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Nu indsætter vi vores
nyeste M r r R o PR sovevogrr
model 70 hver aften 2245 i
Østersøexpressen direkte
København H -
Berlin Ostbahnhof !

Mitropa sovevogn ca kr 38,- hver vej - forplejning kan kobes

Kbhvn. H Berlin Ostbh
atg. 22,45 --------+ank. 7,03
ank. 8,30+ afq.23,33

/@
u ndervels.

Fornuftigafgang udentidsspilde-Dekan nåenteaterforestilling i Berlin

SiT.iTH-. P,?:.:"::i:I [REPRÆSENTATIONI I-I [ . Informalionsbureau. Vesterbrogade M
\t/ l620 Køb€nhavn v. Tell. (01) 31 å 21

efterårsnyheder

fra Franckh'sche Verlag

Obermal'er, Horst J.

Taschenbuch Deutsche
E lektrolokomotiven
Håndbogen over Tysklands elloks fra de første piorreler
til 103'erne, til og rned er rnange af de charrrrerende
:rldre typer stadig i drift. 250 s. ill. m/fot. A6.
Kr. 24.

Hoecherl, Kronazaitter I Tousche

S 3/6. Star unter den Dampflokomotiven
Flistorien om DB Baureihe 18 siden 1908. Ca. 150 s

rigt illustreret :red fotos og tegninger. Indb.
Kr. 34,75.

og fra Svcrige kornrrer

Stenuall. F'ronk

Nordens Jårnvågar 1969
120 s. Ca. 22(\ for. 25 x 18 crn indb.
Kr. 37.80.

IfBStr ";;;:,::,r 
B.shan,e

Løvstræde I - 1152 København K - (01) 11 59 99

Hiig effekt - Hii g hastighet

Oel forsta av 2€ NOHAB GM d,eselolekliska 33OO HP lokomol,v lor Danma.k mcd GMs nva bvertrdd.de 1C cyt
.l'eselmo(or vailar lor 143 krr',h

Kan levereras med

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

till maximum 180 km/h.

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

NOHAB
TRoLLHÅTTAN SvERIGE
Tol. 052O/lgOOO TGlGgr NOHAB Tetex 5284



\ø DANSK JERNBANE.KLUB
FORENTNGEN STTFTET 15. JANUAR t961

Foroningrnc grnaralh rdraaaa:
Dansk Jcrnbanc-Klub,
Tagensvel 169,2400 København NV.
Ill. (01 72) TAOa 57,13 (mandag-fredoO
k1.10-16).

*
Formand:
Polllirdvokrt, cand. jur, Birger Wilcke,
Sobakkcn 24, 2920 Chtrlottenlund
Tll. (01 661 OBdrup 2209

Kttgc rr r:
Boghclder l\4ogcne Bruun,
Ahornvcl 18, 3650 ølrtykke
T[. (03) 17 88 04

Sekretær:
Fuldmægtig P. O. Bosenørn,
Opnæsgård 59,3., 2970 Hørsholm
Tlf. (01) 86 53 05

Mu.cumrlog.l lfu rlbrBandholm :

Trrlikrldcllng og lnlormslion:
Børge Chorfitzen,
Tagensvej 169, 2400 Købonhavn NV.
Tlr. (01 72) TAsa 5743 -
(01 43) HElrup 7109.

øvrilc b.styrcllcam.dlemmer :

Konsulent Erik B. Jonsen (nEstlormond),
lngeniør Stig Thoke-Jensen,
Afdelingsingenior H. Thorkil-Jonrcn.

DJK's nordlyrkc .tC.llog:
Overtralikas.istent S. P. Lcurscn,
Falkevej 7, 89@ Banders.
Trt. (06) 42 65 84.

M.rl!g.r-H.nd.rl Vclcranlcrnbane :

Trellkaldcllng og lnlormrtion:
Ov€rtrarikassl6tsnt B. Sundahl.
Vinkclvej 2, 8870 Lrngå.
Tll. (06) 46 12 75

DJK's fynske ltdcling:
S Thostrup-Christensen,
Vedtofte, 557! Børmosehus
Tlf. (0e) 45 12 82

I'iedlemskontingent lor år.t'tS70:
iliCinære medlemmcr kr,35,-
Juniormedlemmer (under 18 år

den 1 jonuar 1970J .....
I lagelsesgebyr for nye medl.

kr.25,-
kr. 5,

Årets nyhed i DJ K's bogserie

Publikation nt.27 i DJK's bogserie: .Gribskovbanen 1880-1924.. er udkommel.

Teksten er lorlattet af F. Thomassen - og består af følgende afsnit: Gribskov

(historisk indledning), Esrom kanal, Eaneplanerne, Rowans system - og hvad

det medlørte, Anlægget af strækningen Hillerød-Græsted, Banens åbning,

Drilt og økonomi 1880-1896, Græsted-Gilleleje strækningen, Kagerup-Helsinge

Banen, Drilt og økonomi 1897-1924, En tur på Gribskovbanen for en menneske-

alder siden, Persontrafikken, Godstransporlerne, Det rullende materiel, Takster

og billeiter samt Postlorhold.

Publikationen, der er på ikke mindre end 155 sider med 65 lotos, 30

tegninger at rullende materiel samt kort og sporplaner (- og en komplet

materielfortegnelse), koster kr. 49,50 (inkl. porto og moms). .Nr. 27. kan

bestilles ved indsættelse al nævnte beløb på postgirokonto 6 73 94, adresseret

P. Thomassen, Strandvejen 2O1, 29OO Hellerup.

En komplet tortegnelse over DJK's publikationer finder De i .Jernbanen.,

nr.3-side20.

Vort forsidebillede:
Høstmåned i det dejlige Odsherred. OHJ's diesel-hydrauliske motorvogn
Mo 25 med post- og rejsegodsvogn HTJ D 44.p|øjer" sig vej gennem en

bølgende kornmark på vej fra Asnæs til Svinninge. At alt ikke bare er roman-
tik på OHJ - men også realisme - kan De læse om inde itidsskriftet,

Manden bag kameraet var: Erik B, Jonsen.

, reldelsc6formular kan rekvirrrcr hos
kcs::rc;en (se ovenfor)

iern ba nen
Nr. 4 - 1970
10. årgang

Tldcrlrlltrt cr mrdlcm rl:
Union lnternotionale dc Precso
Fer.ovirlrc (ferprrtr), Wicn.

Rsdall.r r

Konrul.nt Erik B. Jon!.n (rnrvt13h.),
Esthcruvcj 19 B, 2900 Hcllrrup.
Tll. (01 43) HElrup 6850.

Annoncrekrp:dltlon:
Forrctningslører Iru Kirstan Sørcnron,
Lrndlystvei 14, 2500 Kobenh.vn Vrlby.
Tll. (0r) 30 82 95.

Forrningenr tid!ikrirt 'Jornb.ncn., drr ud-
kommer 6 gange årligt, udsendes gratis til
mrdlcmmer.

NATIONAL.TRYKKERIET, K8H. N.



Hillenød Pnivatbaner
Gribskovbanen og

H i I Ierød-Frederi ksværk-Hundested
Jernbane

r 1,25 ÅR
Det første store danske billedværk af international

klasse. Værket, der udgives i samarbejde med Dansk

Jernbane-Klub, rummer en interessant historisk over-

sigt og i hundredvis af dejlige billeder, hvoraf mange

er i farver. Det bliver i stort format og smukt ind-

bundet. Det kan bestilles nu til favørpris, ca. kr.

98,00, som gæIder indtil udgivelsen (marts 1971),

hvorefter prisen stiger til ca. kr. 135,00.

DANMARKS
JERNBANER

BOGHALLEN
RÅDHUSPLADSBN 37

POLITIKENS HUS
- 1550 KØBENHAVN V
TELEFON (01) 11 7040

SI6NATURER:
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Lyngby-Nærum Jernbane
Kongens Lyngby
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TRAFIKINFORMATION : TLF. (01)80 1432



Modernisering al Odsherredsbanens
stationsanlæg
Af direktør, civilinseniør Erik Johansen

En idyl i Odsherred. Den modernisetede Asnæ,r station set lrn gadesidcn.

Den 15. juli 1970 tog Odsherreds Jernbane sit nve
fjernstvrings:,rnlæg i brue. Ibrugtagninsen af dette
anlæg, som er udført med den mest avancerede
teknili oq med flere ny'dzrnnelser inden for området,
er afslutningen på en sodt 20-årig udvikling til
stadie forbedring af stationernes anlæg til tossan-
sens afvikling og til publikums betjening

F'or 25 år siclen fremtrådte Odsherredsbanens
stationlbygninger og stationernes tekniskc anlæg i
det store og hele som ved banens åbning- i 1899,
selv om udviklingen ha.vde nødvendiøgjort tilbvgnin-
ger til stationsbygningerne flere steder og udvidelse
af sporanlæggene, men fem af banens ti mellem-
stationcr havde dog endnu ikke fået krydsningsspor.
således at togkrydsninger på disse stationer måtte
foregå ved, at det ene toø rangeredes ind på læsse-

Foto: E. B. ,lonscn.

sporet. Sisnal- og sikringsanlæggene var de enklcst
inuiigc. Spcrskifterne var aflåst med hængelåse og
:ignalerne var dobbeltarmede mastesienaler, hvis
.,,inqcr kunne stilles i tre stillinger: stop, kør eller
ubetjent. Signalerne stoC frit tilgængeligc for enhver

1-.å statior.rernes perroner. Tjenestetelefonen var el-I

linictelcfon, h'r,or alle stationcr samtidig var indkob-
leclc, oq den tjente hovedsagelig til togmeldinger, idet
:rlle ti mellemstationer normalt var togfølgcstationcr.
I'å cverkørslernes område var der fra begyndelsen

af 30'erne sl<et en modernisering, idet et elterhånden
voksende antal overkørsler båcle på stationerne og

på fri banc blev uclstyret med automatiske blink-
signaler.

