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Canac Consultants Lld,
Canad an Pac llc CcNSUI tl ro Sc, i..,s
Ltd

Czechoslovakia

Strojexport
Skodaexpori
Denm ark
Kosan Cr sD ani A/S

Ftance

Telecommu n i cations
Radroe ectlques TRT
Socieie dc TravaLx Vcie c'
Soudure (T,V,S,)
Jaeoer

Aci;ries de Gennevi liEr:

Automotlve Products Ltd,
British Timken
Prooressive Enqineering Lto.
Zcne Conlro s Lld,
The P essey Co Ltd
O eo PneumaLics Lld
Avon lfduslrial Polym€rs Lld
Flslrec Plant Lld
Glynwed Group Services
Smlth Bros & Webb Lld.
Dow-Mac Concrele Ltd.
Bavham Lld.
Sm {hs lnciustries (Hydraulrcs) C.
Beckell, Laycock & Watkinson Llc
Vandervell Prod!cts Ltd.
Laycock Enqinccrino Lld
Frndlay lrvinc Ltd.
Hiqh Duly Al oys Ltd
Deans & Liohta loys Lld
Grundy & Partners Ltd
Exors of James N/iLls Lid.
GKN l.luls & Bo ts LId.

Trio ex Safety Glass

Paulstra
Secmaler
C Delachaux
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Tire Lraht & Puier Acc€ssolies
British Steel Corporation
Pandrol Ltd
Elastic Rail Spike Co. Lld.
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National Lock Washer Co,

Hunqary
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Jernbane-udsalg

Annonceekspedition:
Klosterstræde 23, 1157 København K.
Tlf. (o1l 126245
JERNBANEN udsendes omkring den 20.
i månederne februar, april, juni, august,
oktober og december.

Redaktionen af et nummer slutter omkring den 1. i forudgående måned.

Artikler i JERNBANEN står for de enkelte forfatteres egen regning og er
ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens eller Dansk Jernbane-Klubs me-

Årets første måneder er altid præget af udsalg ide fleste forretninger, og
før i tiden skyldtes dsise udsalg en oprydning i ældre varelagre, men
tiderne har skiftet og idag må forårsudsalg m.m. nok betragtes som en
form for hvervning af kunder.
Selv om den kollektive trafik er blevet populær frem gennem halvfjerdserne, kan,man godt gøre noget for, at endnu flere bliver bekendt med
dens fordele gennem reklame.
På Høng-følløse Jernbane holdt man i midten af februar "udsalg" i tre
dage for borgerne i Dianalund kommune. For 6n ,krone kunne man købe en

til en selvvalgt station på HTJ. Man holdt udsalg for at gøre
kommunens borgere kendt med deres egen bane og banens nye lynettetog. Samtidig benyttede man lejligheden til at spørge kunderne om, hvorIedes de syntes, at HTJ løste opgaven som transportforretning til og fra
returbillet

kommunen.

nrng.

JERNBANEN tilsendes medlemmer af
Dansk Jernbane-Klub - vedr. medlem-

,Det var også dette spørgsmå|, der dannede rammen for et forbrugermøde, som Odsherredsbanen den 15. januar holdt i Svinninge. Man ønskeed at få den daglige'kundekreds til at vurdere banens virke. Debatten
var til tider lun, og OHJ modtog både ris og ros.

Tryk: Herfølge Bogtrykkeri, Herfølge

,De to baner skal have ros, fordi de, som pnivatbaner, har vist sig ,opgaven voksen ved at gå forbrugerne imøde gennem disse to kundevenlige

skab, se de orange midtersider.

ti I bud.

Forsidebilledet:
Den 19. april ville København-Slangerup Banen være blevet 70 år - kun få
dage før toggangen til København L.
ophørte. Her mindes vi de gamle dage

på KSB med et motiv fra
station

i 1908.

Bagsværd

Foto: Stender

De har forstået, at privatbanerne herhjemme 'har en primær opgave i at
betjene befolkningen på en bestemt egn. Man har søgt at ko,mme til at
betjene flere ved at holde "udsalg" og at komme til at betjene be,fol,kningen
bedre vel at tage hensyn til de ønsker, der fremkom på lokalt plan.
Lad os håbe, at de

to initiativer vil bære frugt i

for,m af flere kunder til

de to baner.
OIe-Ghr. M. Plum.

LANGÅ SPAREKASSE
Langå

-

Stevnstrup

Tlf. (06) 46 13 22

-

SKAGENBANEN

Tlf. (06) 467177

Telefon (08) 44 10

A/s P. HATTEN
MARIBO

-

& CO.

NAKSKOV

15

Når De besøger Vrads Sande Jernbanen så husk

Veteranbanens Restau ration
Vrads Station

- Tlf. (05) 756220

Det gode spisested med de fornuftige priser
Selskaber modtages indtil 100 kuverter
Velkommen hos Bente og Per Kristensen

Kvalitetsmøbler

-

Gulvtæpper

KAMPER & SøN

MøBELMESSEN

Maskinværksted

Henning Steffensen

Vesterbrogade 7 - Maribo

Østergade 52

-

Rødby

Tlf. t03l 88 10 69

Tlf. (03) 90 10 57

NORDISK BÅDHANDEL
HEEBSNÆS SAVVÆRK & TRÆVAREFABRIK

BERNTHS HJØRNE
HERBE.

4941 Bandholm
TIf. (03) 88 80 69

OG DBENGETøJ

Lilletorv - 4800 Nykøbing
Tlf. (03) 8s 30 00

F.

AUTO GUMMI SERVIGE
Sven Christensen
Fabriksvej 2

-

4990 Sakskøbing

Tlf. (031 89 47 7e
Kontant rabat 20o/" på alt autogummi

Triangelvognene og r..
Af John Poulsen

SVJ No

I

med godstog

i

Balling ca.

1960.

Nu varer det ikke så længe før triangelbogen, den forste
bog i DJK's nye bogserie MM * motor-materiel
- kommer.
Selv om bogen rummer over 130 fotos og er på over 120
sider, siger det sig selv, at der var en masse fotos og en
mængde småting, der ikke kom med.

En

af

bogens forfattere, John poulsen, har gjort sig

nogle tanker ved nogle af de fotos, der ikke kom med:

Triangelvognene litra'erne og numrene

Foto: Svend Jørgensen,

der kun havde benzinmotor, fik endda Iitra BM, og samtidig
gav man vognene nye numre i forskellige hundreder_serier,
så man ud fra nummeret kunne vide, hvilken bane vognen
tilhørte.
Et par andre baner ville heller ikke vide af litra M. Man

ville helst nøjes med numre, men da mukkebikkerne helst
ikke skulle forveksles med damplokomotiverne, der ofte

Der var mange af dem. De 197 triangelvogne havde bygge_
numre fra 683 til i387, med en mængde huiler istaFten,
hvor man gav busser og lastbiler byggenumre i samme
serie som jernbanevognene. Først i slutningen af tyverne
begyndte man at nummerere jernbanemateriellet i en sær_
lig serie. To triangelvogne opnåede endda at få to bygge_
numre, for da Triangel i trediverne lagde nye motorer i to
ME-vogne fra DSB, som ØSJS havde købt, gav man dem

nye numre.

Ude på privatbanerne fik de fleste trlangelvogne litra
M. Det var det almindelige motormateriel_litra, som de
fleste privatbaner kunne nøjes med. Men det var ikke
fint nok for Horsensbanerne, der i staften af halvtredserne
omlitrerede deres triangelvogne til Iitra LM. En enkelt,

AHB M 3203 med person. og posttog

i

Fierritslev

1964.

Foto: K. E. Jørgensen.

havde lave numre, kaldte man ved bl.a. SVJ sin første
motorvogn No

Endnu senere, da triangelvognene for alvor var sat i
af skinnebusserne, tjente de få itilbageværende
mest som trækkrraft for mindre gods- eller blandettog. De
var ide senere år sjældent så harmoniske og stilrene
som det lille godstog på VaGJ, fremført af M 3.

skyggen

1.

