sultne
sjæ1e - restaurationsvognen Buh, der var med
en særdeles charmerende betjening i dagens anledning.
I{el1ern København H og Køge fremførtes toget som 6ærtog, og på den naturskønne strækning mellem Køge og Haslev bley der Iejlighed
til for interesserede at få p1øret skoene på
nogle iøvrigt meget fine fotostop.
For at glæde de mange Mo-fans, vi har i
foreningen, blev stammen forspænd.t en sådan
maskine fra Næstved ti1 l,iogenstrup, hvor man
fi-k sig et godt og solidt foer på den d6r beliggende kro.
I Næstved var tågen i nellerotiden blevet
så tæt, at den eneste gennemfør1ige fotografering vi11e resultere i stenningsbilleder, hvis
man da iki<e hengav sig ti1 sørgmodige betragtninger over de ire d.amplokornoti_ver, der står
o:cstaldet i remisen der.
Efter et par tiners forløb vendte kro6æs;erne ti-1ba6e t1l_ I{æstvedr og på tilba3.eve jen
tir København -'-i< E 978 lov til- at vise, at
det iL;ke kun er diesel, der kan køre stærkt.
-- Vi kan kun g1æd.e os over, at denne maskj-ne
er ti1 rådighed endnu en stakket stund!

Trofast lokomotivpersonale :
Lok.-fører E. Grandt (th) og
lok.-fyrbøder E.J. Hellesen.
(A.Bersh)

Joen Jensen.

E 978 for DJK's
jubilæumstog,
17. jan, 1971.
(G.W. Christensen)

13

Kommende moder
og udflugter

Kontingenter og gaver.
For at tage det sidste først: Kassereren
og dermed DJK har atter j- år kunnet g1æde sig
over at have nodtaget talrige frivilli6e
bidrag samrrren ned kontingentet, både fra vore
trofaste årligt tilbagevæ:'ende rrmæcenerrr og
fra nye medlemner og givere. Det er os unuligt
at tahke alle bidragsyd.erne, så vi må acl denne
vej takke for oI-fervj-1jen. Ethvert be1øb er
særdeles vel-korarnent, ilihe mindst af hensyn tiI

Søndag den

14. marts: UdfJ-ugt

med.

G 625,

Høng-Tøl-l-øse Jernbanes G-maskine, TØLIØSEE -DA LI.IO S E-S K.slLS KØR o g r e tur.
(se progrannet for turen på side 1o.)

HØi'lG-S LAGELS

17. marts kI. 2o i r,Karnappen'r,
Niels Hermingsens Gad.e lor runderetagen (fifte
sal), ll53 København K. I'.edlerosmøde: Foredrag
on I{HVJ samt fil-nsforevisning.
Onsdag den

L'l -.i^+

lien så er der kontingenterne! Pr. l-5. februar l97l ]nar ca, 75 % af nedlerunerne beialt
kontin6entet ( rnedlemstal-fet er nu 116), hvi-Iket er relcord i DJK's historie). Vi henstiller
ti1 de mere end 2lo rned.lenrrer, som stadig ilCre
har betalt kon.Lingent for I)Jl, om at snarest
at indbetale bel-øbet til kassereren, l.logens
Bruun, Ahornvej 18, J6jo ØIstykkel postgirokonto !> tO to.
llvert år har flere frivilli-ge medarbejdere
rnåttet bruge adskillige tiner ti1 udsendelse
af ry}:kerskrivefser, son tik:red har kostet DJl(
en de1 penge i porto og tryksagerr- Iad os få
d.enne del af den e1Iers så f,ine statistik ned
på et minimum.
Hvis man ikke 1ængere ønsker at være medlern, bedes det venligst med.delt os pr. t1f.
eller brevkort, så vi kan reducere antallet af
rykkerskri.velser nest muligt. Det er en ær1ig
sag, at rnan ønsker at udgå oå grund af svigtende interesse, af økonomislce årsager, på
grund af studier, bor'urejse for Iængere tid
el1er hvilkensomhelst anden plausibel grund.
Det imidlertid kedeligt, at der hvert år
rnå s]-ettes en hel del rnedlenner udelukkende
på grund af restance.
I(ontingentet er stadig kr. 15r- for medlemmer over 18 år og kr. 25r- for juniores.
Husk venligst at anføre Deres medlemsnurnmer
ved indbetalingen.
NB! Det er ikke nr. ZJli det er DJK's nr.
hos Avispostkontoret (nedlen rLT. 237 har for! ).
1ængst betalt

2l.marts kI. 11.oo afholdes 2.
ekstraordinære generalforsa.nling i rrKarnappenrr,
Ni-e1s Hemmingsens Gade 1o, underetaget, l\Ji
Søndag den

Iiøbenhavn K.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. .AJndring af lovenes § f og § 4, se nedenfor.
De vedtagne lovændringer vil have gyl.dighed fra og med den 22. marts 1971.