Den første forbedring, der indførtes, \'ar, at dag-

I),ssignaler anbragt fremskudt ved stationssrtenserne



indførtes til afløsuing af de gamle mastesignaler.
Toggangen blev herved mere uafhængig af tåge og
andre vejrforhold, sorn havde besværliggjort signa-
lernes iagttagelse.

Det første fornødne skridt til en nere smidig af-
vikling af krydsni.*erne imellem det stigcnde antal
tog var, at de fem resterende mellemstationer måtte
udstyrcs med krydsningsspor, således at togenes frem-
og tilbagekørsel på læssespor ved togkrydsninger
kunne ophøre. Dette arbejde var tilendebragt i 1957,
og grundlaget for de i det følgendc omtaltc forbed-
ringer var hermed tilvejebragt.

Manuel betjening aJ sporskifterne kræver rnand-
skab på stationerne til afvikling af toøkrydsninger,
og det mandskab, som betjener sporskif?er, kan ikke
samtidig udøve andre funktioner. Det var derfor en
nærliggende tanke at søge udveje for en elektrisk
betjeninø af sporskifterne mellem stationernes hoved-
spor os krydsninesspor. Efter de indtil da kendte
s),stemcr ville en sådan elektrisk betjeninu af to spor-
skifter på hr.'er station kræve et ganske kostbart sik-
ringsanlæg på stationcrne, men ved forhandling med
eksperter ved Danske Statsbaners signalvæsen lyk-
kedcs det at få konstrueret et simpelt anlæg baseret
på anvendelse af en ny teknik med relæer, og i løbet
af årene 195+-57 blev samtlige ti mellemstationer
på Odsherredsbanen forsynet med helt ens moderne
relæsikrinssanlæs konstrueret af afdelingsingeniør
(nur'ærende overinseniør) W. \\Iessel Hansen. Disse
sikrir-rgsanlæs har i den forløbne tid fungeret upåkla-
geligt og med meget stor på.lidelighed, idet sammen-
brud af anlæeeene, som man undertiden hører om
på store baneeårcle, har været ukendt ved Odsher-
rcdsbanen. Snevanskeligheder har således i r,æsent-
Iist rnindre ornfang, encl dct kunne forventes, givct
arrleclninc til driftsforstyrrelser. Anlæggenes vedlige-
holclclse har kostct beskedne beløb. I forbindelse
med indlæening af sporskifter med fjedrende tunger
er dc oprinrleliee sporskiftedrev blevet ombyttet med
en kraftiscre type,som (lige som dc først anskaffede)
bler.' erhvervet fra statsbanelrle, soln o\/ergik til end-
nu kraftieere typer.

Efter at stationcrnes tekniske indretninger for tog-
g-angens afvikling var forbedret som foran beskrevet
med bctydelige personaiebesparelser til følge, opstod
tanken om at modernisere stationcrnes lokaler, og
da postvæsenet samtidig ønskede udvidelser på en
del stationer. idet de ni af banens ti mellemstationer
samtidie er postekspeditioncr, blev de midler, der
kunne afses til forbcdringer på stationerne i det
efterfølgende 10-år, anvendt til ombygninge-r og mo-
derniseringer af stationsbygningerne, idet cler sam-
tidig blev indlagt centralvarme og foretaget de ud-

6

vidclser, sont var nødvendiggjort af den stigendc
pcstmænude. Der er stort set moderniseret en byg-
nins hvert år. De to sidste stationer - Mårsø og
Nørre Asmindrup blev færdige i foråret 1970.
På dc fleste stationer er perronerne blevet asfalteret
ved kornmtu)etrles foranstaltning. Der er indført
arbcjdsbesparcnclc ltilletmaskiner på flere stationer.
I 1969 indførLci ct moderne selektortelefonanlæg
rnellem allc hancns tjenestesteder.

GislirLge statiort. Foto: E. B. lonsett

På lired«:riksr,ærkbanen havde rnan indført sik-
ring-.1.1111*,,; på noule stationer af samme type som
Odsl'rerredsbanens. mcn i 1963 blev dis.se anlæg
uclvidet og on-rbygget til fjcrnst),ring efter en ny
teknik, som var udviklet af overingeniør \\'. \\Icssel
Hanseu, os da dcr naturligt nok var ønsker orn sta-
dig at rationalisere driften ved Odsherredsbanen
oe undgå uproduktivt arbejde, opstod tanken om
indføielse af en lignende foranstaltning. Det lyk-
liedes ut -skaffe midlerne .com cn rnoderniseringsbe-
villing, jvf. s<:nerc.

Den nærnrcrc }leskrivelsc af det nu tilvejebragte
anlæg, der er leveret af »Dansk Signal Industri<<,
Iremeår af den efterfølgcnde artikel aI overingeniør
\\'. \\'essel Hansen.

I forbin<lclsc. rned clen nyc fjcrnstyring os som et
icd i denne cr clcr som det også frcmgår af over-
ingcnior \\/essel Hansens redegørelse - indført radio-
forbinciclse med togene levcret aI firrnaet >>Storno<<.

I)a hcnsigten me d fjernstl rinern cr en rationalise-
rinq, som indebzr:rer mindre n-ranCskab på statio-
nerne) er clet en betry'geelse at have radioen til
disposition, idet tos-lcderens forbindelse med togene
cllers ville blive for usikker. Afgivelse af meldinger
vcd forsinkelser og cventuel tilkaldelse af hjælp ved
tognedbrud, hvilket hidtil har r,æret tidkrævende,
vil nu kunne ske uopholdeligt, og de nødvendige
foranstaltninger kan træffes rned større sikkerhed



end hidtil. Radiomasten er anbragt på Grcvinge
station, men anlægget betjenes fra fjernstvrinsscen-
tralen i Nykøbing.

Af hensyn til, at cnkelte tog har været gennern-
kørende gennem flere stationer har det været nød-
vendigt at laCe overkørselsanlæegene r,ære indstillet
til gennemkørende tog, hvilket har resulteret i, at
anlæggenc også har været igangsat af tog, som skulle
holde ved en station urniddelbart lør en overkørsel,
l-rvilket har givet unødig ventetid for vejens trafik.
I)enne ventctid ville blive længere og mere sene-
rende ved bornanlæg i nærheden af stationerne, og
Odsherredsba.nens første bomanlæg vcd Maarsø ud-
styredes da også med en særlig teknik, så togene
kunne »flølte bommene ned«.

Det stigcnde antal automatiske elektriske bomarr-
læg, sorn etableres samtidiq med Ijernstyringen og
fortrinsvis nær banens stationer, har gjort det på-
krævet at tilvejebringe en mctode, hvoned fjern-
styringscentralen i sin signalgivning på stationerne
kan bestcrnme, orn bomanlæg og blinksignaler skal
aktivere;, alieredc før toget kører ind på en .station.
cller om clet skal vente, til toget forlader stationen
t'fter endt arbejde. Denne nye teknik, som indføres
på Odsherredsbanen som det første sted, er udviklet
af overingeniør W. \Vesscl Hansen. Samtlige over-
kørselsanlæg - både de, der får bomme, og de der
ikke får - vil i øvrigt samtidig btive udstvret med
rcseryestrømkilde, således at strØmsvigt ikke bet,r'der,

at anlæggene er ude af funktion.

ekspeditionstider for publikum, herunder orrr sØn-

dagen, hvilket allerede er angivet i den gældende

publikumskøreplan. Efter vinterkøreplanens ikraft-
træden vil man gå over til anvendelse af særlige

trinbrætsignaler på stationerne, idet togene herefter
kun behøver at standse ved samtlige stationer, når
der er refsende at afsætte eller ekspeditioner at fore-
tage, samt når rejsende, som skal med toget, har
tilkendegivr:t dette ved betjening af trinbrætsignalet.

N,,Iidlerne til de foran beskrevne moderniserings-
foranstaltninger er for største delens vedkommende
fremskaffet som moderniseringsbevillinger i.h.t. lov
nr. 130 af 23. marls 1948 oglovnr.54 af 16. marts
1956, efter hvilke love staten har bidraget med 70 c/o

af udgifterne efter 1948-loven, 75 /" efter 1956-lo-
\/en og de i banens drift interesserede kommuner
mcd resten. Under anden verdenskrig havde Ods-
lrerredsbanen dog også opsparet betydelige fonds-
micller, som sideløbende med bevillingerne fra stat
og kommuner er anvendt til moderniseringsformål.
Ilnkelte foranstaltninger er finansieret over driften,
og postvæsenct har ydet væsentlige bidrag til sta-

tionsbvgningernes udvidelser og moderniseringer.

*

Foruden de her beskrevne moderniseringsforarutalt-
ninger er der, som det vil være dette tidsskrifts læsere

bekenclt, foretaget betydelige forbedringer ved ba-
nens rullencle materiel og ved sporet, og disse ar-
bejder fortsættes i den kommende tid.

I oktober udkommer

Nordens Jårnvågar 1969
en årbog i billeder om store og små begivenheder

ved nordens jernbaner. Ca. 220 lotos fra Danmarks,

Finlands, Norges og Sveriges jernbaner. 120 sider med

damp, el og diesel på smal-, normal- og bredspor.

Pris 20 sv.kr. -
den allerede nu

færdigtrykt.

år er bogen indbundet. Bestil

kommer den, så snart den er

og

Banens e ndestatiott N),kobing. Bemærk dett moderniserede
u.dgan.g ti.l lorplads (og tten.tesal ,somt billetkontor m.u.).

Foto: E. B. Jonsen.

De her beskrevne nye anlæg tilsigter naturligvis
foruden den sikkcrhedsmæssige forbedring også en
rationalisering, idet tilstedeværelsen aJ personale på

stationerne nu ikke mere er påkrævet af hensyn til
toggangens afvikling, og stationerne vil derfor i det
store og hele være lukkede uden for de almindelige

Udgives af Frank Stenvall, Ktipenhamnsvågen 47 a,

3-217 7l Malmti, Sverige. Svensk postgirokonto

632147. Indbetaling kan Ioretages på danske post-

kontorer.