I Ålborg l<unne man godt nøjes med at kalde triangelvognene Iitra M, men gav dem til gengæld firecifrede
numre. Det var for at l<unne skelne de enkelte baners
vogne fra hinanden. Så på APB kørrte en triangelvogn med
nummer M 1 og en med M 5202. - Så højt nåede DSB
aldrig. AHB M 3203, der har FFJ DCE 22 på slæb, kan
passende lede os over til næste afsnit:

Triangelvognene og menneskene

Triangelvognene og hvad man hængte efter dem
De første triangelvogne var små, havde trykluftsbremse
og ret svage motorer, og da de fleste af datidens almindelige jernbanevogne havde glidelejer og vacuumbremse,
kunne man ikke hænge hvad som helst efter dem. Så banerne anskaffede som regel specielle bivogne
vognen eller lod dem køre solo.

til

triangel-

For at ingen skulle føle sig fristet til at indlemme de letbyggede bivogne i almindelige damptog eller benytte en

triangelvogn til ien snæver vending at flytte tungere
vogne, så var både motor- og bivogne udrustet med centralkoblinger af en simpel model.

SNNB M 3 tanker op

5 med persontog i Gilleleie ca. 1958. Foto: Svend Jørgersen.

Men senere, da triangelvognene var blevet større, og
stadig flere almindelige jernbanevogne fik trykluf,tbremse,
hængte man næsten alt teenkeligt efter dem. Som f.eks.
på GDS, hvor M 5 har fået en motorpakvogn og C 31 på
slæb.

Stubbekøbing

I starten var der blandt

1966.

Foto: Jens Bruun-Petersen.

banernes personale delte nrenin-

ger om triangel- og motorvogne idet hele taget. De ældre
lokomomotivførere, der var vant til det anderledes solide
kram damplokomotiverne var, blev hurtigt nervevrag af de
rystende, dirrende og ømtålelige 'knurrekasser". De lidt
yngre motorførere, der aldrig havde prøvet at køre andet,
fandt sig hurtigere til rette, og efterhånden som vognene
blev kraftigere og mere pålidelige, blev triangelvognene
nok nogle af de mest populære motorvogne på privatba ne

GDS M

i

rne.

På deres ganrle dage kunne de godt have deres nykker,
hvad man dårligt kan bebrejde dem ien alder af op mod
40 år Der skulle ofte lidt ekstra folsomhed til for at de
korte ordentligt. Og så naturligvis ide fleste:ilfælde dieselolien, eller for nogle fås vedkommende benzinen. Som
her hvor SNNB M 3 får sig en snaps i Stubbekobing.

De rejsende var ofte tilfredse For som regel betød anskaffelsen af motorvogne en forbedring af toggangen, både m.h.t. hastighed og hyppighed. Vognene blev efterhånden også mere ,luksuriøse", med tiden fik de polstrede
sæder og forbedret affjedring Men efter at de rejsende
var blevet vandte med skinnebussernes luksus, var det en
^'Åa,

VaGJ M 3 med godstog

6

i

Varde Vest 1968.

Foto: Jens Bruun-Petersen.

I i

Nykøbing F. 1958.

Foto: Jens Bruun-Pelersen,

blandet fornøjelse at rumle i triangelvogn. Men frem kom
man da, som de to rejsende, der her stiger ud af SNNB

M1i

Nykøbing.

Triangelvognene oE vejret
Man kom frem uanset vejret. Til Odder på en dejlig sensommerdag med MO LM 415, der brummer over en lille
bro ved Horsens.

VLTJ M 6 ved Vemb 1970

Foto: Hans-Henrik Rasmussen.

KRB's bestyrelse havde vist, hvilke fortrædeligheder, der
skulle overgå banen i dens sidste fire måneder, havde de
nedlagt den ved årsskiftet.

Men de fleste kom frem. Og nogle få gør dert stadig,
omend morke uvejrsskyer trækker sammen i horisonten
For selv om VLTJ's tilbageværende triangelvogne er større
end de fleste og har hele tre boggier at køre på, holder
de jo ikke evigt.
HO LM 415 ved Horsens

Foto: K. E. Jorgensen,

1966.

Eller til Køge i forrygende snestorm. Eller man burde
nok sige: man nåede som regel frem. For ikke mange dage
efter at ØSJS M I blev fotograferet med sit blandettog på
Bjeverskov station, afsporede den. Og det gik ikke meget
bedre med OHJ (HVJ) M 5, der blev udlånt til KBB, da
man ikke kunne få den srtivbenede ØSJS-vogn på sporet
igen lige med det samme. Men KRB's ulykker var allerede
startet omkring nytår 1963, da remisen i Køge brændte, og
så var ØSJS så hjælpsomme(?) at udlåne den djævelsk
lange M 1, som man ikke selv var spor glad for.
Vognen havde engang været treakslet og endnu værre

til at afspore, så man havde fjernet

den midterste aksel

og fået en toakslet vogn med 8,2 m akselafstand ud af
det, så det måtte jo gå galt. Onde tunger påstår, at hvis

BOGNYHEDER

Ostdeutsche Eisenbahnerinnerungen
v,/ Siegfried Bufe.242 s 215 fot & ill. + stort genoptrykt DR-jernbanekort 1939. 2Bx2B cm indb.

Kr

194,50.

Die Blauen Schlaf- und Speisewagen

v/

E. Deppmayer & S. Reichardt. Rigt ill. historie om
CIWL.96 s.70 fot. 12 tegn. hft. Ca. kr.54,75.
Eisenbahn Jahrbuch 1976
DDR-årbogen, 176 s. Ca. 200 ill.24x24 cm indb
Ca. kr. 78,-.

Eisenbahn-Brennpunkt Berlin

v/ A. B. Gottwaldt. Berlin som iernbaneknudepunkt
1920-1939. 112 s. 190 fot 44 indb. Ca. kr. 110,50
Lok-Magazin 1-75

Komplet indholdsfortegnelse. 80 s. Hft. kr. 4'l

,75

Ein Leben fiir die Lokomotive
v/ R. Roosen. Mangeårig leder af Henschels udvik-

lingsafdeling fortæller. 160 s.90 fot. lndb.
Ca. kr. 96,-.

Sammlung von tibersichtsplånen, Deutschland

Skitser
over de vigtigste knudepunktsstationer,
.1914.
Genoptryk 1975. 37 s. tekst + 103 s. planer.
Kr.40,75.

i Sverige
E. Sundstrom.9l s. fortegnelse.25
Kr. 34,-.

Ånglok tillverkade

v/

ill.

A5.

IIB Str'!;'*'jii::i,,:,i;/'
øSJS M

I

på KBB, Blæverskov

't963.

Foto: l(. E. Jørqensen.

Løvstræde

B-

1152 København K

-

Tlf. [01)

11 5999

BANDHOLM AUTOSEBVICE
Fran,k Petersen

Bandholm

-

t03)

Vestergade 30

88 B0 94

V. S. Roerholt
Østervej 14 - Holeby
TIf. tos) 90 61 19

Rudbjergvej 43

Tlf. t03)

Tlf.

Tlf. (03)

BB 17 27

Maribo

441'l

NIEMANN MøBLER

Torvetll-Sakskøbing

Se gardiner og væg-til-væg tæpper
Lolland-Falsters største tæppehal

-

Tlf. (03)

32

-

så er det

FREDES AUTO
Nykøbingvej 87 - 4990 Sakskøbing
Ttf. (03) 89 48 53

BB 11 84

Vestre Landevej 11 - Maribo

89

Vil De ha' en billig vogn

LYSKOPI

-

4920 Bød,by

TIf. (03) 89 4s

88 06 33

Vestergade 52

-

(031 90 83 07

Evald Jørgensen
Havnen - Sakskøbing

Alt duplikeres, fotokopieres og alt i Iystryk
Ttf. tos)

Vejlebyvej IB

BP LOLTAND DEPOT

Maribo

i

BB21 40

LOLLANDS GABDIN. OG TÆPPECENTER

m.m.

