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Nordens .Sårnvågar 197 4
Nu er den udkommet! Den syvende udgave af årbogen om Danmarks, Sveriges, Nor-
ges og Finlands jernbaner. Med 238 fotos illustreres små og store hændelser i det år,
hvor vi lik K-74, fejrede mange strækningers jubilæer og måtte se en del interes-
sant materiel blive udrangeret. l20 sider.3 kort. Kr.62,15.
Nordens Jårnvågar 1971, kr.40,75 og Nordens Jårrrvågar 1973, kr. 47,45 er de eireste
af de foregående årgange, som stadig kan fås.

Kulrøg og Dampslag
Damplokomotivernes sidste tyve år i Danmark.
Httns Gerner Cltristiattsett, Arne Kirkeby og Ole Winllter Lcrursen
Et fint og ofte nostalgisk album, hvor læseren i teksten også får noget at vide om
Iokomotivernes anvendelse. 120 sider. 180 fotos Kr. 62,15.

Danske Lokomotiver og Motorvogne 1976-0f -01
Totn Lauritsert
Den anden udgave af den populære håndbog om hele Danmarks trækkraft er
fuldstændig revideret og har mange nye billeder. Der er foto og tekniske
oplysninger om hver type, foruden Iobenummer og fabriksnumre, hos DSB
og privatbanerne. 152 sider. A6 plasticbind Kr. 38,80.

Spår av ett Sekel
En billedkavalkade over de svenske
årige eksistens itilsammen l3 byer
m. m. Kr. 90,65.

Til salg i jernbaneklubberne og hos

sporvejes udvikling igennem deres i00-
16E slder. 350 fotos, materieltegninger

boghandleren

Frank Stenvalls HASE y'i:;,li:,?i:,r

F«irlag Løvstreede I - 1152 København K - Tlf. (01) 11 5999

J?ÅR AU ETTJEKEL

moderne
jernbaner

moderne
signalanlæg

DSI leverer materiellet til S-banens
nye sikrings-, linieblok-, fjernstyrings- og
hkt-anlæ9, samt styrevogns- og loko-
udrustninger til DSB's rullende materiel

DANSK SIGNAL INDUSTR! AÆ
CTANTHOLMEN 175 OK-26s0 HVTDOVRE TLF(01)490333
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Forsidebilledet:

Lørdag den 24. september 1977 kørte
indvielsestoget, der markerede Hare-
skovbanens overgang til S-togs drift,
fra København H. til Farum. Forenin-
gens medlem, Jakob Stilling, "fangede"
toget midt i Hareskoven.

17. årgang Oktober/november 1977 Nr. 5

EKSTRA BLADET OG "FUT-TOG"

Bladet, der tør hvor andre ti'er, bragte den 17. september en af sine vel-
kendte "bang-overskrifter": FBP-FOLK FOBSKEB FUT-TOG". Da det vel kan
tænkes, at ikke alle vore læsere tager del iboulevard-pressens lyksalighe-
der, tillader vi os at citere "høy":

,Fremskridtspartiets folketingsmedlemmer er blevet helt vilde med at
tage på skatteyderbetalte pamperrejser til udlandet. I næste uge skal fem
af dem på en officiel rejse til England for at studere futtog.

Det er folketingets trafikudvalg, der sammen med trafikrninister Kjeld
Olesen og embedsmærrd fla DSB og ministeriet skal fire dage til London,
hvor man med stor nidkærhed som British Rails gæster skal sætte sig ind
i problemerne omkring elektrificering af jernbanedriften.

De fem fremskridtsfolk og deres rejsekammerater skal bl.a. ud at køre
med verdens hurtigste tog, diesel-intercitytoget fra Paddington station, et
tog, der skyder den nette fart af 200 km i timen (hold jer nu fast, venner).

Det danske rejseselskab skal også køre med andre strækninger, se på
motorveje, besøge jernbanens værksteder og forskningscenter. Studieturen
vil bringe danskerne ikke blot til London, men også til Bristol og Birming.
ham.

I rejsen til England deltager ialt 27 personer. Udgifterne er ikke endelig
gjort op. Men regningen til statskassen bl,iver næppe under 50.000 kr."

Ekstra-bladet, der bl. a. anvender megen tid på research af det (såka!cite)
svage køns anatomi, kunne også godt have tjent os i at have foretaget lidt
forskning i baggrunden for ovennævnte rejse. Det er nok muligt, at Frem-
skridtspartiet og dets medlemmer har bedt om disse "øretæver", men i
dette tilfælde gælder det simpelt hen om at sælge landets næststørste
parti på, at vi skal have vore fjernbaner elektrificerede - til gavn for be.
skæftigelsen - og til gavn for miliøet (og det er da ,in-emnsr"). Hsnsigten
helliger altså nu og da det forkerte midde! - selv for Ekstra Bladet.

ebj.
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Nordsjællandske

I cuus€NsJEFNUNEBTilTrEX

jernbaner
Vestjyske.

lernoaner

Sønderiyske
lernDaner

Nordsiællandske rernbanel
al Niels Jensen
80s Kr 2895

Sønderiyske jernbaner
af Niels Jensen
80s Kr 2895

Fynske iernbaner
aJ Niels Jensen
112 s K/ 35.40

Jembaner NIE§JENSEN

Jernbaner på Lolland-Falster

Nordiyske iernbaner
af Nie s Jensen
120 s Kr 3S 50

Danske jernbaner 1847-'1972
al N eis Jensen
270 s Kr 59 00

Vestiyske jernbaner
af Nie s Jensen
112 s Kr 39 50

Veteranbaner i Norden
al N els Jensen
96s Kr 3050

Send mig pr poslopkrævning

! Nordsjællandske jernbaner

tr Fynske jernbaner

! Nordjyske jernbaner

E Vestjyske jernbaner

D Sønderjyske jernbaner

N avn

Postnr /by

Gennem boghandler

! Jernbaner på Lol and-
Falster og Bornholm

E Danske jernbaner
'1847 1972

! Veleranbaner i Norden

E Farvel til dampen

Kuponen sendes til:
Clausen Boger, Landemærket 11,1119 København K,
der videresender ordren lil boghandleren

og Bornholm
af Nie s Jensen
112 s Kr 38.95
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DE 25OO eller BR 2O2

red. af Jens Ghr. Wad

De tre prototypelokomotiver af typen BR 202.

Den tyske lokomotivindustri har i snart to årtier skaffet
sig et godt navn både i ind- og udland ved den meget in-

tensive udvikling af diesellokomotiver med hydraulisk kraft-
overføring. I samarbejde med DB og de store tyske fir-
maer er der udviklet Baureihen IBB) med hydraulisk kraft-
overføring, der strækker sig fra 120 hk helt op til 5400 hk.

Ved hele tiden at anvende de tekniske og teknologiske mu-
ligheder, der er blevet udviklet, har det været muli[Jt at
fremstille et kraftoverføringssystem, der n-red sin ringe
vægt har været ethvert andet system overlegent.

Som sikkert mange ved, har DB udrustet så godt son.r

hele sin lokomotivpark med kraftige men relativt lette lo-

komotiver, hvoraf nogle af de største ved en ydelse på

2500 hk i fire-akslet udførelse kun har et akseltryk på ca.
20 tons, netop på gruncl af den hydrauliske kraftoverførsels
ringe vægt. For at over.føre den samme ydelse i et diesel-
elektrisk Iokomotiv, må man anvende mere end fire aksler.
Men på trods af disse iøjnefaldende fordele, udebliver de
afgørende gennembrud på verdensmarkedet for de diesel-
hydrauliske lokomotiver, idet deres markedsandel ikke en-

(et vendepunkt hos DB)

Foto: BBC.

gang er nået op på 20 pct. De diesel-elektriske lokomo-
tiver behersker, som de altid har gjort, dette marked

En vægtig grund til at foretrække den elektriske kraft-
overførsel er den overskuelige opbygning og stabile ud-

førsel af de anvendte dele. Generator, afbrydere og driv-
motorer har i årenes løb gennemgået en udvikling, der
har gjort dem meget driftssikre med et minimum af ved-
I i geho Idel se.

Ved den hydrauliske kraftoverførsel overføres kraften fra
dieselmotoren til drivhjulene over maskindele af meget
høj kvalitet, der iudførelse og vedligeholdelse stiller me-
get store krav. Et stort antal hurtigroterende tandhjul, lejer,
koblinger, kardanled, aksler o. s. v., der kun ved omhyggelig
pleje og ved ikke at mishandle lokomotivet ved ukyndig
behandling, kan opnå en tilfredsstillende Ievetid.

I I965 blev de to firmaer Rheinstahl Transporttechnik og
BBC stillet over for den opgave at udvikle en ny lokomo-
tivteknik, der havde følgende hovedtræk: Akseltryk fra
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12,5 tons, sporvidde fra '1000 mm, universal-fremdrivnings-
teknik uden omskiftning eller drivvariationer Akselrække-
følge BB eller CC. Opbygning fra en grundenhed, hvorved
man kunne anvende flest mulige dele i de forskellige en-
heder. Alt ialt ret krævende krav, men de to firmaers
forskningsafdelinger gik i gang med at løse opgaven, som
man gjorde færdig trin for trin.

Opgaven blev løst, og man fik et lokomotiv, der kunne
leveres både i fire-, som i seks-akslet udføretse, uden at
det var nødvendigt at udføre særlige ændringer. I den fire-
akslede udførelse har man et akseltryk på 20 tons med et
brændstofforråd på 4 tons og en elektrisk togvarmeenhed
på 400 kW. Det samme lokomotiv har i den seks-akslede
udførelse et akseltryk på 14 tons.

Lokomotivets profil er valgt således, at det kan befare
alle normalsporede, men også de f leste smatsporede baner
i Afrika, Sydamerika og Asien, idet det har en sidehøjde
på 3,8 m og en længe over pufferne på 18 m.

Selve maskinanlægget består af en række grundelemen-
ter, der sammenbygges udenfor lokomotivet og afprøves
der Denne enhed består af dieselmotor, generator og en

central luftkøler til køling af generator og drivmotorer.
Dieselmotoren er bygget af MAN under typebetegnelsen
V 6 U 23/23 T 2 og udvilker sin højeste ydelse på 2500

hk ved 1500 orrn. For at nedsætte motorens byggehojde
med 300 rnm, har man erstattet de oprindelige to MAN ud-
stødsgasturboladere med fire af BBC-fabrikat. For enden
af dieselmotoren er generatoren anbragt, og for enden af
denne igen er luftkøleren monteret. Som for naevnt bliver
hele denne enhed samlet monteret i lokomotivet.

Det tredie til maskinanlægget hørende store aggregat er
den bag luftkompressoren Iiggende strømtavle, hvorfra
forsyningen til drivmotorerne foregår. Den midterste del
af denne tavle indeholder modstandene til lokomotivets
elektriske bremse. Ved prøvekørsel af dieselmotoren kan

den fra generatoren udviklede elektriske energi omdannes
til varme i disse modstande.

Tager man nu disse hovedenheder og anbringer samlet
udenfor lokomotivet og tilslutter enkelte reguleringsen-
heder samt en brændstofbeholder, så har man en prøve-
stand for det samlede lokomotiv. Dette har især betydning
for mindre jernbaneselskaber, idet Ce herved undgår store
investeringer til prøvestande for de enkelte dele. Ved ska-
der på ,enkeltdele i lokomotivet bliver disse udskiftet med
tilsvarende dele fra prøvestanden ,og lokomotivet kan hur-
tigt være tilbage i normal drift.

Bag førerrum 1 er der anbragt endnu en aggregatenhed,
nemlig omformertavlen for den elektriske forsyning til
toget. Er der ikke tale om nogen elektnisk togforsyning,
så kan der ienkelte tiifælde blive tale om at anbringe
indretning for vacuum-bremser.

Førerummets indretning er gjort så funktionelt som mu-
ligt, idet man kun har medtaget de instrumenter, der er
absolut nødvendige for en sikker f remførsel af lokomotivet.
Dette betyder, at instrumentpanelet er delt op i en infor-
mations- og en aktionsdel. lnformationsdelen med bremse-
trykmanometre, samt diverse lamper Imed letforståelige
symboler) nødvendige for lokomotivets drift, samt aktions-
delen, som består af hastighedsregulering, tog- og maskin-
brsmse, kontakter for start af dieselmotor, belysning,
frem- og bakkørsel, indkobling af vekselretter, sanding og
indkobling af "lndusi".

Men den mest epokegørende nyhed ved denne |okomo-
tivtype må vel nok siges at være det elektriske system,
og her ikke ,mindst de asynkrone drivmotorer. Selve regu-
leringsudrustningen er også i takt med den udvikling, der
er sket indenfor halvlederteknikken, blevet til små lethånd-
terlige elementer, der hovedsagelig består af thyristorer,
dioder, drosselspoler, kondensatorer m m

På de fleste idag kendte diesel-elektriske lokomotiver
anvender man en vekselstrømsgenerator, men den her
frembragte vekselstrøm ensrettes for at blive anvendt i

jævnstrømsdrivmotorer, der jo som be,kendt ,kan hastig-
hedsreguleres trinløst. Man da der her, som før nævnt,
anvendes vekselstrømsmotorer tit fremdrivning, var det
måske på sin plads at kigge på lidt teori, inden vi fort.
sætter.

Et af de krav, der,blev stillet ved udviklingen af lokomo-
tivet var, at det skulle have en universel fremdrivnings-
teknik uden drivvariationer. En asynkronmotors omdrej-
ningssastighed kan reguleres på følgende fire måder:

.l . Regulering af primærspaending
2. Indkobling af modstand i rotorkredsen
3 Polomkobling
4. Frekvensregulering

Punkt 1 bevirker, at drejningsmomentet svækkes. Mind-
sker man f eks spændingen kvadratrod 3 gange vil feltet

-r2oo_ |1!ø-
1W
1M-

;zml-64 L26vs)

Lokomotivets hoveddimensioner i tire- og seks.akslet udførelse.
Tegning; BBC.