Sikringsmæssige moderniseringer pa

Odsherreds Jernbane
Af overingenior W. Wessel Hansen

Allerede i 1954i55 foretog 0dsherreds Jernbane en væsentlig
modernisering af stationsanlæ9, som anvendes til togafvik-
lingen, idet banen da på fem stationer. etablerede det, der ved
statsbanerne benævnes .forenklede sikringsanlæg". 1955/57
etableredes yderligere fem anlæ9. Anlægstypen fandt iøvrigt
senere anvendelse ved stalsbanerne, hvor de første fire anlæg

- som lorsøg blev etableret på Hesselagerbanen. I 1956
fancit anlægstypen også anvendelse på Hillerod-Frederiks-
værii-Hundested Jernbane, hvor de i 1963 blev suppleret med
fje:nstyrings- og radioenlæg

*
Ved ei snævert samarbejde, sor:r indledtes i '1 968, rneilem
Vejdirektoratet og Tilsynet med privatbanerne har Odsherreds
Jernbane nu fåct ombygget de oprindelige sikringsanlæg til
en mere avanceret type, der dels muliggør anlæggenes fjern-
styring, dels tilgodeser et sikrere samarbejde mellem auiomati-
ske overkorselsanlæg og sikringsanlæg, end hidtil forudsat

I korthed kan den nye række af anlæg beskrives som
følger:

Kabelar'læg

Mcllem Holbæk og Nykøbing S er der tilvelebragt et fælles
sirækningskabel med fem korepar, sorn benyttes til såvel
ba:rens som Vejdirektoratets Iedningsforbindelser,

Oiterkorstl rtt. 27. .7utonLttisl; hult,borttuttlreg lot ,liltltrs
-lllt i'rrl F-anttuejle statiotL lted ouerl;orst,lssignal-

Foto: E. B..f ottsrtt

Samtidig med nævnte kabels lægning er alle for de nye
automatiske overkørselsanlæg nøCvendige lokale kabler ble-
vet tilve.jebragt og nedgravet. Der er i stor stil benyttet "for-
gravning. ved hjælp af en plov, som banen selv har kon-
strueret, anbragt på en jernbanevogn, Kabellægningerne er
herved blevet betydeligt billiggjort,

tt

ilt

Radioanlæg

Samtlige selvkorende tog og trækkræfter har fået installeret
radioanlæg med selektivt opkald fra fjernstyringscentralen
(FC) i Nykøbing S.

I modsætning til Frederiksværk-banen anvender Odsherreds
Jernbane det nye frekvensområde 450 Mhz, hvor såvel sen-
dere som modtagere er fuldt transistoriserede.

lnstallationen omJatter en basisstation, som -- på grunrl af

terrænforhold er arrbragl iGrevinge samt følgende mo-
bile stationer:

17 stk. er fast installeret i køretøjerxl,

2 stk. er "løse,, og beregnet til anbringelse i koretøjer,
Cer ikke er udstyrei med radio (som f eks damplokomotiver,
DSB-lrækkraft o lign.). og

2 stk, er foreløbig reserver, men 6t skal anbringes fast i

en styrovogn (Cs a1), når denne bliver ombygget.

Forbindelsen mellem FC og Grevinge basisstation (radio-
mast) sker via førnævnte strækningskabel

0ve rkø rselsa n læg

En tilbundsgående undersøgelse foretaget af stedlige vej-
myndigheder og Vejdirektonatet har medført, at en række
overkørsler får lyssignalanlæggene erstattet med halvboman-
læg De resterende iyssignalanlæg (advarselssignalanlæg) er'

--eller bliver - udvekslet med anlæ9, der forsynes med re-
servestromforsyning og overkørselssignaler (d.v.s. signaler
som normalt viser gr-rlt fast lys mod toget, når den pågæl-

iencie overkørsel ikke er sikret og hvidt blinklys, når den

cr sikret) istedet for" de hidtidige kontrolsignaler (med kun

hvidt b!inklys),-x+)

Fejl ved de nye anlægs strømfonsynrng, lamper og funktion
indikeres via flernstyringsanlægget se senere til FC i

Nykobing S

Trinbrætsig na ler

Alle stationer er (eller vil blive) forsynet med trinbrætsigna-
ler, der er sådan indrettet. at passagerer ved hjælp af et
lableau kan bedømme, om et kommende togs signalgivning
er for et standsende tog, idet en hvid meldelampe så er
tændt. Ved tryk på en knap kan passageren da stille selve

') 4 stk diesellokomotrver, 2 stk motorvogne I stk skinnebusmotor-
vogne og 3 stk skinnebus-styrevogne

Ultimo august var aulomalieke halvbomanlæg etablerel ved overkors-
lerner 27 (Adelers Alle v/Faarevejle st.), 33 (bygaden v/Asnæs st )
48 [bygaden v/Vig st.) og 72 (Havnevej v/Nykøbing S st ) [De tidligere
ctablerede halvbo,rarlæg ved overkorslerne 1 (HoverJvej 4 b v/Allc-
rup t ) og 4 (Tuselågevej v/Maarsø st J skal modificeres for "indkob-
rng( r ' et nye fjernstyringsanlæg) Advarselssignalanlæg med over-

kørselssignaler m.v. var etableret ved overkorslerne: 28 [v/Faarevejle
st,), 32 [v/Asnæs st ) samt 39 og 40 (v/Grevinqe st.],



trinbrætsignalet på gult fast lys, hvorved lokoføreren ad-

viseres om, at standsning er ønsket. Samtidig tændes en gul

meldelampe i tableauet som.kvittering. til passageren.

--<x

F jernstyring sa nlæg

Disse anlæg er i hovedsagen opbygget på samme måde som

Frederiksværk-banens, men af hensyn til det foran anførte
er der tilvejebragt nogle nye "ordrer« samt.indikeringer",
hvorved bl. a. de omtalte fastlægninger for udkørsel kan

udføres og indikeres.

Endvidere sørger fjernstyringsanlæggene for, at FC ved

indtrædende fejl ien stations anlæg eller de til dette til-
sluttede overkørselsanlæg kan skaffe sig oplyst - ved ud-

sendelse af to specielle.ordrer" - om fejlen er at søge i

et overkorselsanlæg eller i pågældende sikringsanlæ9.

Selvfølgelig er der iforbindelse med radio- og fjernsty-
ringsanlæggene etableret en båndoptager, der på den ene

"kanal. optager alle førte radiosamtaler, medens den anden
.kanal. optager alle fra FC givne "fjernstyringsordrer. og de

på dette tidspunkt givne indikeringer. Båndoptageren starter
automatisk ved alle samtaler og ordreudsendelser. Hensigten

med båndoptageren er i første række at sikre sig, at den

af banen påbudte form for afgivelse af meldinger overholdes.
Endvidere giver den mulighed for at konstatere årsagen til
eventuelle uheld eller ulykker,

Intrrior lro ljernstl'rin.gscentralen i Nykøbing. Foto: DSI.

Selektortelelon

Det førnævnte strækningskabel har medført, at banen har

fået et selektortelefonanlæg, således at brugen af det hid-

tidige telefonanlæg med kaldesignaler kunne bortfalde eller
kun benyttes i nødstilfælde. Endvidere har banen opnået at få
forbindelse med statsbanernes automatiske telefonanlæg -
dog med en vis begrænsning,

*
Det må anses for overordentlig glædeligt, at ovennævnte

samarbejdende anlæg - Vejdirektoratets og banens behov -
har kunnet e[ableres samtidigt, idet der herved er opnået

både store besparelser og bedre udnyttelse af anlægsdetail-

lerne

Men yderligere er det glædeligt, at endnu to baner: Ska-

gensbanen og Hjørring Privatbaner får tilsvarende anlæg

(dog ibetydeligt mindre omfang). Med hensyn til radio-

anlæg får Lollandsbanen også samme anlægstype. Oven-

nævnte samtidighed og ensartethed vil antagelig kunne med-

fore, at sikkerhedsreglementerne kan moderniseres og gøres

ensartede for de fire anførte baner, hvilket selvsagt vil have

store fordele.

lbrugtagningen af radioanlæg samt sikrings- og fjernsty-
ringsanlæggene på stationerne Svinninge, Horve, Faarevejle,

Asnæs, Grevinge og Vig fandt sted den 15. juli 1970. Den

3t1

o
I

tonlro/sigoal

e
T

.t

Eksentpler på tignulopstillittg aed oaerkorsLet (OHJ): 1. Ad-
t arsels.rignalartlreg med kontrolsignal (hidtidig lorm) . 2.

Aduarsel.rsignalunlæg med ouerkørselssigrtal (f remtidig lorm) .

i. Automatisk halubcmanlæg med. ouerkørselssignal. (Ouer.
l;orselssign«lerne kan dubleres, ht'or synlighedsforholdene gor

det påktæaet). Opstillingen. af iernbane;ignnlerne er tiln'n-
1pn.i2: lor den nLodsatlr korrtlsretning.

Sikringsanlæg

I de store og helc ligner de nye sikringsanlæg de hidtil
anvendte, men på et par væsentlige punkter repræsenterer
de noget hclt nyt.

De centralbetjente sporskifter kan nemlig dels fastholdes
for indkørsel, dels for udkørsel. Dette benyttes i forbindelse
med signalgivningen, idet betjening af.fastholdelse for ind-
kørsel. førend .fastholdelse for udkørsel. medfører et
normalt.kør igennem. signal, d.v.s. at toget har tilladelse til
indkørsel og derefter udkørsel, men at standsning på statio-
nen skal ske efter køreplan og behov. Trinbrætsignalet kan

idette tilfæide betjenes af passageren, og derved kan man -
på sieder, hvor det ønskes, og hvor det er sikkerhedsmæs-
sigt forsvarligt - tillige hindre igangsætningen af et eventuelt
automatisk overkørselsanlæg i stationens .udkorselsende".