Bestyrelsens ændringsforslag ti
lovene:

I

I § , udgår følgende: rrEkstraordinær generalforsanling afhold.es i- en week-end.tl
§ 4 foreslås ændret såIedes:

§4.
Bestyrelsen består af en formand og 5 nedJ.ernmer valgt af generalforsamlingen samt af 1
meqlen for hver lokalafdeling, valgt af lokalafdelingens generalforsa-Iing. Derudover væ1ges 2 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Endvidere vælger lokalafdelingerne
1 personlig suppleant for hvert ,ådl"r, valgt
af lokalafdelingerne.
Formanden og den på generalforsamlingen
valgte øvrige bestyrelse, revisorer og suppleanter vælges for 2 år, således at 3 af beetyrelseus medlemmer, I suppleant, 1 revisor og
1 revisorsuppleant afgår i lige årstaI; formanden og de øvrige i ulige årstaI. Medlemmerr
valgt af lokalafdelj-ngerne, samt deres personlige suppleanter, afgår hvert år.
De personer, indenfor hver kategori, der
opnår størst stemmetal ved generalforsanlingen
anse6 for valgt.
Formand.en og den øvrige bestyrelse fordeler bvervene indbyrdes og er berettiget tiI
at foretage a1le dispositioner, der falcler

P.T.

14

indenfor foreningens formål.
Iagen forpligtelse kan påtages og ingen
udgift afholdes uden bemyndigelse fra besty_
relsen.
For forpligtelser, der er påtaget på foreningens vegne, hæfter dennes formue, og der
kan intet krav gøres gælilende mod de enkelte

torne 5 og ? på dagsordenen skal være formanden i hænde senest den 11. april 1921 - fors1ag, d.er ønskes bekendtgjort for medlemmerne
ind.en generalforsamlingen - dog den 14. marts
197r.
København, i januar 1!/1.
BESTYRELSEN

medlenmer.

Det understreged.e er de nye tilføjelser

i

§4.
De gælilende J-ove for Dansk Jernbane_Klub

findes på side 15 i nr. 41969 af fore_
ningens tid.sskrift rrJernbanenn.
lcan

København, i januar t9?t.

Bogan meldelse.
O. J. Koch & A. E. Kur land:
PRIVATBANEMATERIEL 1.
Det er al-tid glæde1i1;',, at f lere habile
mod.elbyggere fi-nder sardiLen og får udarbejde*,
en bog til gIæde og hjæ1p for interessefæIler.
lied nævnte bog ha-r. de skabt en virlieli; bru_
geli; og nyttig oversi_gt over forsltelligt pri_
vaibanenaterj-e11 de:' er f o+"os i stort f ornat
(bogen er i tværfonlat ea. A 4 o,, meC ringrJ/5, sa_ cien er nem oS handy at behandle). De
tilsvarende tegninger ledsa6es af data for de
påEældende vogne - et prisværdigt initia.i:iv,
for det er helcrir;vis de flestc rnodelini,er€sse_
rede, der ogsl: e:, jernbanehistorlsl; rnleresse_
rede. Lllnrivide:.e j_ndeholder bogen rAlment om
vognbygning" r off sporlægning, sl.,:r_nneprofiler

BESTYHELSEN

Ordinær generalforsaml ing
Søndag den 25. april l<1. 11.oo afholdes
ordinær generalforsamling i,rKarnappenn,
Niels Hemmingsens Gade 1o, underetagen, 11!J
Københava K.

Dagsorden
I. VaIg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i
det forløbne å-r og oplysning on p1anerr.e for det konmende år.
l. Godkendelse af det reviderede årslegnskab, der viJ- blive tj_Isend.t ne .eLrerue senest 14 dage f ør genera-l f ,r :ac,l_ir^8€tr'

4. Fastsættelse af kontingent c- :;tar3e_
sesgebyr for året l9?2.
5. Valg af medlemner tiI best;:refsen r1.v.

o5 hju1.
Kun to ar:ker: Enlief te af f otop;r:tf i-erne
,kunne være bedre udvalgt o6, gengivne, og et
pa.r trj-sie s1-avefejl burde iere und5åed.e.
3og:en hern på det bedste anbef ales. Den kos+'er kun ir.r. 1l ,- i_nhl . mons cL porto, og den
fås veci irr<isendelse af bel-obe," lå postanvisnin6, ved check ell-er ved indbetaling på postgirokonto a7 2o 70, A.E. Kurland, liggo Barfods A116 2o, ZlJo Bal1erup.