DALGAABD AUTO.KONFEKTION

06

DANSK LANDBBUGS ANDELS
MASKININDKøB
Skibevej 2-4930 Maribo
Tlf. (031

- Tlf. (03) 94 Bl 56

Alt indenfor kolonial, delikatesser, kaffe

SKOKøB

-

Maribo

MUNKEBY ELITE MARKED

hele familien

Lollandscentret

-

TIf. (osl 88 07 1 1

øSTERGADES BRODEBIMAGASIN
EIlen Basmussen
Østergade - Maribo

til

Maribo

TOLLAND-FALSTEBS PAPIBFOBSYNING
Maglemervej 16

MAGASIN MATZEN
Torvet 2 - Maribo
Tlf. (0s) 88 00 8s

TIf. (03) 88 ol

-

TIf. (031 88 1470

HOLEBY BLOMSTERFOHRETNING

Bigtige sko

GARNBODEN

WERNER SøBENSEN
Fjernvarme

-

Centralvarme

-

Oliefyr

Gas-Vand-Sanitet

Vestergade 19 - Sakskøbing
TIf. (03) 89 43 34

\r

DANSK JERNBANE.KLUB
Foreningsnyt
NR. 2, 1976

FORENINGEN STIFTET 15. JANUAR 1961
Foreningøns generelle adrcsse:
Dansk Jernbane-Klub,
Nakskovvej 62A, 2500 Valby. Tlf. l01l 4$22 55 (normalt

Møder og udflugter:
kl.

17-19).

Formand:

Givilingeniør Wil,liam Bay, Randers,

Politiadvokat Birger Wllcke,
Søbakken 24, 2920 Charlottenlund.

Tlf.

(01 66) OBdrup 2209.

55 38 30

Dansk Jernbane-Klub, kassereren, Ahornvei

t8,

3650 ølstykke.

øvri ge bestyrelsesmedlemmer:

Niels Christian Lind,
Politibetjent Finn Beyer Paulsen lsekretær],
Viceskoleinspektør Ole-Christian M Plum
Overtrafikassistent K. Vahl,
Grosserer Povl Yhman.
DJK's nordiyske aldeling:
lngeniør E. Hedetoft,
Mågevej 14, 9000 Aalborg. Tlf. (08) 13 16 26.

forteelle om:

afg

plantog IC 119

København H

ank Roskilde

afg Roskilde
afg Køge

damptog

ank Køge
ank Roskilde

afg

plantog 4264

Roskilde

ank København

H

Damptoget oprangeres af DJKs eget damploko D 826
- BDh samt evt. Pk.

-

2

- Køge - Hårlev - Fakse Ladeplads - Køge - Roskilde.
Køge - Rødvig og Hårlev - Fakse Ladeplads'

Der køres over strækningen Boskilde

Randers.

Rødvig

DJK's afdeling Fyn/Sydiylland:
Niels Christian Lind,
Aagade 50, 5270 Næsby.

-

Fotostop:

Hårlev

Frokostpause

i

Hårlev 11.45-13.10. Frokostanretning be-

af 2 stk. med sild, 2 crebinetter med tilbehør'
1 stk med ost til ial,t kr. 30,- kan forudbestilles (men

Museumsbanen Maribo-Bandholmt
lnformation og bestilling af særtog:

stående

Povl Yhman,

Tlf. (01)

31 98 16.

Mariager-Handest VeteEniemban€:
lnformation og bestllling af sartog:

S. P.

vil

Bgh

DJK'S midtiyske afdeling:

Vesterbrogade 179, 1800 København V.

i Danmark.

Søndag den 23. maj 1976 har DJK bestilt ekstratog til
kørsel efter nedenstående plan:

08.00
08.21
09.05
09.40
15.55
16.35
16.40
17.06

Lokomotivmester Preben Clausen
lngeniør E. Hedetoft
Salgschef Erik B. Jonsen [næstformandJ,

Ufie Andersson,
Murervej 9, 8900

Damplo,komotiver fabrikeret

*

Kasserel:
Begnskabschef Mogens Bruun,
Ahornvej 18, 3560 Ølstykke. Tlf. (03) 17 88 04.

Postgirokonto nr. 5

Onsdag den 12. maj 1976 kl. 19.30 i "Karnappen", underetagen, Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K.

Tilmelding sker ved senest den 15. maj at indbetale på
postgiro 811 lO06, Dansk Jernbane'Klub, Udflugtsafde'
lingen, Opnæsgård 2{, 2970 Hørsholm.

Laursen,

Falkevej 7, 8900 Banders. Tlf. (06) 42 65

ikke forudbetales). Medbragt mad kan også indtages på
Hårlev Kro.

84.

Limfjordsbanen:

Information og bestilling af særtog:

E.

Anfør venligsl "tvl" på indbetali'ngen, hvis

Hedetoft,

Mågevej 14, 9000 Aalborg Tlf. [08) 13 1626.
Medlemskontingent for året 1976:
kr. 60,00
Ordinære medlemmer
Juniormedlemmer (under 18 år'1,1.1976) kr. 40,00

Optagelsesgebyr

kr.

5,00

Indmeldelsesformular kan rekvireres hos sekretariatet (se øverst)
- og kontingentindbetalingen sker på det under nKassereren. angivne postgironummer.

Meddelelser til næste nummer af ,Foreningsn)4.
må være sekretariatet i hænde

senest lørdag den 8. mai.

vi skdl re-

servere frokostanretning på Hårlev Kro. Frokostanretningen serveres kun ved forudbestilling.
Billetpris:

fra

København eller Roskilde

....

fra Køge
Børn 4-12 år halv bi'lletPris.
Fripas ikke gyldig til damptoget.

kr.
kr.

90'00
80,00

Benyt denne lejlighed til en fam,ilieskovtur ud i det forårsklædte landskab rned foreningens eget damplokomotiv fremfør,t af foreningens egne medlemmer.

BI

PS Synes De, at kr. 90,- er for meget? - Samme rejse
foretaget på ordinære billetter koster ,kr. 74,-. Forskellen på kr. 16,- er ekstraudgi,fterne ved damplokomotivkørsel, blø. kul.
Fotograferer De istedet damptoget fra en bil, beder
vi Dem indbetale et bidrag, f.eks. kr. 16,- pr. person
og anføre bilens registreringsnr., fabnikat og farve på
indbetalingen. På fonhånd tak!

*
Søndag den 13. iuni 1976 udflugt

brikken frern

til

to år siden, DJK sidst arrangerede

en

til

Planen ser iøvrigt således ud:
07.00 afg Bernstorffsgade (v. Kbh. hovedbanegård)
07.45 mødotid Helsingør [v. LB-færgelejet, Kronborg)
08.00 afg. Helsingør
08.25 afg
undervejs stop for lunch
ca. 14.00 an,k Ohs Bruk
ca. 16.00 ank. Bor Norra
ca. 18.00 afg Ohs Bruk
ca.22.00 afg Helsingborg

Helsingborg

ca.22.30 ank Helsingør
ca.23.30 an,k København (Bernstorffsgade)
Pris for deltagelse: kr. 105,- (ingen rabat for børn)
Begrænset deltagerantal.

Tilmelding: indbetaling senest '1. juni på postgirokonto
811 1006, Dansk JernbaneKlub, udflugtsafdelingen, Opnæsgård 21, 2970 Hørsholm.
Det bedes anført på indbetalingen, om påstigning finder

sted i København eller i Helsingør.

Billetter (eller evt. meddelelse om, at udflugten er fuldt€gnet) vil blive udsendt snarest efter indbetallingens modtagelse.

Ohs Bruks Jårnvåg var 14,8 lang, s,porvidde 600 mm.
Den skulle forbinde sulfi,tfabrikken i Ohs Bruk med den
normalsporede bane mellem Borås og Alvesta ved stationen Bor. Anlægsarbejdet blev påbegyndt ,i Bor i 1907.
Skinner, Iokomotiv og vognmateriel blev indkøbt brugt af
Helsingborg - Råå - Bamldsa Jårnvåg, og banen kunne
tages ri brug 1910. Den skulle benyttes til transpor,t af fabrikkens produkter og råvarer samt til tøm,mertransporter
fra sawærker i Ohs Bruk og Tagel. Banen førte gennern
skove og næsten ubeboet erræn, og havde officielt ikke
personbefordring, passagerer blev dog befordret i pa,kvognen eller på de læssede godsvogne. Jernbanen tjente fa-

til

at

fik lov at blive liggende som

ghed.

