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Kære læser
Atter nærmer vi os et årsskifte, og tiden er inde til at gøre status over,
hvad vi fik ud af 1976. Fik vi holdt vore nytårsfortsætter?.- og holdt andre

Annonoeekspedition:
Klosterstræde 23, 1157 København K.

Tlf. (01) 12624s
JERNBANEN udsendes omkring den 20.
i månederne februar, april, juni, august,
oktober og december.

deres fortsætter?
Nytårsbudskabet i forbindelse med DJK's tidsskrift Jernbanen var, at
bladet fremover skulle udkomme regelmæssigt. Endvidere benyttede vi
lejligheden til at ændre bladets hoved, og endelig trådte nye annoncefolk
og en ny bogtrykker til. Jeg kan forsikre Dem for, at vi hver især har
gjort vort til, at De skulle modtage Deres eksemplar af Jernbanen til de
lovede terminer.

Redaktionen af et nummer slutter om-

kring den 1. i forudgående

måned.

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

lndholdet af bladet er det også værd at kigge på. Vi i redaktionen håber,
at De gennem artikler m.m. har fundet Jernbanen værdigt til at Iæse. Flere
personer har idet forløbne år bidraget med artikler til bladet, men skal
det fortsætte med at være "medlemmernes eget 'i:idsskrift", er det nødvendigt, at mit nytårsønske om at modtage mere stof til bladet fra'loreningens medlemmer i 1977, går i opfyldelse.

Jeg håber, at De synes, at den nye redaktionskomit6 har bestået sit
JEHNBANEN tilsendes medlemmer af
Dansk Jernbane-Klub - vedr. medlem-

skab, se de orange midtersider.

Tryk: Herfølge Bogtrykkeri, Herfølge

"prøveår« nogenlunde.

ldet jeg ønsker tidsskriftets annoncører og læsere en god jul og et godt
nytår, håber jeg på et glædeligt gensyn i 1977.
Ole-Chr. lVl. Plum

Forsidebilledet:

Vinterstemning på Høng-Tølløse Jernbane, den 6. marts 1970.
Foto: Ole-Chr. M. PIum.
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Gribskovbanen og
llerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane

OMKRING EMDRUP STATION
Af P. Thomassen
Atter noget om den kære Slangerupbane, som har sat
sindene i bevægelse siden 1893, da man til en begyndelse
ville have en smalsporet bane fra Helligkorskirken ved
Kapelvej

til

Værløse. Banen skulle forresten have krydset

i niveau - et lige så farligt forslag som
det, der fremkom i 1904, da en sporvognslinie skulle føres
ind på selve perronen på København 1., når banen blev
Klampenborgbanen

åbnet.

Men det er nu ikke hele Slangerupbanen, der her skal
omtales. Kun et enkelt punkt på Hareskovbanen - de snart
ukendelige rester af Slangerupbanen, som vel snart kan

Butebilerne viste sig meget tidligt i nærheden af EmI 1904 startede ruten Bispebjerg-Slangerup med
nogle frygtindgydende karosser af automobilomnibusser,
som det ret nystiftede Dansk Automobil Selskab havde
anskaffet til sin første rute. Selv om automobiler slet ikke
var sjældne iNordsjælland på det tidspunkt, vakte indvielsesoptoget - hele 4 Iarmende omnibusser - en vældig
opsigt, d.v.s. idet omfang, som støvskyerne tillod det
Denne Danmarks 3 bilrute fik som sine forgængere INykøbing-Nysted og Nyborg-Kerteminde) ingen lang levetid - det sørgede KSB for Og automobilselskabet gik
snart neden om og hjem, bl.a. fordi det ikke fik den
støtte af postvæsenet, som man havde regnet med; der
var ellers planlagt ruter over hele landet.

drup.

kaldes el-skovsbanen.

lkke blot jernbaneinteresserede, men også en mængde
andre har spekuleret over, hvorfor Emdrup station henlå
som noget mystisk noget, der - bortset fra udseendet ikke kom banen ved.
Der stod ofte gny om KSBs fædre og senere bestyrelsc,

for den var særdeles aktiv og havde mange gode

ideer,

som den forstod at føre ud i livet. Emdrup station var en
af dens mindre gode ideer, selv om hensigten var god nok,
og der var da også grund til at forvente et meget stort
byggeri ved stationen, først og fremmest i Søborg og senere ved Bispebjerg. At det så kom til at gå anderledes,
kunne ingen forudse ved banens projektering. For en
gangs skyld var det ikke privatbilerne, der tog trafikken
fra stationen, men sporvognene og nogle af landets forste
rutebi er.
I

Behovet for den offentlige trafik var så minimal i KSBs
opland før århundredskiftet, at selv postvæsenet ikke in-

for egnen og naturligvis ikke
så nær København som Emdrup og Søborg. I tidens løb

teresserede sig synderligt

har mange private dagvognsruter været etableret i KSBs
opland, men som regel fik de kun en kort levetid. Feks.
kørte en dagvogn fra Nørreport til Kirkeveerløse i 1879.

I 1890erne begyndte man at få øjnene op for Hareskovens lyksaligheder, og det var ikke mindst amfibiebåden
"Svanen"s besynderlige adfærd ved Fiskebæk, der efterhånden skabte behov for nemmere adgang
Farum fra København.

til

Hareskov og

Det var lidt makabre måI, der lokkede de første sporvogne ad Bispebjerg til. Da den ny kirkegård var færdig,
kørte linie 5 hertil som sidelinie til Brønshøjruten, og da
den første del af Bispebjerg Hospital var færdig i 1913,
Iagdes linie 10 hertil og forlængedes til krematoriet i
1925. Hertil havde Iinie'16 dog allerede fundet i1921, da
den erstattede linie 5's sidelinie, og i 1924 indviedes
linie 16's Søborgrute under megen opsigt. Og for at
afslutte det makabre, så havde samme linie en anden
endestation ved Vestre Kirkegård.

Emdrup station set mod nord,

1959.

Foto: P. Thomassen.

Emdrup station havde således megen trafikal korrkurrence, da KSB åbnede i 1906. Det var iøvrigt slet ikke
baneselskabets mening, at banen skulle gå over Emdrup;
det var ret naturligt forudsat, at den skulle gå gennem
Søborg, hvor der var en hel del bebyggelse, men begrebet
"jernbaneskyld", som blev opfundet af en af banens fædre, ors. V. M. Amdrup, for at skaffe penge til banens anlæ9, viste sig at være så upoplært blandt store jordbesiddere i Søborg, at banen ikke kunne få bidrag til anlaagget herfra. Banen blev derfor lagt på sin nuværende
plads, og Emdrup station anlagt i håb om at kunne oparbejde nogen trafik her - og formentlig også for at ærgre
dem i Søborg. Den forventede tætte villabebyggelse ved
Emdrup lod vente på sig, og arealerne langs banen mellem Emdrup og Dyssegårdsvej er da også alt andet end
velegnede til større bebyggelse.
Persontrafikken blev da også den rene elendighed. Den
startede så nogenlunde, idet der i de første år var 2700-

3800 rejsende både fra og til Enrdrup - der var ikke stor
forskel på afgående og ankomne. Men tallene sank støt;
i 1913/14 var de halverede, og i 1917/18 endnu en gang
halverede, således at der kun var godt 800 fra og til Emdrup Den indskrænkede toggang under 1. verdenskrig
havde dog idette tilfælde en del af skylden, men efter at
toggangen atter var blevet udvidet, kom tallene kun undtagelsesvis op over 600. Da Dyssegård trinbræt åbnedes
i 1932, var det naesten sket med Emdrups persontrafik,
som kom ned på 100 å 200 rejsencie årligt. Selv i besættelsesårene kunne den ikke svinge sig meget over 300, og
i KSBs sidste år som privatbane [1947/48) afrejste 4 personer fra Emdrup og '19 til!

Det ville være synd at sige, at banen selv gjorde noget
for at få flere rejsende fra og til Emdrup. I banens første
år skulle alle tog standse iEmdrup, men efterhånden
.1940-48,
blev det færre og færre, og ser man køreplanerne

finder man kun 6t eneste tog, der kunne standse

i

Em-

drup: et eftermiddagstog mod København og kun på hverdage! Der var dog godstogene at ty til for de trafikforfordelte Emdruppere, men turen kunne godt være en blandet
fornøje

I

s

e.

Størsteparten af de solgte billetter fra Emdrup var til
holdestederne i Hareskoven. Den lokale trafik til København L. var selvsagt intet bevendt, hverken hvad mængden
eller indtægten angik. KSB må have haft en kolossal nyhedens interesse, eftersom ca 2000 købte billet til Kobenhavn L. i de første driftsår, navnlig da KSB ville havde 20
øre for turen og sporvognen kun 10. Og medens vi er ved
takster: Hvis 1904-bilruten var fortsat efter banens åb-

ning, kunne den ikke være nogen farlig konkurrent, for
dens takster lå på det dobbelte af KSBs.

Anlægget
viadukten

aI den ny Emdrup station er påbegyndt. I baggrunden ses
Foto: P. Thomassen.
lor Tuborgvej. Marts 1976.

Søborg med ruter i næsten alle retninger, fik KSB konkurrencen at føle, idet den mistede megen trafik til Bagsværd og Hareskov Selv om tværgående ruter (vest-øst)
ikke kunne være af større betydning for Emdrup, bor nok

nævnes,

at ruten

(1930 forlænget

og linie 21

i

til

Søborghus-Gentofte startede

Skovshoved og senere

til

i

1929

Klampenborg)

1934 Da NESA etablerede trolleyvognsrute

Hellerup-Soborg

i .1937, var behovet for

tveerruter dækket.

Som godsstation var Emdrup adskilligt bedre end som
personstation, men det siger jo heller ikke så meget. Det
var dog kun som afgangsstation, stationen i perioder havde betydning. Den afgående godsmængde lå i de første år
på 3-400 t årligt men sank snart til næsten intet, oftest
under 100 t årligt. Dog undtagen 1917-19, da nogle Iidet
pyntelige fabrikker udfo!dede en vis aktivitet til glæde fur
banen. Som ankomststation så det helt anderledes ud; i de
første driftsår ankom 5-6000 t og indtil 1. verdenskrig
gennemsnitligt 3000 t årligt. lde unormale efterkrigsår
nåedes næsten 10.000 t, men denne "velstand" var hurtigt forbi; den ankomne godsmængde røg ned på førkrigsniveau, ca. 2600 t. I 1923/24 ankom imidlertid godt 12.000
t, og det var pudsigt nok persontrafik-konkurrenten sporvognene, der var skyld deri. Der byggedes på livet løs,
fordi der nu kom sporvogn til Søborg! Når der i senere år
undtagelsesvis var antagelige godsmængder, var det gerne byggeriet, der var årsagen. Bygningsartikler som mursten, kalk, cement og tømmer var de vigtigste godsarter.
Var det gået, som banens første projektmagere havde
tænkt sig, havde Emdrup fået en hel anden vareart at

-

tit, nemlig latrin. Men lad dette ulækre kapitel
til der en dag kommer en rigtig bog om KSB.

sriuse
Emdrup station,1975. Jbrdarbeiderne til tlytningen af det oprindelige
Foto: P. Thomassen.
spor og omlægning al 2. spor er i gang.

ligge,

Konkurrencen fra rutebilerne blev dog med tiden følelig
nok. Den næste rute, der dukkede op i nærheden af Emdrup, gjorde dog ikke banen fortræd, for den var så lokal
som vel muligt: Søborg-Bispebjerg, påbegyndt i 1914.
Men efterhånden, som der opstod en hel busterminal i

Emdrup havde en trofast godskunde, trælastfirmaet lige
op ad stationen. Uden dette var Emdrup station formentlig
blevet nedlagt længe før, DSB havde overtaget banen. i
driftsåret 1964/65 ankom 1980 t gods, og lidt blev der da
også afsendt - hele 14 t.
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Man kan undre sig over, at stationen ikke blev nedlagt
længe for besættelsen. Persontrafikken var intet bevendt,

og godstrafikken kunne nemt afvikles på samme måde,
sonr den blev det i de sidste år af sidesporets Ievetid.
Men Emdrup var "station med fuld ekspedition" indtil ca.