Alle de for dieseldrift nødvendige hjælpeenheder udgør
sammen med køleren også en enhed. Denne enhed om-
fatter kølerelementer, Iuftkøleren, en varmeenhed til
kølevandskredsløbene, kølevandsekspansionsbeholder, var-
mevekslere til køling af smøreolie og stempelkøleolie,
smøreoliefilter, smøreolieforpumpe samt smøreoliespindel-
pumpe, brændstofpumpe samt et par mindre enheder. Alt
dette bliver samlet til 6n enhed, hvorpå det bliver anbragt
i lokomotivet, og der mangler nu kun at forbinde enheden
til brændstof-beholder og påfylde kølevand. For enden af
generatoren er Cer anbragt en mindre hjælpegenerator, og
{or enden af denne igen er der anbragt en Iuftkcmpressor
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1) Dieselmotor,2) Dieselmotorens køleanlæ9,3) Luftkompressor,4) Hovedlultbeholder,5) Brændoliebeholder,6) Hovedgenerator,7) Ventila.
tionsanlæg til koling af generator og drivmotorer, 8) H!ælpegenerator, 9) Vekselretter, l0) Bremsemodstande, sikringer, ensretter m. v., 1r)
Elektrisk styreenhed, 12) Asynkron.drivmotor, l3) Batteri, ,4) Mansvrepult, l5) Vekselretter for el-varme, 16) Anlæg for "lndusi" og 17) Styrings-
udstyr, relæer, ladedioder m. v.

og dermed også rotorstrømmen formindskes kvadratrod 3

gange, hvilket vil betyde, at drejningsmomentet mindskes
med tre gange, hvilket slet ikke kan accepteres ved loko-
motivdrift, hvor vi netop skal bruge det største drejnings-
moment ved igangsætning. Angående punkt 2 kan dette
ikke anvendes ved en kortslutningsmotor, hvorfor vi kan

se bort fra det her. Polomkobling vil give en trinvis ha-

stighedsregulering og er derifor imod de givne forudsæt-
ninger. Der er nu kun frekvensreguleringen tilbage. Med
hensyn til frekvensregulering (hastighedsreguleringJ an-

vender man følgende formel, som er generel for veksel-
strmøsmotorern .' 50.f/p,hvor n - omdrejningstallet,
f : frekvensen og P = antallet af polpar. Heraf kan ud-

ledes, at da en asynkronmotors omddrejningshastighed er
proportional med frekvensen, kan omdrejningshastigheden
ændres, når frekvensen ændres.

Som tidligere nævnt er motorens drejningsmoment me-
get afhængig af spændingen, men også forskellen mellem
net- og rotorfrekvens bestemmer størrelsen af det af-
givne drejningsmoment og hermed den mulige trækkraft.
Af dette kan ses, at drivmotorerne skal kunne forsynes
med en trinløs regulerbar spænding og frekvens Her er
det, den så,kaldte vekselretter kommer ind i billedet. Men
vi springer nu lidt i teksten for at prøve at følge strøm-
mens vej fra generator til drivmotorer.

Når man normalt taler om en vokselstrømsgenerator med
diodeensrettere for et diesel-elektrisk lokomotiv med jævn-
strømsfremdrivningsmotorer, må man dimensionere en så-
dan ud fra bl. a. den højeste strømstyrke ved igangsæt-
ning af lokomotivet samt den givne spænding ved maks.

Tegning: BBC.

hastighed. Andre forhold, så som serie-, paralleldrift m.v.
spiller også ind AIt ialt ting, som er årsag til, at en sådan
generator må dimensioneres i området 140-150 pct. af den

virkelige ydelse, hvilket ikke gavner virkningsgraden. Den-

ne overdimensionering kan vi imidlertid helt se bort fra i

dette tilfælde, idet man kun behøver at tage hensyn til
drivmotorens driftskurver samt dieselmotorens ydeevne.
Dette er så blevet til otte-polet dirokte koblet veksel-
stromsgenerator på 1800 kVA der, afheengig af dieselmo-
toren, lober med et omdrejningstal på 600-1500 o/m med
en dertil svarende frekvens på 40-100 Hz

Fra generatoren føres den afgivne effekt nu over en
tre-faset ensretter til den før nævnte vekselretter, der skal
sørge for, at vi får de tiI enhver tid ønskede spændings-
frekvensværdier. Den består i korthed af thyristorer, sili-
ziumdioder, drosselspoler og kondensatorer, der tilsammen
udgør en elektronisk enhed, der muliggør at den tilførte
jævnspænding omdannes til en vekselspænd,ing, samt at
man kan få en trinløs regulering af frekvensen lra O-125
Hz. For at tage et eksempel på virkemåden, kan vi tænke
os lokomotivet i igangsætningsøjeblikket, hvor fremdriv-
ningsmotorerne kræver maks. strøm og følgel,ig min. spæn-
ding, vil vekselretteren bevirke, at generatoren afgiver
min. strøm og maks. spænding. Kort sagt virker veksel-
retteren faktisk som en "transformator". Det vil nok for
nogen lyde en smule ulogisk, at ved lokomotivets største
trækkraft afgiver dieselmotoren en minimal ydelse, men
det er altså de faktiske forhold.

Dette har imidlertid videre perspektiver, idet man des-
årsag står ret frit med hensyn ti,l valg af belastningsdia-
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gram for dieselmotoren. Det dieselmotoren skal trække,
kan opdeles i seks punkter, nemlig:

1. Fremdrivningsydelse
2. Trykluftforsyning
3. Drift af køleventilator
4. Forsyning af sekundær el-tavle
5. Drift af hjælpepumper
6. Elektrisk togopvarmning

For nu at få den højeste udnyttelsesgrad a,f dieselmoto-
ren, har man udstyret den med et reguleringssystem, der
er meget lig det kendte BBC-servoreg.anlæg. Foruden dette
har dieselmotoren en Woodward-regulator, der foruden at
regulere omdrejningstallet også regulerer "fyldningen".
D. v. s. indstillingsværdien af dieselmotorens brændstof-
pumper ved et givet omdrejningstal og en given belast-
n rng.

Eks.: Har fyldningen en bestemt værdi (vilkårliS) og
modtager regulatoren nu et ønske om en ændring (år-
sagen kommer vi ind på senere), så sammenligner regu-
latoren disse to signaler og leverer afhængig af afviqelsen
et digitalsignal til vekselretterens frekvensregulering: "hø-
jere- eller Iavere ydelse,,. Dette signal vil afstedkomme føl-
gende: Højere ydelse: Vekselretteren øger frekvensen på
afgangssiden. Lavere ydelse: Vekselretteren sænker fre-
kvensen på afgangssiden. Nu kan man så med rette spør-
ge: hvorfor? For det første for at få dieselmotoren til at
arbejde på det gunstigste punkt af sin driftskurve og for
det andet at forhindre, at den bliver overbelastet. Tænker
vi os f eks. at en cylinder falder ud eller vi kører på en
halvdårlig br.ol,ie, så istedet for at øge fyldningen og
måske derved overbelaste de enkelte cylindre, så sænker
vi drivmotorernes ydelse.Omvendt vil et kraftoverskud også
komme drivmotorerne til gode, idet hvis f. eks den elek-
triske togopvarmning udkobles, så vil de her ca. 500 hk au-
tomatisk indgå i fremdrivningskraften, og kan f. eks. an-
vendes til en øgelse af togets hastighed.

Drivmotorerne - en af de epokegørende ting ved dette
lokomotiv - er hurtigt overset. N/otorerne er isig selv
på grund af deres enkle opbygning fantastisk robuste
Desuden kommer man med en motorvægt på 1i00 kg iden
seks-akslede udførelse og 1800 kg ved den fire-akslede
ned på så Iave værdier for uaffledrede roterende masser,
at det er muligt at konkurrere med de hydrar-rliske loko-
motiver.

Men foruden alt dette er det forsynet med mange f lere
finesser, som det vil føre for vidt at komme ind på. Dog
skal nævnes f. eks en meget avanceret elektrisk bremse
eller også den elektriske kobling mellem de enkelte driv-
motorer, der forhindrer hjulslip.

Efter fremkomsten af DE 2500 fik man lyst til at forsøqe
sig med asynkronmotordrift på det elektriske net [15 kV
- 16 2/3 HzJ. Det blev udført ved, at man i en tilkoblet
styrevogn anbragte en strømaftager Ipantograf), en trans-
formator og en tavle for forsyning af de forskellige hjælpe-
indretninger i lokomotivet.

Denne styrevogn leverede altså energi direkte til vek-
selretterindgangen på lokomotivet og erstattede dermed
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dieselmotor og generator med tilhørende ensretter. Ved
prøvekørslerne viste dette system sig at have gansl<e be-
tydelige fordele, idet man f. eks. fik en cos på noget
nær 1. Ved dette forstås, at dens reaktive effekt, d.v.s.
den blindstrøm, der ved normale el-lokomotiver føres til-
bage til nettet, her er praktisk talt lig 0. Desuden viste det
sig, at der her næsten ingen elektriske forstyrrelser fore-
kom på signalsystemerne.

Disse virkelig vellykkede prøvekørsler har nu Iapril 77)

resulteret i, at DB har bestilt 5 stk. elektriske lokomotiver
ifire-akslet udførelse med et akseltryk på 20 tons og en
effekt på 5600 kW (7600 hk) Lokomotiverne vil blive litre-
ret Baureihe l20 og skal leveres inden for de næste 2 år.

Forsogskørsel med DE 2500 som el-lokomotiv, hvor den tilkoblede
Foto: BBC.styrevogn sørger for el-Iorsyning

Denne Baureihe bringer DB nærmere et længe næret øn-
ske, nemlig at få et lokomotiv, der er lige anvendeligt til
gods- og persontrafik. Med sin fine acceleration og en max.
hastighed på 160 km,/t kan de nuvaerende krav for normal
persontogstrafik tilfredsstilles. Men lige så velegnede Io-
komotiverne er til persontogstrafik, lige så vetegnede er de
til den svære godstrafik, idet den specielle regulerings-
udrustning, der er anvendt i den diesel-elektriske udgave
af lokomotivet, med meget få modifikationer finder an-
vendelse i den rent elektriske udgave.

Effektmæssigt vil BR 120 indenfor godstrafikområdet
komme til at svare til DB's nuværende svære godstogs-
maskine BR 151.

På nuværende tidspunkt er der af firmaet BBC udviklet
flere forskellige Iokomotivtyper med asynkrone fremdriv-
ningsmotorer, og mon ikke det er et firma, der vil være
med i kapløbet om levering af lokomotiver til DSB, når
og hvis vi engang får el-drift.

Dansk Jernbanekalender
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Bro over Strand mølledammen
af ingeniør, dr. phil. Thorkild Schiøler

Den 80 år gamle bro for kystbanen over Strandmølle-
dammen bør bevares for eftertiden.

Om et par år har DSB afsluttet sit ny brobyggeri over
Strandmølledammen. Derefter er det tanken at nedrive
den gamel bro af jern, som den ny har gjort overflødig

Broen hører til en af landets ældste broer af jern og den
bør bevares for eftertiden. Den skæmmer ikke landskabet,
for den gemmer sig bag store træer og er kun synlig fra
en sti under en meget spids vinkel. Det er ikke nemt idag
at algøre, om broen om nogle årtier vil blive betragtet
som noget enestående. I sin konstruktion har den meget
til fælles med Eifeltårnet, der er fra samme epoke.

Broens endelige skæbne har i mere end et år været
drøftet mellem 11 forskellige myndigheder; uden at man
er kommet til nogen afgørelse.

Det var måske en id6 at se sagen fra en tolvte side.
Som udgangspunkt kunne man begynde at citere en af
vore professorer i brobygning, som har sagt det på føl-
gende måde: ,Den er jo et eksempel på en epoke".

Vi gemmer på den tids jernbanevogne og lokomotiver.
Vi bør også gemme på en enkelt jernbanebro af jern fra
århundredeskiftet.

Broen omtales første gang i lngeniøren årgang 1895. Vi
får at vide, at der vil blive tale om noget ret enestående
her i landet. Det var en alvorlig opgave dengang, at bygge
en tre hundrede meter lang jernkonstruktion.

Broen består af fire pladejernsdragere. Rigtige nittede
dragere. lkke noget med svejsninger. Søjlerne er stål-
støbte og rørformede. Rigtige søjler med kapitæl og basis.
De må være beregnet efter Euler-formelen, for Ostenfeldt
havde endnu ikke pr-rbliceret sin søjleformel.

Efter to års arbejde var broen færdig, og så skulle den
proves.

Der findes et dejligt billede af selve broprøven i lnge-
nioren fra 1897. Efter reglementet bestod et prøvetog af
seks udrangerede tendere af typen fra Kanada-maskinerne.
Disse blev fyldt med sten og vand og vejede derefter 25

tons - eller 4 tons pr. løbende meter. Så koblede man to
maskiner af typen litra O til togstammen, og afsted ud på

broen gik det. Så fik det briste eller bære. Det bar.

Det var iøvrigt ikke så mærkeligt, for broen var beregnet
for en belastning på 5,6 tons pr. Iøbende meter. Det var
belastningsnormen dengang.

Der er ikke ændret så meget som en nitte ved kon-
struktionen siden århundredskiftet. Broen har fået nye

sveller et par gange, men ellers er der intet sket. Til gen-
gæld er belastningerne blevet ændret. Hvert tiende minut
døgnet rundt drøner en Mx, My eller Mz over den gamle
bro, og sådan en fyr er faktisk ganske tung. Begner man
lidt på belastningerne, ja, så viser det sig, at f. eks. My'e-
ren er 50 pct. tungere end 90'ernes prøvetog.

Men frygt ikke.
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MODELBYGGER?
Mangler du

O Messingprofiler

O Træprofiler

O Fræsede træplader til vogn- og husbygning

O Tagventiler, akselbokse spor O

O Skinner, skinnesøm

Skriv efter prisliste
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v/ Erik Juul-Pedersen Ilf. (03) 17 63 12
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Telefon (03) 90 80 4s
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SØREN MADSEN LAMPE A/S
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GUNNAB JACOBSEN

Tårsvej 22 - Sandby

Tlf. (031 93 15 05

Alt indenfor autolakering udføres

Fornuftige priser

BANEGÅRDSRESTAU RANTEN

Nørrevold - Nakskov

Tlf. (03) 92s477

Et godt sted at gæste

Velkommen hos
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Den gamle bro kan sagtens bære byrden. Den blev gen-

nemregnet i 1923 og 1936 med teoretiske belastningstog
hvis vægt langt overstiger, hvad en Mye'r kan præstere.
Den blev undersøgt på kryds og tveers for et par år siden.
Den har det stadig godt.

Sagen er den, at i takt med de større belastninger er
vor vlden om de tilladelige spændinger steget. Hvad man
i90'erne anså for en rirnelig spænding, vil vi idag kalde
en urimelig lav spænding.

Udviklingen har dog alligevel indhentet den gamle bro

Idag må de tunge Mz-lokomotiver gå ned til 60 km,/t og
andre tog til 100 km,/t, når de passerer broen. Den inten-
sive drift på kystbanen gør, at Strandmøllebroen efter-
hånden er noget af en falskehals for trafikken

Der er derfor ikke noget at sige til, at DSB harfundet
tiden inde til at sige farvel til den garnle bro og erstatte
den med en ny, der skal bygges 16 m vest for den nu-
værende og bliver af beton.

Fredningsstyrelsen ser gerne den ca. B0 år gamle bro
bevaret som et rrærdifuldt eksempel på tidlig industriel
bygningskultur og har støttet et forslag om, at cykle- og
gangstien langs kystbanen føres over Mølledammen på

den gamle bro.

Der er ingen afgørende naturfredningsmæssige hensyn,
der taler imod at bevare broen, mener man i frednings-
styrelsen.

Beklageligvis har dette forslag om at bevare den gamle
bro og lade den tjene som stiforbindelse over Mølledam-
men ikke vundet genklang, hverken hos Københavns amts-

-OlyvanlTn<v.w Å,c,b,c a@f

råd, andre lokale myndigheder eller hos Danmarks Natur-
fredningsforening.