Tri.nbra'tri.gtt.al Vi.g rtntiott Foto: E. B. Jonsen

Sker fastlægningen af sporskifterne omvendt, altså i ud-

kørselsenden før indkørselsenden, stilles indkørselssignalet
på.kør igennem uden standsning", hvilket er et nyt signal-

begreb, der vises ved at lade den øverste grønne lanterne
give et blafrende grønt lys, medens den nederste grønne

viser grønt fast lys. Ved denne signalgivning kan trinbræt-
signalet ikke betjenes, og følgelig igangsættes et eventuelt
overkørselsanlæg i udkørselsenden på normal måde.



6l,t 5€

50
52
5l
a
55

12

(6r
a1 )1(a4,rtt

-
2'

t9 ?5)2 2e 71 72

5

21 3

05
o6

r, 07
1( 09 0,.5 . r0 . cc

--
il

llkr HrFy

o
rF

o
.F
v19

o
&.vh9a

c
rF

o
.F

FircnJb

o

o

.F

C

.!
Sv,nn,n9.

C

\J \J

Grstrn§t Hirg BkCC
3 tlhtvort a ht

to,mtol,
t- ,,

o

O
Cyktisk

rfirening

C
H.l tt.t.r

o

Tcgnin.g at' FC N1'købing's betjeningspult

29. august blev endvidere anlæggene iMaarsø, Gislinge og
Nørre Asmindrup taget i brug. Herefter mangler kun Højby,
men datoen for ibrugtagningen af sikringsanlægget på - og
fjernstyringen af - denne station er endnu ikke fastlagt. Det
må forventes, at overkørselsanlæggenes modernisering først
vil være fuldendt i 1971 .

Radio- og sikringsanlæggene samt i et vist omfang de nye
overkørselsanlæg har nu været idrift ihalvanden måned.
Bortset fra nogle mindre børnesygdomme ved radio- og over-
korselsanlæggene, har alt det nye fungeret tilfredsstillende,
og banens personale har forbavsende hurtigt vænnet sig til
de nye metoder for afvikling af toggangen.

Tog og rutebiler på Lolland - Falster
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om Vandløse
Af P. Thomassen

Fol at begvrrcitr så Jangr bottc Ir:r crr)rltl solll rrruligt. skal

str:rks anført's. at <let hlerke'n hat tttetl torst t'llet tørke a1

qør(' . .

En eng bevokset rned Kvarr det er hele forklalingcn.
For de ikke botanisk kyndige kan opll'ses. at planten er en

stor tingest, del lignel en lnellernting mellenr vild gulerod

og bjørnek)o Og så smager den forresten godt.

Jernbanernæssigt berørtes Vandløse første gang i 1879 ved

åbningen af Frederikssundsbanen. Station kunne der ikke

blive tale oru: der var ikke noget at holde for mellenr

Frederiksberg og Herlør,, n)clrte man. Beboerues spage ønsker

om en holdcplads blev or.erhørt, indtil de midt i 1890'erne

fik temmelig mange underskrifter. Man havde henvist til, at

der jo forlængst va1 anlagt en holdeplads i Husum, rrten

dette r.ar lormentlig en af årsagerne til. at det ikke blev til
noget rned Vandløses, for DSB var ikke begejstrede for det
lille billetsalgssted i Husurn. Her lykkedes det allerede i 1BB0

beboerne at få Sjællandske Jernbaneselskab til at investere

godt 1500 kr. i >>Husumveiens Holdeplads med Perron,

Ventesal og Vagthytte«. men det blev ingen god forretning.
Der skulle gå en lille menneskealcler. før der blev noget I'ed

Husurrr billetsalgssted.

Der viste sig at være rnere krudt i Vandløse. DSB gav sig

endelig i 1897, og man meddelte beboerne, at de godt kunne
få anlagt en holdeplads. hvis de selv ville betale omkost-

ningerne dermed. Det havde Vandløserne intet imod, og

derfor kom stationsbygningen til at ligne en lille hyggelig
privatbanestation af bindingsværk. dog hovedsagelig opført
af træ. Den anlagdes i begyndelsen af 1B9B og toges i brug
ved sommerkøreplanens ikrafttræden s.å. Der standsede dag-

ligt 6-7 togpar ved holdepladsen. der straks fik billetsalg.
men intet læssespor. Det viste sig straks. at der var et virke-
ligt behov for lokal jernbaneforbindelse med omverdenen; i
driftsåret 1B9B/99 solgtes 18.430 billetter, og stationsbygnin-
gen måtte udvides året efter. Visseligt var Vandløse ingen
storby dengang, end ikke nok til at kunne kaldes forstad til
Frederiksberg. >>Trap Danmark III« har ikke andet at sige

orn landsbyen Vandlose i 1BgB. end at der var en mølle og

et handelsgartneri.

Noget

r$.
Panti FrE Va.diøse

Vanlose ( ca. 1905 ) .

,?

Vanlore ;tntion 1906 elter første udui.deke.
Foto: Arkiu P.T.

Da byggeriet tog fart kort efter århundredeskiftet, korn

behovet for godsekspedition. Indbyggertallet voksede støt, og

større og større huse skød op, men der så farligt ud. Der var
ingen rigtig byplan, og vejene var gennemgående elendige

og oftc plørede. Måske det var grunden til, at man i 1903

slettede d'et i bynavnet.

Billetsalget var nu steget til 45.000 årligt. Af gods kunne
der endnu kun ekspederes rejsegods og banepakker (nogle

få hundrede årligt). Fra 1905 kunne Vanløse ekspedere alt
gods, og læssesporet blev flittigt blugt; i 1905/06 ekspedere-

des næsten 4000 t. og stationens samlede indtægter oversteg

nu 10.000 kr.

I de næste seks år udviklede godstrafikken sig kraftigt,
medens persontrafikken vat mærkværdigt ujævn. Man var
ikke generet af konkurrence fra bilerne i nævneværdig grad,

og af andre offentlige befordringsmidler fandtes kun Van-
løse Omnibus ' en nuttet lille karosse af en hesteomnibus,

hvis transportkapacitet var yderst ringe. Ingen af sporvejs-

selskaberne følte trang til at fjerne sip; længere fra byen i
den retning, selv om planer forelå.

Den første større onrvæltning for Vanløse skete i 1911,

da Københavns nuværende hovedbanegård erstattede den

forrige. Frederiksberg station nedlagdes, og forbindelsen til
Kh lagdes over Valby. Og så blev der ballade for DSB!
Med god grund r.al man i Frederiksberg opbragte over at
miste stationen som Dersonstation (som SJodsstation lod den

sig ikke nedlægge, da der gerne var t/+ lr,rll. t gods årligt).
og Frederikssundsbanens rejsende var ikke mindre opbragte

over takstforhøjelsen, der delvis skyldtes den længere tur til
Hovedbanegården. De førstnævnte fortrædigede afholdt bor-
gerrnøder, vedtog resolutioner og indsendte protestskrivelser

til Generaldirektoratet og pressen; disse modtoges med tavs-

hed, hhv. fryd. St. Jørgensborg (>>Sølvgades« forgænger) lod

sig nu ikke sådan indtage. Her holdt man stand i 2/z fu, før
rrlan gav sig og genoprettede personekspeditionen på Frede-

riksberg. Ganske vist rned et lille damptog bestående af en

rangermaskine. en eller to personvogne og så de godsvogne,

Jarå ba ri Låtio
f . .. :irl$l

F oto: Arkiu P.T .
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der alligevel skulle transporteres rnellern Fr.ederiksber.g og
Vanløse. Dc vrede rejsende r.ar også flittige til ar skrive
protestadresser det var navnlig i Ballerup. ntarl var ihærdig

rrren de fik ikke så meget ud af det. DSB indførte forsøgs-
vis abonnernentsbilletter rnelleu Ballerup, Frederiksberg og
Hovedbtrnegår'derr. R:rbatten var forholdsvis beskeden. så
DSB krrnne rrrcd sod (?) sarnvittighed indstille forsøget inderr
et åt

Vogttlog lra Frederiksberg Sporuejt, tcd rttdcstatiottt:tt i
Vtnløsr. (Fra åbningen i. december 19141

Foto: Atkit' S. O. St.hottbt'ch

Vanløse. der ef ter 191 1 var bler et 'rknudepunkL<< for t<r

baner blev på grund af den bet.vdelige godstralik ophøjet til
statiorr. Samtidigt blev der ;nstalleret elektrisk l).

I 1914. da lokaltogene nrellern Frederiksbelg og Vauløse
v:rr korrtruct i garrg. rnistede Vanløse halr,delen af sin per-
sontrafik. Det var de gode frederiksbergboere. der vendte
tilbage til deres egen station; de havde eller.s vandr.et tr'l
Vanløsc. når de skulle til stationer på Frederikssurdbirnen. I
sonrrnerkøre1;lanen 1914 havde Vanløse en helt pæn toggang.
Folurlt.rr svv daglige togpar rnellern København H og Frede-
riksstrnd. et tospal' Købeuhavn H-Ballerup og to daglige gods-
togpar København Gb-Valby Gasværk-Roskildevej-Frederiks-
berg-Vanløse-Frederikssund var der ti daglige lokaltog ruel-
lern Virnlø:e og Frederiksberg alle blanclede tog Disses
køreLid var 10 15 rrrinutter, Vanløse-København H via Valb;-
16 I B rnin. og før 1911 Vanløse-Frederiksberg-gl. Køben-
havn H 12 1B rnin. Togene havde ofte 4 rrin holdetid i
Frederiksberg på grund af krydsninger Kilometerafstanden
var før l9l1:5,1 kru og efter 1911:7.4.