1943, da personekspeditionen ophorte. Godsekspeditionen
fortsatte uforti-odent til 1967, hvorefter e[<speditionen foretoges af København L. indtil 1975, da sidesporet nedlagdes
som offentligt sidespor.

Da KSB i 1948 blev nationaliseret, håbede rnan, at DSB
Ville genoprette Emdrr-rp sour holdested. Men nej! Hvorfoi'
skulle man dog det - dei- var jo ingen rejsende fra og til
fnrdrup jfr. KSBs sidste driftsberetning. At lade nogle tog
folde ved Emdrup lå tilsyneladende langt uden for mulighedernes grænse Når pressen blev særligt nærgående,
havde DSB altid en plausibel (?!) forklaring, feks. at der
ikke var noget billethul i stationsbygningen mere. Den
gjorde lykke blandt journalisterne.

Men så skete der

jo heldigvis det, at man fandt på at

elektrificere Hareskovbanen Det havde man forresten
fundet på før banen blev bygget og mange gange i mel-

Den nye Emdrup station under anlæg, 1976.
Emdrupvej.

Iemtiden, og der har været herlige projekter fremme om

forbindelse med Nærumbanen og Amagerbanen, hurtig-

I

baggrunden viadukten for

Foto: P.

Thomassen

sporvogn

til Jarmers Plads og undergrundsbane mellem
Nørrebro og Amager. Ak ja - var den tunnelbane dog blot
blev bygget i1935! Og stikbanen til Søborg i19'l 7!

sen tillader ikke en storre udredning af begivenhederne;
der henvises til tidligere artikler iJERNBANEN jfr. efterfolgende note.

Nu skal det imidlertid indrommes, at DSB ikke var totalt afvisende, hvad persontraf ik på Emdrr-rp station angår
Nogle gange har der veeret liv og masser af togrejsende
Emdrup. Da udflugtssærtogene var på deres højeste omkring '1950, kørtes fodboldsærtog til og fra Emdrup et par
gange, og Dansk Jernbane-Klub har også haft nogle udflugtstog, der standsede i Emdrup til undren for de nær-

Nedlæggelsen af Kobenhavn L statiorl Ider ikke betyder
lokalstation, som nogen tror, men "Lygten" efter kvarteret, den anlagdes i) gik ikke stille af. For utalte tusinder
af Nørrebroere er stationen et minde om tidligere tiders
søndagsudflugter, spejderture, foreningsudflugter o.m.m.,
og vi er mange, sonr glæder os over, at staionsbygningen
lkke skal rives ned som de ovrige l(SB-staioner. Desværre
er professor Wencks herlige arkitektur ikke længere,in"
hos DSB Om Kobenhavn L stationsbygning skal blive til
,rigtigt teater" og sporarealet til legeplads eller temmelig

i

mest boende, der troede, at det var en fotoklub, der havde
fødselsdag.
Som bekendt er der sket adskilligt i anledning af Hareskovbanens modernisering, elektrificering m v, men plad-

gront område, vil vise sig; for tiden ligner det hele en
endestaion for udtjent S-togsmateriel.

il
fl)
F

Planskitse af den

hy

Emdrup station.
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Sådan kommer den

Ved anlægget

af

ny ekspeditionsbygning for Emdrup station til at se ud.

Hareskovbanens dobbeltspor indtraf

det "uheld" ved Emdrup mellem den gamle station

og

den kommende, at der ved siden af det nylagte spor pludselig var en å, hvor det andet spor skulle Iaegges Den
kendte man intet til i 1904/05, da banen blev bygget, men
da skulle sporet heller ikke sænkes af hensyn til viaduk-

terne og det kommende ledningsnet

til S-togene

Ellers har Emdrup ikke været plaget af uheld eller ulykker. Dog vil gamle KSB-folk nok erindre 1. pinsedag l914,
som var ,uheldig. nok. Om formiddagen knuste toget en
bil ved Emdrup; chaufføren slap heldigvis ud i tide. Såheldig var en anden chauffør ikke, da han samme dags
aften blev påkørt af toget ved Vangede Han mistede livet,
og af bilen var der intet andet kendeligt tilbage end motoren med cirkulær køler og håndsving

(Tuborgvel-broen ses

dende. billetautomater.

Men mon ikke den gamle Emdrup station var blevet til

noget stort, hvis planen

1963.

Thomassen.

Som bekendt blev det ny banestykke fra Emdrup til Byparken taget i brug i år, men det er nok de færreste, der

ved, at planen er ca. 60 år gammel. Den Iød således:
Slangerupbanen omlægges ca. 1000 m fra Emdrup og forbindes gennem en 500 m kurve med godssporet NørrebroSvanemøllen-Østerbro ved Lyngbyvej (eller et ved siden
af anlagt spor) og føres til Svanemøllen. En holdeplads
anlægges ved Lyngbyvejen, og Svanemøllen tænkes som
endestation for Slangerupbanen. ldeens fader var A. R.
Christensen, docent ved Polyteknisk Læreanstalt.
108

lra

1917

var blevet til

Gladsaxe Sogneråd havde indsendt andragende

til

noget?

Amtet

sidebane til Slangerupbanen;
den skulle udgå fra Emdrup station til Soborghoj og folge
Frederiksborg Landevej parallelt. Hvis den plan var blevet
til noget, måtte linie i6 have holdt sig inden for sine
dystre endepunkter

om bidrag

til en elektrisk

Der henvises

Foto: P.

høire på tegningen).

Den ny Emdrup station ved Tuborgvej/Banebrinken imodeses med længsel af mange af de nærboende, men nogen »stor« station bliver den næppe foreløbig. Kolonihaverne og Lersøparken syd og øst for Tuborgvej kan
ikke give det store rush. Det skal blive interessant at se,
om det bliver en "rigtig. betjent station, TBH [trinbræt
med blandet handel) som på nogle af Køgebugtbanens
stationer - eller om der bare opstilles en af de "spæn-

1967

DJK's damptogsudflugt med DSB C 708, den 13. januar

til

til

artiklerne iJEBNBA,NEN 1966 nr

nr. 2. 1972 nr. 6, 1974 nr.

6.

4,

De nye byer
af Poul Balle-Petersen
lde sidste par tiår af det 19 årh og frem til ca.'1 . verdenskrig opstod en mængde bysamfund i Danmark, i almindelighed benævnt stationsbyer. De fleste er forblevet
små rned et indbyggerantal, som sjældent eller aldrig
har oversteget nogle få hundrede. Adskillige har dog udviklet sig til egentlige småbyer med 2-3000 indbyggere
eller

mere.

Byer aI så forskellig størrelse er selvfølgelig ikke ens
hverken med hensyn til udseende, erhvervsmaessig baggrund eller med hensyn til den indre struktur. Disse nye
byer bliver ofte opfattet som en speciel gruppe inden for
bysamfundene. Alene fællesbetegnelsen "stationsby" understreger dette. Mange får mere eller rnindre dunkle
associationer om noget grimt, kedeligt og hensygnende
i forbindelse med ordet stationsby, f eks. blev Vejen allerede ved århundredskiftet af kobenhavnerpressen kaldt
"et unikum af hæslighed".

Det bliver imidlertid nødvendigt, at vi distancerer os
fra Københavns og de gamle købstæders nedladende hoidning over for disse opvoksende småbyer
Men hvad er det så, der får folk til at opfatte stationsbyerne som en særlig gruppe? Det må bl.a. være det, som
første led af ordet udtrykker: at disse bysamfund har
eller havde jernbaneforbindelse med omverdenen Det
havde de fleste af de gamle købstæder også, men åbenbart besad de i forvejen en egen identitet, noget der var
karakteristisk for dem, som ikke blev berort af, at de
også fik en jernbanestation. Ribe er fortsat den smukke
domkirkeby med de fine gamle bindingsværkshuse Bramming - ja, hvad er Bramming? Bramming er en stationsby.
På trods

af betegnelsen "stationsby" er der meget,

tyder på, at jernbaneforbindelsen

i

ven om næringsfrihed (vedtaget.lB5T; trådt ikraft 1862J.
Købstadsprivilegierne var et omfattende lovkompleks, som
før 1862 gav de gamle købstæder adskillige rettigheder
på en række områder, fortrinsvis af handels- og hånd-

et mindre antal håndværk af
enklere art måtte udføres på landet, ligesom handel en
gros og også istor u:lstr-ækning en detail var forbeholdt
købstædernes købmænd, kræmmere og høkere Selvom
vejen til nærmeste købstad var nok så lang, måtte landboerne dog derhen, hvis de ville skaffe sig en række fornodenheder og sælge deres overskudsproduktion. AIt
dette fik et grundskud med næringsfrihedsloven, og det
varede heller ikke længe, før en række mindre servicecentre af stationær karakter voksede frem rundt omkring
på landet.
værksmæssig karakter. Kun

For at privilegiernes bortfald ikke skulle skade de gamle kobstæder alt for meget i deres næring blev der vedtaget visse afstandsbestemmelser, den såkaldte læbælteordning, som i en årrække (frem til 19201 skuile sikre, at
konkurrerende foretagender ikke etablerede sig inden for
en vis afstand fra købstaden (7,5 km for håndværk og høkerhandel, 11 km for anden handell. Disse bestemmelser
har dels skabt mullghed for, at nye bysamfund kunne

opstå og udvikle sig, dels forhindret, at de kom
Iigge alt for tæt ved de gamle handelscentre

til

at

For at forstå forholdet mellem "stationsbyen" og jern-

banen er det nødvendigt at huske på, at det danske jernbanenet består dels af hovedbaner (stambanerJ, som forbinder landets forskellige egne, dels af sidebaner (fodebaner), som trafikalt betjener mindre regioner

der

sig selv ikke altid har

været den dominerende faktor ved disse byers begyndende fremvækst. Det kommer tydeligt frem, hvis man undersøger forholdet mellem bydannelse og jenrnbaneanlæg i
nogle konkrete tilfælde.
Først må man imidlertid gøre sig klart, hvad baggrunden
bydannelser var. Den vigtigste forudsætning
var befolkningsforøgelsen, som begyndte allerede i første
halvdel af det 19. århundrede, men tog rigtig fart efter
1850 og fortsatte med accelererende tempo til tiden mellem de to verdenskrige. Stationsbyernes storhedstid (ca.
1890-1920) ligger centralt i denne periode

for de nye

Men det var ikke blot de nye byer, som voksede. De
fleste af de gamle købstæder for ikke at tale om København øgede folketallet meget kraftigt. Der er altså
tale om en almen vaekst ibybefolkningen iDanmark i
disse år.
Den anden vigtige forudsætning for den nye bydannelse
var købstadsprivilegiernes bortfald i forbindelse med lo-

Bramminge station, omkring

1905

Hovedbanerne, som for størstedelen er anlagt i løbet af
1860erne og lBT0erne, har i kraft af deres formål en ret
direkte linieføring, et eksempel er banen tværs gennem
landet fra København til Esbjerg. Sidebanenettet, som of-

test er det privatbaner, er opbygget Iidt efter Iidt alt efter
det lokale behov. De snor sig frem gennem landskabet,
fordi det var nødvendigt, at banen berørte så mange bebyggelser som muligt. Ellers var det svært at få folk til
at tegne sig for bidrag til byggeriet.