Endnu står den gamle bro. Det er derfor ikke uigenkalde-
ligt for sent at opfordre de implicerede myndigheder til at
overveje sagen endnu en gang. Trods alt vil det koste en
pæn sum penge at anlægge en ny bro for cykle- og gang-

stiforbindelsen, - penge som i stedet kunne daekke om-
dannelsen af den gamle jernbanebro og dens vedlige-
holdelse i mange år.

Rundt om i verden findes talrige eksempler på, at der
kan komme et vellykket resultat ud af at placere en ny bro
ved siden af en gammel. I flere tilfælde er der endda
tale om tekniske og kunstneriske historiske seværdigheder.

Det kan den ny og den gamle jernbanebro over Strand-
mølledammen givetvis også blive.

Dansk Veteran Jernbane Platte Nr. 5

udkommer 1. november

Se i øvrigt indlægget om platterne i dette nummer af Jernbanen!
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KÆRT BARN HAR MANGE NAVNE
3. del

Af Povl Wind Skadhauge

Det påstås af og til, at alle gode gange er tre. Om det er rigtigt, er ikke let at sige, men i hvert Iald giver tredie præsentation af denile tegning
lejlighed til at fortælle lidt om, hvor den stammer fra. Dens endnu mere detalierede forlæg findes i en bog, som udkom 1Bz9 i New York [og
blev genoptrykt ,974). Det var den daværende organisation af amerikanske jernbanevognslabrikanter, som for at standardisere den faglige termino.
logi havde ladet et omfangsrigt væ]k udarbejde under ledelse af ingeniøren Matthias N. Forney - den samme, hvis navn kendes fra Forney-typen.
Bogen var resultatet af flere års arbeide og kom til at hedde The Car.builder's Dictionary; an illustrated vocabulary of terms which designate
American railroad cars, their parts and attachenrents. Den noget omstændelige, men ganske oplysende titel lyder på danski Vognbyggerens
Leksikon; en illustreret ordbog over udtryk, som betegner jernbanevogne, deres bestanddele og tilbehor. Skont emnet altså ikke er trækkraft,
findes der dog i bogen en enkelt illustration af et lokomotiv med tender. Formålet var at vise det typiske arrangement på maskinen af pumpe m.v.
til det af George Westinghouse udviklede trykluftbremsesystem, som da var godt en halv snes år gammelt og allerede vidt udbredt i USA.

PWS

LEKSIKON (fortsat)
Mud digger : muddergraver. Udtrykket var øgenavn for
en dække D - 0-8-0 Iokomotiver fra 1844 og de nærmest
følgende år. Der var to slags. De forste 3 maskiner byg-
gede Matthias W. Baldwin & Company efter tegninger fra
Boss Winans, og disse havde opretstående kedel ligesom
crab-typen, og de kunne i flere henseender opfattes son.r

en forstørret udgave af denne. De leveredes til Western
Bailroad of Massachusetts, hvorimod den med vandret
kedel forsynede mud digger type, som Ross Winans der-
efter udviklede og selv leverede i langt større tal, kom til
Baltimore & Ohio Bailroad. Der foreligger flere forklaringer
på navnet. En går ud på, at stængernes bevægelser sam-
men med krumtappene fik det til at se ud, som om loko-
motivet gravede sig af sted. En anden siger, at de nævnte
dele rent faktisk blev ret tilsmudset af støv og snavs Og
efter en tredie skulle disse maskiner være tilbøjelige til
at afspore og derved grave sig ned i den bløde under-
grund.

I"4UD DIGGER 1 TYPE

Til tegningen bemærkes, at 2. type er tegnet lidt for
lille i forhold til 1. type Endvidere bor det noteres, at 2

type er fremstillet, som den med forskellige tilfojelser
(bl. a. tørerhus) efterhånden kom til at se ud.

Muzzle loader betyder forlader og var et øgenavn for
camel-typen. Det kom af, at kedlen lignede en stor tyk
kanon. Men for at give udtrykket mening må man fore-
stille sig kanonen bagvendt, d v s med mLrndingen -
indfyringsåbningen [selve ordet muzzle betyder mr-rndingJ.

Niagara: 2D2 = 4-B-4. Denne betegnelse brugtes på New
York Central Railroad, der i 1945-46 f ik 25 stk af .Cet

hjularrangement, men flk så mange navne, se Northern.
Niagara Falls Iigger i staten New York.

Northern: 2D2 : 4-B-4. Navnet stammer fra Great Nor-
thern Bailwai (USA), som i 1929 indførte typen til at frem-
føre eksprestoget Empire Builder Så at sige alle større
jernbaneselskaber i USA byggede i løbet af 1930erne og
4Oerne denne type, men navnet Northern holdt ikke, og på

andre jernbaner kom typen til at hedde fx Daylight, Dixie,
Green brier, Niagara, Pocono eller Wyoming. Hjularrange-
mentet 4-B-4 blev ikke ligefrem almindeligt verden over,
men kom dog bl. a. til Frankrig, Sydafrika - og Rusland,
hvor den ret amerikansk udseende P36-klasse byggedes
fra 1950.

Pacific: 2C1 = 4-6-2. Pacilic Ocean = Stillehavet. Loko-
motiver med dette hjularrangement sås allerede 1887 i
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USA, men disse maskiner var ligesom fx DSB litra Pr

ikke "r'igtige,,. Den egentlige Pacif ic-type, som hører det
20. århundrede til, var nemlig karakteristisk ved, at der i

kraft al stor afstand mellem bageste kobbelhjulsaksel og
bagløberakslen blev plads til en velvoksen og bred fyr-
kasse. I 1901 byggede Baldwin Locomotive Works 13 ma-
skiner for eksport til New Zealand Bailways Måske stam-
mer typenavnet herfra - New Zealand ligger jo i Stille-
havet - men en anden forklaring går ud på, at navnet
hentyder til Missouri Pacific selskabet, som i 1902 fik de
første af den nogenlunde "rigtige" type i USA. Men i alt
fald virker navnet med en vis logik: en Pacific var jo en
slags forstørret Atlantic. Man kan roligt sige, at Pacific-
typen blev en verdenssucces - kort og godt. Nogle vil
måske endda sige, at i denne fandt eksprestogslokomoti-
vet sin endegyldige form, hvor alle brikkerne så at sige
faldt på plads. Dansk eksempel: DSB litra E.

Patentee. Robert Stephenson byggede i 1834 et lokomo-
tiv til Liverpool & Manchester Railway, som fik navnet
Patentee : patenthaver. Navnet blev typebetegnelsen for
tusinder af engelske maskiner, der fulgte efter, såvel med
samme hjularrangement, 1A1 - 2-2-2, som med 18 -
2-4-0 eller 81 = 0-4-2 Til typen hørte sandwichrammer
og indvendige cylindre. I mange europæiske lande, bl.a
Danmark, var det Patentee-maskiner, man startede med
Typen var på en måde en forlænget Planet

Planet. Liverpool & Manchester Railway modtog i oktober
'1830 et lokomotiv af dette navn f ra Robert Stephensons
fabrik Det dannede type, både som A'l - 2-2-O og |ra
begyndelsen aI 1831 med hjularrangement B - 0-4-0 Der
var sandwich-rammer og indvendige cylindre, placeret un-
der røgkammeret. Typen regnes for et afgorende frem-
skridt idamplokomotivets historie, men blev efter få år
afløst af nye udviklingstrin.

Prairie: 1C1 : 2-6-2. prairie = prærie. Denne type var
den loigske videreudvikling af mogul-typen ihenseende
til større kedelkapacitet. Den opstod samtidig med Atlan-
tic-typen, men blev i USA ikke nær så udbredt Derimod
slog prærie-typen godt an ivisse europæiske lande, fx
Italien og Ungarn, hvor der fra i909 og frem byggedes
ca.950 stk. Og frem for alt bør nævnes det russiske per-
sontogslokomotiv klasse S, som indbefattet diverse vari-
anter nåede et samlet styktal på henved 4000. En af de
senest byggede klasser var den tyske BR 23 [varianter
både på DB og DR). Som mindre tanklokornotiv til side-
banebrug har der i adskillige lande været 1C1-maskiner
at finde; hjemlige eksempler sås på Fyn

Reading: 282 - 4-4-4. Navnet på dette ret sjældne hjul-
arrangement - i hvert fald til lokomotiver med tender -
skyldes formentlig 4 forholdsvis kraftige eksprestogsma-
skiner, som Reading Company (USAI byggede på egne
værksteder i 19'15. Det var de første amerikanske maski-
ner med firhjulet efterløbende tender. Året efter blev de
ombygget til 4-4-21

Rocket: A1 - 0-2-2. Rocket - raket Vinderlokomotivet
fra Rainhill"konkurrencen '1829 blev faktisk eftergjort i en
lille halv snes eksemplarer i løbet af det følgende år frem
til åbningen af Liverpool - Manchester jernbanen. Men fra
maskine til maskine indførtes forbedringer, og selve kon-

kurrencelokomotivet ombyggedes, inden det indgik idrif-
ten fcylindrene sænkedes). Og hvor epokegørende typen
end var, blev den dog hurtigt afløst af andre. - Som et
kuriosum kan nævnes, at der i England og USA. findeb
flere funktionsduelige rekonstruktioner af the Rocket i

dens originale skikkelse.

Santa Fe: 1E1 : 2-10-2. fJavnet stammer fra, at de første
34 maskiner med dette hjularrangement byggedes 1903

til Atchison, Topeka & Santa Fe Railway. Typen var især
noget for "de store"; i USA var der godt ZOOO af slagsen
i 1934, og i Ruslanci byggedes FD-klassen i 3200 eksem-
plarer i løbet af 1930erne. Det stærkeste tyske damploko-
motiv, BR 45 fra 1936-37, var også en Santa Fe, men blev
kun bygget i et antal af 28

Selkirk: 1E2 - 2-10-4 Samme hjularrangement som Texas
Navnet hentyder til Selkirk-bjergkæden Ien del af Bocky
Mountains-systemetl idet vestlige Canada, som Canadian
Pacific Railway's hovedrute bevæger sig over på stræk-
ningen mellem Calgary i Alberta og Bevelstoke i British
Columbia CPR anskaffede de første tyve maskiner i 1929

Sentinel betyder egentlig skildvagt, men hentyder sorn
lokomotiv-typenavn Ihelt korrekt: the Sentinel Patent lo-
comot!ve) til det engelske f irma Sentinel Waggon Co , Ltd.,
som på sin fabrik i Shrewsbury (i grevskabet Shropshire)
byggede en hel del gearede damplokomotiver især til
rangering Endvidere byggede man dampvogne med ma-
skindel efter samme princip (Hornbækbanen anskaffede en
sådan i 1924). I sin klassiske form var et Sentinel-lokomo-
tiv et 2-eller 3-akslet tanklokomotiv, oftest olieføret, med
lodretstående vandrørskedel og et kedeltryk på fx 19 kgl
cmz. Det havde en hurtiggående dampmaskine (op til 500
omdrejninger iminuttetJ med to Iodrette cylindre, og
drivkraften overførtes gennem et reduktionsgear (i nogle
tilfælde med valgmulighed mellem to forskellige udveks-
lingsforholdl og kædetræk til akslerne. Det hele var om-
sluttet af et karrosseri, der kunne variere noget i ud-
formning i nogle tilfælde mindede det om en diesel-ran-
gertraktor, og i andre lignede det mere et tramlokomotiv.
I en vis udstrækning blev der også bygget Sentinel tog-
Iokomotiver [til eksport fx til Ægypten]. Disse større
koretøjer kunne have op til 6 tocylindrede maskinenheder,
liggende kedel, normal førerhusplacering og særskilt ten-
der, og de Iignede for så vidt konventionelle damplokomo-
tiver en hel del.

Shay, den mest kendte af de gearede lokomotivtyper fra
USA. Opfundet og patenteret af Ephraim Shay De første
kom 1880, de sidste i '1945. I alt byggedes ca 2800, de
fleste af Lima Locomotive Works, Ohio Hjularrangementet
kan vanskeligt gengives i de gængse koder. Foruden det
på tegningen viste kunne det være med blot 2 bogier (og
stor fast bagtankJ. Shay-lokomotiver anvendtes især til

EKSEMPEL PÅ SHAY.LOKOMOTIV MED TENDER
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alle mulige former for interimsjernbaner fx i forbindelse
med skovhugst, minedrift, anlægsarbejder etc., men blev
også sine steder brugt på egentlige jernbanelinier til spe-
cialopgaver, hvor man kunne drage nytte af Shay-lokomo-
tivets store trækkraft i forhold til veegten, og hvor dets
lave hastighed ikke var af betydning.

Single eller single driver betyder enkelt etler enkett driv-
hjulIsæt). Betegnelsen passer på ethvert konventionelt
damplokomotiv uden kobbelhjul, men refererer i snævrere
forstand til 2A1 - 4-2-2, som næsten udelukkende var
en britisk foreteelse, selvom enkelte eksempler bl a. ken-
des fra USA (et af dem var bicycle-typen, se denne) |

England gik mange jernbaneselskaber ind for typen til de
hurtigste eksprestog, og de sidste maskiner byggedes
kort før århundredskiftet En af de berømteste klasser var
konstrueret af Patrick Stirling (1820-951 for Great Northern
Ballway 1870. Drivhjulsdiameter B engelske fod

Six coupled: C - 0-6-0. Betyder sekskoblet. Benævnes
også G-coupler og G-coupled switcher, se kommentar til
eight-coupled. Første lokornotiv med 3 koblede hjulsæt
byggedes af Timothy Hackwort 1827 |or Stockton - Dar-
lington jernbanen. Typen btev en af de mest udbredte i

Europa (men ikke netop i Hackworth's version), både med
og uden tender, som godstogsmaskine og rangertokonto-
tiv - og har på mange sidebaner tillige taget hele per-
sontrafikken. I England byggedes ret store og tunge ma-
skiner af slagsen Danske eksempler: DSB titra G (kort
akselafstand; long-boiler) og F (lang akselafstand) og
mange andre.

Super mountairr: 2EI: = 4-lO-2 Navnet kommer fornrent-
lig af, at der var et koblet hjulsæt mere end ved inoun-
tain-typen. Typen blev ikke særlig udbredt, men fik ikke
desto mindre forskellige navne rundt om iUSA, som
Sierra (underforstået Sierra Nevada; sierra er det span-
ske ord for sav, men betyder også en bjergkæde med
takket kontur), Overland og Southern pacific. Baldwin Lo-
comotive Works'byggenr 60.000 (år 1926), et forsøgs_
lokomotiv med trecylindret compound-maskineri og et ke-
deltryk på næsten 25 kp/cm2, havde forovrigt dette hjul-
arrangement.