Følgenile nedlemmer af best.,:':1sen n.v.
er på valg:
Birger Wilcke (fornand),

Erik B. Jonsen,
Mogens Bruun,

Stig Thoke-Jensen.
Poul Skebye Rasmussen (suppleant),
B.K. Ibhol-t (revisor) og
Th. Ring Eansen (revisorsuppleant).
SantJ-ige ovenfor nævnte er villige
genvalg.
5. Indkonne forslag.

Drn

ti1

7. Eventuelt.
henledes på, at forslag tiJvalg af bestyrelsesmedlemmer m.v. og tiI punkOpmærksomheden
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MHV'I

L=-J

MariagEr- Handest Veteranjern bane
I Handest skal der ryddes op og IT'J C z
opstilles sorn blikfang, ventesal, spise- og
toiletvogn. lted hensyn til materiellet så er
HV , i orden, rootorvognene er ved at blive-Teparerede, den havarerede ETJ Sn I bliver skiftet ucl ned FFJ Sro 14, og endelig skal- 4 personvogne klargøres b1.a. med 1ys og varme.

Referat af mødet den

24. jan 1971
Erfariugerne fra den første Eæ6oa og heruuder regnskabet, der viser et underskud for
L97o på kr. 4.Joo, var grundlaget for drøfte1se i grupper om det frentidige arbejde.
Der var enighecl om at fortsætte driften
og også flertal for at fastholile ideen om at
skabe rrPrivatbanenrr som beskrevet i forrige
nurruner af blaclet, omend det nåtte konstateres,
at mangel på arbejdskraft, penge og værksted
ikke foreløbig nuliggjorde en realisering.
Der kom ingen epokegørenile forslag tiI
forbedring af økonomien. Udgifterne kan ikke
mj.ndskes, da de i forvejen ligger under det
nødvendige minimuu. For at øge indtægterne må
der skaffes flere passagerer. Forslag om øget
reklamevirksomhed, bedre faciliteter
for pub1ikum, letfattelige køreplaner med spise- og
turforslag, mere turistpop etc.
Vore PR-foIk arbejder videre med ideerne,
og på et driftsudvalgsnøde d,en 4/Z blev vedr
taget en kørepIan, der dels inødekommer di.sse
forslag, dels giver p1ad.s ti1 eksperimenter.
Et forslag om oprettelse af en direkte
støtteforening vi1 blive undersøgt1 og resultatet forelagt HIIVJ's generalfors=.1ing.
En af årsagerne ti1 det dårlige økonomiske resultat har været den manglende incitægt
fra særtog, hvilket ikke skyldes manglende
henvendelserrmen udelukkende, at den ønskede
kørse1 sku1le finde sted på Iørdage. Der er
derfor til i.tinisteriet for offentlige arbejder fremsendt anmodning om ændring af koncessionsbetingelserne for at muliggøre kørseI på

Problernet med sporanlæg og den meget nødvendige remise har d.et staclig ikke været muligt at fj.nde nogen enclelig løsni.ng på.
Udover ciette meget håndfaste skal der arrangeres kursus i sikkerhedstjeneste og senere kursus for motorførere. (Hedetofts forslag
fra februar l)lo til uddannelse af dånppersonale ligger stadig ubesvaret hen i en ministerie]- skrivebordsskuffe). Endvidere har pR-folkene og trafikafdelingen også et og andet at
kigge på.
spørgsmå1et om arbejdsforner og arbejdsfordeling blev også drøftet i Langå, men uden
resultat. I'leningerne herom var meget spredte
og ildre tilstrække1j-gt fornulerede.
yå det tidligere nævnte driftsuilvalgsmød.e
blev det derefter vedtaget at prøve gennemført følgende:
De arbejder, der skal udføres, fastlægges
i grove træk af driftsudvalget, der derefter
vi1 anmod.e de medlemmer, som udvalget mener
har gode forudsætninger d.erfor, om at danne
en li11e arbejdsgruppe for hvert erkelt arbejde. Disse arbejdsgrupper skal- først og fremroest p1aulægge det pågæIdende stykke arbejde,
d.v.s. udarbejde evt. tegninger og arbejilsbeskrivelser med priser, sørge for at de nød.vendige materialer er ti1 stede på det rigtige
tidspunkt, samt såvidt muligt beregne det nødvendige antal arbejdstiroer, det nødvendige
naadskab samt tid.spunktet for udførelsen. De
forskellige arbejdsgruppers ønsker on ticlspunkter og nandskab vil derefter blive koordinere-