FYNHOTMS DINER TRANSPORTABLE
-

det gode og billige madsted

Selskaber modtages indtil 150 kuverter

Hunseby Forsamlingshus og Kro
TLF. (03) 88 21 86

SKELSTRUPVEJ 2

I

AUTOGÅBDEN øSTER SKØRRINGE
Toftevej

v/ Erling Hansen
5 - Telefon (03) 90 B0 77

Spec.: Ældre VW-vogne
1. kl. reparationsværksted

Kvalitetsmøbler

-

Gulvtæpper

MØBELMESSEN
Henning Steffensen
Østergade 52

-

Bødby

Tlf. (03) 90 10 s7

Skørringevei {3 - Øster Skørringe
Telefon (03) 90 80 45

Stort udvalg i moderne møbler og tæpper
Brugskunst til udsmykning af hjemmet

BRISTOL GRILL
vl Kaj Christensen
Østergade 15 - Maribo
Tlf , (03) 88 07 sB

Specialiteter: Lækre Grill kyllinger, pølser
Bøf Sandwich, forårsruller m. m.
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også ud af huset

bymæssig bebyggelse, mens Brørup med 502 indbyggere

blev opfattet som landdistrikt. Begge steder havde der
været jernbanestation siden 1874. Nørre Nebel, som med
sine 516 mennesker var af samme størrelse som Brørup,
blev opfattet som en by, selvour den i 1901 endnu ikke
havde jernbaneforbindelse Glumsø med 605 og Horslunde
på Nordvestlolland med 703 indbyggere blev ligeledes opfattet som byer, selvom heller ingen af dem endnu havde
stationer.

De her nævnte eksempler understreger som før anført,
at en befolkningsfortaetning på ca 600 efter datidens opfattelse var tilstrækkelig til at udgore en by, og det r-rafNyborg banegård, omkring

hængigt af, om der var jernbaneforbindelse eller ej

1920

Er der nu nogen forskel på hvornår og hvordan byerne
ved hovedbanerne og byerne ved sidebanerne er opstået?
Var det jernbanen, som skabte dem, eller var det dem,
der skabte jernbanen? Svaret bliver som så ofte et både
- og Ved en analyse af en del af disse bysamfund skal
der peges på forhold som "løsner,, det afhængighedsforhold stationsbyen traditionelt menes at stå i til jernbanelinien

Eksemplerne er ikke udvalgt ud fra noget bestemt princip, men snarere efter hvad der findes af tilgængeligt,

publiceret materiale. Det drejer sig fortrinsvis om Brørup
og Vejen på banen Kolding-Esbjerg, Tølløse st. ved banen
Boskilde-Holbæk, Haslev ved Køge-Næstved banc;r og
endelig Grindsted, tidligere et jernbaneknudepunkt
Selvom disse byer bortset fra Grindsted Iigger ved det
gamle stambanenet bygget i årene 1870-74, synes ingen af

dem rent talmæssigt at kunne fortjene betegnelsen
før o. 1890, nogle lidt før, andre lidt efter.

by

Hvor tæt skulle befolkningskoncentrationen være for at

et område blev betragtet som en by eller en bymæssig
bebyggelse? Man kan få et fingerpeg ved at se på be-

i visse lokaliteter, som i folketællingen
1901 blev betegnet som bymaessig bebyggelse Det

folkningstallene

viser sig, at en befolkningskoncentration på en

5-600

mennesker normalt blev opfattet som en by. Det er dog i
den forbindelse meget vigtigt at huske, at det var de lo-

kale myndigheder, der ihvert enkelt tilfælde afgjorde,
om en bestemt lokalitet fortjente betegnelsen "bymæssig
bebyggelse.. Tallet må derfor snarere tages som udtryk
for et folkeligt skøn end for en statistisk definition. En
række faktorer fortrinsvis af fysisk karakter har imidtertid spillet en rolle i bedømmelsen. En kraftig bebyggelseskoncentration har afgjort virket mere byagtig end det
samme antal individer bosat i en mere spredt bebyggelse

Lad os se på et par tal f ra 1901-tællingen Af nabobyerne Hvalsø og Tølløse blev Hvalsø betegnet som en
bymæssig bebyggelse med et indbyggertal på 592, mens
Tølløse med sine 662 indbyggere ikke opnåede denne betegnelse. Årsagen kan måske være den, at Hvalsø St
ligger ret nær den gamle landsby, mens Tølløse St. ligger
midt mellem Tølløse Kirkeby og Kvarmløse og således
ikke havde nogen ældre bebyggelse at støtte sig til. At
et andet par nabobyer: Vejen og Brørup, blev Vejen med
sine 1108 indbyggere ikke overraskende betegnet som en

Men hvordan var da sammenhængen mellem byvækst

i de byer, som havde jernbaneforbindelse fra
starten? Hvor mange år gik der fra jernbanen blev anlagt
og stationen blev bygget, ofte på den bare mark, til indbyggertallet nåede en bymæssig størrelse? Det er selvfolgelig svært at sætte en greense ved et bestemt åremå1,
nren som hovedregel varede det en 15-20 år. Haslev og
Vejen kan rnåske opfattes som undtagelser, fordi de begge
allerede for jernbanen blev bygget var landsbyer af betydelig storrelse (4-500 indbyggere), men uden egentligt
erhvervsmæssigt bypreeg. Dette menneskelige "startgrundlag. kombineret med den kendsgerning, at selve stationen i begge tilfælde ikke blev lagt alt for langt (ca.
kmJ fra det gamle landsbycentrum, gav Haslev og Vejen
en flyvende start. Måske var disse store landsbyer allerede før jernbanen en slags Iokale servicecentre af mere
beskedent omfang i modsaetning til Brørup og Tølløse,
som begge voksede frem af intet Jernbanen, i begge tilfælde bygget 1874, passerede d6r de gamle landsbysamfund i så stor afstand, at stationsbygningerne kom til at
Iigge for sig selv uden nogen umiddelbar tilknytning til
et eksisterende bebyggelsesagglomerat Stationernes placering var ikke helt tilfældig, men som det også var tilfældet mange andre steder i Danmark, var de påvirket
dels af centrale, dels af lokale faktorer. Tølløse skulle
egentlig have ligget iSkimmede, en lille landsby nord
for Tølløse; det lod sig imidlertid ikke gøre, da afstandsbestemmelserne i så fald ville have forhindret et handelsliv i at udvikle sig. Vejlængden imellem Skimmede og
Holbæk var nemlig mindre end de krævede 11 km (11/z
og jernbane

1

milJ

Hoirup station med vandtårnet, omkring

1910.
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De lokale faktorer er ofte vanskeligere at klarlægge,
fordi så mange forskelligartede og ret så besynderlige
forhold kunne spille ind. Basmus Mortensen giver et godt
eksempel på, hvordan den enkelte borger ad økonomisk

vej prøvede at indvirke på Give stations placering: ,En
gæv Giveborger vil f.eks give 100 kr. i alle tilfælde, men
4000 Kr, hvis Stationen bliver sønden for Politistedet.
To andre garanterede hver 600 Kr, 6000 i Forening, dersom Stationen bliver lagt paa Bent Andersens Mark,

600

og 4000 Kr., naar den bliver Vesten for Grusgraven,25
Kr , hvis Stationen ikke kommer længere i Øst end
den vestlige Halvdel af Skov Kristensens Mark".

paa
Jyderup station, omkring

De store jordejere forsøgte også ofte at påvirke jernbanens linieføring. Situationen lignede en hel del den
diskussion, som har stået omkring udbygningen af motorvejsnettet. Nok kunne en jernbanelinie opfattes som en
økonomisk trafikal fordel for en egn, men samtidig gennemskar og ødelagde banelegemet marker og skove og

forstyrrede såvel mennesker som vildt. Godsejerne var
ikke glade for disse bivirkninger, da netop vildtpleje og
jagt i sidste halvdel af det 20. årh. blev prioriteret meget
højt på mange danske godser Tølløse St s placering midt
imellem Tølløsegårds og Åstrups tilliggender er sandsynligvis et resultat af sådanne overvejelser, ligesom andre
lignende forhold fremhæves om Tistrup St. og Nørholm
gods.

1905.

til

Jernbanestationen og d6r opføre en Lægebolig, et
Gæstgiveri med Rejsende og et Købmandssted med
et betydeligt Kornmagasin og et Korntorringsapparat."

Mange

af de ensomt beliggende stationsbygninger

så

aldrig et bysamfund vokse op omkring sig. De blev ved
med at ligge for sig selv uden andre aktiviteter end dem,
selve toggangen medførte. Ved andre stationer udviklede
sig efterhånden mindre service-centre, men det tog ofte
mange år. I 1880, seks år efter jernbanedriftens start,
boede der kun 62 personer ved Tølløse St. og 53 ved
Brørup. 10 år senere, i '1890, var tallet steget til henholdsvis 183 og 100, tal som endnu var langt fra den 500-600
individer, som datiden anså for et passende befolkningsgrundlag for en by. Selv i 190'l , hvor befolkningstallene
for Tølløse og Brørup var på 622 og 502 personer, opnåede de som før neevnt ikke betegnelsen ,bymæssig bebyg-

gelse", selvom deres folketal efter alment skøn burde
have medført dette.

Af det

Tistrup station set tra Storegade, omkring

1950.