Teakettle oversættes ved tekedel (kettle står også for
gryde og er ialle tilfælde noget andet end boilerl og var
øgenavn for nogle små bagtank-lokomotiver til forstads_
traflk ved Chicago med hjularrangementet lB2 -= 2-4-4,
som Rogers Locomotive Works byggede.lSB0 til lllinois
Central Bailroad. Men disse var sandsynligvis ikke de
eneste små lokomotiver, som f ik det nærliggende og
hyggeligt-fortroligt klingende tilnavn teakettle.

Ten.coupled: E - 0-10-0. Botyder tikoblet. Benævnes
også 10-coupler og 1O-coupled switcher, se kommentar til
eight coupled. Dette hjularrangement blev på det euro_
pæiske fastland meget hrugt ill godstogsmaskiner Den
preussiske G 10 f ra '1910 blev udført i omkring 3000 ek_
semplarer, og i Busland byggedes fra 1912 til 1952 over
13 000 Iokomotiver af E-klassen, sorn derved blev verdens
største Iokomotivklasse.

Ten wheeler: 2C = 4-6-0 Ten wheeler betyder med 10
hjul. Typen fremkom allerede omkring midten af 1800-
tallet i USA, og den nøgterne betegnelse skal vel ses i
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forhold til, at der var B hjul på en American eller en
mogul. I Amerika var ten-wheeleren til at begynde nred
overvejende et godstogslokomotiv, men både der og andre
steder i verden blev den brugt til passagertog, også eks-
presser, og som universalmaskine. De første til brug i

Storbritannien var David Jones' ,Big Goods" til den skot-
ske Highland Bailway i 1894. De første på det europæiske
kontinent kom i 1884 i Norditallen. Senere blev hjularran-
gementet overordentlig udbredt.

Beromtest blandt mange britiske eksempler er vel LMS'

"Black Five" (= sort femmer) Ira 1934, sorn byggedes i

842 eksemplarer foruden 142 i den let ændrede version
som British Railway's standardmaskine class 5 MT, efter
britisk målestok et meget stort antal for en enkelt klasse
Den på Europas fastland mest kendte type var den preus-
siske P 8, som mellem'1906 og 1928 byggedes ica.3800
eksemplarer. Men folgende er fx også værd at huske:
preussisk S 10 fra 19'10 (udviklet af P BJ, SJ litra B fra
1909 (med P 8 som delvis forbillede) og DSB litra R fra
1912 [hvor der nok var skelet både til p 8 og S i0) Se
også mail engine.

Texas: '1 E2 = 2-10-4. Navnet kommer af , at de forste ti
maskiner med dette hjularrangement byggedes til Texas
& Pacific Bailway i 1925. Denne svære godstogslokomotiv-
type blev ikke så udbredt, selvom en det af USAs ierrr-
baneselskaber anskaffede den i de folgende årtier. Såte-
des byggede Pennsylvania Railroad på egne værksteder
fx 125 stk. i 1942 og yderligere en serie i 1943 Se også
Selkirk.

Tram betyder på flere sprog sporvogn [men har fra tidli-
gere tid også været betegnelsen for små kasseformede
kulvogne i en mine - og kommer egentlig af det plattyske
ord Trame, der betyder bjælke eller stang). Ved et tram-
[bane)lokomotiv forstod man som regel konventionelt, men
ret lille damplokomotiv med små drivhjul og et ,fører-
hus", der omsluttede næsten alt og gav lokomotivet et
vognlignende udseende. Skorsten og sikkerhedsventit m. m.
var naturligvis fri, men hjul og stænger kunne ofte vaere
skjult af aftagelige beklædninger på disse "kasselokomo-
tiver", der havde en vis udbredelse både på Europas fast-
Iand og de britiske øer. Som oftest brugtes de på smal-
sporede by- og lokalbanestrækninger, der fulgte gader og
veje. Nærliggende eksempler fandtes på amtsbanerne i

Nordslesvlg. - Som naevnt var der normalt tale om kon-
ventionelle maskiner, dog forekom også double Fairlie i

tram I okomotiv-ud gave.

]R]PLEX I'/ALLET (ER E RA]LROAD) 9
L

Triplex betyder trefoldig Det var Mallet-maskiner, hvor
også tenderen var gjort til "lokomotiv". Et rent nordameri-
kansk fænomen.3 stk. med hjularrangement som tegnin-
gen byggedes til Erie Bailroad i j914, og samme år fik
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Foreningens generelle adress6:
Dansk Jernbane-Klub,
Baunevej 129,2630 Tåstrup. Tlf. (02) 52 00 02 (bedst kl. 17.18)

Formand:
Politimester Blrger Wilcke,
Søbakken 24, 2920 Charlottenlund. Tlf. (01 66) OHdrup 2209.

Kasserel:
Hegnskabschef Mogens Bruun,
Ahomvel 18, 36tio ølBtykke, TIf, (tpl 17 36 ga,

Postglrokonto nr. 5 55 30 30
Dilsk Jsmbane-Klub, kasseErcn, Ahomvel 18, 3650 ølstykko.

øwlge bestyrelsosmedlemmer:
Regnskabschef Mogens Bruun (næstformand)
Lokomotlvmestor Preben Claussn
lngenlør E. Hedetoft
Nlolo Chrlstlan Llnd,
EIgll Neergaard
Polltibetlent Flnn Boyer Paulson (sekretær),
Vlcoskolelnspektør Ole-Chrlstlan M, Plum
Georg §chmldt
Grosserer Povl Yhman.

DJK's nordiyeke afdellng:
lngenlør E, Hedetoft,
Måsovaj 14, 9n0 Aalborg. Tlf. (æ) 13 rO 26.

DJK's mldrlyske aldellng:
Uffe Andersson,
Murervoj 9, Sl00 Randsrs.

DJK'e atdellng Fyn/SydJylland:
Nlels Chrlstlan Llnd.
Aagade 50, 5270 Næsby,

Museumsbanen MaribeBmdholm:
lnlormatlon og bestilling af sæltog3
Povl Yhman,
Vesterbrogade 179, l8(x) København V. Tlf. (01) 31 98 16.

Mariager-Handest VeteEnlembano:
lnfomation og bestllllng at 3ærtog:
S. P. Laursen,
Fslkevel 7, 8900 Randers. Tlf. (06) 42 65 8il.

Llmfiordsbancn:
lnfomation og beetllllng of særtog:
E. Hedetoft,
Måsevel 14, 9000 Aalbors. Tlf. (08) 13 tO æ.

Medlemskontingent tor årEt ,197\73

Ordlnære medlommer ... kr. 60,00
Juniormedlemmor (under 18 år 1.1.19n) kr, 40,00
Optagelsesgebyr .,... kr. 5,00

lndmeldelsesformular kan rekvlrores hos sekrotarlatot (so øverst)
- og kontlngentlndbetallngen sker pa det under 'Kessoreren. an.
glvno postglronummor.

Meddolelsor fll næste nummor af ,Forenlngsnyt
må være sekretarlatet I hændo

tirsdag den l. november 1977.

MøDER OG UDFLUGTER
Onsdag den 16. november 1977 kl. ,9.30
restaurant "Karnappen", Niels Hemmingsens Gade 10, Kø-
benhavn K.

Docent, dr. phil., Aage Aagesen holder foredra,g om :

De dans,ke Jernbaners G,eografi.

*

Onsdag den 14. december 1977 kl.19.30 medlemsmøde i

restaurant "Karnappen", Niels Hemm,ingsens Gade 10, Kø-

benhavn K.

Der vises film og lysbilleder fra danske jernbaner og et
par medlemmer forteeller til.

,Desuden afholdes der auktion og lotteri.

*

NYT FRA AFDELINGERNE

DJKJ's midtjyske afdeling

Fredag den 21. oktober 1977 kl. 19.30, medlemsmøde på
Højskolehotellet, Middelgade 6, Banders.

Fredag den 11. november 1977 kl. 19.30, medlemsmøde I
Aarhus Oliefabniks mødelokale, H. N. C,lausens Gade, År-
hus.

Fredag den 9. december 1977 kl.19.30, medlemsmøde på
Højskolehotel'let i R,and,ers, adr. se ovenfor.

*

DJK's afdeling Sydjylland/Fyn

afholder i fællesskab ,med Koldi,n,g Lokoimotivklu,b og Spor-
vejshistorisk Selskab følgend,e møde:

Tirsdag den 15. november 1977 kl. 19.00, medle,msmøde i

Dagcentret, Frederici'a,gade, Koldin,g. Med,br,ing Iysbilleder
og film. Diverse drikkevar.er kan ,købes under mødet.
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Søndag den 14. august kørtes sæsonens sidste plantog på
M'HVJ, og dermed var en meget 'frin sæson afsluttet. I

plantogene på søndage er der blevet ,befordret 6.262 rej-
sende, hvilket er en stigning på mere end 65 pct. i for-
hold til sidste år. Det var første år, at vi kørte p,lantog på
enkelte ,løndag,e, og her ,befordredes 558 rejs,ende. Vi reg-
ner med, at også næste år vil vi køre plantog på nogle
lørrdage i ferietiden.

Særtogene har befordret 2.198 rejsende elter 12,5 pct.
mindre end i fjor. Økonomisk set er indtægten ved billet-
salg steget 9l pct., og stigningen er sket med uændrede
bi,lletpriser fra sidste år.

*
I sommerens Iø,b er d,er lagt et stort arbejde i vedlige-

holdelsen af det rullende materiel. I personvognen HVJ
G 501 står kun sider og skillevægge tilbage, idet alt andet
er fj,ernet medens restaurerinEen står på. ffesterne af de
ved hærværk ituslåede ruder er fjernet, og nye spejlglas-
ruder er bestilt. IFJ G Z har fået fornyet en del jern-
prcfiler und,er endeperronerne. Endvidere er der foretaget
en,kelte ,neparationer på DSB Cr 3622, AHB C 45 og DSB
Gfm 10118.

*

Den resterende d,el af den gamle lokomotivrem,ise i
Randers er nu udlejet ti'l DSB+ognrmanden. MHVJ måtte
denfor rømme remisen, og den 19. juli blev damplokomo-
tivet VLTJ nr. 7 trukket til Viborg, hvor det nu står foran
F 653. Også HV 3 skal til Viborg for at overvintre.

*
Lørdag den 20. aug,ust kørte veterantoget fra M,ariager

til Randers, da MHVJ var bestilt til kørsel mellem Rander:s
og Ulstru,p om søndagen i anledning af Banders bys 675
års købstadsj'ubilæ,um.

Da lokomotivre,misen i Randers er udlejet, ,rnåtte HV 3
overnatte udendørs, og søndag morgen ,måtte lokomotiv-
personalet konstatere, at der var forøret hærværk mod
,lokomotivet i nattens løb. Der vør puttet sand i smøre-
apparatet til luftpum,pen, og et bremse,luftrør var savet
over und,er førerhuset. Ved at få sendt ilbud til Mariager
efter reservedele lykkedes det at få skaden udbedret, så-
ledes at toget ,kunne afgå planmæssigt.

Fra Randers kørte veterantoget til Århus for at deltage i

Festugen. I År,hus bl,ev HV 3 stillet i remisen og vognene
hensattes på Århus Østbanegård, hvo,r der natten m,ellem
søndag og ,mandag blev knust 1rs s,peilglasruder - e,ndnu
et menin,gsløst hærværrk mod MHVJ. Herefter har veteran-
banens rfrivillige personale fungeret som vagter om natten
på Århus Ø, mens toget holdt d6r.

For oplysninger, der kan før.e til anholdelse a,f hær-
værksmændene, udloves en dusør på kr. 500,- på d,e sæd-
vanlige betingelser.

Bt8

Aarhus Festuge
MHVJs arrangementer i ,forrbindelse med Århus Festuge
forløb planmæssigt. I togene ,foretoges ,i år 9.019 rejser
mod 6.823 sidste år. Søndag den 11. septernber b,efordre-
de MHVJ det hidtil største antal passager,er i et tog, nem-
Iig 494. Den hidtidige rekord var på 453. I for,bind,else med
det sid,ste togs ankomst til Ånhus Ø søndag den 11. sep-
tember afhentede en gammel postdilrigence fra Den gamle
Bys postkontor post, der var indleveret i MHVJs postvogn,
Do 5604. Ialt var der indleveret ca. 150 forsendelser.

I 'den forrherwærende restauration på Århus Ø havde
MHVJ arrangeret en fotoudstil,ling om Grenåbanen i an-
ledning af banens 100 års jubilæum d,en 1. decem,ber.
Desuden var der en oplysende udsti,lli,ng om nær anen
på Grenåbanen. Sidst, men itkke mindst, var der et stort
,rnodeltog, bygget af MHVJs ,personale. Anlægget vakte
stor begejstring blandt ,børnene, og mens børnene var
optaget af modeltoget, studerede de voksne udstillingerne
eller søgte oplysninger om MHVJ og rDJrK i veteranbanens
informationsstand. Særdeles mange var meget interesse-
rede i MHVJ,s og DJKs anbejde og udtry,kte ønske om at
blive medlem af DJK.

En god planlægning, et godt og stort forarbejde og et
eksemplarisk samarbejde havde den største andel af æren
for den perfekte afuikling af arrangernentet. Det må dog
ikke glemmes, at uden hjælp og medvirken af person,alet
på Århus Ø og Lystrup stationer kunne arran,gementerne
ikke væne gennemført.

Ole Linå Jørgensen

*

Udflugten til Glyngøre
Lør.dag den 20. august d,eltog 42 i udflugten til Glyn,gøre og
Nyikøbing Mors. Det blev en pragtfuld tur i et strålende
solskin. På vej til Glyngøre holdtes et par fotostop, og ef-
ter ankomsten hertirl fortsattes der straks med bus over
Pinen og Plagen til Nykøbing, hvor man ,beså stationen og
,motorfærgen Morsø. lsær maskinnr,m'met h,avde udflugts-
deltagernes interesse. Alt var pænt og rent, og messing-
og kobb,errør var vel,pudsede.

Efter frokostpause i Nykøbing Mors returner,edes til Pi-

nen, hvorfra deltagerne kunne få fotograferet den nye bro
og færgerne. På hjemturen fra Glyngøre var der tid til ad-

Tur-fan"
skillige fotostop i det naturskønne landskab.

*

Fyrbøderkursus

I lighed med de fore,gående år indkaldes herved interesse-
rede til fyrbøderkursus.

Kursus afholdes i Københavnsområdet med 10 afteners
undervisning i løbet af december, januar, februar og marts.
Teoretisk prøve afholdes i slutningen af april.

Kursus om'fatter en grundig g'ennemgang af damploko-
motiver, som er i brug hos DJK og et par enkelte af DSB's



lokomotiver. Dette kursus er grundstenen for den, som
vil være tynbøder på Museumsbanen.

lnteresserede ,bedes skrrive til P. Clausen, Nattergalevej
l{, Ejby pt.4623 Ll. Skensved på et postkort inden 10.11.

1577. Pe kortet skal anføres: Navn, adresse, evt. telefon-
num,mer og CPR-nu,mmer. D,er vil så ,i midten aif november
blive udsendt meddelelse om tid og sted for afholdelse af
kursus.