Der var dog flere årsager til det faldende rejsendeantal.
Udbruddet af 1. verdenskrig rnedførte inddragelse af en del
tog. og sidst. rnen ikke mindst: Sporvognen. Langt ont længe
Iandt Fredeliksberg Sporveje det urnasen værd at lzegge
spol ad Peter Bangsvej og Sønderjyllands Alle til cn sløjfe
ved Vanløse station. og så r,ar Vanløse blevet en rigtig for-
stad. Fra december 1914 vuggede og raslede de kantede
toel-ages vogne sig sindigt afsted mellent Vanløse og »byen<<:
de fleste lnsker sikkert bedst Vanløsevogrlen sonr ]inie 17.
sonr derr hed 1919-,31. da den kørte mellenr Vanløse station
og Rådlruspladsen. Det rar en lang ttrr, for linie 17 kørte lige
så lidt direkte som Logene. Køretidsrnæssigr var ingen kon-
kurlence mulig med disse. men nok takstmæssigt. Navnlig
Ira 1919, da DSB ville have 35 øre for billetten Vanløse-
København H og spor-v'ejene kun 15. -, Men der rar passa-
gerer nok til både tog og sDor\rogne, for indbvgger.tilvæksten

12

i Vanløse \ar steget stærkt op urod 1920, og idriftsår'et
l920l2l solgtes 23.000 billetter på Vanløsc station. og gods-

trafikken androg <'a. 34.000 t.

De omfattende anlægsarbejder, sorn »Ydre godslinie<< rned-
førte. rrrærkedt, Vanløsc ikke rneget til før i 1927 129. Det
dobbeltsporede godsbane Norrebro-Vigersle\, \,ar hjemlet i lor.
at 1'212 1919. o i årene 1920 28 puslede rnan med opgaven
i to <rs nlag og brrrrlte ca. /4 nill. kr'. årligt på den, merr
fra 1928 gik det pluclselig stærkt, og 15/5-,1930 r'ar det hele
i realiteren Iitrdigr også de n_,- stat;onel på Nør'rebro sanrt
rangelstationerr ved Lelsøen. Sidstn:evnte t.re anlzeg stanr-
ruede fra lov a[ 29/3 1904. der først og frernmest drejede sig
oru anlæugct af den nur,ær'ende Hovedbanegård sarrrt onr
rrdflvtning af ()odsbanegården. Sidstlævnte projekt bler. æn-
dret flere gange nred ret groteske eftervirkninger. bl. a. >>den

døde bro<<. del lå parallelt rned den nur'ærende over Grøndals
Pzrrkvej. Oprindelig ville rnan have Godsbanegården flyttet
ud til Vigersler: til lodsejernes forbitrelse skulle deres grønne
rusruarker spolercs af opnrålingsnrandskabet. sorn ville plante
deres flag og pæ[e. Lodsejerrre slap dog rned skrækken, for
plrrclselig faldt DSB Lrd af. at Godsbanegården hellere skulle
liggc pir arealcr. sorrr ntan havde sikret sig mellem Peder
Bangsvcj og Finsensvej. Her koru som bekendt heller ingen
godsbanegård. cla det endelige projekt for >>Ydre godslinie«
blt:r rrdarbejde( og redtaget: i steclet for udlejedes arealet,
sorrr DSB endnu ejer, til kolonihaver. Visse arbejder frrldførtes
dog i 19'22123 clelvis som nøclhjælpsarbejder. Finsensvej-
broeu har plads til tre spor; det \estlige hul r,'ar belegnet til
cn direkte godsbane fra det påtærrkte godsbaneareal til Van-
1øse station, s:'rlcclcs at godstog til Frederikssrrnd ikke skulle
rrbrou::scrc i Frederiksberg. Del anlagdes planurrr og en bro
over C}ønd:rlerr. seh onr Grøndals Parkvej først anlagdes
rnange irr scnere. Men skirrner kortr der aldrigl »Den døde
bro<< hcnlå i en snes år til rnalees undren og lastbilchauffø-
lers forbitrelse: den var en ren trafikfælde for dern. da den
Iravde rrrindre fri gennernkørselshøjde end den anden bro.
Val lastbiler rncd højt læs slupl;et isennenr derrne. fik <le

gang- på gang ragel toppen af læsset under >>den dødc bro<<.

hvad den ofterhånden bar rnange rnærkel af. Derfor beko-
stedes nedrivningen ;rf broen til lige stor Iettelse for vejtrafik-
ken og DSB. son ellers troligt havde vedliseholdt broen

I ,)927 
udr icledes Vauløse station cndnu en gang. og r ia-

clrrktelne fol Grøncialen og Minervavej fuldfor,tes 1928/29.
De første llotortog viste sig i Van]øse sorn plantoe. da der
pir Frederikssrrndsbanen på forsigtig vis indførtes et enkelt
inotortosl)ar i vinterkøreplanen 1927. Da det gik godt, blev
i 1928 de fleste Balleluptog frernført af to ME. eventuelt
ned en F.{ el. lign. irnellem, og der indsattes endog dieselloko.
rnotiv i et enkelt Frederikssund-togpar. Lokaltogene rnellerrr
Vanløst: og Flederiksberg blev fra 15/1._1930 udelukkende
frenrført o[ rrroton,ogne. sont regel ME. og det blev næsten
til tirrredrift. dog udr.n at køreplanen \/ar særlig »stiv.<. rnen
l8 togpar dagligt var da en helt god publikumsbetjening.
Der solgtes i driftsåret 1930/31 36.000 billetter. der ankorn
130f) t gods oe afsendtes 80.000 t. Starionens incltzegt var i
alt godt /+ tlaill. kr. Sarritidig rred de ør'rige orrrlægninger
benytteclc DSB sig af lejlighedcn til at blive den d-vre vogr-
klasse kviL på Fre<icrikssundsbanen. Her ha'n'de togene nor-
rrralt ført alle tre vognklasser til ornkring 1909 og både 2.
og 3. klasst' til 1927. De d.vre vognklasser havde aldrig været
synderligt ben)'ttet på Frederikssultdsbanen. os da rnotor-
logele kun havde 3. klasse, var det ikke så sært, at antallet
af lejsende pir 2. klasse på Frederikssundsbanen faldt fra sodt



100() til ca 500 i år'erre 1929 31. og så kurrnc det væte rtok
nred den lLrksrLs.

I årene 1932 33 udvikledes Vanløse station til et af lan-
clets store knudepunkter. 2. spor til Flintholm toges i brug
2015 1932. spor- og perronarbejder samt dobbeltsporet Van-
løse-Gr'øndal orntrent samtidigt. Broudvidelser (Grøndals
Parkrej og C.F. Richsvej) samt perrontr.rnnel i Vanløse sta-

tions vcslende nåedes også, så alt var parat til de første S-

togs ankornst Stationens trafik var faldet en de1 de sidste
år: goclstrafikken rued mere end 20 /o. og rejsendeantallet
var gået ned til 25.000. Da S-togene koin i gang 4/4-1934.
steg det til 210.000. og det rar ikkc lejsende. rnan havdc
>>hugget« fra Frederiksbelg, for her r ar antallet samtidie
\teget fra 173.000 til 408.000

Derr ny' forbindelse rrtellerrt Vanløse og Grøndal på ydre
godsbane generede ikke S-togene trods den kraftige og kur-
vede stigning 1:40. men var der mange vogne i tangertræk-
kene fra Lcrsøen, skulle det nok passe^ at sigualet ved Grøn-
dal viste stop, og så kunne del jo godt blive en del sprutten.
inden darnpmaskinen rrrllede incl pir Vanløses godsspor

rravnlig fra fyrbøderer.

Sch,c stationen så ret cjenclotrutrelie ucl. indtil næste otu-

bvgnirrg Ianclt sted. Den oprindelige stationsbygning henlå
staclig rned sirr )are 1;erron sorrr benyttedes af togene på

Frederikssundsbarterr: r'ecl ridcn af lå S-togssporerne nled

sine høje perloner or Rauic-stoppere. soru har reddet ad-

skillige b1'gninger fr:r at blive jær'net med jorden. Efter tek-

nikernes udsasn kan clc standse 500 tons tog rtden at spolere

rnaleriellet. rnen så skal dcr rigtignok heller ikke \io( 'ir

rrregcrr [:rr1 på. sonr der i sir.r tid var i Assens.

Derr sidste større orrrvir'lInir.rg i Vanløsc Iandt sted i for'-

bindelsc rrred forberedelserne til elektrificeringen af Ballerup-
lirrien. Arbeiderne hertttcd påbeuvncltes 1936137l. der skr.llle

an)ztgges 2. sl;or V:rlby-Vanløsc bloer skullc udr ides. og

Vanløse surtior r>rnl.l1'qges. I iirele 1938 og 1939 bler der

hel det helt storc rod dzt Freclcrikssrtndsbanen midlcnidigt
rnzitte forl:rgges. [or at tnart kulrne bygge viaduktet'ne for

.lt:rnbane \116. -\alekisterei og Lindersiold Al16 i fred. \/anlø-
scs st:rtions- og slror:rnlllg blcr lige så »midlertidige«. og

Irr t'rlie:r Frt'derikssrutcltogc:te ellet de rejsende havde det

rr,:rr: sir llrnge det stod på FøLst i sollrttteren 1941 blev der

til l: r:rrc igclr. statiottelr rar fuldstændig nroderniseret (ny-

b)'g-c. t. ()q S-togsdriften trrellent \zalbv og Vanløse begvndte

2319-1!)+1

MO-tog posset er Vanlose Alle ( 1939.)

t'irksomhedett i lorbindelst rned den

nntg.

Til højre anes bygge-

senest e statio ttsontby g-

Foto: P.'Thomarsctt,

-Rillettnott ttti snmlitt g,s ft n Vnttlo;t stntiort.
L-oto: Er (;oll. P.T.

Den oncstc hage red lotetagendet rar. ar F:eclerikssunds-

bancns tog nLr fik endestation i Vanløse. Dem kunne man
ikke slippe aI rned. 1ør stlitkrtirtgen \/atrløse-Ballerup blev

elektrificcrct. Irvilker før'st bler fuldfør't (næsten. da) i5/5-
1949. Der skLrlle gir etrdnrt uoglc Inåneder. Iør Vanløse helt
slap af nred IIO-toqene til Ballt'rup 1;å søn- og helligdage.

da det y>i ti<ls1;turkt kneb rned S-toesrrtateriel.