I 1970 sluttede den nydannede Oh,s Bruks Jårnvågs Museifiirening kontrakt med fabrikken om ret ti,l benyttelse af
spor og det resterende driftsmateriel, der bestod af to
motorlokomotiver, en pakvogn og forskellige godsvogne.
Siden da er ma;teriellet blevet udvidet med damp- og mo.
torlokomotiver og personvogne, og der opretholdes nu re-

i sommermånederne.

Der er tre damplokomotiver:

OHS BBUKS JÅRNVAG.

Det bliver en heldagstur, vi kører til og fra Ohs Bruk
med Næstved Turistfarts komfortable busser. Særtoget på
OBJ oprangeres af damploko med tre sommerpersonvogne.

B2

i

gelmæssig persontrafi,k

Ohs Bnuks Jårnvåg. Deltagerne i denne udflugt
fik en uforg,lem'melig dag, og vi har derfor valgt at gentage denne ubetingede succes, idet vi håber, at der dennegang vil melde sig flere deltagere end sidst. Sidste gang
kør:te vi med banen gennem de efterårsfarvede skove,
dennegang har vi valgt atkøre, medens skovene er grønne.
udflugt

1967, da landwejene var udbygget

reseruetransportmul

1
,Det er kun godt

til

overtage trafikken. Banelinien

"Mormoru D[t)

2 "Emsfors" D(t)
3 Polska Ioket"

Zobel, Bromberg 1910

ex B<ida Kronopark
S,aechsische Mf, Ghemnitz 1919
ex Emsfors Bruk

C-T2

ex

PKP

Til denne udflugt har vi bestilt "Polska Loket", det "nyeste" dam,plokomo'tiv, købt fr,a PKP 1975. Iøvrigt har der
været skrevet om Ohs Bruks Jårnvåg i ,Jernbanen" 1/73
side 10, foto fra DJKs udflugt i 1/74 side 19. Desuden anbefales publikation "Smålåndske Jårnvågar", udgivet af
Frank Stenvalls Frirlag, Malmii.

M%æLø øLaøæOsø
MARIBO - BANDHOLM
Tilmelding til tieneste i sæson 1976
Det er nu tid at foretage tilmelding til tjeneste ved
seumsbanen

i sæson

Mu-

1976, banens 15. driftssæson.

Sæsonen omfatter i år alle lørdage og søndage fra 19.
til 29. august, begge dage incl. Desuden 2. pinsedag
den 7. jun'i samt alle onsdage i juli måned.

maj

Der er

i år bnug for:

Lokomotiv,førere og -fyrbødere samt aspiranter, togførere, pakmestre, togbetjente, postkortsælgere, bremsere,
rangerledere, portører samt trafikpersonale til Bandhol,m
By station.

Vi gør opmænksom på, at der til bestnidelse af visse af
stillingerne afikræves aflagt en si,kkerhedsprøve.
Tilmelding til tjeneste sker ved senest den 30. april at
indsende et åbent brevkort til
Preben Clausen
Nattergalevej 11, Ejby pr.
4623 Li,lle Skensved.

Kortet skal indeholde følgende oplysninger: Navn, adres-

se, CPR-nummer, evt. telefonnummer, ønsker at gøre tjeneste som: -, har tidligere gjort tjeneste so,m: -, kan
(eller kan rikke) følgende datoer: -.
Turlister vil blive udsendt

i midten af maj måned.
J. E. Krouel.

n H V'I MARIAGER-HANDEST
VETERANJERNBANE
L+J
I

øjeblikket arbejder Ole Ottosen og Max Basmussen på
får i år e't andet ud-

Iay-out til årets køreplan. ,Folderen
seende end de foregående år.

Nedenforvil De finde en liste over de DJK-bøser, der
endnu kan enhverves sennem foreninsens salgsafdeling:
11. Nakskov-Kragenæs

Jernbane 1915-1965 ..

23. Hjørning-Hørby Banen (,kun få eksempl.) . .
28. Haderslev Amts Jernbaner l: Dr. Mauves
bane

29. Haderslev Amts Jern,baner

II:

at mindske brandfaren har HV 3 fået ny gnistfanger i skorsitenen, og der er lavet askekassevanding. Efter en sprængning af det ene vandstandsglas sidste efterår er dele af
vandstandsarmaturet nu fornyet. På akselkasserne monte-

30.

bygger videre
Altona-Kiel Jernbane 1844-1864

31 .

Horsens-Tørring Banen

32.

H,il

res aftapningshaner.
HBS Sm 210 fik beskadiget sin gearkasse
Fna Scandia er anskaffet ot nyt tandhjul.
AHTJ Sm

t

i

l

har fået skiftet den ene truck.

Skinnebus HP MS 31 og skinnebusbivogn HP DS 64 er
overtaget af MHVJ. Vognene, der begge står i miserabel
stand i Hjørning, vil blive sikrottet først i marts. MHVJ vil
herefter være i besiddelse af en reservemotor og gearkasse samt forskellige andre reservedele. Tak til Hjørring
Privatbaner!

Under juietræs,kørslen i december skete et rangeruheld,
hvorved TFJ C 7 led en del overlast, og M 1210 fik skæve
puffer. Disse skader står for at skulle udbedres.

kr.

50,00

kr.
kr.
kr.

20,00

kr.

50,00

50,00
30,00

erød-Frederi ksvæ nk-Hu ndested Jernbane

1897-'.t947

erød-Frederi ksværrk-H undested Jen rbane
1947-1972
kr. 25,00
34. H i I I erød-Frederi,ksværk-Hu ndested Jernban e,

33.

H

iI

I

lll del (rullende
efteråret.

15,00

Becherer

,

I vinterens løb er HV 3's originale sikkerhedsventil blevet erstattet a'f en sikkerhedsventil fra en E-maskine. For

kr.

kr.27,00

materiel m.v.)

kr.27,00

.

2E

Odsherreds Jernbane 1899-1974
36. Lollandsbanen 1874 - 1. juli - 1974 ......
37. Næstved-Præstø-Mern Banen (2. udgave)
38.

Nærumbanen 1900-1975

kr. 55,00
kr. 85,00
kr. 58,00
kr. 78,00

Bøgerne kan erhverves ved at indsætte ovennævnte beJernbane-Klub,
Salgsafdelingen, Glæemosevei 12, 4340 Tølløse, sammen
med porto, der for en enkelt publikation er 1,50 kr. [for nr.
28,29,32,35 og 37 2,50kr. og for nr.36 og 38 dog 3,50 kr.).
Ved samtidig bestilling af flere publikationer er portoen
dog højst 6,00 kr.

løb på postgirokonto 3179176, Dansk

DJK nr. 39: Hornbækbanen

telse.

Den 22. maj 1976 fylder straekningen Helsingør-Hornbæk
juli 1976 fylder strækningen mellem
Hornbæk og Gilleleje 60 år. I anledn,ing af disse to jubilæer
udgiver Dansk Jernbane-Klub og Helsingør Jernbaneklub i
samarbeide en bog om de to banestrækningers historie.
Bogen, der bl,iver på ca. 130 sider med over B0 illustrationer, skrives af Svend Jørgensen, OIe-Chr. M. Plum og
Birger Wilcke.