Skulle der være nogle medlem,mer, der i,kke vil være fyr-
bødere, men som allig,evel gerne vil vide, hvordan et damp-
Iokomotiv er sat sammen, ,kan de optages på kursus i det
omfang, der er plads.

Undervisningsmaterialerne vil blive udleveret på kursets
første dag. De koster ca. 30,- kr. pr. deltager.

Jeg vil gerne minde om, at eventuelle inter,esserede 'fyr-
bøderaspiranter er meget velkomne i Marribo, hvor der er
rig Iejlighed til at stifte nænmere bekendtskab med et
damplokomotiv i adskilt stand. Det vil afgjort være af
meget stor værd,i, at man har ar:bejdet med det praktiske
Iokomotivrepa rationsarbejde f ør eller u nde r den teoreti s ke
uddannelse.

Yderligere oplysnlnger til ovenstående kan fås på tlf.
(03) 82 02 31.

Preben Glausen

saLes"m,
Desværre må moms,forhøjelsen fra 15 pct. til 18 pct. også
ramme Salgsafdelingens varesortiment. Vi bringer nedenfor
de nye priser på størstedelen af de varer, som vi i øje-
blikket kan tilbyde jern,baneinteresserede. På grund af sti-
gende omkostninger er enikelte varer steget yderligere en
smule. Hidtil udkomne prris,lister m.v. udgår.

Dansk Jernbane'Klub's bogserie

Nedenfor finder De en l,iste over de DJK.bøger, der endnu
kan erhverves gennem Salgsafdelingen.

11. Nakskov-Kragenæs Jer.n ane 1915-1965 .... kr. 18,00
23. Hjørring-Hørby Banen (meget få eksempl.) . ,kr. 30,00
29. Haderslev Amts Jernbaner ll:

Becherer bygger videre . ... kr. 52,00
30. Altona-Kiel Jernbane 1844-1864 ..... kr. 21,00
31. Horsens-Tørring Banen .... kr.32,00
32. Hi I lerød-Fnedeniksvær.k-Hundested

Jernbane 1897-1947 kr. 52,00
33. H illerød-Frederiksvænk-Hundested

Jernbane 1947-1972 kr. 26,00
34. Hi llerød-Frederiksværk-Hundested

Jernbane, 3. del (rul,lende mater,iel m. v.) . . kr. 28,00
35. Odsherreds Jernbane t899-1974 [kun få eks.) kr. 60,00
36. Lollandsbanen 1874 - 1. juli - 1974 . rkr. 88,00
37. NæsWed-Præstø-Mern Ba,nen [2. udgave) . . kr. 60,00
38. Nærumbanen 1900-'1975 .... kr.78,00
39. Hornibækbanen 1906-1916-1976 ..... kr. 67,00
40. Høng-Tølløse Jernbane 1901-1976 .. . ,kr. 72,00

Bøgerne kan erhverves ved at indsætte ovennævnte be-

løb på postgirokonto 3179176, Dansk -Jernbane-Klub,

Salgsafdelingen, Holmevej 8, 4340 Tølløse, sammen med
porto, der for en enkelt publikation er 'l ,50 kr. tor nr.27,
29, 32,35 og 37 2,50 kr. og for nr. 36 og 38-40 3,50 kr.
Ved samtidig bestilling af flere pu'b,likationer er portoen
dog højst 6,00 kr.

Øvrige DJK-udgivelser (porto inkl. i prisen)

Motorma,teriel, bind 1, Triangelvognen,e ........ kr. 105,00

Slagelse-Neestved Banen 1892-1971 .......... kr. 5,00
Nordvestbanen 1874-1974 (Nordvestekspressen) kr. 8,00

Mariager-Handest Veteranjernban€. Fortegnelse
over driftsmateriellet, januar 1977 ..... ,kr. 27,00

Mariagerbanen 50 år .......... kr. 16,50
Damplokomotivet og dets betjening a,f Hedetoft ,kr. 15,00

Bøger fra andre forlag m.m. (porto inkl. i prisen)

Lundtoftebanen af P. Thomassen .. ..... kr. 16,00
Tisvildebanen af P. T,homassen ... .... kr. 21,00
Hirtshalsbanen gennem 50 år af P. Thomassen kr. 49,00
Midtbanen af P. Thomassen .... ....... kr. 81,00
SoræVedde Banen af P. Thomassen .......... kr. 40,00
DSB's sikkerhedsreglement, SR 75 ..... kr. 106,00
DSB's tjenestekøreplan 1975/76 ....... kr. 32,00
DSB's tjenestekøreplan 1976/77 ....... kr. 32,00
Odense-Svend.borg Banen 1876-1976 .......... kr. 67,00
Danske lokomotiver og motorvogne 1976-01-01 kr. 36,00
Kulrøg og dampslag ..........,kr. 58,00
Jernbanemateriel 2, Q-vognene . ...... kr. 33,00
Dansk Jernbanearkiv, sættene 1-a (pr. stk.) .. kr. 29,00
Dansk Jernbanearkiv, sæt I . .......... kr. 32,00
Dansk Jernbanear.kiv, ringbind ......... kr. 20,00
Smalsporede industrilok, Nordjylland, (1. del) .. kr. 27,0O

Smalsporede industrrilok, Sydjylland, Fyn (2. del) kr. 27,00
Danmarks Damplokomotiver... kr.395,00
Die letzten Damplokomotiven der Polnischen
§taatsbahnen .... kr. 96,00

Nyheder:

Nordens Jårnvågar 1974. Langt om længe udkom næste
årgang af den højt skattede serie Nordens Jårnvågar fra
Frank Sterryalls Frirlag ,i Malmø. Læserne kan endnu en
gang glæde sig over denne bil,led,årbog for Nordens jern-
baner, og b'illedmaterialet er ligesom de tidli,gere for:bløf-
fende godt med rnange interessante ,motiver. Lad os håbe,
at 1974.udgaven snart efterfølges af 1975-udgaven. Pris
kr. 56,- + 3,50 i porto.

Museumsbanen MaribeBandholm. En beskrivelse af mu.
seumsmateriellet. I denne nye udgave af heftet tr,a 1972
er størstedelen af billederne udski'ftet, og nye sider er
kommet til. På 44 sider beskrives ,Dansk Jernbane-Klub,
Manibo-Bandhol,m Jernbane og Museumsbanen samt den-
nes materiel. Som noget nyt er også medtaget forenin-
gens damplokomotiv D 826 og de vogne, der indgår i ud-
flugtsstammen for D 826. Pris kr 10,- [inkl. forsendelse).

DSB tjenestekøreplan Øst (Sjælland-Lolland/Falster) for
sommeren 1977, Oprindelig var denne køreplan planlagt
til at gælde fra maj 1977 lt maj 1978, men på grund af de
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mange ændr,inger i forbindelse med besparelserne hos
DSB har man udgivet en vintertjenestekøreplan for Øst-
omr:ådet. Pr,is for sommerkøreplanen er kr. 17,- (inkl. for-
sendelse).

Dansk Jernbanekalencler 1978. Også for 'lg7B udgive,r Kur-
lands Forlag en jern,banekalender. I år bliver forsiden i

fanver, og lig,esom i kalenderen tor 1977 bliver der et
bl,ad med et sojrt/hvid billede ,for hver måned. Formatet
er A.4 (wænfor:mat). Pris (inkl. fors,endelse): kr. 25,-.

*
Ovennævnte pu,blikationer kan bestilles ved indsættelse

af ovennævnte beløb på girokonto 3179176, Dansk Jern-
bane.Klub, Salgsafdelingen, Holmevei B, 4340 Tølløse. Husk
at anføre bestillingen på talon til rnodtageren.

*
SJ-resebyrå, Stockholm har arrangenet en rejse til lndien,
Iandet med 37.324 km jernbane og 9.222 damplokomotiver,
iti,den 11. februar til 3. marts 1978.

Tu,ren ledes arf Svenska Jårnvågsklu bens med,lem: Lars
Olov Kanlss'on, og r-rdover ,kørsel på bred-, meter- og
smalspor i 8 iforskellige provinser, går turen også til de
mere almindelLi'ge sevaerdig'heder.

Prisen bliver kr. 5.990,- fra Køben,havn. Tilm,elding se-
nest 15. december 1977.

Nærmere oplysninger fås hos:
SJ-Resebyrå, Specialresor, P. A, Allensten, Vasagatan 22,
S 105 5l Stockholm.

f6^r' 
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BOGANMELDELSER
De sidsta svenska ångloken
af Ulf Diehl,
215 sider med 294 illustrationer.
lndbundet i format 24Ox27O mm
Svenska Jårnvågsklubben, 7977

820

Denne his,tonis,ke billedbog, der skildrer de s,idste damp-
lokomotiver, der var i ordinær trafik i årene 1957-.1975, er
,absolut værd at eje, såfremt rnan interesserer sig blot en
smu,l,e for svenske baners historie. Når 1975 er det s,idste
år, der er medtag'et i bogen, skyldes det, at netop dette
år var det s,idste med ordinær d,a,mpdrirft i Sverige.

lkke 'mindre end 39 fotogra'fer har medvinket ,i bogens
tilblivelse, o,g måske er dette årsagen til, at de mange
billeder hver for s,ig giver en særlig s,te,rnning, der er ka-
rakteristis,k for det enkelte m,oti,v.

Meget :forståeligt har Ulf Diehl foran i bogen skrevet:
"Denna bilderrbok tillågnes Sver,iges jårnvågsfotografer,
som of.frar tid ooh pengar, trotsar våder och vind i långa
våntans tider frir att fånga ooh bevara den nutid, som i

morgon år hristoria".

Bogen koster 90 svenske kr.oner inkl. fors'endelse, og
den kan købes i ,boghandelen eller gennern SJK,beståll-
ningen, Box '124, S 101 21 Stookholm. Svensk pos;tgiro
60 65 77-5. ocMP

TFJ-tegningshefte
56 sider A4 med tegninger af
Thisted-Fjerritslev Jernbanes materiel.
JMJK's forlag, Nørre A116 79,, 8000 Århus G.
Postgiro 1 308572
Pris (inkl. forsendelse) kr. 30,-

Jydsk Model Jernbane Klub har med udgivelse af dette
hefte ganske givet opfyldt et behov for tegninger til mo-
delbyggere af en enkelt jembanes materiel. Tegn,ingerne,
der er nydeligt gengivet, viser både det rul,lende materiet
samt stationsbygningerne. Hans Gerner Christiansen ind-
leder heftet med en glimrende skildring af TFJ's rulle,nde
materiel, som det for omkring femten år siden kunne
iagttages ,af jernbaneentusiaster, der besøgte banen.

Er De interesseret i privatbanemateriel bør dette hefte
ikke undgå Deres opmærksornhed.

Fotografisk genoptryk af Skematisk Fortegnelse
over Privatbanevogne, der kan indlemmes i
Statsbanernes Tog samt Privatbane-Motorvogne,
der kan befare Statsbanernes Strækninger«.
Juli 1931

68 sider A4
JMJK's forlag, Nørre A116 79, 8000 Århus C
Postgiro I 308572
Pris (inkl. forsendelse) kr, 30,-.

Mange jernbaneentusiaster har en speciel forkærl,ighed for
pr,ivatbanernes meget varierende rullende materiel. Mange
forskellige vogne har ge,nnem årene befaret de danske
pnivatbaner, og en stor de,l af mate,riellet måtte endog be-
fare DSB-strækn,inger. Statsbanerne udgav 'i sin tid flere
fortegnelser over "det godkendte privatbanemateriol". Den
sidste udgave ud,kom i 1931, og det,er denne fortegnelse,
som JMJK n'u har ,ladet genoptrykke.

Et nydeligt hefte, der rmed sine m,ange oplysninger i

skemaform bør kendes af enhver, der har rinteresse ,i det
materiel, der 4ør 2. vendenskr:ig kørte på pnivatbanerne.



Virginian Bailway en tilsvarende, hvor der dog var en
firhjulet bogie bagest under tenderen, og som havde
mindre drivhjul. Og derved blev det Kedelkapaciteten var
(naturligvisl utilstrækkelig, og de 3 førstnævnte ophug-
gedes eftelI 5-19 års forløb, mens sidstnævnte allerede
fik normal tender, da den var 6 år gammel

Twelve wheeler: 2D 4-8-0. Twelve wheeler betyder med
tolv hjul, og betegnelsen er analog med ten wheeler. Ty-
pen kendes i hvert fald fra begyndelsen af 'lBB0erne i USA,
men blev aldrig så populær; i stedet vandt consolidation-
typen frem. Verden over fandtes spredte eksempler. De
nærmeste var i Norge og Sverige, og de senest byggede i

det hele taget var måske SJ litra E 10 fra 1947

Union (1): E'l - 0-10-2 Slutstenen iudviklingen af nord-
amerikanske rangermaskintyper. Navnet l<ommer af, at
Union Railroad anskaffede de første i 1936.

Union (2): Der sigtes her til en alarl af Garratt-typen,
bygget for den Sydafrikanske Union Fortil ganske som
Beyer-Garratt, men bagtil efter princippet fra modified
Fairlie.

Union Pacific: 2F1 - 4-12-2. Navnet stammer fra, at de
første af typen byggedes til Union Pacific Railroad i 1926;

bestanden på UP kom til at omfatte 88 stk Det var (mu-

Iigvis skal der her ses bort fra den russiske 2G2 Ior-
søgsmaskine fra 1934) de største ikke-leddelte damp-
lokomotiver, der har eksisteret, og havde en kobbelhjuls-
akselafstand på 30 fod B tommer = 9347 mm! Banens
claværende maskinchef citeres for at have sagt, at de
skulle køre godstog på en mile's længde med passager-
togs hastighed. (En mile er godt 1,6 km.J I driften viste
de sig meget økonomiske.

Wild West er en Iejlighedsvis brugt, men ikke autentisk
betegnelse for American-typen, især i træfyret udgave

rned stor gnistfangerskorsten.

Wyoming er en stat iden nordvestlige del af USA, næ-

sten udelukkende bjergland IRocky Mountains). Lehigh
Valley Railroad benyttede dette navn i stedet for Northern,
da selskabet indførte 4-B-4 typen i 1932

Yellowstone betyder egentlig gulsten og er navnet på en

flod, der hovedsageiig forløber iMontana (nordlig nabo-
stat til Wyoming, hvor den udspringer). Northern Pacific
valgte navnet Yellowstone til sine 1DD2 2-8-8-4 "uæ9-
te" Mallet-maskiner, af hvilke den første kom i1928 og da

var verdens største danrplokomotiv. Disse maskiner var
beregnet til strækningen mellem Mandan i North Dakota
og Glendive, som ligger ved Yellowstone-floden i Mon-
tana.