I clriftsirrt't 19+7 i4'i, solgtes pir Vanløse station or eL ert

rnillion l;illettrr. Godstrafikken lar på rej nodad (30.000 t).
og DSB håbecle så srniit rtted tidel at lrertvise godsforsendere

ug -lr<>clt:rgere til Frederiksberg. DSB rar selt' konttttet til at

holde så ureget af Vanleise. at hele sigrraJvaesetret og hvad

dertjl lrørcr af sikringsteknik og andct godt efterhånden
il.vttcdes der til rncd fabrikation. laget trt.r . I 1964/65

ankorr l3 761 t {ods og afsendtes 45'1 os sir skørrrredes tids-

punkte[ at \':rrc inde til at nedlzegge Vanløse som godssta-

tiorr. hr ilket :kete 1/8-1965. Der er cl<,rg stadig godt med

godsrognc p:i Vanløse staliort. trtetr det er rigtignok hoved-

sagcligr slre<'ial- ()g lieneste\()grre. da det dreier sig om

DSB's cqne tlansjr()rter

Hcldier js er Vartløsc rct garrskc ;rætrt billt:rsalgssted<< efter

r.ejsendeantallt:t at (:lØrnnrc og ligeer altid Ineget højt på

listerr ved trafikt:tllinger.

Merr clet r al ttrt alJigcr e1 :crgerJigt. at .J.vllingebanerr ikke

blev bvseeL

En tak til redaktør Rybro
hro<< !

opll'sninger om >>den døde

*
for
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Jernbanenyt - kort fortalt

I april kvartal er sket nedenstående til- og algang m.v.
af rullende materiel:

Fra .Nydqvist a Holm AB" (oS underleverandører) er leve-
ret 7 stk. diesel-elektriske lokomotiver, litra MZ 1412-1418
(samtlige disse lokomotiver - såvel som MZ 141 1 - er sta-
tioneret i Driftsdepotområde Århus), Fra "A/S Frichs. og

"Vognfabrikken Scandia A/S. er leveret 9 stk. elektriske
2-vognstog, litra MM/FS 771117211-771917219.

Damplokomotiverne F 651 og Q 349 er overflyttet fra
Driftsdepotområde Århus til Driftsdepotområde København
(- hvilket ikke betyder genoptagelse af rangering med

"damp", maskinerne har været benyttet som "løfteprøver.
for containerkranen på Godsbanegårdens nye terminal, bl. a.
ved en presseforevisning). Diesel-elektrisk lokomotiv MY
1 1 31 er overflyttet fra Driftsdepotområde København til
Driftsdepotområde Århus (atter returneret imidten af juli).
Benzin-mekanisk traktor nr. 57 er overflyttet fra ,Værksted-
Nyborg" til "Centralværksted København..

Diesel-elektriske motorvogne MO 1841 og 1975 er udran-
geret (efter driftsuheld).

Fra 'Vognfabrikken Scandia AiS. er leveret 7 stk. person-
vogne (2. klasse og rejsegodsafdeling) (m/el-varme), litra
BD 82-80 023 - 82-80 029 (samtlige stationeret i Driftsom-
råde København), 7 stk. personvogne (2. klasse) (m/el-varme),
litra B 20-80 320 - 20-80 326 (20-80 325, 326 er stationeret i

Driftsområde København de øvrige iDriftsområde Århus)
samt 1B stk. lukkede godsvogne (med forskydelige side-
vægge), litra Hbis 21 1 5 000 - 211 5 017. Fra ,Centralværk-
sted Århus. er leveret 2 stk. personvogne (2. klasse-ligge-
vogn), litra Bgc 59-64 007 og 59-64 008 (ombygget fra hhv.
CC 29-63 078 og 29-63 053) (stationeret i Driftsområde Kø-
benhavn). Fra "Waggonfabrik Uerdingen AG.", Krefeld-Uer-
dingen, er leveret 1 stk. beholdervogn (privatejet:.Hede
Nielsen Als"): o72 8 102; fra "centralværksted Århus" er
leveret 1 stk. maskinkølevogn (køleaggregat indbygget i tidl.
DSB Ics 807 7 189) [private,jet: ,svendborg Konservesfabrik
A.m.b.a."): 084 4 000.

Personvognene BD 82-84,001, 003, OO5, 007, 009 samt
Cie 82-25 686 - 82-25 690 er overflyttet fra Driftsområde
København til Driftsområde Århus; postpakvogn Pmh 90-68
709 er ovenflyttet fra Driftsområde Århus til Driftsområde
København.

15 stk. person- og rejsegodsvogne er udrangeret: CP 2835,
3202, 3225, 3244 - ECO 6226, 6238, 6245, 6259, 6308 _
EH 6600, 6761, 6765, 6777,6793,6872 (tre af de nævnte
CP-vogne er solgt til HP og VNJ - se under "Privatba-
nerne.).

.Stationeringslisten. ("Jsynbanen., nr. 7-8169) og over-
sigten .Danske Statsbaners person-, post- og rejsegodsvogne
1970. (.Js71[anen.(, nr, 3/70) kan å jourløres elter oven-
stående.

*
Pr. 30. juni bestod vognparken al:

916 stk. personvogne (styre- og påhængsvogne for lyn- og

14

S-tog ikke medregnet). I april kvartal er der tilgået driften
'14 vogne, og der er udrangeret 4 vogne.

171 stk. post- og rejsegodsvogne. I april kvartal er der
udrangeret 11 vogne.

6825 stk. lukkede godsvogne. I apnil kvartal er sket en

tilgang på 18 vogne - og en afgang på 54 vogne.

3384 stk. åbne godsvogne. I april kvartal er sket en afgang
på 20 vogne.

549 stk. specialvogne. I april kvartal er sket en tilgang på

12 vogne: Nr. 179, 180 (M/2) "Brovægtsprøvevogne«, nr. 811,
812 (Tl1) "Transportvogne for affaldscontainere., nr. 939,
940 (Bl2) 'Skinnetransportvogne., nr. 945-950 (B/2) ,,Skin-
netransportvogne.. Der er sket en afgang på 4 vogne: Sne-
plov nr. 25 (Bl2), nr. 278 (Bl2), nr. 362 (Ml2), nr. 683 (B/2).
Oversigten over specialvogne i bilaget til "Jernbanen., nr.
4167, kan rettes efter ovenstående.

3 stk. privatejede personvogne (sovevogne) samt 552 stk.
privatejede godsvogne (hvoraf 1 stk. er lejet af DSBJ, I april
kvartal er sket en tilgang på 2 vogne:1 stk.072 8, 1 stk.
O84 4 - og en afgang på 115 vogne: 72 stk. 070 0 (tidl. ZE),
29 stk. 070 1 (tidl. ZE), 1 stk. 070 2 (tidl. ZE), 13 stk. 081 5

(tidr. zA).

I ovensigten "Danske Statsbaners godsvogne 1969. ("Jern-
nanen., nr.7-8169) kan kolonnerne 'antal vosne. pr.30.
september å jourføres pr. 30. juni således:

3016 30/6

Statsbanerne

30/9 30/9

Gklm
Gklm
Gklm
Gklms
Gkm

Gkms

Gkms

Gs

Gs

Hbl s

Hks-u

lblps
lcs
IB

IBU

IKG

IKP

IKT

Ucs

"30"
Tdgs

70 67

316 304
521 503

769 756

100 88

318 317

49 48

813 782
1 996 1 995

0 18

50 49

58 87

63 45

27 18

10 5

13 12

32
11 I
21 33

26
66 80

*
Driftsdepotområde Århus måtte ændre sine maskinløbs-

planer for MZ væsentligt iden første periode af sommer-
køreplanen. Først i slutningen af juli disponerede man over
det beregnede antal - og MZ 1402 ('skolemaskingn.) kunne
returneres til København. MZ-lokomotiver fra NOHAB er over-
Ieveret i Helsingør således:1417 (916),1418 (1716),1419
(917), 1420 (1617), (1421 leveres i september), Selv om man
i Jylland-Fyn led af .trækkraftmangel., lykkedes det alligevel
ved en række omdispositioner (stramning af loko-løbene,
udsættelse af visse eftersyn m.v.) at skaffe MY/MX til to-

Elo 1488 1409

Kklm 20 12

Rs 40 80

sk97
Skm 30 16

TD97



gene 2711/2734, som skulle have været fremført med 'damp.
- således at en række af foreningens medlemmer blev
.snydt.. Dampkørslen isommer har været af meget ringe

omfang (visse særtog - og der iblandt kørslen for MOROP-

kongressen).

Der er bestilt apparatur til 25 stk. MY-/MX-lokomotiver til
brug for den fremtidige styrevognskørsel på Kystbanen.

.Centralværksted Århus. er næsten nået halvvejen med

motorombytningen i MT-lokomotiverne (indbygning af nye
.Maybach-Mercedes"-motorer på 491 hk - se endvidere
.Jernbanen., nr.6/68 - side 10). Ved udgangen af juni var
følgende lokomotiver ombygget: MT 151, 152, (154 ombygget

hos.A/S Frichs.),155,156,159 og 166; i værksted var:
158, 160 og 163. I alt tretten lokomotiver forventes ombyg-
get inden udgangen af 1970, medens de resterende skulle
være færdige inden 1. april 1971. I ombyggede lokomotiven
er den maksimale hastighed sat op fra 70 km/t til 90 km/t.

De diesel-elektriske "dobbelt"-motorvogne, litra MK/FK,
er på vej ud. I juli er MK/FK 679/680, 6771682, 681/678
(bemærk sammenkoblingen) og 683/684 hensat.

Udrangeringen af ældre S-togs-materiel af 1, og 2. leve-
ring (MM 701-762, FL 892, FM 861-891 og FS 901-922) fra
årene 1933/36 er nu begyndt {or alvor. I juli/august er 12

stk. MM-, 1 stk. FL-, 7 stk. FM- og 5 stk. FS-vogne hensat
for udrangering. Seksten af vognene hensattes i Sorø på

grund af spormangel i Københavns-området.