Jernbanens fordele og ulemper for Svendstrup gods på
Midtsjælland belyses i godsets historie:

"Da Roskilde-Korsør-banen blev anlagt, var han Ibedstefaderen) efter Sigende meget vred over dette Foretagende, der blandt andet medførte en Oversk6erlng af
3 Hovedgaardsmarker, og som et Øjeblik truede med
at komme saa nær selve Svenstrup, at det vilde have
virket ødelæggende for Stedets Skønhed. Men, som
han selv har berettet, lykkedes det ham efter megen
Kamp at faa Banelinien drejet udenom i en temmelig
stor Bue. Ogsaa Gennemskæringen af Skoven faldt

ham svært for Brystet. Det er mig saaledes bleven
fortalt, at da det iAnledning af Anlægget store Forbrug førtes igennem Ryeskov nord for Borup Station,
skal han med knyttet Haand have truet i den Betning
og udraabt "De Barbarer".
Trods al Modvilje var han dog forudseende nok til at
købe den Del af Borup Præstegaards Jord, som laa op
112

anførte kan sluttes,

at et vist

befolkningstal

ikke isig selv gør en lokalitet til en by Det skal vi vende
tilbage til senere. En anden konklusion er, at det varede
en hel del år [ca. 25) før stationsbyerne nåede et indbyggertal, som svarede til en lille by. Et kvart århundrede
eller en "lille" generation er imidlertid så tilpas lang tid,
at man næppe ensidigt kan fremhæve jernbanens betydning for byvæksten. Den almene befolkningstilvækst i
sidste halvdel af forrlge århundrede kombineret med
landbefolkningens voksende økonomisl<e evne og hei'af
følgende behov for handels- og håndværksmeessig lokalbetjening må fremhæves som jævnbyrdige årsager.

Det kan indvendes, at det er vanskeligt at isolere de
enkelte faktorer i en sådan proces og derigennem bedømme deres vægt i helheden. Jeg skal dog forsøge at
sætte jernbanens indflydelse
Hvis

lidt irelief.

vi ser tilbage på tiden o.1900, kan der nævnes en

hel reekke bysamfund, som i '190'1 blev opfattet som bymæssige bebyggelser, på trods af at de ikke havde jernbaneforbindelse. Eksempelvis kan nævnes Glumsø med
605 indbyggere, Horslurtde med 703 indbyggere og Nørre
Nebel med 5'16 indbyggere. Det faktum, at de f Ieste af
disse bysamfund fik jernbaneforbindelse og således blev

rigtige stationsbyer, således som det skete for Give i
'1894, har tilsløret den kendsgerning, at disse byer var
etablerede og i vækst inden jernbanens komme og derfor ikke har noget at takke den for i hvert fald hvad an-
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Kasserer:
Regnskabschef Mogens Bruun,
Ahornvej 18, 3650 ølstykks. TIf. (03) iZ 88 04.

Valg af dirigent.

1.

Postgirokonto nr. 5 55 38 30
Dansk Jernbane.Klub, kassereren, Ahomyei 18, 3650 ølstykke.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
og oplysning om planerne for det kommende år.

2

øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Lokomotivmester Preben Clausen
lngeniør E. Hedetoft
Salgschef Erik B. Jonsen (næstformand),

Godkendelse af det reviderede årsregnskab, der medfølger "Jernbanen(, nr. 1/77 som bilag eller udsendes

Niels Chrlstian Lind,

separat.

Politibetjent Finn Beyer Paulsen (sekretær),
Viceskoleinspektør Ole-Christian M. PIum
Georg Schmldt
Grosserer Povl Yhman.

Fastsættelse

året

af

kontingent

og

optagelsesgebyr for

1978.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen m.v.

DJK's nordjyske afdeling:
Ingenlør E. Hedetoft,
Mågevej 14, 9000 Aalbors. Tlf. (08) 13 16 æ.

Følgende medlemmer af bestyrelsen m.v. er på valg:

Birger Wilcke (formand),
Mogens Bruun,

DJK'S midtiyske afdeling:

Uffe Andersson,
Murervej 9, 8900

i

Erik B. Jonsen og
Ole-Chr. M. Plum.

Randers.

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

Poul Skebye Rasmussen (suppleant),
Hans Hartmann (revisor)
Thorkild Ring Hansen (revisorsuppleant).

Museumsbanen MaribrBandholm:
lnformation og bestilling af særtog:

Povl Yhman,
Vesterbrogade 179, 1800 København V.

Tlf. (01)

31 98 16.

Mariager-Handest Veteraniembane:

lnfomation og bestllling af særtog:
S. P. Laursen,
Falkevej 7,8900 Handers. Tlf. (06) 426584.

6.

lndkomne forslag.

7.

Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer m.v. og til punkt 6 på dagsordenen
skal være formanden i hænde senest den 6. marts 1977.

Limfiordsbanen:

lnformation og bestilling af særtogr

E.

Hedetoft,

Gyldigt medlemskort skal forevises ved indgangen

Mågevej 14, 9000 Aalborg. Tlf. t08) 13 16 26.
Medlemskontingent

Ordinære

for året

1977:

medlemmer

Juniormedlemmer (under 18

Optagelsesgebyr

neralf orsaml

.. ...
år

1.1.1977)

kr.60,00

kr.

kr.

København

in

i

december 1976.

40,00

BESTYRELSEN

S,00

lndmeldelsesformular kan rekvireres hos sekretariatet (so øverst)
og kontingentindbetalingen sker på det under ,Kassereren. anglvne postgironummer.

til ge-

gslokalet.

*

-

Meddelelser til næste nummer af ,Foreningsnyt.
må være sekretariatet i hænde

senest fredag den 7. ianuar 1977.

OBS: Det skal bemærkes,

at såfremt det

neden for

anførte forslag til nye love for foreningen vedtages på de
2. ekstraordinære generalforsamlinger i januar og februar,
skal forslag til generalforsamlingen være modtaget senest

den 6. februar 1977.

821

Ekstratoget algår Ira København H kl. 7.55 og besøget
afsluttes ved Bernstorffsgade 44 kl. ca. 12.00.

Øvrige møder og udflugter:
Onsdag den 12. ianuat 1977 kl. 19.30 i "Karnappen,,, Niels
Hemmingsensgade 10, underetagen, 1'153 København K:
Ekstraordinær generalforsamling.

Afstemning om det af Lovudvalget fremsatte og af bestyrelsen godkendte forslag til nye love.

Undervejs besøges Frihavnsstationen, Containerterrninalen, 20O-gruppen med ASEA bremser m.m., endvidere vil
toget blive rangeret gennem Svanemøllen tunnelen, ligesom der vil blive et kort ophold på Frederiksberg. TurIeder er funktionsleder E. Madsen, Gb, der over togets
højttaleranlæg vil fortælle om de forskellige anlæg o s.v.

i forhold til

Toget oprangeres af Mh-Bn-Bn, og da det ikke kan opvarmes, anbefales varm påklædning. Da der også vil blive

Efter generalforsamlingen holdes det årlige "fødsels-

lejlighed til at komme "Ud at gå med DJK", anbefales
ligeledes solidt fodtøj. Vi skal også gøre opmærksom på,
at deltagelse i udflugten og dermed færdsel på godsbaneterræner m.m. finder sted på eget ansvar.

Lovforslaget er aftrykt nedenfor. Ændringer
de nuværende love er trykt med 'fed. skrift.

dagsmøde" med kaffe, lagkage og auktion.

Pris for deltagelse i kaffebordet er kr. 12,00, der indbetales på postgiro 811 1006, Dansk Jernbane-Klub, Ud-

flugtsafdelingen, Opnæsgård
den 5. januall977.

21

,

2970 Hørsholm, senest

Medlemmerne er velkomne til at medbringe film, lysbilleder m.v. Film bedes forud anmeldt til sekretæren senest den 7. januall977. Fremviser bedes medbragt.

*
Søndag den 6. februar 1977 kl.10.00 på DSB-skolen, Kalvebod Brygge 34, København V. IGodsbanegården).

Filmforevisning med såvel danske som udenlandske
jernbanefilm.

Bemærk: Efter ønske fra DSB-skolen er delta,gerantallet begrænset til 75, hvorfor forud tilmelding er nødvendis.

bane-Klub, Udflugtsafdelingen, Opnæsgård

,

2970 Hørs-

til

salen. Der

21

holm.

Postkvitteringen forevises ved indgangen

næsgård 21,2970 Hørsholm senest den 10. februar 1977.
Endvidere afholdes møder den 20. marts 1977 (generalforsamling) og den 13. april 1977.

*
Lovændring - indkaldelse til
ekstraordinære generalforsamlinger
Det ved genralforsamlings beslutning af 13. marts 1976
nedsatte "lovudvalg., bestående af Jørgen Halvorsen,
Wilcke, har afsluttet sit arbejde.

I den anledning indkaldes til ekstraordinær generalforsamlinger onsdag den 12. januar 1977 kl. 19.30 og onsdag
den 23. februar 1977 kl.19.30, begge dage i "Karnappen.,
Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København

K.

købes billetter ved indgangen!

Ved "overtegning" un6srrettes de "seneste(
lere.

indbeta-

*

Onsdag den 23. februar 1977 kl.19.30 i "Karnappen", Niels
Hemmingsens Gade 10, underetagen, 1153 København K.

Ekstraordinær generalforsamling.
Æstemning om det af lovudvalget fremsatte lovforslag.
Se nænmere under møde't den 12. januar.
Ga. kl. 19.45 fortsættes med almindeligt medlemsmøde.
Programmet ikke fastlagt i detaljer ved redaktionens slut-

ning. Nærmere oplysning fås
bruar. Adresse se s. B 21.

i

sekretariatet

fra 1. fe-

*

Søndag den 27. februar 1977 arrangeres kørsel med ekstratog og besøg på Godsbanegården.

822

Tilmelding sker ved indbetaling af kr. 35,- på postgiro
81'l 1006, Dansk Jernbane-Klub, Udflugtsafdelingen, Op-

Erik B. Jonsen, John Poulsen, Peder O. Rosenørn og Birger

Tilmelding sker ved senest den 22. ianuar 1977 at indbetale kr. 5,- på postgirokonto 811 1006, Dansk Jern-

vil ikke kunne

Der er således lagt op til en interssant søndag formiddag, men af sikkerhedsmæssige grnde må deltagerantallet
desværre begrænses. Derfor tilråder vi hurtig tilmelding.

Bestyrelsen kan anbefale det udarbeidede forslag til
ændring af lovenes §§ 3, 4 og 6, Love for "Dansk Jernbane-Klub* i fuld ordlyd med de indarbejdede ændringer
trykt med fed type bringes nedenfor:

§ t.

Foreningens navn er "Dansk Jernbane-Klub..
Foreningen, der har hovedsæde i København, er stiftet
den 15. januar '1961 og henvender sig til alle jernbaneinteresserede. Dens formål er at fremme kendskabet til og
interessen for enhver art af jernbanedrift.

Formålet søges fremmet bl.a. ved afholdelse af møder

og udflugter, samt ved oprettelse af et arkiv og

udsen-

delse af foreningens medlemsblad og andre publ,i,kationer.
Foreningen vil arbejde for bevarelse og restaurering af
jernbanemateriel af saerlig inter.esse. Materiellet kan især
anvendes på særlige veteranbaner.
Der søges opnået samarbejde med inden- og udenlandske foreninger og institutioner, hvor et sådant samarbejde
kan fremme foreningens formåI.