*

Hermed er artiklen KÆRT BARN HAB MANGE NAVNE for
så vidt afsluttet, som der dog på grund af emnets store
ornfang er planlagt et supplement med rettelser og tilføjel-
serr som bringes i næste nummer af Jernbanen. Har De

noget at bidrage med, beder vi Dem derfor efterkomme
opfordringen i artiklens indledning (se side 60 i Jern-
banen nr. 3/1977). Desværre må det af rent praktiske
grunde ske ret hurtigt, d. v. s. at Deres brev skal være
redaktionen i hænde senest 8. november 't977, men det
må understreges, at alle oplysninger vil blive modtaget
med tak!

P. W. S.

Jernbanenyt r kort fortalt
DSB
I april kvartal er sket nedenstående til- og afgang m. v. af
rullende materiel:

Fra ,A,/S Frichs" og "Scandia-Randers A /S* er leveret
5 stk. elektriske motorvogne (uden førerruml, litra MU
8542-8545,8547 og 5 stk. elektriske mellemvogne, litra
FU 8042-8045, 8047.

5 stk elektriske motorvogne, MM 780,783,786,788,
799, 5 stk. styrevogne Ifor elektriske motorvogne), FS 959,

962, 980, 983, 986 og 16 stk. diesel-elektriske motorvogne,
MO 1809-1811, 1824, 182s, 1832, 1836, 1837, 1839, 1842,
185'1, 1952, 1984, 1988, 1996, 1998 er udrangeret

Fra "Scandia-Banders A,/S" er Ieveret 9 stk personvogne
(2 klasse], litra Bn 20-84 844 - 20-84 852 (Veerkstedsom-
råde Øst IKøbenhavn)). I "Centralværkstedet Århus. er 5

stk. person- og rejsegodsvogne, litra BD 82-84,002-004,
007, 008 ombygget til personvogne m/ kiosk, litra Bk 85-83,
037-039, 041, 042.

Iforbindelse rned installation af elektrisk va,rmeanlæg

1500 volt - 50 hertz) er 5 -8. ciffer i "cifferlitreringen" æn-

dret såleCes på folgende vogne: A 18-84,018,0'19 til
»18-83« og B 20-84, 002, 052, 1.13 til "20-83".

Følgende personvogne er omstationeret fra Værksteds-
område øst (KøbenhavnJ til Værkstedsområde vest [År-
hus): Ag 17-61, 046-052 - Bah 27-21, 011, 012, 014-016,
024,025,033-036, 071,072 - Bf 27-65,321-330 {omstatio-
neringen er sket for at sikre en ligelig fordeling af vogn-
parken mellem de to værkstederJ. Postpakvogn Pml-r

90-GB 710 er overført fra Værkstedsområde vest til Værk-
stedsområde øst (ændring af postvognsløb iforbindelse
med overgang til sommerkøreplan).



Følgende 14 stk. personvogne er udrangeret (visse vogne
overført til tjenestevognparken): ABg 38-61 294 - Bah 27-
21 013 - Buh 89 25, 701,704 - Cl 29-25, 542, 543,5115, 564,
570,571, 575, 619 - Cle 82-25 698 - CII 29-26 635

Oversigten "DSB person-, post- oE rejsegodsvogne 1976"
["Jernbanen", nr. 6/76 - side 117i118) kan a jourfores
efter ovenstående"

Snart er de sidste ikke driftsklare damplokomotiver ved DSB ophugget.
I juli '1977 henstod N 207 i denne forlatning i Randers.

Foto: Mikkel Høgh.

Pr. 30. juni 1977 bestod vognparken af:

964 stk. personvogne (styre- og bivogne for lyn- og S-

tog ikke medregnet) (samt 3 stk. personvogne Isovevogne]
Iejet hos ClWLTl. lapril kvartal er der tilgået driften 9

vogne - og der er udrangeret 14 vogne

109 stk. post- og reisegodsvogne. I april kvartal er der
ikke sket nogle ændringer

6069 stk. Iukkede godsvogne. I april l<vartal er sl<et en
afgang på 40 vogne.

2947 stk. åbne godsvogne. I april kvartal ei- s!<et en af-
gang på 42 vogne.

559 stk. tienestevogne. I april kvartal er sket en tilgang
på 4 vogne: Nr 483,Værkstedsvogn for ballastrense-
maskine" lBafd ), nr. 4BB "Mandskabsvogn for svejseinge
niøren" [tidl litra Dah - Bafd ), nr.792,794 "Udstiilings-
vogno« (tidl. litra Buh - Ap-afd.) - og en afgano på 4
vogne: Nr. 293, 308, 554, 666 (alle Bafd.)

*
Iapril kvartal er der i ,Centralværkstedet ÅrhLrs. rroder-
niseret følgende vogne i det såkaldte "up-to-date-tnodcrni-
seringsprogram": 5 stk Bk-vogne (se ovenf or). Ved r-rd-

gangen af juni måned befandt der sig tolv vogne [4 Bk
(tidl. !lDl og B BD) i værkstedet. I ,Centralvaerkstedet Ko-
benhavn" er der i samme periode moderniseret en BMk-
vogn (533), og der var ved kvartalets udgang tre Bf-vogne
og en BMk-vogn (534J under rnodernisering.

De to første MZ-lokomotiver faf serie IV] har siden le-
veringen ijuli været anvendt til prøvekørsler meci rnaks
hastighed 160 km,/t, afprøvning af el-varmeanlæg i person-
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vogne og indøvelse af lokopersonale. Ved overgang til
vinterkøreplan, den 25. september, blev lokomotiverne -
tillige med de senere modtagne MZ 1449 og '1450 - sat i

fast løb, fortrinsvis i internationale tog på Kystbanen og i

regionaltog, der skal el-opvarmes. Hoveddaia lor MZ 1447-
1461 fremgår af nedenstående oversigt Imed tilhørende
noter, der angiver afvigelser fra de tidligere serier (serie
l: 1401-1410, serie Il: 1411-1426 og serie lll 1427-1446)):

Tjenestefærdig vægt
Dieselmotorerrs ydelse
Brændoliebeholdning
Smoreoliebeholdning
Kolevandsbeholdning
Sandbeholdning ..
Tandhiulsr-rc'veksling ved banemotor
Maksimalhastighed
Antal drivaksler
H juldiameter
Kontinuerlig rraks. treekkraft
Akseltryk for hver drivaksel
Bog i ece nterafstand

123 t 1l
3 900 HK 2)

3.700 liter
1140 liter 3)

1 350 liter 4l
1 50 liter 5J

s5/22 6l
165 km/t 7)

6

1.016 mm
22 Bal ks 8)

20,5 t 9l
12 400 mm
4 000 mm

21 000 mm '10)

3.060 mm

4 300 rnm 11)

1 435 mm
80m

s00 kw 12)

Afstand mellem yderste hjulsæt i bogier
Længde over puffere
Største bredde over håndbojler
IVlaksimum lokomotivhoide med nye

hjul og tomme tanke
Sporvidde
Mindste kurveradius ..
El-varmegenerators ydeevne

'l ): Serie l/ll 120 t - serie llt 126 t Irled el-varmegenera-
torJ 2): Serie l,u ll 3 300 HK 3l: Serie l/ll 920 Iiter 4J Se-
rie l/ll 1100 liter 5l: Serie I ll 300 liter. 6): Serie l,zll
59/18 - serie lll 57/20 7): Serie lr'll 143 km/t. Bl: Serie I

27 480 kg - serie Il 29 s30 kg - serie lll 25 690 t<g. 9):
Serie l,/ll 20 t - serie lll: 21 t. 10J: Serie l,zll 20 500 mm.
11): Serie l,/ll 4 200 rnnr 12): Findes ikke på serie l/ll.
Serie l, ll og lll me.jforer ondvidere en vandbelroldning til
brug i dampvarryrekedlen på 4.500 liter.

Ha banen
Lørdag den 24. september 1977 kl. 12.03 ankom det offi-
cielle indvielsestog til Farum station, og kl. 12.02 kunne
trafikminister Kjeld Olesen give afgang til det sidste MO-
tog mod Svanemøllen og derefter erklære Hareskovbanen
for åbnet som S-bane.

I steciet for omtale af indvielsesdagens rneqen festirritas
bringes et resum6 af anlægsarbejderne [2. sporetJ og
e lektrifice ri ngsa rbejderne:

Lovgrundlag: 1. Lov nr.89 af 15 nrarts 1948 om statens
overtagelse af Slangerupbanen og benryndigelse for N/lini-
steren for offentlige arbejder til erhvervelse af arealer for
2. sporanleeg fra Lygten til Farr-rrr-r.

2. Lov nr. 145 aI 17. rxaj 1961 om udbygning af det
storl<øbenhavnske S.banenet Herunder - forlrden Køge-
bugtbanen og Lundtoftebanen - bestemmelse om Hare-
skovbanens elektrificering, udbygning med 2. spor og an-



Tværsnit gennem den ny Farum slation.

læg af en forbindelsesbane fra København L (LygtenJ til
Svanemøllen

3 Lov nr. 72 af 3. rnarts 1971 om Hareskovbanens di-
rekte indføring til Svanemollen og samtidig nedlaegning.1 af
København L station.

Arealerhvervelser: Der er ved i alt ca 100 kommissions-
forretninger foretaget arealerhvervelser og ydet ulempe-
erstatning til ca.550 Iodsejere. Den Iangt storste enkelt-
erstatning - ca.6 mio. kr. - er ydet Forsvarsministeriet
for passage af Vognmandsmarken

Banens længde: Banens samlede længde fra Svanemol-
len til Farum er 21,1 km lbrugtagningen den 2509 1977 er
derfor den storste enkeltudvidelse, der har fundet sted i

det kobenhavnske S-banenets godt 40-årige historie

Banens stationer: Ved statens overtagelse i 1943 havde
banen til og med Farum 14 stationer og trinbrætier. Ved
ubrugtagningen som S-bane er der 13 egentlige S-bane-
stationer inkl. Svanemollen

For samtlige stationer har der været tale orr en fr,rld-

stændig ombygning og for halvdelens vedkonrnrenCe til-
lige onn en flytning inden for nogle hundrede meter Satrr-
tidig er der af kommunerne anlagt nye trafikpladser ved
statiorrerne Ved Farum station er af kommunen endvidere
anlagt ca. 150 Iangtidsparkeringspladser.

Tegning DSB - AnlN

Tekniske data: De banetekniske data som f. eks. stig-
ningsforhold, mindste kurveradius m v folger de for de

senere års S-baneanlæg anvendte Ved sporudfletnings-
broen over Ydre Bybane m v har man dog måttet gå op
til en største stigning på 25 0/00, medens man for den
ovrige strækning har holdt sig til 15 0,/00 sorn maks;mum

Den største tilladelige hastighed på banen er - med
ganske enkelte undtagelser - 90 km,/t inden f or og 100

km/t Lrden for Buddinge.

Banens sporanlæg er udført n-red 45 l<g/m skinner
(overbygning V). Heraf ca. 13 km på træsveller og ca 30

km på betonsveller. Der er lagt i alt 38 stl(. sporskifter

Banen er nu dobbeltsporet bortset fra en ca 800 m lang
strækiring urriddelbart syd for Farum. Når dette stykke er
bevaret sorn enkeltspor, sky!des det, at man derved har
sparet en temrrrelig kostbar ombygning af broen over Møl-
I eåen

På Fire stationer fse ,Jernbanen", nr. 4/77 side 93] er
anlagt nodtransversaler mellem banens to spor, således at
det er muligt ved reparationsarbejde og llqnende at køre
enl<eltspor over en delstrækningl og samtidig opretholde
20 nrin di'ift,

På Br-rddinge opretholdes forbindelse til et godsspor for
vognlaCningsgods På alle øvrige stationer er godsanlæg-
gene nedlagt.

Jord- og broarbejde: Der ei., blandt andet for at skaffe
niveaufri adgange til stationerne, udført ret betydelige
jordai'bejder. Det har i overvejende grad drejet sig om
hævning af banen

Der er - udover nedennævnte særlige bro- og tunne!-
anlæg - udført: 5 vejoverforinger, 4 stioverfor-inc!er, 11 vei-
r-rnderføringer og 14 stiunderføringer etter i alt 34 bro- og
tunnelanlaeq Hertil kommer en af Vejdirektoratet satrtidiq
anlagt motorvejsbro. Banen er herved ligesom andre S-
baner fuldstændig befriet for niveauskæringer med veje
og stier.

Særlige bro- og tunnelanlæg: På den 3 knr lange ind-
føring til Svanemøllen er udført: 1) en 330 m lang enkelt-
sporet tunnel for det udadgående Hareskovspor. 2J to dob-
beltsporede og to enkeltsporede ca. 100 til 140 rn lange
broer over Lyngbyvejen i forbindelse med dennes sam-
tidige ombygning til motorgade og 3) en 360 m lang dob-
beltsporet sporudfletningsbro over Ydre Bybane, Lersø-
renden og Lersø Parkall6.

Den enkeltsporede indforing til Farum station. T.v, de tre opstillings.
spor - t.h. tor de to perronspor anes det særlige spor for Bane.
tienesten. Foto; N. E. Jensen

Anlægsprogram: De egentlige anlægsarbejder har stået
på ica. 16 år, hvortil kommer at visse arbejder - hlandt
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STUBBEKØBING
SYCE NTER

v/ Helen Hansen

Møllegade 5

Telefon (03) 84 10 38

Stort udvalg i

SYMASKINER Og STRIKKEMASKINER

ELNA og andre anerkendte mærker

Alt i sytilbehør og strikkegarn

GARNBODEN

Vestergade 30 - Maribo

Tlf. (031 881470

Bandholm EL-forretning
Aage Pedersen

Stationsvej - Bandholm
(03) BB 80 5s

JOHN JEPSEN
Haakonsens Eftf.
AUT. GAS. & VANDMESTER

Østergade 23

4930 Maribo
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FJERNVARME - CENTRALVARME

OLIEFYR - SMEDEARBEJDE

Tlf. (03) 88 06 9e

MARIBO

BREMSE- og KOBLINGS-
S E RVICE

v/ Flemming Andersen

Slagterivej

Telefon (03) BB 30 67

Hurtig levering

Fagmæssig udførelse

Vi anbefaler

J ERN BAN ER ESTAU RATION EN
Maribo ilf. (03) BB oo 86

Velkommen hos

Mona Harild

FLEMMINGS LEGETøJ
Torvet 4 - Maribo

Tlf. (03) 88 2s 21

Stort udvalg i legetøj til de store og små

Speciale: Mårklin Modeljernbaner



andet underføringsanlæg for Buddingevej og stationens
flytning - blev udført i de nærmeste forudgående år.

Årsagen til den i såvel teknisk som okonomisk henseen-
de urimelige lange anlægstid skyldes i første række mang-
lende bevillinger. Blandt andet blev arbejdet forsinket et
par år i midten af 60'erne, da Køgebugtbanen af ministe-
ren måtte prioriteres forud for Hareskovbanen

Ihele anlægsperioden er nrotortogsdriften blevet op-
retholdt. Herfra dog undtaget en to måneders sommer-
ferieperiode i .1976, hvor den blev erstattet med busser
mellern Haresko'r og Farum på grr-rnd af hovedistandsæt-
telse af broen over Molleåen.