Under de kraftige stor,me i begyndelsen af januar knækkede nogle af vore telefonstænger. Dlsse skal udskiftes.
Under stormen den 3. januar vzeltede endvidere et træ ned

Prisen for bogen bl,iver efter udEivelsen omkning kr.
60,-. Det er dog efterhånden blevet en tr.adition, a,t medlemmerne af Dansk Jernbane-Klub får nye bøger tilbudt

SB B 11, der

fik en dør ødelagt ved rangeruheld i Århus,

har nu fået døren repareret.
På AHB C 45 sker også af og til noget. Der er bes,tilt
klædning til endeperronskær,mene og materialer til reparation af lågerne. Plankerne ti,l gu,lvet har fået træ,beskyt-

over sporet.
MHVJ har ved DSB lejet Fårup stations pakhus. Pakhuset kan ikke opvanmes, men alle de ting, der ligger oplagret i ETJ E 1 og godsvognene, kan nu flyttes ind i pakhuset. Samtidig får vi en kær.komrnen lejlighed til at registrere, hvad vi egentlig har.

70 år, og den 11.

til en

forrudbestillings-favørpris. Dette

tilbud gælder

i

dette tilfælde også Helsingør Jern,baneklub's medlemmer.
Forudbestillingsprrisen bliver kr. 50,- incl. forsendelse,
og bogen bestilles ved at indsætte beløbet på postgirokonto 3779176, Dansk Jernbane-Klub, Salgsafdelingen,
Glæemosevej 12,4340 Tølløse. Tilbuddet gælder

den 15. juni

til og med

1976.

Dansk Jernbanearkiv

SATGS
DJK's bogserie
Flere af bøgerne er allerede udsolgt, og restlagrene af de
hidtil udsendte bøger svinder hurtigt ,ind. I 1975 udkom to
nye bøger i serien, nemlig: DJK-bog nr. 37l. NæstvedPræstø-Mern Banen og nr. 38: Nærumbanen 1900-1975.

Omkring den 15. maj udkommer bladsæt nr. 7. Prisen for
dette sæt bliver kr. 27,-, og det bestilles ved at indsætte
beløbet på Salgsa'fdelingen,s postgirokonto, og husk at
skrive bestillingen på talon til modtageren.

*
BEMÆBK! Salgsafdelingen har fået ny adresse: Postgirokonto 3 179176, Dansk Jernbane-Klub, Salgsafdelingen,
Glæemosevej 12, 4340 Tølløse.

B3

en ny bog ien
ny bogserie

motor
matefiel

Bogen om Triangel,motorvognene er
den første i en ny bogserie udgivet
af Dans,k Jernbane-Klub. Serien hedder mqtor.materiel - MM - og vil

behandle

det motordrevne

jernba-

nemateriel ved de danske stats. og
privatbaner. MM-serien behandler
de forskellige typer motormaterlels

historie og tekniske udvikling. Den
behandler også de forskellige fabrikker, der har leveret motormateriel itil danske baner.

motormaterieillet
fra De f'orenede
Automobilfabrikker
Af de danske fabrikker var det frem for alt De forenede Auto-

En bog med billeder
Der er over 120 fotos, mange i stort for.mat og to i farver.

mobilfabrikker - Triangel - ,i Odense, der var blandt pionererne
ved motoriseringen af de danske jernbaner. Om denne fabrik,
dens produktion og triangelvognenes senere skæbne handler
den første bog i serien, MM-l.
Bogen er på 128 sider iA 4 tværformat og er indbundet i stift
plastik+oated bind. Den rummer fyldige kapitler om fabrikken
og dens produktion, om vognenes anvendelse, om gasgeneratordrift og meget mere. Desuden er hver vogntype beskrevet
på en side med tekst, tekniske data, foto og tegning.
Der

er billeder af alle motorvognstyper fra Triangel. Der er billeder
af dem i drift, på stats- og privatbaner, i trediverne, under krigen

med gasgenerator - og i halvtredserne og tresserne, hvor de
stadig var i drift ,på mange privatbaner.

-

En bog med tegninger

Der er 61 typetegninger og 5 projekt- og tilbudstegninger i
skala |:87, samt gengivelse af flere originale hovedtegninger.

En bog med tekniske data
Der er to omfattende skemaer ,i bogen. Ved hjælp af dem er
det muligt at Iølge den enkelte vogn gennem tiden og finde
alle relevante tekniske data for vognen. Det er også ,muligrt at
se hvilke Triangelvogne de forskelli,ge baner har haft gennem
tiden.

En bog man kan forudbestille
Bogen om Triangel, MM-l , udkommer omkring 1. juli. I udsalg
vil den koste kr. 98,00, men hvis De forudbestiller den inden 1.

juni

1976 kan De

få den for kr.85,00 incl. forsendelse.

De bestiller MM-1 ved at indsætte kr. 85,00 på
Postgirokonto 3 17 91 76
Dansk Jernbane-Klub
Salgsafdelingen

Glæemosevei 12 - 4340 Tølløse
til modtageren skrives: MM-1)

(på kuponen

Jernbanefærgelejer
hos vore naboer
-

om færgehavne

Af Matz Lonnedahl

i specielt

Sverige og Østtyskland

RisberE

Øresundsoverfarterne

-

status, historie og udbygningsplaner

sporet Storebæltsfacon", fordi "Korsør. skulle kunne
sejle som afløserfærge på overfarten. Senere har også
"Storebælt" og ,Asa-Thor" sejlet på denne overfart.

:

I

.1953

AIle jernbanefærger på Helsingor-Helsingborg-overfarten

begyndte Trelleborgdampfærgerne,Drottning Vic_
toriau og "Konung Gustav V" at sejle som afløserfærger
på KM-overfarten. Ved disse lejligheder blev det tresporede færgeleje i Malmo forsynet med en midlertidig påbygning, og der blev således ikke bygget noget saerligt
leje for disse færger i Malmrj til forskel fra i Frihavnen.
Også ,Starke. har sejlet på overfarten, men kun to spor
af færgens ialt tre har kunnet benyttes, da Iejet for TrelIeborgfærgerne i Frihavnen kun er tosporet. Overfartens
faste færge ,Malmohus", kan i Malmrj benytte såvel det
tosporede som det tresporede færgeleje

østersøoverfarterne:
København-Malmø-overfarten var Iigesom HH_overfarten
en helt dansk overfart i begyndelsen (1895), og i Malmr)
blev der bygget to tosporede færgelejer af samme type
som i Korsor og Nyborg. Overfartens første færge ,Kjøbenhavn., blev bygget som en typisk Storebæltsfærge med
gennemgående spor. Overfartens anden færge
Ider ses
bort fra "Store Bæ|t", der sejlede det første halve år på
overfarten) og SJ's forste jernbanefærge, ,Malmo., kunne

to

rJ s firesporede
SJ's
rrresporede ,ærge
færge »Trelleborg"
"Trelleborg. i Trelleborgs sydlige færgeleje.
Foto: Arkiv M. L. Bisberg.

Ved åbningen at Trelleborg-Sassnitz-overfarten eller.
"Kungsleden. i 1909 var der i hver havn anlagt to tospo-

rede færgelejer passende til færgernes agterskibe. Lejerne
til tresporede i 1929 af hensyn til den da
af SJ anskaffede isbryderfærge ,Starke". Mellem 1945 og
1953 sejlede SJ-færgerne også til polen IGdansk, Gdynia
og endelig Odra Port). Deutsche Reichsbahn's ,Mecklenburg", 6sr i 1903 var anskaffet til Gedser-Warnemijnde-

blev ombygget

f':.
':.::.!.t:1
SJ's tresporede dampgodsfærge
"Starke"
leie (19711.

a;"_-":',

i

r.-- . :

':

..

,,,i'.-

Trelleborgs nordlige færge
Foto: Arkiv M. L. Bisberg.

imidlertid kun rangeres over stævnen. Da ,prins Christian"
i 1923 blev overlørt fra Gedser-Warnemr-inde-overfarten til
KM-overfarten, blev den ombygget i agterskibet, således
at den kun kunne laegge til med stævnen i Gedser og War_
nemlinde og kun med agterskibet i Frihavnen og Malmo.
I 1949 blev det nordlige leje i Malmo bygget om til ,116_

overfarten, blev beslaglagt af russerne efter krigen og
overgivet til Polen. De polske statsbaner IpKp) omdøbte

den

til

"Kopernik. og lndsatte den på Trelleborg-Odra
var imidlertid 1B m og
Iejerne i Trelleborg kun bygget for færger med 15,9 m
bredde, hvorfor "Kopernik" måtte Iigge på skrå i Trelle_
borg lejer. Vognene blev rangeret over Iejernes midter_
Port-overfarten. Færgens bredde

spor og via

et

provisorisk sporskifte på vogndækket.

til

Færgen lagde aldrig

med stævnen på denne overfart.