§2.
Begæring om optagelse

i foreningen s'ker til

bestyrelsen,

der tager stilling til, om den pågældende kan optages

i

foreningen.

Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Foreningen kan udnævne æresmedlemmer.
Et medlem, der ikke inden den 1. marts har betalt kontingent, behandles som udmeldt af foreningen.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis handlemåde

efter bestyrelsens opfattelse berettiger dette, men vedkommende kan indanke spørgsmålet for den ordinære

er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i en week-end i marts eller april
måned efter indkaldelse, der skal tilsendes medlemmer
senest 2 måneder før generalforsamlingen.
lndkaldelsen skal indeholde oplysning om, hvilke medlemmer af bestyrelsen m.v., der er på valg.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
Generalforsamlingen, der

1. Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virksomhed

i

det forløbne

år og oplysning om planerne for det kommende år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab, der skal

5.

§s.

Regnskabsåret går

§s.

4.

For forpligtelser, der er påtaget på foreningens vegne,
hæfter dennes formue, og der kan intet krav gøres gældende mod de enkelte medlemmer.

fra 1. oktober til 30. september.
Medlemskontingentet og evt. optage,lsesgebyr fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det

generalf orsamling.

2.

iDe personer, indenfor hver kategori, der opnår størst
stemmetal ved generalforsamlingen anses for valgt.
Bes§relsen fordeler hvervene indbyrdes og er berettiget til at foretage alle dispositioner, der falder indenfor
foreningens for:må1.
Ingen fonpligtelse kan påtages og ingen udgift afholdes
uden be,myndigelse fra bestyrelsen.

følgende år.

§0.
Der kan med generalforsamlingens godkendelse oprettes
lokalafdelinger, der har til formål at øge møde- og ud-

flugtsvirksomheden i et geografisk afgrænset område.
Bestyrelsen kan oprette grupper, der varetager den daglige drift af de af foreningen drevne veteranbaner og
grupper, der ønsker at påtage sig bestemte opgaver indenfor foreningen.
De nærmere regler for lokalafdelingers og gruppers oprettelse, ledelse, drift og økonomi fastsættes af bes§-

tilsendes medlemmerne senest 7 dage før general-

relsen.

forsamlingen.
Fastsættelse

tre repræsentanter fra hver veteranbane1 repræsentant for hver lokalafdeling og
gruppe danner et samarbejdsudvalg. Dette indkaldes af
bestyrelsen mindst to gange årligt, 6n gang i forbindelse
med generalforsamlingen og 6n gang i oktober eller noBestyrelsen,

af kontingent og evt.

optagelsesge yr,
jævnfør § 5, hvorom bestyrelsens forslag skal være
medlemmerne i hænde sammen med regnskabet.
Valg af medlemmer til bestyrelse m.v. i henhold til

§a'
6. lndkomne forslag.
7. Eventuelt.
Forslag til optagelse

vember måned. På møderne fastlægges retningslinierne
for foreningsvirksomheden inden for de i stk. I og 2

under punkterne 4, 5 og 6 i dagsordenen skal være formanden i hænde senest 6 uger før
generalforsamlingen. Sådanne forslag skal bekendtgøres
for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 3 måneder, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer begærer dette, og kan gøre det, når
den finder det nødvendigt. lndkaldelsen skal i begge tilfælde tilsendes medlemmerne senest 1 måned før.
Vedtagelser på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger kræver simpelt flertal blandt de fremmødte.

§+.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og

gruppe samt

nævnte områder.
Af de tre repræsentanter for hver af de af foreningens
drevne veteranbaner er den ene banens driftsbestyrer,
der udpeges af bestyrelsen efter lokal indstilling. Repræ-

for lokalafdelinger og grupper vælges i

sentanterne

øv-

rigt af disse.

§2.
Forslag

til

lovændringer eller

til

foreningens opløsning

skal vedtages på en generalforsamling og yderligere bekræftes på en ny generalforsamling, der s,kal af,holdes
inden 3 måneder.

*

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den
5

medlemmer valgt af generalforsa,mlingen samt 1 medlem
,for hver Iokalafdeling, valgt af lokalafdelingens generalforsaml,ing. Derudover væ,lges 2 suppleanter, 2 revisorer
og 2 revisorsuppleanter. Endvidere vælger lokalafdelingerne 1 personl'ig suppleant for hvert med,le,m, valgt af lokalafdelingerne.
Formanden og den på general,forsamlingen valgte øvrige bestyrelse, revisorer og suppleanter vælges for 2 år,
oåledes at formanden og 3 af bes,tyrelsens medlemmer, 1
suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant afgår i lige
årstal; næstformanden og de øvrige ,i ulige årstal. Medlemmer, valgt af lokalafdelingerne, samt deres personlige suppleanter, afgår hvert år.

*
Kontingentet

lor

1977

Med dette eksemplar af tidsskrif'tet lølger et giroindbetalingskort, der bedes benyttet til snarlig indbetaling af
kontingentet for 1977. Kontingentet andrager kr. 60,- for
ordinære medlem,mer, dog kun kr. 40,- for medlemmer
under 18 år den 1. januar 1977.
Husk at anføre Deres navn og adresse tilligemed Deres
på indbetalingskortet. Det sparer foreningens kasserer og sekretær for meget arbejde.

,medlemsnu,mmer
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Vil De yderligere lette vort arbejde? Så bedes De benytte det udsendte giroindbetalingskort, det giver større
ensartethd ved registreringen og mindre chance for
"uheld".

Skulle indbetalingskortet imidlertid være fa!det ud ved
leveringen af tidsskriftet, kan "sagen" selvfølgelig ord-

nes på et almindeligt indbetalingskort.
Og

til sidst:

Bidrag udover kontingentet modtages med

tak.

Finn Beyer Paulsen.

Flytning rn. v.

Midtjysk Afdeling:
Afdelingen afholder følgende møder
Fredag den 21. januar

k|.

19.30

i

loråret

1977:

på Højskolehotellet

i

Randers.

Fredag den 18. februar kl. ,l930 i Århus. Nærmere oplysninger om stedet fås hos afdelingsformanden: Uffe Andersson, tlf. [06) 4282 10 eller John Armstrong Pedersen,
tlf. (06) 2607 40.
Desuden afholdes møder 25. marts i Handers og 22.
april i Århus (Lokalafdelingens generalforsamling).

Fyn/Sydjylland

Skifter De adresse, bedes dette meddelt sekretæren, således at De straks kan få leveret "Jernbanen" på den nye

adresse. Har De også meddelt adresseforandirngen til det
lokale postkontor, bedes dette anført på meddelelsen til
sekretæren.
Finn Beyer Paulsen.

Tirsdag den 18. ianuar r9TT k|.19.30 på Jernbanerestauranten, Odense Banegård. Mødet afholdes i samarbejde
med KLK og SHS. Tag lysbilleder og f ilm med (husk
fremviser). Sædvanlige forfriskninger vil kunne købes.

Vel

mødt!

Niels Chr. !-ind.

Arbejdsholdet på Frederiksberg St.

SALGS

N

Af familiære grunde har den hidtidige leder af

arbejds-

holdet ønsket at ophøre med denne virksomhed.

Nyheder
Kulrøg og dampslag er titlen på en ny bog fra Frank Stenvalls Ftirlag. Hans Gerner Christiansen, Arne Kirkeby og
Ole Winther Laursen har udvalgt lBl af deres bedste billeder for at skildre tidsrummet op til dampens afvikling
ved de danske jernbaner. Skildringen af damplokomotivernes sidste tyve år i Danmark gennem de enestående bil-

leder er suppleret med en tekst, der fortæller en del om
anvendelsen af damplokomotiverne. Bogen er på 120 sider.
Salgsafdelingens pris er incl. forsendelse: Kr. 54,00.
Dansk Jernbanekalender 1977. I samarbejde med Kurlands
Forlag har Dansk Jernbane-Klub nu optaget ideen om en
jernbanekalender. Der er et blad med et billede i sortz
hvid for hver måned. Format A 4 (tværformat). Pris incl.

forsendelse: Kr. 20,00.
DJK 40: Høng-Tølløse Jernbane 1901-1976. Den 22. december 1976 - på HTJ's 75 års jubilæumsdag - udkommer
ovennævnte bog, som udgives af Dansk Jernbane-Klub.
Bogen, der bliver på ca. 150 sider med '120 illustrationer,
skrives af Ole-Chr. M. Plum.

Forudbestillingsprisen, der gælder til og med den 20.
december '1976, er kr. 65,-. Efter denne dato koster bogen
kr. 75,- + 3,50 i porto.

*

Som ny arbejdsleder har bestyrelsen derfor udpeget
Eigild Neergaard, der indtil videre har erklæret sig villig

til at påtage sig

hvervet.

Oplysninger om arbejdstider m.m. fås hos: Eigild Neergaard, Hektorparken 1, værelse 808, 2450 København SV.
Tlf. (01) 312848, Iokal 808.
fbp.

Svenska Lok och Motorvagnar
For fjerde gang har Svenska Jårnvågsklubben udsendt den
populære (og for Sverige-besøgende uundværlige) håndbog: "Svenska Lok och Motorvagnar. - dennegang opdateret til'1, januar 1976. Bogen, der er på 296 sider med
246 illustrationer - og i A6-format, er forsynet med "traefarvet. ptastomslag, som en symLrolsk afskedshilsen til

det velkendte elektriske lokomotiv, litra D, hvoraf de sidste med trævognkasse forventes udrangeret i 1977. Nyt
for udgaven er, at motorvognspåhængsmateriel, tunnelbanevogne og sporvogne er medtaget.

Bogen kan bestilles ved

at indsætte sv.kr. 35,- på et

"lnternationalt giroindbetalingskort" udstedt

til

svensk

postgirokonto nr. 60 65 77 -5, SJK Bestållning, Sverige.
(Husk at skrive ,SLM/1976" o9 "DJK-medlem. på ,talon

til

modtager..

De ove,nnævnte varer bestilles ved indsættelse af oven-

nævnte beløb på postgirokonto 3179176, Dansk Jernibane-Klub, Salgsafdelingen, GIæesmosevej 12, Æ40

føl

rDe har

vel ikke glemt at anskaffe "Danske |okomotiver

og motorvogne 1976-01-01"

-

redigerct af Tom Lauritsen

Iøse.

og udsendt af Frank Stenvalls Fdrlag? Den kan De ii<ke
være uden, hvis De skal havc rigtig glæde af at læse

Salgsafdelingen holdes lukket i dage,ne 21. december
- 31. januar 1977. Bestiltinger vil dog blive ekspederet lejlighedsvis.

,Jernbanenyt - kort fortalt". "D!-Lq 19?6« kan besiilles hos
Dansk Jernbane-Klub, Salgsafdellngen - den koster kun

1976
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kr.