Anlægsudgifter: De samlede udgifter til faste anlaeg -
det vil sige over- og underbygning, bygnings-, sikrings- og
kørestrømsanlæg - har andraget ca 275 mio kr. Hertil
kommer kommunale udgifter til trafikpladser, vejkryds-
{ondens udgifter til visse broanlæg samt ekspropriations-
udgifter. Af udgifter til faste anlæg (275 rnio kr J falder
ca 90 nrio kr på den 3 km lange indforing til Svanemøllen
Kilometerprisen fcr de ovrige 19 km bliver herved knap
10 rnio. kr., hvilket svarer til godt 2/3 af prisen for en ny
S-bane.

*
Elektrificeringsarbejder m.v. Elektrotjenesten (stærk-
strømskontoretJ har i årene '1973-77 veeret beskæftiget
med projektering af opbygning af koreledningsnet, om-
formerstationer og stationsanlæg på Hareskovbanen

S-banernes kørenet er blevet forøget med 17 pct., og
der er på Hareskovbanen opsat 497 betonmaster og 215

stålmaster. Køretråd og bæretov har en samlet længde
på ca. 52 km og forstærkningsledninger en længde på ca
42 km.

Banens omformerstationer er placeret i Svanerrrollen.
Ryparken, Stengården og Værlose De er dimensioneret
og fordelt på strækningen på en sådan måde, at de ved
udfald kan virke som reserve for hinanden, således at
der er sparet væsentligt i installeret effekt

Omformerstationer og ledningskoblere fjernstyres fra elt
central efter et nyt system - det første i Europa til dette
formål Systemet er baseret på procesdatamater, farve-
dataskærme med tilhørende betjeningspaneler og en
oversigtstavle, der viser hele nettets aktuelle strømfor-
synings-situation. Via betjeningspanelet henter man bille-
det af den omformerstation, man Ønsker at betjene frem
på farve-dataskærmen, udpeger det ønskede objekt og
udfører betjeningen, hvis rigtige gennemførelse kan iagt-
tages på dataskærmen.

Noget nyt for S-banen er, at køreledningsnettets mange
ledningskoblere, der er anbragt i køreledningsmasterne,
nu også kan fjernstyres, så man hurtigt kan ud-, ind- og
omkoble dele af køreledningsnettet og dermed lette drifts-
afuiklingen i fejlsituationer med f. eks. nedfalden køreled-
ning. Centralen er placeret på Enghave omformerstation,
og det nyt anlæg fjernstyrer i første omgang Hareskov-
banens omf ormerstationer samt omformerstationerne i

Svanemøllen, Valby og Hundige Efterhånden skal det også
erstatte de ældre generationer af fjernstyringsanlæ9, der
betjener S-banens øvrige omformerstationer.

Stationssikringsanlæ9, automatiske Iinieblokanlæ9, HKT-

anlæg (se "Jernbanen*, nr. 4/77 - side 92/94), togviser-
skilte- og højttaleranlæg er af samme anlægstyper som an-

vendt på Køgebugtbanen, og de fjernstyres fra fjernsty-
ringscentralen på København H (FC Kh nærJ.

Elektrotjenesten har også stået for installering af ele-
vatorer Ii alt '10 stk.), rullende trapper (4 stk J, belysnings-
armaturer (i alt 1800J, hojttalere Ii alt 300J, opsætning af
skilte, billetautomater, billetstemplingsnraskiner m. m.

*
Bygningsanlæggene. Hareskovbanens stationer er op-

ført indenfor en periode, der strækker sig over næsten 20

år. Derfor varierer bygningsstilen ganske betydeligt. DSBs
bygningsprojekt - det vil sige en række generelle retnings-
linier for fremtidige bygningsanlæg - forelå i 1975 umid-
delbart før detailprojokteringen af de nye S-bane stat,ioner
på Hareskovbanen. Det var derfor nærliggende aL afprøve
de nye principper på denne bane. Dog måtte der tages hen-
syn til allerede udførte eller planlagte perron-, bro- og
trappehusanlæg. Kun i Farum har principperne kunne
gennemfores fuldt ud. På de øvrige stationer har bygnings-
projektets retningslinier måttet tillempes til de eksisteren-
de anlæg.

motortog fra Farum.24. september r9TT. Foto: Jakob Stilling.

Blandt nogle karakteristiske træk for de enkelte statio-
ner kan - bl. a. af hensyn til de af tidsskriftets laesere, der
er bosatte udenfor hovedstadsområdet - nævnes:

Svanemøllen: Ny station anlagt i forbindelse med udflet-
ningsanlægget for Hareskovbanen/Nordbanen. Projekteret
og udført inden bygningsprojektet forelå

Ryparken (tidl. Lyngbyvej): Ligeledes nybygget som ud-
fletningssta;tion med perroner for såvel Hareskovbanens
som Frederiksbergliniens tog.

Emdrup: Ny station med sideperroner og baldakintage
ved nedgangene. Ekspeditionsbygning udformet efter byg-
n ingsprojektet.

Dyssegård: Overdækkede ventepladser på perron og
betjening ved hjælp af billetautomat. Trappehus, fra mid-
ten af 1960'erne, er forsynet med elevator.

Erter indvielses-S-togets ankomst til Farum afgik det sidste ordinære
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Hovedstadsområdets Tralikselskab har fra den 25. september ændret
på Hareskovbanen. Der er etableret ny buslinie 335 Farum.Hillerød og
taget. Bemærk, at linie 330 (hurtigbussen) Farum-Bellahol er bibeholdt.

Vangede, Kildebakke og Buddinge: Opført henholdsvis
1968, 1964 og 1958 og indrettet med henblik på senere an-
vendelse som S-banestationer. Visse designmæssige æn-
dringer er udført. I Buddinge er desuden foretaget flytning
af stationskontor og nyindretning af kioskbutik og minibar.
Elevator på alle tre stationer.

Sterrgården: Tidligere ubetjent station, nu billetsalg iny
ekspeditionsbygning. Trappehus fra midten af 1950'erne
med elevator. Baldakintag på perron.

Bagsværd: Rumgittertag udført mellem de to sporbæren-
de broer over Bindeleddet. Under taget er pavilloner med
billetsalg, kioskbutik og minibar placeret. Taxaer og pri-
vatbiler kan afsætte passagerer under et særligt baldakin-
tag. Trappehus, fra midten af 1960'erne, er nu forsynet
med elevator. Baldakintag på en del af perronen

Skovbrynet og Hareskov: Overdækkede ventepladser på

perron. Betjening ved hjælp af billetautomat

Værløse: Billetsalg, kioskbutik og minibar og i tilknyt-
ning hertil baldakintag, der vender ud mod forpladsen
Desuden baldakintag i hele perronens længde med læ-

skærme og siddepladser. Trappehus fra midten af .1960-

erne. Elevator i trappehuset samt venterum.

Farum: Stort statior.rstag, herunder seks busholdepladser
og tilkørselsmulighed for taxaer og privatbiler. Under taget
desuden pavilloner med billetsalg, venterum, kioskbutik og

minibar. På perronerne baldakintage med læskærme og

siddepladser.
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150 nod Ballerup
130 r.od Be11ahøj

busbetieningen i Farum-området, således at den er tilpasset S-banedriften
v.v. - denne og tre andre buslinier benytter holdepladsen under baldakin.

Tegning: HT

Grenåbanen.

I forbindelse med de krav som DSB er blevet pålagt om

reduktion af driftsbudgettet for indeværende og følgende
finansår, har været overvejet helt at indstille persontra-
fikken på Århus-Grenå banen.

Resultatet af overvejelserne er imidlertid nu blevet, at
der fra køreplansskiftet den 25. september indførtes en

forenklet køreplan på banen. Den forenklede passager-

køreplan omfatter 5 dobbeltture på alle ugens dage. I som-

merkøreplansperioden udførtes på mandage-fredage B, på

lørdage 6 og på søndage 5 dobbeltture.

Den forenklede køreplan nredfører, at af mellemstatio-
ner skal kun Ryomgård (og kun på mandage-fredagel være
betjent ved stationsbestyrer. Køreplanen tilgodeser de

væsentligste af de hidtidige personbefordrings,opgaver.
Også postbefordringen på streekningen vil stort set kunne
afvikles som i somnrerkoreplansperioden. Omfanget af
godstogskøreplanen vil ligeledes stort set veere uændret,
men stationerne Pindstrup, Morke og Hornslet betjenes
kun 6n oang daglig, hvilket medfører længere vognomløb.

Den forenklede køreplan nruliggor besparelser i indevae-

rende finansår på 1,1 mio. kr.

*

"DSB" redigeres af Erik B. Jonsen.

112 nod
Stenløse



\ørrivatbanerne

HHGB: Banen har i sommer revideret Sm 3, der ligesom
Sm 4 stadig indgår i banens vognpark som reservemateriel
for Y-togene.

*
HHJ: Ved HHJ er man nu begyndt spormodernisering mel-
lem Gunner Clausensvej og Tranbjerg.

Sporoptagningen på Houbanen er nu i fuld gang. HHJ's
baneafdeling tager skinnerne op med vejgående materiel
Svellerne er solgt til en produkthandler i Odder, og han
skal selv sørge for optagningen af dem.

Lørdag den 2. juli var HHJ udsat for en større ulykke på

Assedrup station. I forbindelse med en overhaling af et
arbejdstog var der ikke stillet til ret spor, og det ordinære
tog fremført af Ym 32 kørte med omkring 50 kmlt op bag
i arbejdstoget. 14 passagerer blev bragt på hospitalet, dog
uden at være kommet noget alvorligt til.

Den materielle skade på Ym 32 var ret omfattende, og
vognen er nu sendt til reparation på Scandia i Randers

Sammen med Århus Sporveje, DSB-rutebiler og I private
rutebilruter indgik HHJ's tog og busser den'15. juli iet
zonetakst-system i Århus kommune. HHJ's strækning er
med fra Århus og til trinbrættet Banevolden. Zonesystemet
er opbygget som HT's og taksterne for billetterne er for-
øvrigt også ens med HT's.

*

HP: Diesellokomotivet HP 13 fra 1958 er blevet malet i de
samme farver som HP 16 og banens Y-tog.

HP 15, der i 1936 leveredes fra Frichs i Århus til Aalborg

-Hvalpsund Jernbane som AHB M 3202, og som i 1969

købtes af Hjørring Privatbaner, er blevet solgt til Ods-
herreds Jernbane og Høng-følløse Jernbane, hvor lokomo-
tivet taenkes ophugget til fordel for diesellokomotiverne
OHJ nr. 40 og FFJ 1209 (HTJ 411.

Personvognen HP CL 30 henstår i Hjørrlng, og byens ung-
dom er begyndt at knuse ruderne på denne vogn samt de
to CP-vogne, som HP i sin tid købte fra DSB.

Ved Hjørring Privatbaner har man i år løst ukrudtsprøjt-
ningen af banen på en utraditionel måde. Vennebjerg Ma-
skinstation har foretaget sprøjtningen med en almindelig
traktor, der kørte i sporet.

Hjørring Bybus, som kommunen har ønsket udvidet, er
købt af HP fra den hidtidige ejer, Anders Christensen. For
710 000 kr. har man fået syv rutebiler. Banen har overtaget
en del skolebuskørsel og ruten Hjørr'ing-Astrup-Sindal
Ruten mellem Hjørring og Astrup blev tidligere drevet af
HP, men i 1970 overtog Anders Christensen den. I forbin-
delse med købet af Hjørring Bybus, har Hjørring kommune
ydet HP et rentefrit lån på 2 mill kroner til anskaffelse af
fire nye bybusser, der skal betjene to bybuslinier. Den
nye bybusordning ventes at træde i kraft til nytår.

*
OHJ,/HTJ: Banerne har som nævnt under Hjørring Privat-
baner købt diesellokomotivet HP 15 som "reservedelsla-
ger« til lokomotiverne OHJ 40 og FFJ 1209 IHTJ 41).

Den 15. august blev tog 4879 på HTJ påkørt af en lastbil
i overkørslen ved Brandstrupvej ved Dianalund Sammen-

Foto: Per Jensen.Hjørring Privatbaners Henschel.lokomotiv, HP 16, med godstog ved Hjørring, 8. iuli ,977.
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stødet var så kraftigt, at Ym 52 slyngedes af sporet. Hel-
digvis lå der stadig rester af det gamle Orebo sidespor,
og disse sporrester forhindrede, at vognen kom længere
fra ho'redsporet end tilfældet var. Først tidligt næste rnor-
gen var sporet ryddet. Mens skaderne på Ys 252 var ret
ringe, var skaderne på Ym 52 af et sådant omfang, at vog-
nen er afsendt til Scandia for reparation

Også den 20. september var der bud efter et af de nye
tog I Tølløse afsporedes Ym 55 og 255 i overgangssporet
mellem HTJ og DSB. Ved dette uheld var den materielle
skade ret ringe.

Heldigvis kom ingen alvorligt til skade ved de to uheld

OHJ/HTJ Ym 52 og Ys 252 atsporet ved uheldet den 15. august 19Zz
ved Dianalund. Foto: Jens Moller.

På HTJ sker d,er idenne tid en hel del iforbindelse med
banens spor. Samtlige overkørsler skal have ilagt nye 37
kg-skinner udlagt på betonsveller iskærveballast, og ma-
terialerne til denne modernisering er ved at dukke op på

stationerne.

Samtidig er man begyndt at lægge strækningskabel
Iangs banen med henblik på etablering af fjernstyrede
krydsningsstationer m. m. på et senere tidspunkt. Kabel-
arbejdet er påbegyndt i Buds-Vedby, og motorvognen
M 12 yder sit ved at forpløje kabelrenden med en special-
konstrueret "plov".

*
SB: Skagensbanens diesellokomotiv M 5 har været til re-
vision på banens eget værksted. I forbindelse med revi-
sionen er M 5 blevet forsynet med ,Triangel-lys., og de
nederste lygter er sammenbygget med røde slutlys. Ba-
nens øvrige lokomotiver vil efterhånden blive forsynet med
lignende lygter. M 5 er endvidere blevet malet i samme
farve som banens lynetter.

*
VTLJ: Den 20 maj vendte Ml 12 tilbage fra revisionen hos
Frichs i År.hus. Det 25 år gamle diesellokomotiv er nu op-
malet i samme farver som de svenske skinnebusser på
VLTJ.

Under lokomotivets revision kørte motorvognene M 4 og
M 6 godstogene, ofte i forspand. VLTJ M 2 har været be-
nyttet til rangering i Thyborøn, da de lange motorvogne
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Skagensbanens M 4 og F 3 i blandettog mellem Bunken og Hulsig,
6. luli 1977. Foto: Per Jensen.

ikke kan køre på havnebanen i Thyborøn. Traktor 15, der
hidtil har rangeret i Thyboron, er hensat i ikl:e køreklar
stand i Lemvig.

Den 27. juni blev VLTJ YBN,{ 17 svaert beskadiget ved en
påkørsel af en betonkanon i Thyborøn. Skinnebussen, der
afsporedes ved uheldet, blev så svært beskadiget, at den
sikkert udrangeres.