hverdage.
Der var enighed om, at forhol_dene for persoualet sku11e forbedres, hvilket også nu kan
lade sig gøre, idet byrådet efter tå års ven-

af clriftsudvalget.
Ja, det lyder som om IT1BVJ forveksles ned
DSB, men hvad enten et foretagend.e er stort
e1Ier 1i11e, så vil p1an1ægaing a1tid. være en
forudsætning for et godt resultat. Der er dog
stadig et 6tort usildcerhedsmoment. Et så strarnt
progran kan kun gennemføres og'give resultat,
såfremt hver enkelt af personalet vi1 nøde op
og tage clel i det fastlagte arbejd.e, når Fredberg oom personalecbef sender butl e1Ier nnmsflaing om at konne ti1 dette ell-er hint arbejde
den eI1er den d.ato.
Det lykkedes ikke a1t for godt sidste år.
Vi prøver, om vi kan gøre det bedre i år.

tetid har givet tilladelse ti1 instaLlation
af varme og øvrig færdiggøreIse. Nu skrinlagte planer on udvidelse af adninistratiousbygningen har været årsag ti1 den lange ventetid.
Lokalerne vil blive istandsat snarest, såIedes
at der vi1 blive goile overnatnings-, vaskeog spiseforhold, hvillet igen nedfører, at den
hidtige rrsovevognrr - den privatejede gamle Åtr'
yogn - kan overlades Jernbanemuseet.
Iiianglen på arbejdskraft og konnunikation
er føJ-e1ig. rrJernbanenls opdeling i et tid.sskrift og et mere internt roedlemsblad skul-Ie
kunne give øgede informationsmuligheder. (UE\r.fnyt viJ- herefter kun udkornme i ganske særIige
tilfælde) og - forhåbentlig - også øget interesse for at give en hånd med i arbejdet. Preben Bech, Svanholmsvej 78, Freclerikshayn, har
lovet at overtage jobbet son lokalredaktør for

d.e

Bent Dyrho'ln.
M

MEYJ.

HVJ -ku rsus

Kursus i sikkerhedstjeneste for nyt personale afholdes tirsdagene den 15. og 23. øarts
kI. 19 på Eotel langaa, La:rgå.

Der yar på nødet ret stor enighed on, hvilke arbejder, der bør udføres snarest, såfrent
de nødvendige nicller kan fremtrylles.
Det drejer sig i Mariager on færdiggørelse
af J-okaler, forlængelse af perron og indretningen af værkstecls- og lagervogne. NB, der
er nu skaffet adgang til e1.
På strækningen skal telefonleclningen em
nuligt reetableres og bevoksningen skæres ned..

Deltagerne bedes medbringe privatbanernes
sikkerheds-, signal- og ordensreglementer. De
nævnte reglementer kan dog også lånes på kur6et.
(fortsættes side 12).
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Kursus i motorlære for vordende notorførere vil blive afholdt i narts e11er april nånecl.
Interesserede anmodes om at melde sig ti1 Hans
Jørn Fredberg, Johannes Ewalds Vej B, looo Aalborg, hvorefter d.e tilneldte vi1 få nærmere besked om datoerne for kursets afholdelse.
HJF.

Tegninger af
Aalborg Privatbaners trcekkraft.
Civilingeniør W. Bay har givet tilladelse
ti1, at der fremstilfes et antal af hans
tegning af Åailborg Privatbaners damplokomotiver og motorvogne

SALGS

Tilbudsliste nr. / forventes udsendt ca. LJ.
marts. Vi beklager forsinkelsen som skylttes
et enormt arbejdspres.
I l-øbet af marts måned sendes atter B nye postkort på markedet. Hvilke motiver det bliver,
beder vi Den om at se irrvor annoncerli|tlrledlensliste for Danske l,lociel- og Jernbaneklubb".tj .o* De vil modtage i slutningen af februar 197l-.
Endelig bed.er vi Dem bemærke, at Salgsafdel-ingen nu har fået sin egen postgirokonto:

motiver og notormateriel.

Postgirokonto 17 91 76,
adresseret til
Dansk Jernbane - K lu b
Sa lg saf delingen
Rantzausgade 9,4,tv,
22oo København N.