Da det ihalvtredserne blev aktuelt med en ny stor
til Statens Jårnvågar, var det endnu ikke

Østersøfaerge

helt sikkert, at sejladsen til Sassnitz kunne fortsætte, og
det planlagdes at lade færgen bygge sådan, at den også

skulle kunne indsættes på overfarten mellem Københavns
Frihavn og Malmø Det skete imidlertid ikke. Den nye
færge, "Trelleborg", 6sr blev bygget i Helsingør, blev forsynet med fem spor. Det andet og fjerde spor svarede
teoretisk til de gamle færgers spor og de midterste til
"Starke"s spor, men de nye lejer var for brede til damp-

færgerne. "Trelleborg" brugte ikke lejernes midterspor,
dette spor blev ikke anvendt før i 1963, da den østtyske
tresporede færge "Warnemrinde" blev leveret. Denne

færge lægger til med agterskibet i 'Irelleborg og Sassnitz,
hvor lejernes yderste to spor foruden midtersporet anvendes. Også SJ's "Drottningen., der blev bygget til bil-

færgeover4arten Trel ebo rg-Travemrinde, b ev f orsynet med
tre spor. Færgen har gennemgående vogndæk for biler,
I

I

men jernbanevogne kan kun ombordsættes over

a§,ter-

SJ's firesporede Iærge "Skåne"

i

Trelleborgs sydlige færgeleie.
Foto: Arkiv M. L. Bisberg.

lejer blev,Skåne" forsynet med bilporte i begge sider,
således at færgen kan benytte den samme bilrampe ved
anløb af det nordlige leje. "Skåne" er den eneste færge
på overfarten, der har bilport i bagbords side.

ski bet.

Østtyskernes første færge på overfarten var "Sassnitz.,

i lighed med ,Trelleborg« forsynet med firer
spor. Den neeste firesporede færge, der blev bygget til
"Kungsleden", har ligesom de følgende lærger på over.
farten et separat bildæk over vogndækket, et bildæk ikke
og den er

kun

for personbiler, men også for Iastbiler. Denne første

færge med dæk af nævnte type var ,Skåne., der blev
bygget i 1966, og på dette tidspunkt var det ikke helt
bestemt, om dampfærgelejet i Trelleborg senere skulle
ombygges. D'a bilrampen er placeret mellem de to feerge-

Også DR's ,Stubbenkammer« og ,,8-gen" blev bygget
som firesporede færger, men i1973 leveredes fra Nakskov Skibsværft de to femsporede færger "Gotaland. og
,Svealand.. Lejerne var, som det er blevet nævnt, allerede femsporede, men færgerne har skråt agterskib (1,6'),

fordi de er 22,6 m brede, medens de firesporede færger
kun er 1B,B m brede.
Siden 1972, da den sidste dampfeerge, ,Starke", blev
ophugget, benyttes de gamle tresporede Iejer i Trelleborg

og Sassnitz ikke mere. lTrelleborg vil det gamle leje

Oversigtstegning - Trelleborg færgehavn med nyt tærgeleie (l), det
sydlige færgeleie (2) og det østlige leie (3), der ikke længere anvendes.
Tegning: Statens Jårnvågar.

10

bæltsfacon", og lejet anvendes også af "Kong Frederik
lX.. Det østlige leje anvendes ikke, efter at dampfærgen
,Danmark. blev ophugget

i

'1968.

*
Matz Lonnedahl Risbjerg er DJK-medlem

-

men har svensk

som sit modersmå|. Det er derfor værd at bemærke, at
ovenstående artikel er afleveret på dansk - fra hans hånd.
Matz Lonnedahl Bisberg har netop udgivet en håndbog (i
det velkendte lommebogsformat som f eks. "Danske Lokomotiver og Motorvogne. m.f I J: ,Fårjor och Passagerarfartyg i trafik till Sverige och Finland" på Frank Stenvalls
Forlag i Malmo - så vil De vide mere om bl.a. svenske
DR's firesporede færge .Sassnitz"

i

Trelleborg havn

Foto:ArkivM L

heller ikke blive ombygget,

færger, kan den anbefales på det varmeste. (DJK's Salgsafdeling tager den hjem på bestillingJ

i

Blsberg

stedet er et nyt færgeleje

anlagt syd for den gamle havn. lØsttyskland planlægges
en ny færgehavn på Arkona, I mellemtiden bliver dampfærgelejet ombygget til femsporet leje. Ombygningen beregnes at være klar i 1977, når en ny femsporet godsfærge
til DR leveres.

*
RETTELSE:

I artiklen,De

sejlende jernbaner og hoved-

veje" i "Jernbanen", nr. 1/76 har der i skema 3 på side l2
indsneget sig en fejl. "Bollerne" i kolonnerne for "Svea
Morsø" ud for færgehavnene Glyngøre og Nykøbing Mors
(i alt 4 stk.) skal være "udfyldte) - d.v s sorte - klapforbindelse for tog og biler.

Der er allerede blevet talt om seksporede færger og
færgelejer på Treleborg-Sassnitz-overfarten.

I 1967 blev en ny jernbanefærgeoverfart åbnet af "Starke" mellem Stockholm Vårtahamnen og Nådendal (Naantalil i Finland. I begge havne blev der bygget et femsporet
Ieje med ,Trelleborgfacon". "Starke,, blev forsynet med
vinge på skroget, da færgens bredde ellers var for Iille.
"Svealand" (se ovenfor) blev bygget til Finlandsoverfarten,
men da en indsættelse af denne færge på Nådendaloverfarten ville have medført en ombygning af lejet i Nådendal, forid færgen skulle have Iigget skråt iforkert retning
i dette leje (til forskel fra lejerne i Trelleborg, Sassnitz

og Vårtahamnen er det styrbords side i Nådendal, der er
,fri"), og da der ikke overførtes saerligt mange vogne på
overfarten, kom ombygningen aldrig til udførelse. Overfarten blev i stedet lukket ved årsskiftet 1975/76, bl a. på

DB's firesporede godsfærge "Stubbenkammer,,

i Trelleborg havn'
Foto: Arkiv M. L. Risberg.

grund af den nye færgeoverfart Hangci IHanko)-Travemrlnde. På Stockholm-Nådendal-overfarten har også,Drottningen" og "Trelleborg" sejlet.

I

1974 indsatte Polskie Linei Oceaniczne (PLO) en firesporet jernbanefærge ,Mikolaj Kopernik" mellem Ystad
og Swinoujscie. Feergen har den samme facon som Trelleborg-Sassnitz-færgerne, og i Ystad og Swinoujscie er

bygget samme type lejer som de i Trelleborg, sådan at
SJ-f ærgerne kan indsættes på overfarten I '1975 lejede
PLO f.eks. "Drottningen,, til overfarten, medens "Mikolai
Kopernik" var på værft. Af samme årsag som i Nådendal
kan de femsporede færger ikke lægge til i Ystad Lastbilrampen er på bagbords side i Ystad i stedet for på styrbords side som i Trelleborg
Warnemiinde blev i Iighed med Gedser forsynet med to
tosporede færgelejer ved åbningen af overlarten GeciserWarnem[rnde. I perioden 1947-48 og 1952-53, da Trelieborgdampfærgerne sejiede til Warnemiinde i stedet for til
Sassnitz, var det vestlige leje forsynet med en pontonpåbygning for disse færger. Da ,Warnemiinde" blev Ieveret i 1963, blev dette leje bygget om til "tresporet Store-

SPEDITION JøRGEN WEHLER

Spedition

-

Pakning

Tlf. (03)

-

Forsendelse

88 92 oo

Privat: Birkevej 18 - 4951 Nørreballe
(Ring, vi svarer hele døgnet)