Den sidste af de svenske skinnebusser, SJ Y6 773, er nu

omlitreret til YBM 13.

L,ÆSESTOFHøST
W. Bay: DANMABKS DAMPLOKOMOTIVEB
340 s. 235 [ot. 174 HO-tegn. Indb. Kr. 395,-

J. McMillan: SANTA FE'S DIESEL FLEET
Motormateriel a-2. 144 s. 250 fot. 44 indb.

Kr. 17O,20

W. Messerschmidt: TASCHENBUCH DEUT-
SCHE LOKOMOTIVFABBIKEN. lhre Geschichte,
ihre Lokomotiven und Konstrukteure.256 s.
147 fot. ,46 plasticbd. t(r. 49,-

R. Ostendorf : DAMPFTRIEBWAGEN. Bred, vel-
illustreret skildring. 224 s. 159 fot. 5 ill.
26 vognrids. 27x23 cm indb. Kr. 183,70

BOBNHOLMSKE MOTIVER. 6 gamle postkort
m/ bl.a. Rønne H & Dampskibsekspeditionen.

Kr. 12,-

1978 KALENDEBE:
Franckh's Lok-Kalender in Farbe. 13 farve-
fotos. 28rl2x32 cm. Kr. 38,75

Die Eisenbahn in Farbe. '13 farvefotos i post-
kortformat. Kr. 23,80

HBStr vi:ir:iir
Løvstræde B - 1152 København K - Tlf. (01) 11 59 99



VNJ: På Vestbanen er man nu begyndt sporvedligeholdelse
med de fra DSB indkøbte stoppe- og siderettemaskiner,
DSBSV5ogR2.

Arbejdet på sidesporet til militærlejren i Oksbøl IOksbøl
Syd) er nu udbudt i Iicitation, og jordarbejdei-ne ventes på-

begyndt om kort tid

Skinnebussen MB 51 har nu ligesom MB 53 (se Jernba-
nen nr. 6/77, side 121) fåeI ilagt Leyland-motor fra de
gamle danske skinnebusser

Den 20. august 1977 kørte Vestbanen særtog rred MB 52

og BS 61 fra Esbjerg til Nymindegab og retur.

På en ekstraordinær generalforsamling den 10. ma1 1977

er det officielt vedtaget, at "droppe. betegnelsen Varde-
Nørre Nebel Jernbane A/S til fordel for Vestbanen A/S

»Privatbanerne" redigeres af Ole-Chr. M. PIum. Visse in-
formationer skyldes Poul Andersen, Mikkel Høgh og Per
Jensen.

Udflugten til GIyngøre

Mo 1878 og Cr 3622 på vej mod Skive fra Glyngore. 20. august 1977.

(Se i ovrigt referat af udflugten på side B 18.) Foto: Jan Valeur.

DJK og HGJK bytter vogne

Personvognen HFHJ B 51, som DJK nu overtager fra Helsingor Jern.
baneklub. Foto: Svend Jørgensen,

Det er med glæde, at vi kan meddele foreningens medlem-
mer, at bestyrelsen i begyndelsen af oktober har indgået
aftale med Helsingør Jernbaneklub om, at DJK overdrager
personvognen HHGB A 1 til Helsingør Jernbaneklub mod
at denne klub overdrager personvognen HFHJ B 51 til DJK.

Dette vognbytte har været på tale i flere år, og man har
i princippet været enige om bytningen, men detaljer i af-
talen har trukket sagen ud.

HHGB A 1 blev bygget til Helsingør-Hornbæk Banen af
fabrikken Vulcan i Maribo til banens åbning i 1906. I 1962

overtog DJK vognen, der siden da har henstået i Klampen-
borg. Her fungerede den i en årrække som depot- og op-

holdsvogn for arbejdsholdet, der restaurerede vogne d6r
I de sidste år - efter at arbejdsholdet flyttede til Frede-

riksberg - har vognen blot ventet på en bedre tilværelse.

HFHJ B 51 byggedes i 1910 af Scandia i Randers til
Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banen som SNNB A '1.

Den kom i'1930 til HFHJ, og er ombygget flere gange. I

1969 blev vognen HgJK's eje, og den har flere gange været
anvendt i forbindelse med Helsingør Jernbaneklub's damp-

tog.
OCMP

Sbønbed, soln

De ihhe dner,

findes langs

*

VLTJ Ml 12 i ny bemaling ved Lemvig,11. iuli 1977. Foto: Mikkel Hogh.

priztate baner



Fra bogen

"Høng-Tølløse Jernbane

1 901-1 976"

Fra bogen

"Næstved-Praestø-Mern
Banen"

Fra bogen

"Nærumbanen 1900-1975.



RED ROSKILDE REMISE
Den gamle rundremise ved Roskilde station er i overhæn-
gende fare for at blive delvis ødelagt.

DSB ønsker at nedrive næsten halvdelen af den sær-
prægede remisebygning, fordi tag og porte er idårlig
stand. En istandsættelse vil koste t1o mill kr. ifølge DSB,
og de penge vil man ikke ofre, da bygningen ikke længere
er nødvendig for DSB-driften.

En nedrivning kommer meget på tværs af de ønsker,
man fra Dansk Jernbane-Klub (DJK) har om at kunne be-
nytte en del af remisen som hjemsted for klubbens køre-
klare damplokomotiv D 826.

DJK har i flere år haft en aftale med DSB om at kunne
råde over et antal spor i remisen, hvor man har flere af
sine gamle damplokomotiver holdende og hvor klubbens
unge, aktive medlemmer i deres fritid arbejder på livet
løs med at istandsætte og vedligeholde lokomotiver og
vogne.

DJK har forsøgt at overbevise DSB om, at det er en rig-
tig dårlig id6 at nedrive den del af remisen, som klubben
disponerer over.

En nedrivning alene vil koste mindst 80.000 kr., og de
penge kunne man i stedet bruge til en etapevis istand-
sættelse af taget, idet DJK har tilbudt at udføre en del af
arbejdet selv med frivillig arbejdskraft.

Boskilde remise, som den ser ud i dag Foto: Simon Boertmann.

Kunne man få en fornuftig aftale ,istand med DSB, er det
heller ikke umuligt, at klubben kunne sætte penge i en
istandsættelse, men et beløb på 250.000 kr., som DSB
kræver, ser klubben ingen udvej for at skaffe.

Roskilde remise kunne blive alle tiders center for klub-
medlemmernes arbejde med at bevare de sidste få eksem-
plarer af de engang så talrige damplokomotiver.

Sagen er nemlig den, at DSB har stationeret sine sidste
køreklare damplokomotiver øst for Storebælt netop i

Hoskilde, hvor de henstår i den halvdel af remisen, der
foreløbig skal bevares.

Der foregår et nært sa,rnarbedje mellem DSB's maskin-
afdeling og jernbaneklubbens folk om vedligeholdelse og
tilsyn med damplokomotiver i Roskilde.

Det virker derfor uforståeligt, at andre instanser synes
at have bidt sig fast i, at den anden halvdel af remisen
skal jævnes med jorden for enhver pris.

Remisebygningen er også i sig selv efterhånden en

sjældenhed. Andre gamle remiseanlæg er revet ned eller
vil blive det inden for de kommende år.

Bundremisen i Roskilde er en af de ældste og største
på Sjælland og udgør i dag et intakt bygningskompleks,
der burCe kunne blive stående som et værdigt eksempel
på forrige århundredes jernbanebygninger.

Bemisen ligger så vidt vides heller ikke i vejen for pla-

ner om motorveje, parkeringspladser, butikscentre eller
andre af vor tids velsignelsesrige indretninger.

lnteressen for den del af vort lands'bygningskultur, der
stammer fra industrialismens første epoke, er stigende i

disse år. Statens humanistiske forskningsråd har således
kørende et forskningsprojekt om dette emne. DSB har selv
påbegyndt en registrering af ældre danske jernbanebyg-

ninger i samarbejde med Selskabet for bygnings- og land-
skabskultur og fredningsstyrelsen for at få et overblik
over, hvilke bygninger, der bør søges bevaret for efter-
tiden.

Mon ikke man skulle tænke sig om endnu engang, inden
man sætter bull-dozeren til at vælte den ene halvdel af
Boskilde remise.

Hvad med i øvrigt at udføre istandsættelsen som be-
skæftigelsesarbejde?

Alle jernbaneinteresserede og de, der interesserer si3
for vor bygningskulturelle arv, opfordres til at støtte be,
stræbelserne for at sikre den gamle remises beståen.
Støttebidrag til istandsættelse af remisen kan indbetales
på giro 5 55 38 30. Dansk Jernbane.Klub, kassereren, Ahorn-
vej 18, 3650 Ølstykke, eller i check und,er mærket: ,Red
Boskilde Rem,ise".

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til loko-
motivmester Preben Clausen (03) 820231 eller til fuld-
mægtig Bent Jacobsen (02) 84 2'l 07 samt DJK's bestyrel-
sesmedlemmer.

STøT VORE ANNONCøBEB

- DE STøTTEB OS



DJK's materiel kører også på

Hjerl Hede

Også i sommereni977 kørte roebanelokomotivet D.d.s. nr.5 på Hierl
Hede i lorbindelse med "levendegørelsen" af museet i juli måned.

Foto: Preben Calusen.

Soub ,nan sor
I t Jrafosøt.

q{H$t§lt*lt!3fH

Vl har genoptrykt ovennævnte bog, der i året
1906 blev udgivet af Ministeriet for Offentlige
Arbejder.

Det er en morsom bog med bl.a. mange hi-
storiske oplysninger. Bag i bogen findes et
smukt farvetryk af det gamle kort over Nord-
sjeelland.

De kan rekvirere bogen ved at indbetale kr.
15,25 på postgiro nr 720 1206, BENT CARL-
SENS FOBLAG ApS., Lindegårdsvej 34, 3520
Farum, hvorefter den vil blive tilsendt Dem
portofrit.

Tro det eller ej:

LOKOMOTIVTRANSPOBT
PR. ELEFANT

At elefanter ofte er blevet transporteret rned jernbane er
almindelig kendt, mer.r at en hel jernbane rr.red rullende
materiel, inkl. lokomotiv er blevet transporteret pr. ele-
fanter er nok mindre kendt.

Men englænderne er jo kendt for deres ofte groteske
måde at løse problemer på, især under kolonitiden. BåCo

elefanter og jernbaner blev ofte anvendt under Ce talrige
kolonikrige, men en kombineret indsats horer til det mere
usædvan lige.

Den engelske hær tøvede i starten nred at anvende
transportable jernbaner IDecauvllle-baner), men under
grænsekrigen mellem England og Busland og Afganistan,
begyndte man i 1885 at anvende Decauvillebaner. Den
eneste måde at transportere udstyret frem til fronten i

Bolan-passet var pr. elefant. Det kunne jo også sagtens
gå, så længe der kun var tale om små vogne, der skulle
skubbes ved håndkraft eller trækkes af trækdyr, for spo-
rene var i sig selv konstrueret i ikorte adskillelige sek-
tioner.

Men naturligvis fandt man ud af, at man skulle have et
lokomotiv med! Man bestilte derfor hos Atelier Decauville
en komplet 500 mm-sporet feltbane med tilhørende lokomo-
tiv. Det var konstrueret således, at selve maskinen kunne
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skilles ad i to dele, hvoraf den tungeste vejede ca.2 tons,
hvilket er den største byrde en elefant kan bære.

På illustrationen, der stammer fra Decauville's'19'l 6-

katalog, ses den uvædvanlige transport. I forgrunden er
tenderen ved at blive læsset på en elefant, mens rammen,
komplet med hjul og gangtøj, er placeret på elefanten til
venstre og hole maskinens overdel på elefanten til højre.
Og i baggrunden ses en række elefanter, belæssede med
spor og vogne, på vej mod passet.

- Og så troede Hannibal, at han til fulde havde udnyttet
elefanter til militære formål!

Kilde: lndustrial Railway Record no. 57 john poulsen



LYNGBY-NÆRUM JERNBANE
Telefon (02) 87 07 08

Tog hvert 20. minut

mellem Jægersborg og Nærum

Tag til Odsherred næste gang De skal på

udfl ugt

66'tn.treds Jernbane
Høng -Tølløse Jernbane

kører gennem Sjællands smukkeste egne

(03) 43 20 80

NIEMANN MøBLER

Torvetll -Sakskøbing
Tlf. (03) 89 4s 32

ELLENS RANCH
Baltic's Western Saloon

Nykøbing F . Tlf. (03) 8s 61 41

Byens nyeste restaurant holdt i gammel
Western Style, hvor værtsparret selv

hygger om gæsterne

Velkommen hos Ellen og Leif

TORVEHALLEN
v/ Hanne Jensen

Korsgade 13 - Nyborg

Telefon (09) 31 06 31

Alt i årstidens friske frugt, grønt, blomster

Ring og bestil Deres varer

vi bringer gratis ud i hele byen

FUGLE_FISK-DYR

Fuglebure
Frø

Akvarier
Planter

BOGENA - l<raft- og opmadningsfoder

ALT TIL HUNDE OG KATTE

På gensyn i

AMIGOS
iernbanegade 39

4800 nykøbing fl. - tlf.03-85 30 50



Vegger Kro
v / Leit Ørndort
Tlf. (08) 66 62 60

Et godt spisested - Fornuftige priser
Selskaber modtages indtil 200 kuverter

MABIAGER SMEDE.
OG MASKINFORBETNING

v/ Arne Christensen

Kirkegade 7 - Tlf . [08] 54 16 69

Smedearbejde - Blikkenslagerarbejde - VVS

Installation af Swimming Pools

Tiibud gives uden forbindende

BESØG

Mariagers specialforretning
når det gælder

CYKLER - KNALLERTER

TELTE os CAMPINGARTIKLER

Førende mærker
ANDRE JAIVET, franske kvalitetstelte

CHBYSLER påhængsmotor

MABIAGER CYKLE.
os cAMPINGCENTEB

Rosengade I - Tlf. (08) 54 16 20

rlR JTIRCE N PEDåiSEN
B{,'NSHilJ XI RI(€YEJ dI8

Bir ]{Sri,JJ
2 5'l

Du ka' tro
det futter deruda'

på HAVNDAL KRO

hos Kitte og Carl Peter

Bal hver lørdag med kendte orkestre
og solister

Tlf. (06) 47 OO 31

M M Miljø Møbler
v/ Alex Schmidt

I ndustrivej

Assens

Telefon [08) 58 34 54

Stort udvalg i moderne møbler og tæpper

Helt ny forretning i Århus er åbnet med
næsten alt inden for

JAGTVÅBEN
JAGTTILBEHøR

JAGTBEKLÆDNING m. m.

Kig indenfor og se vor udstilling. Husk, at
O. Neess Jagt bliver stedet, hvor

Århus-jægerne mødes.

Byvænget 7-9 - Stautrup - 8260 Viby J.

Telefon (06) 28 37 02