Tegningen, der sælges til ford.el for
I,lEVJ's byggefond, nåIer ca, 65 x lJ cm.
og viser samtlige typer af danplokormotor-vogne og traktorer.
Endvidere ned.føIger den af hr. Bay ilitg>6
uclarbejilede materieloversigt roed orolitreringer , nå.t 95 x 35 cm. (Orafatter også

OBS

godsvogne).

!

i B-nr. l/1971 annoncerede tur tiI Laurb jerg-Grindsted-\rarde og Varde-N.Nebel-Nymindegab finder ikke som nævnt sted den 15. og
15.maj 1971. Turen er rykket en uge frem og
finder al-tså sted Iørdag den 8. maj og sønd.ag den 9. maj 197L.
Den

Tegning og materieloversigt kan købes ved
at indsætte kr. 2J,- + porto kr. Irlo pai

Postgirokonto 17 36 18,
adresseret til

Kai

Vahl,
Knudsgade 99
9700 Brtnderslev
(Ekspeditionsti-d: Ca.1o. dage).

Rettelse

n

Meddele lse
Det meddeles herved, at cykelhand.ler B. Chorfitzen fra cg med den 12. februar 1!/1 har
nedlagt sine hverv indenfor Jr1ubben. Han er
fra samme dag at regne udtråcrt af bestyrelI

!

I forbinilelse roed min beretnin; om l.luseumstogets drift t L97o i rrJernbane'tt rn,r. J/
l97o }.ar jeg nod.taget en henvendels.-. fra den
krecls af .nedlenrner, der tidligere har forestået vedligeholdelse af danplokonoti-v OHJ
nr. 5 m.n.
I henvendelsen gøres jeg opnærksom på, at
den i bladet nævnte reparation af OHJ nr. 5
er udført forlængst, ligesom min opnærksonhed
henledes på, at omfanget af godkendelsen af
J.oko T,J nr. 19 frengår af dette lokonotivs

sen.
Kl-ubbens

officiell-e

adresse er herefter:

Dansk Jernbane-K1ub,

Bernstorffsvej 1!),
292o Ctrarlottenlund.
Tlf. (o1 55) onarup 826?.
(normalt kI. 17-19.)

ked,eJ-bog.

Jeg beklager, at de oplysninger, der har
været til nin disposition, da jeg sanmensatte
Criftsberetningen, har været mangelfulder og
jeg håber samtidig, at misforståelserne hermed kan betragtes som rettet.
Poul Skebye Rasmussen.

ooooo
17

OHJ

S 15 oe ETJ S 37

kørt fast i sneen ved
Kulby på HTJ, den 23,
februar 197o.

HUSKER DE
VINTEREN
1910?

.,r
hr

å

.?

'

' l.: :'
n '. n
"

.r§

,

D1.12o9 ved Søn-

derstrup pal .tii'<r ,
den 2). februar
1()a^

OHJ

nr. J8 i sten-

l-i11e på HTJ, den
T.marts L97o.
(alIe fotos af
O.-C. Plun) .

Skal De have bilen med sydpå?

Mens De sover i toget,
kører bilen med!
o

t

o
o
o

De sparer krræfter
De sparer penge
De sover, mens Deres

De

bil kører

er uafhængig af

vind og veir
De undgår den opslidende trafik
på autobanerne

. . . og

her er et særtilbud:

AUTO TRAUlvl-E)(PRESS
SOMMEREN 1971
Nye og bedre biltogsforbindelser mellem

Hamburg/Altona og

Hamburg-Altona-Miinchen eller omvendt. 1 personbil uanset slørrelse inkl.2 Passagerer'
Pris lor tur/relur
Pris lor enkeltreise
't. kt.
2. kl.
1. kl.
2. kl.
786 dkr. 558 dkr.
476 dkr. 35'l dkr.
(Sove- eller liggeplads er ikke lnkluderet). For
yderligere medrelsende belales alm' Pris.

Avignon

Lindau

Verona

Basel

Ljubljana
Liirrach v. Basel
Milano
Miinchen
Narbonne
Radolfzell/Bodensøen

Villach

Biasca/Tessin
Chiasso
Chur

lnnsbruck
Karlsruhe

Alle oplysninger om billetpriser
og køreplaner til disse tog kan De få
de autoriserede rejsebureauer og

i

i

automobilklubberne

Vi ønsker Dem en god rejse!

DEUTSC1lE BU}IDISBA1|}I
Generalvertretung

liir

Dånemark

und Norwegen:
Vester Farimagsgade 11472, 1606 Kbh. V

Puttgarden og
Biasca/Tessin

M[inchen
Narbonne

Ldrrach v. Basel

Paris