KONDITORIET TAGTERRASSEN
PÅ TOPPEN AF BANKEN

Østergade 4 . Mariager . Tlf. (08) 54 12 86
1 kl køkken - r\ltid frisklavet kaffe og kager
Populære Priser
Med venlig hilsen og på gensyn
Eva og Jens Chr Jensen
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TUNNELBANER I K ØBENHAVN
- en storbys drøm, der brast
Lundtofte S.banen og andre S-baneplaner i
Københavns-området opgives

Fra bemærkningerne

til dette Iovforslag citeres følgende:
sommeren 1958 blev besluttet at flytte poly_
teknisk Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole og det
Da det

i

dertil knyttede lngeniørakademi ud til Lundtoftesletten,

Af Bent Jacobsen
Ministeren for offentlige arbejder har i folketinget fremsat
forslag til lov om ophævelse af lov om anlæg og drift af
en tunnelbane i Københavns kommune samt forslag til lov
om ændring af lov om udbygning af det storkøbenhavnske
S-banenet og om forarbejder for tunnelbaneanl æg i Kø_

var det en forudsætning, at Lundtoftebanen skulle færdig_
bygges inden for en kortere årrække, og det blev i det af
regeringen nedsatte planlægn,ingsudvalg vedrørende ud_
fly,tningen af læreanstalten fra alle sider fremhævet, at
banens anlæg og en fremskyndelse af arbejdet hermed
ville være af afgørende betydning for flytningen og udbygningen af læreanstalten.

benhavn og Frederiksberg.

Det første lovforslag indebærer, at Citybanen

i

Køben_

havn opgives. I bemærkningerne til Iovforslaget siges det
bl.a., at loven om Citybanen blev vedtaget i 1967 med det
dobbelte sigte, at Citybanen skulle tjene såvel til en bedre
banebetjening af City som til en aflastning af Boulevardbanens S-togsspor.

Allerede med tov nr. 180 aI 4. april 1951 var der givet
til erhvervelse af de fornødne arealer til anlæg
af en dobbeltsporet S-bane fra Jægersborg station til
Lundtofte og Nærum. I 1952 påbegyndte DSB ekspropria_
tionerne til dette baneanlæg, hvorefter der i årene fra
1951-52 til 1960-61 i alt blev udbetalt 239.000 kr. i ekshjemmel

propriationserstatninger. Endvidere blev

i

samme tidsrum

anvendt ca. 1,6 mio. kr. til diverse jord- og broarbejder,
som af okonomiske og tekniske grunde måtte udføres

For så vidt angår spørgsmålet om den bedre banebetjening af cityområdet rejste der sig i folketinget fra for_
skellig side tvivl om berettigelsen heraf, idet d", ,r,
"n
begyndende erkendelse af, at det trafikale grundlag for
Citybanen, hvortil anlægsudgifterne i dag skønnes at ville
udgøre ca. 900 mio. kroner, allerede på daværende tids_
punkt var ved at blive svækket som følge af stagnation og
tilbagegang i befolkningsmængde og erhvervsaktivitet i de
indre byområder, herunder i City.

ketingets tilslutning til, at Køgebugtbanen og Hareskovba_
nen skulle udføres først.

De seneste års by- og trafikudvikling har forstærket og
bekræftet denne erkendelse.

Af den ca. 6 km lange bane er jord- og broarbejderne
stort set fuldført på den nordligste ca.3 km lange stræk-

samtidig med anlægget af Helsingørmotorvejen. Efter vednr. 14
anlæg af Lund-

Køgeb
ektrificering af
m.v.
ionerne og anpå Lu
1965_66 stiile_
des arbejdet på banen i bero, idet DSB imaj 1965 fik fol_

Den tidligere forudsatte kraftige stigning i Boulevard_
banetrafikken, som ville have krævet en kapacitetsudvi_
delse ved det påregnede anlæg af Citybanen, må herefter
antages ikke at komme på tale.

Det Strækningssikringsanlæg - det såkaldte HKT_anlæg
der om kort tid tages i brug bl.a. på Boulevardbanens
S-togsspor, synes at sikre den titstrækkelige kapacitet på

-

i en årrække, hvorved en aftastning _ som
kan tilvejebringes væsentligt billigere end City_
banen f.eks. ved anlæg af to yderligere spor i Boulevard_
banen - først bliver aktuel på et langt senere tidspunkt.
S-togssporene

i så fald

Forslag til lov om ændring af lov om udbygning af det
storkøbenhavnske S-banenet og om forarbejder for tunnel_
baneanlæg i København og Frederiksberg indebærer, at
anlægget af Lundtoftebanen opgives, og at forarbejder for
tunnelbaneanlæg i København og Fredeniksberg standses.
12

Anlægsudgifterne

for fuldførelse af

Lundtoftebanen

skønnes til ca. 85 mio. kr. fprisniveau april 1924), hvortil
kommer udgifter til rullende ma,teriel.
Forudsætningerne for banens anlæg er imidtertid nu
væsentligt ændret, idet der bt.a. er opført kollegier i om_
råder, der ligger nær laereanstatten. En vurdering af Lund_
toftebanen baseret på de faktiske bosætnings-, beskæfti_
gelses- og trafikforhold og på de foreliggende oplysninger
om oplandets fremtidige be,folkningsudvikling m.v. sam_
menholdt med de betydelige omkostninger tit baneanlæg_
gets fuldførelse g,iver alt i alt efter ministeriets opfattelse
som resultat, at baneanlægget nu bør opgives.

Om baggrunden for opgive,lsen af

tunnelbaneplanerne

siges bl.a. følgende:

Det foreliggende kompleks af forslag til tunnelbaner
m.v. er baseret på de byplan- og trafikudviklingsmæssige
forhold, der var gældende frem ,til 1950erne, d.v.s. en fort-

sat stigend,e befolkningsmængde og beskæftigelsesaktivitet samt trafikefterspørgsel
af regionen.

i

de indre og ældre bydele

Siden da er udviklingen imidlertid gået i retning af en
stagnation eller en tilbagegang på de nævnte områder.
Regionplanen

lede etageareal

lra

1973 peger da også på,

at det sam-

i de centrale bydele ikke bør forøges,

og

at det nuværende antal boliger skal tilstræbes opretholdt
om nødvendigt på bekostning af erhvervsetagearealet.
De udviklingstendenser, der er konstateret i de senere
år, og som i øvrigt er nærmere beskrevet i DSB's rapport
af maj 1973 om »S- og T-baneudbygningen i hovedstadsregionen 1973-1988", må således forudses videreført med
det resultat, at trafikefterspørgslen i de omhandlede dele
af regionen vil blive mindsket. Ministeriet er derfor af den
opfattelse, at spørgsmålet om anlæg af tunnelbaner i København, det vil sige tunnelbaner til Amager, Gladsaxebanen og Frederiksbergbanen bør stilles i bero indtil videre.

En skrinlægning af tunnelbaneplanerne i det ovenfor
skitserede omfang vil medføre en reduktion i eller udskydelse indtil videre af investeringer af størrelsesordenen
4.000 mio. kr.

i en årrække.