Beholdning og forbrug (det maksimale - i myldretimernc -
i.h.t. oprangeringsplanerne) af S-togsmateriellet var pr. 22.

august:

Litra
Gt.

type
Ny

type

Statsbanerne har afgivet en indstilling til Ministeren for of-

fentlige arbejder om udførelsen af "Citybanen. - dvs. højt-

eller dybtliggende (se oversigten 'De nye S-baner" i "Jern-
banen., nr. 2169 - side 9/12). lndstillingen er videresendt
til Fonketingets trafikudvalg.

lndstillingen er udarbejdet på grundlag af undersøgelser

foretaget dels af statsbanernes eget tunnelbanekontor dels

af en firmagruppe bestående af .Christiani & Nielsen A/S.,

"Højgaard & Schultz A/S",,Kampsax A/S" samt "Monberg
& Thorsen A/S", idet man har ønsket disse firmaers praktiske
erfaring og viden nyttiggjort på et tidligt stadium af de tek-

niske overvejelser.

lndstillingen går ud på, at man alt taget i betragtning fore-
slår at anlægge en dybtliggende tunnelbane med den på fig. l
(tegning på side 16) viste linieføring. Udgifterne hertil er
skønnet at andrage ca. 52O mill. kr. inkl. ekspropriationer for
en linieføring ad Borgergade. Udgiften til en linieføring ad

Bredgade koster ca.560 mill. kroner.

De overvejelser, der har ligget til grund for Generaldirek-
toratets indstilling, er følgende:

1) De geotekniske Iorhold: Der er i samarbejde mellem

statsbanernes geotekniske kontor, "Geoteknisk lnstitut.
og .Danmarks Geologiske undersøgelser. foretaget jord-

bundsundersøgelser i banens trac6, og der er herefter
blandt teknikerne enighed om, at såvel et højtliggende

som et dybtliggende tunnelanlæg vil være teknisk gennem-

førligt, og det skal specielt nævnes, at selv om betydelige
vandtilstrømninger kan forventes enkelte steder, vil så-

danne forekomster efter de på dette område særligt kyn-

diges udtalelser ikke medføre urimelige udgifter.

2) Byggemetoder: Der kan bl. a. være tale om tre anlægs-

metoder:
a) Cut-and cover udført ved hjeelp af slidsvægge svarende

til den metode, man har anvendt bl. a, på Grønttorvet

ved det nye parkeringshus.

b) Kunz' metode, der nærmest kan karakteriseres som en

mellemting mellem cut-and-cover og en egentlig tun-

nelering.
c) En dybtliggende tunnelering.

Teknikerne er enige om, at alle de tre metoder er gen-

nemførlige under de givne forhold.

3) Linieføring og længdeprolil: Ved en højtliggende tunnel vil
anvendelse af en mindste kurveradius på 250 m være
nødvendig, medens det ved en dybtliggende tunnel ikke

Skitser af statiortsanlæg i hojtliggende tunnelanlæg (øuerst)

og i d1'btliggencle tunnelanlæg (nederst).
T egning: Danske Statsbaner t' Bafd ) .

MM

AS

FM

FS

92

16

75

128

7

121

Behol dn i ng r83 256

Linie A

B_C
E

F

Bx

Cx-Ex
Bot)

40

24

18

40

16

80

40

6

50

I
Forbrug 138

t) Særlige ekstratog Tåstrup-København H.-
GlostruP.

N4oderniseringen af S-togsmateriellet af 5. levering (se

'Jernbanen., 7-8 69 - side l7) er udskudt indtil videre på

grund aI andre mere presserende arbe,jder i "Centralværk-
sted København".

I oktober starter forsøg med vogne udstyret med automa-
tisk dørlukning (se "Jernbanen., nr. 7-8169 - side l7). Syste-

met vil blive afprøvet i praktisk drift i lyntog -Vesterhavet..

Ommærkning af vogne med nyt nationalt bogstavlitra (vog-

ne stationeret i Driftsområde København) er udført i julil
august. Man undgik ikke - som tilfældet også var vest for
Storebælt - visse .fejllitreringer".

184
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er nødvendigt at gå længere ned med kurveradius end til
475 m for den dybest liggende tunnelstrækning.

Ved en højtliggende tunnel kan man nøjes med en maksi-
malstigning på 15 0/oo, medens det ved den dybtliggende
vil være nødvendigt at anvende en maksimalstigning på

25 0/oo, men alt i alt er der set ud fra et kørselsteknisk og

et kørselsøkonomisk synspunkt enighed blandt statsba-
nernes teknikere om, at en dybtliggende tunnel må inde-
bære visse fordele, (Se fig.2 på side 16).

4) Stationsplacering og stationsindretning: Set ud fra spørgs-
målet om at give stationerne den bedste arkitektoniske
udformning og publikum den bedst mulige adgang til
perronerne vil en højtliggende tunnel være at foretrække.

5) Ventilation og brandtekniske loranstaltninger: En under-
søgelse synes at vise, at disse spørgsmål ikke vil have
større betydning ved et valg mellem højt- og dybtliggende
iunnel.

6) Gener for gadetrafik og erhvervsdrivende i byggeperioden:
Der en blandt teknikerne enighed om, at en dybtliggende
tunnel i denne henseende - der må betragtes som meget
væsentlig - vil medføre de mindste ulemper

7) Anlægsudgifter: Udgifterne til en højtliggende tunnel er
skønnet til ca.445 mill l:r cg for en dybtliggende til
ca.520 mill, kr. (560 rnlll. kr. for en linieføring ad Bred-
gade) eks.. renter i byggetiden, der er forudsat at være
omkring 10 12 br fol' den samlede banestrækning.

Set aiene fra et investeringsmæssigt synspunkt må således
en højtliggende tunnel foretrækkes.

Efter at der er foretaget en meget grundig sammenfat-
tende vurdering af ovennævnte principlelle forhold, hal Gene-

raldirektoratet som nævnt ment at måtte indstille, at der
tilvejebringes en dybtliggende tunnel, men afgørende for det

endelige valg må vuDre, om en forogelse af anlægsudgiften
med et beløb på ca, 75 mill. kr. (Borgergadelinien) modsvares
af de mindre gener, som den dybtliggende tunnel vil påføre
byens bygninger, trafik og dermed dens erhvervsliv og bor-
gere under selve tunnelens udførelse,

Lfgørelsen af spørgsmålet ligger nu i hænderne på Folke-
1 rc:ts trafikudvalg, men banechel K. Guldstad har fremhævet,
at ' gennemiørelse af Citybanen i løbet af det forudsatte
åre.:..l på 1O-12 år, må lorudsætte, at der i de nærmest
kommor:ie år sker en betydelig stigning i de årlige investe-
ringer fra 15-2G mill, kr. til 50-80 mill. kr. Hvis man ikke
kan regne beslemt med delte, er det efter teknikernes opfat-
telse urigtigt at gå i gang med anlægget.

Begeringens stop {ep anlægsarbejder indtil 1. januar '1971

betyder. at Køgebugtbanens indvielse mindst må udskydes til
overgang til vinterkoreplan 1972173 (septemberJ, I august/
september har der været afholdt licitation over Køgebugt-
banens otte nye stationer i øvrigt den største samlede
stationslicitation i statsbanernes historie. Det første lille
tegn på, at man nu skal i gang med Køgebugtbanens nord-
lige (midlertidige) endestation Østerport - fik man, da

stationens sporskifter i cien sydlige ende (mellem 3. og 4.

hovedspor) aflystes den 15. juni. På dette sted, ud for Østre
Anlæ9, skal der etableres vendespor med perron for H-liniens
tog.

Sporanlægget på stationen i Rødby Færge skal udbygges,
og der skal foretages en uddybning i havnebassinet og i selve
sejlrenden, bl. a. af hensyn til M/f "Danmark. og en færge
af tilsvarende størrelse, som de tyske forbundsbaner (DB)

i Rosl;ildt Folrt: Datttl,r' Slotrbtnr t.Dett nyc kornnattdolost

har kontraheret til levering i 1972. Der er nedsat et arbejds-
gruppe til behandling af arbejdernes omfang.

Sidste del af Københavns Godsbanegårds nye hovedbyg-
ning samt containerterminalen i Vasbygade blev taget i brug

den 13. juli. Den offcielle indvielse finder dog forst sted den

23. september. Den nye containerterminal i Århus blev taget

i brug den 19. august Hermed er udbygningen af .første-

generation. containerterminaler afsluttet næste .station-
bliver Herning, hvor det sandsyniigvis bliver nodvendigt at

anlægge en midlertidig terminal, inden den endelige, der skal
etableres i forbindelse med stationens ombygning

*
Et nyt relæsikringsanlæg på Stoholm station blev taget ibrug
den 24. juni; strækningen Flavnstrup-Stoholm indkobledes i

FC Viborg (med Stoholm som overgangsstation) den 30.

juni. Den 31. august blev et nyt relæsikringsanlæg taget i

brug på Højslev station; den 24. september indkobles Sto-

holm og Højslev stationer i fjernstyringen, hvorefter samtlige
mellemstationer (dog ikke Skive H. og Viborg) på stræknin-

gen Struer-Rødkærsbro fjernstyres fra FC Viborg

Den 18. august blev ei nyt relæsikringsanlæg taget i brug

på Tvis station; strækningen Avlum-Tvis indkobledes iFC
Herning (med Tvis som overgangsstation) den 20, august.