35,-.

går den første vækstperiode. For disse "stationsbyers"
vedkommende kan man altså ikke sige, at jernbanen har
skabt byen. Det er snarere det modsatte, der er tilfældet.
Give og Nørre Nebel er således eksempler på, hvorledes
sådanne ekspanderende servicecentre trak jernbanen til
sig, fordi de ledende folk d6r regnede med, at den ville
blive deres by til gavn.
Jeg håber med disse eksempler at have gjort opmærksom på, at benævnelsen "stationsby" på en række mindre bysamfund her i landet let kan bibringe 6n den op-

Tænker De på
nyt køkken?
så kig ind
eller ring

fattelse, at jernbaneforbindelsen var hovedgrundlag for
dibse byers eksistens. Selv ud fra en statistisk opfattelse
af, at en by er et tættere bebygget område med et vist
antal individer, kan man næppe anse jernbanen for et så

og

se vores udstilling

og

få konsulentbesøg

vigtigt aktiv. Eksemplerne viser, dels at det ofte varede
et par årtier eller mere efter jernbanens bygning, inden

-

ElEFHS.trHN

befolkningstilvæksten tog fart, dels at bysamfund fra
starten kunne vokse frem som lokale handelscentre uden
at have den jernbaneforbindelse, som de ofte siden ved

BO-PT,AN

egen indsats skaffede sig.

*

AJOUB
KØKKENMONTERING

Foranstående artikel er et uddrag af en artikel med
titlen "De nye byer", som har været bragt i Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings årsskrift ,Arv og Eje..

Maglemose 5

Telefon [03)

-

Holeby

90 67 28

UDSTILLING:

Vestergade 15

Årsskriftet vil kunne bestilles ved henvendelse tit Dansk
Kulturhistorisk Museumsforening, Sekretariatet v/ Kirsten
Bex Andersen, Postbox 26, 4000 Boskilde

-

Bødby

ÅBEN:

Fredag 16-20

-

Lørdag 9-12

Tro det eller ej:

Fra sporvogn til motortog
Eller historien om hvordan man benytter elektriske sporvogne på en ikke elektrificeret strækning

ljanuar 1970 kunne Zillertalbahn iØstrig indsætte et
smart og moderne udseende trevognsmotortog i driften.
Toget var imidlertid ikke nyt, og inden det blev til det
gult/orange dieselelektriske motortog på ZBs 760 mmspor havde dets enkelte dele haft en onrtumlet skæbne.
to endevogne var oprindeligt bygget som en variant
af en af Di.lwags standard-sporvognstyper. De blev imidlertid indsat som elektriske motorvogne på en af Deutsche Bundesbahns 700 volt jævnstrøms-strækninger, BaDe

vensburg-Baienfurt. Denne metersporede strækning havde
oprindeligt tilhørt Lokalbahn AG (LAG), der drev en række
hovedsagelig elektriske Iokalbaner i Sydtyskland. Da det

oprindelige materiel var ved at være udslidt anskaffede
DB i 1954 to nye elektriske motorvogne, ET'195.00'l og 002
til strækningen. De to vogne lignede DLiwags daværende
standardsporvogne af Grossraumtypen, men var tillempet
den specielle brug. De var dobbeltrettede, men havde kun

døre i den ene side, og vognene var endog malet i den
typiske tyske sporvognsfarve: creme-gul, og de bar ikke
DBs bomærke.

Da strækningen blev nedlagt i 1959 blev vognene hensat, idet DB håbede at få dem solgt. Det skete først to
år efter, da det hollandske sporvejsselskab Botterdamshe
Tramweg-maatschappij IRTM) købte dem. BTM drev imidlertid ikke elektriske linier, men et net af damp- og motorvogns-drevne linier syd for Rotterdam. Man havde endog ikke samme sporvidde, så vognene måtte ændres til
1067 mm-spor. Det var imidlertid ikke den mest radikale
ændring, for vognene var jo elektrlske motorvogne, og
RTM var ikke elektrificeret. Man fjernede dedfor strømaftagerne og lod strømforsyningen foregå fra et rullende
,elværk" - en generatorvogn - man lod bygge til formålet.

113

de solgt

til Zillertalbahn iØstrig Her henstod

de endlru et

års tid, inden man påbegyndte ombygningen til 760 mm
spor Denne ombygning voldte en del kvaler og forst i
1970 kunne det gul/orange tog indsættes i driften

DB ET 195

i

Ravensburg.

Foto: Zillertalbahn.

De to endevogne har således været ombygget 2 gange,
og de har kørt på tre forskellige sporvidder i tre forskellige lande, dels som elektriske rnotorvogne og dels son-r
"banemotorvogne. for en generatorvogn. Og togets midterste vogn - generatorvognen - rummer ganske vist såvel dieselmotor som generator, rren ei'ingen motorvogn,
da den ikke har banemotorer, rr-ren blot leverer strorn til
de elektriske endevogne - I sandhed et af de irest kuriose motorvognstog i europaeisk jernbanehistorie.
John Poulsen.

Denne generatorvogn blev bygget på en ældre underog isamme stil som de to motorvogne. Den fik en liile
passagerafdeling med 13 pladser

og et maskinrum med

dieselmotor og generator, og herfra forsynedes de'io
elektriske motorvogne med kørestrom Disse ombyggedes samtidig, så de fik dore i begge sider og kun iorerrum i den ene ende Det hele samledes til et trevognstog
oprangeret: motorvogn '1701 - generatorvogn 1703 - motorvogn 1702 Ioget havde hjulstillingen B'2' t 2'2' -+
2'B', idet motorvognene kun var udrustet med en enkelt
elektromotor, der drev begge den cne bogies aksler.
Dette hvid- og blåmalede tog indsattes i 1963 på RTM's
strækninger, men heller ikke dette modernieringsforsøg
kunne redde Hollands sidste ,dampsporvei", der måtte
lukke i 1966. Engnu engang var vognene overflødiggjort
ved en nedlæggelse, og de henstod nu i et år I 1967 blev

ZB

Vl 1 i

Foto: John Poulsen

Jenbach 1970.

Nye bøger for alle jernbaneentusiaster:
KULRøG OG DAMPSLAG
Damplokomotivernes sidste tyve år i Danmark.
Af Hans Gerner Christiansen, Arne Kirkeby og Ole Winther Laursen.

sidste 20 år. 120 sider, Dkr

54,00.

Danske lokomotiver og motorvogne 1976-01-01
af Tom Lauritsen.
Dette nye oplag af den populære håndbog om hele Danmarks trækkraft
er hett-revideret, og en stor del af fotografierne er nye. Bogen inde'
holder foto og teknGke oplysninger for hver type samt nummer og fa'
briksnummer for alle Iokomotiver og motorvogne hos DSB og privatbanerne. 152 sider i praktisk plastbind, Dkr 34,00.
Svenska lok och motorvagnar 1976-01-01

Det svenske forbillede for DLM er nu kommet
296 sider, Dkr 48,00.

ifjerde

oplag.

Fårjor och Passagerarfartyg i trafik till Sverige och Finland 1975-07-01
af Matz Risberq. lndeholder også alle skibe på Øresund.
152 sider, Dkr 34,00

Nordens Jårnvågar 1974 udkommer

TI';JI

.'

bT ;
JJi; :,: %?J: ;[
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hos Deres klub eller boghandler.

Pff

i

1977.

bestilling gennem indbeta-

i1,];: Bøgerne kan også bestilles

FRANK STENVALLS FORLAG, Malmgatan 3, S-211 32 Malnnti

Jernbanenyt kort fortalt
DSB
I juli kvartal er sket

Pr. 30. september 1976 bestod vognparken af:
nedenstående

til. og afgang m.v. af

rullende materiel:

Fra "A/S Frichs. og "Scandia-Randers A/S" er Ieveret 5 stk. elektriske motorvogne Iuden forerrum), litra MU
8527-8531 og 5 stk. elektriske mellemvogne, litra FU
8027-8031.

6 stk. elektriske motorvogne, MM

763, 774, 777, 784,

789, 801 og 6 stk. styrevogne [for elektriske motorvogne),
FS 954, 957, 963, 984, 989, 991, er udrangeret.

Fra ,Scandia-Randers A

S. er Ieveret 7 stk.

964 stk. personvoEne [styre- og bivogne for lyn- og Stog ikke medregnetl (samt 3 stk. personvogne (sovevogne)

lejet hos CIWLT) ljuli kvartal er der tilgået driften
- og der er udrangeret 3 vogne.

7

vogne

113 stk. post- og rejsegodsvogne.
ikke sket nogle ændringer.
6220 stk. lukkede godsvogne.
afgang på 46 vogne.

I juli

kvartal er der

I juli kvartal er

sket

en

person-

vogne (2. klasse,/styrevogneJ, litra Bns 29-84 533 - 29-84
539 (værkstedsområde Ost IKobenhavn]), 17 stk. tjenestegodsvogne (selvtommende ballastvognel, litra Fds 946 0
854 - 946 0 870 samt '1 stk. tjenestevogn nr 450 flobe-

vogn for skinneudlægningskran nr. 158 Fra,Gottwald",
Dt.isseldorf er leveret 1 stk. s!<inneudlægningskran nr. 158

Følgende personvogne er overfort f ra Værkstedsornråde
til Værkstedsområde Vest (Århus): Ah
17-21,018,020, 026, 027, 030-032 [vognene er dog stadig
stationeret på "Sjælland og Lolland-Falster. og Bah 2Z-21
029; fra ,Vest" til "Øst* er overført: ABg 38-61,241-243,
248,249 og B 20-84, 320-324.

Øst (København)

Følgende personvogne er udrangeret:
29-25 s20 - Cil 29-26 476.

- cl

ABhl 38-21

263

»Stationslisten" ("Jernbansp«, llr. 1/74 - side 7) kan
ajourfores efter ovenstående; i oversigten "DSB person.,
post- og rejsegodsvogne 1976", der medfolger som bilag,

er ovenstående tilføjelser og rettelser indarbejdede.

- tilhøref,de
Gklms-vogn

,Lukket beholderuogn«
ning

4,.'5",

en

tidl.

,Dansk Landbrugs GrovvaieforretFoto: Per Topp Nielsen.

3023 stk. åbne godsvogne. I juli kvartal er sket en tilgang
på 17 vogne - og en afgang på 40 vogne.

I juli kvartal er sket en tilgang
4 vogne: Nr. 158 "Skinneudlægningskran" (Bafd.), nr.
339 og 340 "Vogne for opretning af forskubbede traelæs"
555 stk. tjenestevogne.

på

(Ap-afd.) (vognene har tidligere haft - fejlagtigt - numre
regime,30"-serien (tjenestevogne)J, nr. 450,Løbevogn
for skinneudlægningskran nr. 158" (Bafd.l - og en afgang
på 2 vogne: Nr. 746 og 747 fBafd ).

i

627 stk. privatejede godsvogne [samt I stk godsvogne
Iejet hos DSB. I juli kvartal er sket en afgang på 5 vogne:
081 5, 986, 987, 988, 990 ("Albani Bryggerierne A,/S.),
095 0 998 ("Jydsk Teknologisk lnstitut").