I stedet for bør der satses på en hurtig udbygning af
nærtrafikbanerne i byvækstområderne i de ydre dele af
regionen.

til

Amager kan der ganske vist blive tale
om en anden udviklingstendens end i den øvrige del af
regionen. En evt. realisering af planer om udbygning eller
flytning af lufthavnen i Kastrup, om en byudvikling på
Vestamager og om en fas.t Øresundsforbindelse mellem
Amager og Sverige må forventes at øge trafikefterspørgsIen og dermed stille krav om en udbygning af traf,ikforbindelserne mellem Amager og Sjælland.
Med hensyn

Boganmeldelse
Håkon Gundersen:
med linjegods i lasten".
"NSB Forlaget Pax, Oslo 1975.
179 sider * 10 sider tabeller.
For at forhindre en nedtrapning af NSB dannede for godt
to år siden over 100 norske kommuner en række småvirksomheder i landområderne sammen med lokale partiforeninger, organisationer og enkeltpersoner "Landsutvalget for jernbane". Dette udvalg er idag godt på vej til at
blive en folkebevægelse for jernbanerne i Norge.
Den foreliggende bog er ment som et bidrag til at styrke
jernbanernes stilling, på bekostning af lastbils- og privattrafik. Som det lyder i indledningen: "Tiden er nå inne til
å ta kampen opp for jernbanen. Samtidig ,med en stor øk-

i trafikken ved NSB i løpet av siste år, fortsetter
nedleggelsen og ubetjentgjøringen av flere hundre sta-

ning

sJoner.«

Bogen er ikke en jernbanebog i traditionel forstand. Afsnittet om jernbanernes tilblivelse i Norge er ikke skrevet som jernbanehistorie i snæver forstand. Det er en
politisk-historisk analyse. Og ligeså er argumentationen

for udbygningen af jernbanedriften også politisk. Men

den

er samtidig præcis og traekker mange »glemte" aspekter
ved stations- eller jernbanenedlæggelser frem. En klar
analyse af det farlige i tendensen til at underlægge jernbanerne snævre markedsøkonomiske betragtninger og tilpasse dem storindustriens særkrav er en af bogens største
fortjenester. Ligeledes vises det farlige i at statsbanerne
indgår i konsortier med private storforetagender; i Norge
under betegnelsen ,Linjegods". Det har en betænkelig lig-

hed med vort hjemlige "Alfragt" (DSB-ØK).
Bogen er ikke en traditionel jernbanebog. Men det er en

vigtig bog for alle jernbaneinteresserede, for hvem jernhanerne ikke bare er materielnumre og lignende. For hvem
jernbanernes udvikling har noget at gøre med udviklingen i
det samfund, de betjener. Og den udvikling har noget med
politik at gøre. Hvad enten man kan lide det eller ej.
John Poulsen.

En vurdering

af det mulige trafikunderlag for

henholdsen Østamagerbane og en Vestamagerbane viser imid-

vis
lertid, at begge baner synes at få ret beskedne trafikmængder set i relation til de rneget omfattende invester,inger, som disse baneanlæg vil kræve. Mulighederne for
at forbedre den kollektive overfladetrafik på Amager vil

dog blive overvejet.

RESERVERET

NY BOG

Odense - Svendborg Banen
1876-1976
Af Lars Viinholt.Nielsen

Den t2. juli 1976 fylder Odense-Svendborg Banen 100 år. ges planer for banens stationer og tegninger af lokomoOdense-Svendborg Banen er en af de mes,t interessante tiver og vogne.
i Dan,mark. Den blev moderbane til hele det sydfynske
jernbanenet, der i sin tid var landets største privatbanesystem. Den var den stærkest trafikerede privatbane i
Billetter, godsfrimærker, postfor,hold, u,held, sne m.m.
Danmark og fik afgørende betydning for erhvervslivet behandles i særlige afsnit. Bogen indeholder personalepå Sydfyn, i'sær teglværks- og sukkerindustrien. Jern- historiske oplysn,inger og lister over banens tokomotiver,
baneselskabet var tillige 6n af Fyns største arbejdsplad- motorvogne og p€rsonvogne.
ser med op til 700 ansatte.

En bog for alle jernbaneinteresserede og samtidig af
Det Sydfyenske Jernbaneselskab er det eneste i Dan- stor Iokalhistoris besdning.
mark, der på egne værksteder har fremstillet lokomotiver,
hvoraf to

i en årrække var de største

danskbyggede.

Forudbestil bogen, der bliver på ca. 260 sider med over
120 illustrationer, gennem DJK's Salgsafdeling.
Lars Viinholt-Nrielsens bog er resultatet af '15 års studier,
dels i offentlige og private arkiver. Den beskriver banens
historie fra de første planer om en forbindelse til Svend- Forudbestillingsprisen er (incl. porto) kr. 50,00, og dette
borg i slutningen af 1860'erne. Afsnittene om drift og tilbud gælder til og med den 20. maj 1976.
økonomi indeholde forhistorien for forpagtningskontrakterne med de øvrige øst- og syd'fynske baner, hvorved Det
Sydfyenske Jernbaneselskab blev Dan arks største og i
Efter denne dato bliver prisen kr. 64,00.
Iange tider også rigeste privatbaneselskab. Bogen beretter om de senere vanskeligheder, der førte til statens
overtagelse af banen i 1949.

DANSK JERNBANE.KLUB

og
deres udbygning, for driftsmater.iellet og for ;;g": o;
lokomotivbygningen på banens eget vi r.ksted. Der brinr særrige afsnit gøres rede for banens faste anlæg

salgsafdelingen
Glæemosevej
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I)/u hører museuntsbanerne sndrt igen

14

M

LYNGBY_I{Æ.RU

JERN BANE

li§ti

-)f)/---

Telefon (02) 87 07 08

Tog hvert 20. minut
mellem Jægersborg og Nærum

Hads-Ning Herreders
Jernbane

Nye sporvognsplatter
i

Odense-serien

-

JOHN JEPSEN
Haakonsens Eftf.
AUT. GAS- & VANDMESTEB

fremstillet af

Østergade 23
4930 Maribo
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o.-

B&G *-

FJERNVARME

ha o"orto'

OLIEFYR

_

_ CENTBALVABME
SMEDEARBEJDE

Tlf. t03) 88 06 99

BESTAURANT

BANGS HAVE
helt naturligt...
Idyllen ved Maribo

Sø

I

Nr.203. Sporvognstog ved ventesalen
Skoven.
Nr. 204. Sporvognstog m. åben bivogn
svundne Nørregade i Odense.
Tidligere udkommet:
Nr. 201. Sporvogn i St. Knuds Kirkestr.

i

Hunderup

i det

nu for-

Nr. 202. Sporvogn foran den gamle Odense Bane-

Restaurant Bangs Haves naturvenlige selskabslokaler vil De finde den smukke ramme for Deres forretningsfrokost - privatfest - foreningsarrangement.
Her vil De hygge Dem, det er helt naturligt i Bangs
Have.

BANGS HAVE
Maribo

Tlf. (03) 88 1911

gård. Pr. stk.55,00.

Vi kan endnu levere den københavnske sporvognsserie ialt 5 stk. samt de fire Århus-Platter, pr. stk.
kr. 55,00.
DSBs jubilæumsplatte m. damplokomotivet "Odin"
kr. 75,00.

B&G's jubilæumsplatte 1975 med det smukke hestemotiv kan leveres så længe vi har lager. Kr. 110,00.
Hafnia Platten fremst af B&G i anledning af den store frimærkeudst. i Bella Centret. Kan leveres omg.

Kr.

85,00.

Besøg vor PLATTEBAR med kaempeudvalg af porce-

lænsplatter.

PLATTEB SENDES OVEBALT

SK0TSM

AQnønr

/L
Frederikssundsvej 323-325 (01)
Telefon

2700 Brønshøj Kbh.

602001 el. rcl) 289248

FERIEREJSEB MED TOG
DSB selskabsrejser
R|T-rejser : togrejser på egen hånd med
hotelophold - tilrettelagt lige som du ønsker det - og endda med rabat.
INTER-RAIL kort til dig under 23 år - rejs
i hele Europa en hel måned lor 775 kr.
Program og billetbestilling

LOLLANDSBANENS
REJSEBU REAU
Østergade 7 -4900 Nakskov
Tlf. (os) 922323

KOM TIL SKELSTRUP
OG LÆB VORT FIRMA AT KENDE

Vi har et righoldigt lager til "gør-det-selvmanden". Hvis du vil bygge dig en carport
eller overdække din terrasse, eller hvis du
vil opsætte profilbrædder og panelplader i
dine stuer, er vi leveringsdygtige. Der er
også store beholdninger i brædder, tømmer, sØm, beslag og træbeskyttelsesmidler.

Vi har dagligt åbent fra kl. 7.00 til 17.00, også hver lørdag fra kI.8.00 til 12.00.

DANSUKKER
ITAKT MED TIDEN

BRDR. ALBBECHTSEN
Skelstrupve

j

Tlf. t03l 88

52

-

A/s

4930 Maribo
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