*

Lukket privatejet godsvogn tilhorende »Korn.
A/s", 022 1 021
skruebremse,

- 2 (lidl.

og

Foderstofkompagniet

Hks-vogn). Bemærk bremseplatformen - uden
Foto: Per Topp Nielsen.

I juli kvartal er der i ,Centralværkstedet Århus" moderniseret følgende vogne i det såkaldte "up-to-date-moderniseringsprogram": 7 stk. B-vogne [20-83, 520-522,524, S2B,
539, 543). Ved udgangen af september måned befandt der
sig femten vogne (12 B og 3 Bk (tidl. BD)) iværkstedet
Isamt to BDg-vogne, hvorpå ombygningsarbejdet er indstillet) - se i øvrigt »personvognsoversigten", der medfølger som bilag. I "Centralværkstedet København« er der i
samme periode moderniseret en "lyntogsmellemvogn«:
BMk 531, og der var ved kvartalets udgang tre Bf-vogne og
en BMk-vogn under modernisering.
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der skal anvendes ilokaltogdelen iinternationale tog mellem Helsingør-København H. Rødby Færge er udstyret
med supplerende el-varmeanlæg; derudover foreligger nu
en ledelsesbeslutning om, at udstyre yderligere ialt 223
vogne af litra A, Ag, B, Bf, Bk og BD med ,DK-elvarme"),

*æ**4

Som et lorsog ombyggede »Scandia-Randers 4's« en Gklms-vogn til con.
tainerbærevogn . vognen svarede ikke til fowentningerne, og forsoget
Foto: Per Topp Nietsen.
er stillet i bero

4) beskyttelse af sikringsanlæg mod elektrisk togopvarmning (immunisering af sikringsanlæggene på strækningen København H.-Helsingør vil være færdigafsluttet
den 1. marts 1977, strækningen København H.-Rødby Færge den 'l . september 1977 - og sidstnævnte termin tilstræbes endvidere for så vidt angår Vest- og Nordvestbanen;
strækningerne Roskilde-Koge-Næstved og Nykobing Fl Gedser bereqnes færdige i foråret l97B),

Hele planlægningen i forbindelse med etapevis indførelse
af elektrisk togopvormning ved DSB (se "Jernbanen", nr.
7-B/'1975 - side 12-l4J er koordineret og aftalt således,
at der er sikret samklang mellem

1) aftaler mellem nabo.jernbaneforvaltninger om terminer for el.opvarmning i internationale tog (der foreligger
en UIC-beslutning af 1974 om bortfald af dampvarme og

dermed permanent el-varme i grænseoverskridende trafik
senest fra overgang til sommerkøreplan 1978 - eventuelt
suppleret af bilaterale aftaler; sådanne er indgået med
NSB og SJ, der udstyrer 23 hhv.1C6 vogne med anlæg
for enfaset vekselstrøm, periodetal 50 hertz, 1500 volt
(norske og svenske baner har hidtil kun haft anlæg for
enfaset vekselstrøm, periodetal 16 hertz, 1000 voltl, således at kørsel med el-opvarmede internationale tog mellem København H. og Helsingør kan påbegyndes fr o.m.
1. marts 1977),

2) levering af MZ-lokomotiver med el-varmeaggregat
(15 stk. (serie IVJ leveres fra medio januar til medio december '1977; disse lokomotiver kan - udover i godstog kun anvendes til el-opvarmede tog),
3) indbygning af supplerende el.varmeanlæg (enfaset
vekselstrøm, periodetal 50 hertz, l500 volt) iikke-RlCmærket DSB-personvognsmateriel Inærved samtlige regionaltogsvogne af litra An, Bn og Bns og 20 stk litra B,

Signatur på DSB-personvogn (litra B - men ikke litra Bn og Bns) for'
synet med elektrisk opvarmning, enlaset vekselstrøm, periodetal 53
Foto: Kai W. Mosgaard.
hertz,'1500 volt

5) f remskaff else af depotspor samt f orvarmning ved
disse Idepotsporene 312, 313 og 314 på Kobenhavns Godsbanegård, der benyttes til hensætning af regionaltogvogne, vil være forsynet med el-forvarmningsanlæg den 1'
januar 1977, et antal depotspor i Belvedere IKobenhavn
H.) fr.o.m. den 1. marts 1977; på et senere tidspunkt
etableres el-forvarmningsanlæg i Helsingør, Næstved, Nykøbing Fl., Bødby Færge m.fl ).
DSB vil således i en række år have tog, der enten er
forvarmet elektrisk og køres med el-varme - eller er
forvarmet elektrisk, men køres med dampvarme - eller
er forvarmet med damp, men køres med el-varme - eller
- det hidtil traditionelle - er forvarmet med damp og kø-

res med dampvarme.

*

"DSB. redigeres af Erik B. Jonsen

FERIEREJSER MED TOG
DSB selskabsrejser

RlT-rejser : togrejser på egen hånd med
hotelophold - tilrettelagt Iige som du Ønsker det - og endda med rabat.
INTER-RAIL kort til dig under 23 år - rejs
i hele Europa en hel måned for 845 kr.
Program og billetbestilling

LOLLANDSBANENS
REJSEBU REAU
S 736

på Frederik lX's bro på vel mod Maribo i forbindelse med DSB1976.
Foto: Garl.Johan Semler.

dagene
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Der er ingen tvivl om, at de tre baner vil få gavn

\ø"rivatbanerne
i Jernbanen nr. 5/76, har Hjørring privatbaner,
Hads-Ning Herreders Jernbane og Varde-Nr Nebel Jernbane fået bevilget penge til køb af et diesellokomotiv til
hver af de tre baner.
Som omtalt

HP, HHJ og VNJ fandt hurtigt frem til, at anskaffetsen
skulle være dieselhydrauliske diesellokomotiver, og man
indledte forhandlinger med Henschel iKassel, der alle-

rede kunne levere de tre lokomotiver
Desværre blev købet

i

og

glæde af de nye lokomotiver.

efteråret ig76

Også andre privatbaner går med planer om modernisering af det rullende materiel ide kommende år. Således
kan det nævnes, at bl.a de fleste baner, der allerede har
lynetter, i dag ønsker anskaffelser af et elter flere tog.
De kommende år vil vise om der kan skaffes midler til en
sådan samlet modernisering, der igivet fald vil kunne
medføre en vis rabat ved køb af en større serie nye tog.

HHJ: Ved HHJ er man fra maj måned begyndt at udsende meddelelser til personalet gennem bladet,HHJinformation", der udkommer en gang månedligt.

af de tre diesellokomotiver

forsinket på grund af politisk uvejr. Henschel havde i'ået
ordren under forbehold af trafikministerens godkendelse.
Denne godkendelse sogtes standset i et forsøg på at få

ordren på lokomotiverne ptaceret på en dansk fabrik

(Frichs A,'s iÅrhusl. lmidlertid kunne en dansk fabrik ikke
levere lokomotiverne så hurtigt, og da man tilmed løb ind
i protester om at ændre bestillingen fra en tysk fabrik
til en dansk med henvisning til EF-regler, blev kontrakten
med Henschel godkendt af trafikministeren.

De tre bogielokomotiver vil blive leveret i december
og lanuar 1977. Alle tre lokomotiver udstyres med en
dieselmotor på 1160 HK, men deres tjenestevægt bliver
forskellig. Hjørring Privatbaners nye lokomotiv, der leve1976

res i december måned, bliver på 80 tons, hvilket skyldes,

at HP har et bedre spor end de to andre baner. VNJ's

og

Ved et uheld ijuni, hvor en BMS-kran væltede ind over
banens område, blev Ys 43 svært beskadiget, idet hele
forerenden af vognen blev knust. Beparationsarbejdet er
sket på Scandia i Randers, mens vognen males på HHJs

eget værksted.
Mariager-Handest Veteranjernbane har overtaget skinnebusbivognen, Sp 2, der altså derved undgik skærebrænderne Sp 2 blev bygget af Scandia i 195i til HHJ.
Fra DSB har Hads-Ning Herreders Jernbane indkøbt en

brugt sideretter, der på banens værksted ombygges til
trolje.

I i976 vil foraf sporet mellem Malling og Assedrup såtedes
kunne afsluttes.2. etape omfatter svelleudveksling og
Spormoderniseringen på HHJ fortsætter

HHJ's lokomotiver bliver således kun på 68 tons af hensyn
til akseltrykket. Skulle de to baners spor med tiden blive

nyelsen

ombygget og forstærket, kan lokomotivernes egenvægt

skærveballastering af strækningen mellem Århus og Viby,
og dette arbejde kunne påbegyndes i efteråret 1976.

atter

øges.

1160 HK Henschel diesellokomotiv

af samme type som de, der leveres til HHJ, HP og vNJ i december 1g76.ianuat 1972.

Foto: Henschel.
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JERNBANEHOTELLET
v/ Rosa og Peter Schultz

DURUP HOTEL
v/ Thorleif Johannesen
Durup - Tlf . (07) 59 20 28
Et godt madsted

-

Rødekro

Fornuftige priser

- Tlf . (o4l 66 21 42

Det gode spisested

Hyggelige lokaler
Både VARMT og KOLDT leveres
også ud af huset

Selskaber modtages indtil 200 personer

TOMMY MIKKELSEN

FLEMMING JUNKEB

Malermester
Gyldenkronevej 41
Tlf

. (06)

-

Tømrermester

Mårslet

Vagtelvej 3 - HinneruP

29 22 41

Tlf. (06) 98 ss 8s

Tilbud gives gerne på såvel nYt

Nyt såvel som reparationer
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Et godt madsted

-

HOTEL HøJER

KORNING KRO
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6e

Et af Sønderjyllands gode spisesteder

Diner transPortable

Weekendophold lørdag-søndag kr. 135,00

Vi giver tilbud på både varmt og koldt
Rekvirer venligst vor brochure
Selskaber modtages indtil 100 kuverter

Selskaber modtages indtil 90 kuverter

Velkommen hos
Velkommen hos
DORBIS os VISTI

1
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i

BIRGIT og JAN VISMARK

En del af de 27 kg-skinner, som HHJ har udskiftet, er

solgt

til OHJ og HTJ.

Endelig har HHJ afstået sin remise

i

til

Århus

Remisen vil blive nedrevet inden udgangen
sporene til den vil blive fjernet.

af

DSB.

er

indkøbt

nogle brugte 27 kg-skinner. De vil blive anvendt dels på
OHJ og dels på HTJ. På HTJ vil skinnerne blive lagt ihovedsporet fra Hestehaven og mod Buds-Vedby til erstatning for de 24,39 kg skinner, der lagdes her i 1959-60.
Radiostyringen på HTJ er medio november ikke taget i
brug. I forbindelse med overgangen til radiostyring opstod der et problem, nemlig strækningen Høng-SIagelse.
Efter forhandlinger med DSB er man nået frem til, at HTJ
også via Dianalund skal »passe« DSB's rangertræk til og
fra Gørlev. Hermed skulle vejen for en snarlig ibrugtagning af radiostyring være banet.

I forbindelse med et tognedbrud hos DSB kørte HTJ S 44

og OHJ Cs 229 et persontog mellem Holbæk og

VNJ: Af DSB har Vestbanen købt en svellestoppemaskine,
SV 5, og en slderetter, B 2. De to maskiner er leveret i
Varde efter at være transporteret dertil fra København.
Det gamle skinnebusmateriel, der blev hensat i efteråret
de svenske skinnebusser blev taget i brug, er nu

1974, da

officielt udrangeret.
For at opnå bedre acceleration og bedre motorkraft
de svenske skinnebusser har man som forsøg udstyret
MB 53 med en Leyland-motor fra en af de gamle danske
skinnebusser. Først anvendtes motoren fra Sm I7, men
da denne totalskadedes, tog man motoren fra Sm 16. For
i

at få øget antallet af hestekræfter er den udstyret med
en brændstofpumpe fra en 280 HK DAF-motor. Leylandmotoren

i MB 53 yder nu ca.240

HK.

Den 17. marts blev det nye spor, der fører banen over
omfartsvejen i Oxbøl taget i brug. Direktør Bjerregaard
har givet broen navnet "Eventyrbroen*.

Kalund-

borg den 26. november.
Odsherredsbanens tre gamle pakvogne og Høng-Tølløse
banens ene pakvogn er udløbet for revision og skønnet udrangeringsmodne. Til anvendelse som stykgodsvogne mellem Nykøbing og Svinninge er istandsat de to lukkede
godsvogne Gklm 350 og 354. Togføreren i OHJ's godstog

opholder sig herefter

fra Varde station.

1976, og

HHGB: Banen har til sit jubilæum fået flere gaver. Den
bedste var, at de garanterende kommuner har forlænget
driftsgarantien til 1989.
OHJ,zHTJ: Fra Hads-Ning Herreders Jernbane

på et par kilometer. Sporet, der ejes af Varde kommune,
betjener et industriområde, bl.a. en DOMl-forhandler.
Kørslen på sporet varetages af DSB med en rangertraktor

I Henne er spor 2 taget op, da det ikke anvendtes mere
Togkrydsningerne er som regel foregået ved anvendelse
af læssesporet. De derved indvundne 27 kg-skinner vil
blive anvendt tll forstærkninger af andre spor.
"Privatbanerne" redigeres af Ole.Chr. M. Plum.

i diesellokomotivet.

EÅ H oredstadsom

rradets

\,2Trafikselskab

Det er ingen hemmelighed, at der er opstået visse mislyde mellem DSB og HT I forbindelse med etableringen af
to ekspresbuslinier, hhv linie 122 E IKøbenhavn, Valby st.
-Køge) og - isærlig grad - Iinie 75 E (København, Båd-

- Gammel Holte). Ekspres- og hurtigbuslinier
er dog ikke noget nyt begreb for DSB. Arbejdsgruppen
vedrørende rutenet og trafikbetjening, som er sammensat
af embedsmænd fra HT, DSB, Trafikrådet og Hovedstadsrådet, fik ioktober 1974 vedtaget et nyt kommissorium,
huspladsen

lollandsbanens »nye« kedelvogn, EV 93 (se Jernbanen nr.6/7.1975).
Foto: Carl-Johan Semler.

RHJ: Den gamle svingbro over Mariager fjord, der i årene
1904 til 1969 gav Hadsund skinneforbindelse med Randers, blev lukket den 10. november. Samtidig blev en ny
bro over fjorden indviet. Banders-Hadsund banen blev

Ira

nedlagt den 31 . marts '1969, og siden har den gamle bro
kun fungeret som vejbro.

VGJ: Likvidationen af Varde-Grindsted Jernbane blev afsluttet pr. 31. august 1976. Sporet fra Varde llgger stadig

hvorefter gruppen skulle videreføre og udbygge sine principielle overvejelser dækkende hele den kollektive trafikbetjening i hovedstadsområdet. I et første oplæg fra Hovedstadsrådets Planlægningsafdeling til arbejdsgruppens
principelle overvejelser, stod bl.a. at læse:

,Mellem større bolig- og arbejdspladskoncentrationer
at indføre ekspresbusser eller hur-

bør mulighederne for
tigbusser overvejes.

Ekspresbusserne/hurtigbusserne skal køre uden stop
over længere afstande og fortrinsvis benytte de mere
overordnede veje. For at busserne kan opnå en høj ha121

stighed og god regularitet, kan det blive nødvendigt at

indføre reserverede busbaner på de mere

befærdede

strø9.

Specielt i forhold til City er spørgsmålet om ekspresbusser/hurtigbusser aktuelt.

(BDEF), der fandt sted i dagene 27.-30. mai 1976 i Kiel'
Ved mødet var der i dagene 27.-29. maj 1976 arrangeret
en udstilling af rullende materiel - hovedsagelig lokomotiver og vogne fra Deutsche Bundesbahn - men på denne
udstilling var også DSB smukt repræsenteret. Følgende
DSB-personvogne var udstillet:

A
B
An
Bn
Buh

Sådanne buslinier bør forbinde City med de dele af for-

stadsområderne (inkl. Amager), der er beliggende mellem
de eksisterende S-baneradialer og derfor ikke i dag har
nogen hurtig forbindelse til City. På grund af vejforløbet
m.v. i tætbyområdet mellem S-banefingrene er mere detaljerede undersøgelser dog påkrævede for at kunne
vurdere mulighederne for den pragtiske gennemførelse af
sådanne linier ihvert enkelt tilfælde. Ekspresbusserne/
hurtigbusserne bør have flere stop ved fordelingscentre i

City".

*
I juli kvartal er der sket følgende ændringer i vognparken:
Der er tilgået driften 20 stk. bybusser [serie Vl]: 714722, 733 (D 1) oS 723-732. Der er afmeldt (hensat,/solgt)
17 busser:7 stk. tidl. KS-busser (D 1),4007 (D 2),302s
(D 3) samt 4005, 4006, 4032, 4034,4079, 4080, 4983, 4990
(D 4). Vognparken omfatter herefter pr. 30. september
1976: 993 busser. En oversigt over HT-vognparken pr. 30.
september 1976 kan pr. brevkort rekvireres fra,spalteredaktøren": E. B. Jonsen, Estersvei 198,2900 Hellerup.

*
"HT. redigeres af Erik B. Jonsen.
DJK-medlem, fuldmægtig, cand. lur. Peter Rygaard Andersen har sendt os følgende interessante rejse-beretning

(som desværre "faldt ud. af forrige nummer
banen.

)

af

,Jern-

:

Jeg er tillige medlem af foreningen Freunde der Eisenbahn e.V. i Hamburg, og som sådan deltog jeg som dansk
jernbaneentusiast - måske som den eneste udenlandske
jernbaneentusiast - i den 18. Bundesverbandstag, arrangeret af Bundesverband Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V

50 86 'lB-84
s0 86 20-83
50 86 18-84
50 BO 20-84
50 86 89-25

015-3
525-8
613-5
805-3
702-2

De fire personvogne og deres interiør vakte betydelig
- og så i forhold til det eksemplar den nye Europa-personvogn, der var udstillet. I Buh-vognen var arrangeret en virkelig nydelig udstilling, der belyste DSBs

opsigt

design-program. På arrangementets første dag den 27. mai
'1976 spillede Padborg Jernbaneorkester som det eneste
orkester ved udstillingen, og orkestrets spil var glædeligt
at overvære og lytte til På arrangementets store udflugut
den 29. maj'1976 Kiel-Rendsburg-Flensburg-EckernfdrdeKiel gjorde udflugtstoget med diesellokomotivet 218 323-4
og 1 1 personvogne med udflugtsdeltagere en afstikker fra
Flensburg til Padborg, hvor der var mulighed for at besigtige driftsdepotet.

I den netop forlobne week-end [juli 1976) har jeg været
på besog i Jylland. Jeg kan oplyse, at der på Fasterholt
station står et betydeligt antat hvide vogne - formentlig
i alt ca. 70 - af litraene Hkrs, Hks, Hks-u og Hks-v. Ingen
af vognene er udrangeret. På den nedlagte strækning
Brande-Bramming henstår endvidere på det tidligere
strækningsspor fra den tidligere Blåhoj station og ca.4
kilometer mod sydvest mod den tidligere Filskov station
ca.400 Gklms-vogne, hovedsagelig vogne i begyndelsen

af litraets løbenummer. Heller ingen af disse vogne er
udrangeret. Dette kæmpegodstog virker ganske ejendommeligt i det midtjyske landskab, når det betragtes fra egnens landeveje.

Bedaktionen kan tilføje: Er der medlemmer, der kan
skaffe os {otos af disse »spøgelsestog"?

DSB-nyt

prolekteringen af nyt S.togsmateriel
"Jernbanen",
122

nr.

5.1976, side 89.90.

til

brug på det fremtidige regionale S-togsnet: Motorvogn

litra MC [tv), styrevogn litra FC (th) - se i ovrigt
Tegning: DSB-Mafd.

Assens ny Tømrer- og Snedkerforretning
v/ tømrermester ARNE SALOMONSEN
Skovvænget 19

AIt i reparationer og nybygninger

-

Tlf. (081 58 35 78

Tilbud gives gerne uden forbindende

Johs.
H. Henriksens eftf.
v. Poul E. Hansen
Aut. el-installalør

E
-

Lev vel
med

Ødum - 8370 Hadsten
Tlf. (06) 98 eo 24

SCANDIA
RANIDERS

Vil De være sikret en god og fagmæssig
betjening - så kontakt os.
Vi er til rådighed, hvad enten det drejer sig
om små eller store opgaver.

Vi laver gerne Deres nyinstallationer
reparationer m. v.
Vi er altid oppe på mærkerne, når det
gælder vore kunder.

Tilbud uden forbindende.

l
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Højslev Kro
EDITH og HANS JØRGEN ANDERSEN

Tlf. (07) s3 so 07

I n,,, mødes

på

SKOVPAVILLONEN
Hybenvej 12 - Mariager

Tlf. (o8l s4

1o 93

Et 1. kl.s spisested
Det gode spisested

Velmonterede værelser

Selskaber modtages indtil 250 kuverter

Fornuftige priser

Populære priser

Selskaber modtages fra 10

til

180 kuverter

VIGGO ØSTERGAARD NIELSEN
Murermester

MABIAGER SMEDE.

Hadsundvej

-

Mariager

Tlf . (oB) 54 12 02

OG MASKINFORRETNING
v/ Arne Christensen
Kirkegade 7

-

Tlf

. [08) s4

Alt

16 69

murerarbejde

Smedearbejde - Blikkenslagerarbejde - VVS

Nybygning

Installation

af Swimming

-

Ombygning

-

Reparationer

Pools

Tilbud gives uden forbindende

Hffi

Når De besøger Vrads Sande Jernbanen så husk

Veteranbanens Restauration
Vrads Station

- Tlf. (05) 756220

Det gode spisested med de fornuftige priser
Selskaber modtages indtil 100 kuverter

Hads-Ning Herreders
Jernbane

Velkommen hos Bodil og Werner Schmidt