Den 20. september blev den nye kommandopost i Roskilde

taget i bnug Kommandoposten rummer såvel FC Roskilde (fo-
reløbig strækningen Vigerslev-RingstedJ som et nyt relæ-

sikringsanlæg for selve Roskilde station. Dermed udskiftedes

stationens midlertidige fjernstyringscentral og et næsten halv-

l7
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Interiør fra komntandoposten i Roskilde. Retjetingspulten loi
stati.onens lokale sikringsanlæg. Foto:DanskeStatsbaner.

treds år gammelt sikringsanlæg (to poster). I det kommende
år vil de midlertidige fjernstyringscentraler iHingsted og

Tølløse kunne nedlægges, idet strækningerne Ringsted-Næst-
ved og Boskilde-Holbæk skal fjernstyres fra Roskilde. Om-
koblingen fra de gamle anlæg til de nye skete idagene
15.-20. september. Det er meningen at genanvende Roskildes
gamle fjernstyringsanlæg iHelsingør. lnæste nummer af

'Jernbanen. håber vi at kunne bringe nærmere omtale af de

nye anlæ9. Kortet over statsbanernes fjernstyrede strækninger
m.v. - på side 18 viser "situationen" pr. 24. september
1970.

*
De vesteuropæiske jernbaneforvaltninger regner med en stor
fremtid for sove- og liggevognstrafikken og fører derfor nu

forhandlinger om en helt ny organisationsform for denne tra-
fik ved oprettelsen af en vesteuropæisk sovevognspool.

Det er meningen, ot denne pool skal overtage den virksom-
hed, der hidtil er udført af .Wagon-Lits. og DSG. De to sel-
skaber udlejer for en årrække ca.800 vogne til de europæi-
ske jernbaner for dereftcr selv kun at stå for betjeningen af
de rejsende. Poolen, der ventes at træde i kraft næste år, er
forste skridt på vejen til oprettelse af et egentligt jernbane-
ojet sove- og liggevognsselskab.

L-,1)3 har med gyldighed fra 1. juni 1970 tilsluttet sig en ny
vog -: c;"c;rskomst .Ubereinkommen iiber die gegenseitige
Benut:rrng vcn Pensonen- und Gepåckwagen ohne RIC-Zeichen
im internationalen Verkehr" (.Overenskomst om gensidig be-
nyttelse af penson- og rejsegodsvogne uden RIC-mærke i

international trafik"). Foruden DSB er følgende forvaltninger
tilsluttet overenskomsten: DB, FS, JZ, NS, SNCB, SNCF og

OBB.

Overenskomsten, der for tiden ikke omfatter DSB-vogne, går
i korthed ud på at tillade anvendelse af "ikke RIC-meerket"
materiel de nævnte forvaltninger imellem, Vogne, der er for-
synet med den i overenskomsten foreskrevne påskrift -
.X-tegnet" (i stedet for "RlC-mærket.) - som vist nedenfor -
kan uden forudgående aftale anvendes mellem de deltagende
forvaltninger som: a) behovvogne, b) forstærkningsvogne i

plan- og aflastningstog samt i visse særtog m.v.

II

I tidsrummet fra sommerkøreplansperioden 1971 og t.o.m.
vinterkøreplansperioden 1972173 overtager DSB kørslen i eks-
prestoget "NEPTUN" alle ugens dage for at udligne den
.kilometergæld«, man er kommet i til DB. Af den grund vil
to MS-lyntog og to MB-lyntog blive holdt idrift (uden ho-
vedreparation) i nævnte tidsrum. De resterende lyniogs-sæt
fra trediverne vil snarest blive udrangeret.

Færgelejernes tilstand såvel i Helsingør som i Hålsingborg
nødvendiggør, at der i den kommende vintersejlplansperiode
afsættes betydelig længere tid til reparation af færgelejer end
sædvanligt. I to perioder - 2719-13/12 1970 og 1512-2215
1971 - vil der kun være 6t disponibelt jernbanefærgeleje en-
ten i Helsingør eller Hålsingborg, hvorfor det har været nød-
vendigt at udarbejde en sejlplan efter hvilken, der kan over-
føres flere jernbanevogne end normalt under lejeaflysninger.
(Der kan udføres en vis assistancesejlads på Københavns
Frihavn-Malmd-overfarten med M/f "Asa-Thor., men kun
lørdag/søndag). Den særlige sejlplan, der kræver fire jern-
banefærger, er tilrettelagt sådan, at der pr. døgn kan udføres
68 dobbeltture (der er regnet med, at en dobbelttur pr. døgn
pr. færge indstilles for eftersyn, rengøring og forsynin-
ger) mod maksimalt 48 dobbeltture ved sejllads med kun
tre jernbanefærger (hvilket har været tilfældet ved vinter-
tid tidligere år). For at kunne gennemføre sejlplanen er sejl-
tiden sat til 27 minutter og ophold i havn til kun 13 minutter.
Der er derfor iværksat en række foranstaltninger for at kunne
klare denne stramme plan, bl. a, forøgelse af rangerbered-
skabet og en vis forøgelse af personalestyrken.

\øtrivatbanerne
GDS/HFHJ: Gribskovbanen har til Ministeriet for offentlige

arbejder indsendt forslag om udskiftning af en del af banens
spor som en moderniseringsforanstaltning over en 10-års
periode. Banen har udrangeret godsvognene: Qc 122, 124,
125 og Pc 226, 229. Frederiksværkbanen har nu besluttet
sig iil at modernisere Hundested staiion til et beløb af
4,3 mill. kr. Spornettet skal moderniseresJ og der skal
opføres nye værksteds- og remisebygninger. Som tidligere
nævnt her i tidsskriftet var det meningen, at stationen
skulle flyttes til et område ved den nye færgehavn, men
selv om at både Frederiksborg Amt og de garanterende
kommuner allerede har indbetalt deres andel af flytnings-
udgifterne, er den gode ide altså.tabt på gulvet. et eller
andet sted mellem beslutning og udførelse. Oh- Danmarkl
Følgende skinnebusmateriel er udrangeret og forventes
ophugget: Sm 1 og 3, Sp 1, 2 og 3; post- og rejsegodsvogn
D 75 er udrangeret

HHBG: Banen modtog sin sidste Ym-vogn, nr. 52 (med fører-
rum i begge ender) den 24. juni.

HHJ: Følgende materiel er udrangeret og for største parten
ophugget: Sm 2, Q 161, 180, 183, 192, Pl 149,226,227,
228. De fire C-vogne (nr. 25, 26, 27 og 29) er alle tilgået
MHVJ.

HP: Banen modtog sin bestilte Y-mellemvogn, Yp 55, fra
.Waggonfabrik Uerdingen AG.. den 24. juni. Denne vogn
samt Skagenbanens Yp-vogn kørtes fra Tyskland til Frede-
ricia af HHGB Ym 52. lFredericia afhentede en SB Ym-

vogn de to Yp-vogne, hvoraf den ene.sattes. i Hjørring.
Helt enkelt. Fr.a statsbanerne er indkøbt CP 3202, som
nu er omlitreret til HP Cp 31. Horne station nedsattes pr.

1. juli til T&S.
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HTJiOHJ: Odsherredsbanen tog sin fjernstyringscentral i

Nykøbing i brug den 15. juli; den fjernstyrede strækning
omfattede vcd ibrugtagningen: Svinninge-Vig. Se i ør,rigt
artiklerne andetsteds i tidsskriftet. HTJ C 25 forventes
solgi iil -t(olding Lokomotivkluh., oS OHJ C 216 er solgt
til "Helsingør Jernbaneklub"

LJ: Banen har købt TKVJ's sidste aktiv, motorlokomotivet
IVI 2 (tidl. Degerfors). Maskinen sættes først idrift efter
e-'r større istandsættelse. Banens nye store radioanlæg -
og det nye re,æslkringsanlæg på Nakskov station for-
ventes at kunne tages i brug i slutningen af cktober.
Nærrnere omta[e inæste nummer af .Jernbanen.

SB: Stationsbygningerne iRimmen, Hulsig og Højen udbydes
til salg; holdestederne blrvcr cjerefier omtrent sorn Nap-
stjert Banens Y-mellemvogn, Yp 1 ankom den 24, juni
(jvf. ovenforl,

VGJTVNJ: Nørre-Nebel banen har af statsbancrne købt CP

2835 og 3244

APB i likv.: Foruden den i ,,Jennbanen«. nr.3l70 - side 17

nævnte C 72 (skal være AHJ Dc 72), der solgtes af ophug-
ningsfirmaet til privatmand, som har forsogt at udleje
vognen til MHVJ, er af en anden privat købt AHJ Sm 14,

som stilles til rådighed for MHVJ. Det samme gælder
AHB C 45

*
Denne spaltes redaktører er: E, B. Jonsen (DSB) og P.

Thomassen (privatbanerne).

Foreningsnyt
Foreningens storudflugt 1970

Med smalsporbane fra forår til vinterens sidste sne

St. Bededags-aften, efter at de varme hvcder var indtaget,
rejste 50 DJK-medlemnrer nred >>Østersø-ekspress<< til Dlesden
i DDR for:rt studere de smalsporbaner. der endnu er i drift
d6r.

'furen fra Købcnhavn til Bellin Ostbf. foregik i reserveret
liggevogn fra DR. og pas- sarlt toldkontrol foregik uhyre
gnidningsløst. Et rnegeL idyllisk indslag i turen rar, da vi i
morgengryet passerede Kajgaden >>Am Strom<< r.ed Waruorr-
l-loden i Warnemiinde med alle de garnle huse rned gar.len
vendt mod floclen, spej)ende sig i denne.

Fra Berlin Ostbf, foregik rejsen videre rned motorroget
>>\/indobona<<, et tjekkisk-ltygget tog mcd kun 1. klasse og med
spisevoøn, hvor rnan bl. a. kunne få en ægte >;Pilzner<< endda
for danskc penge. som »Oberen<< kunne vcksle.

Ankomrnet til Dresden Hbf. blev vi rnodtaget af inspehtør
Fritz Hager fra Reichbahndirektion Dresclen satrt frau Ilse
Wiinsche fra Deutsche Reisebrrreau. der lik os indlogeret på
det helt nye ;>Hotel Krinigstein<<, et r.irkeligt flot hotel, der-
efter rniddag og b1'rundLur i ledbus og besøg på det kendte
trafiknruseum med originale gamle vogne og lokornotiver,
både for damp- og elektrisk drift sarnt spor\ogne m. m.

Dresden er jo en bv. der er i vældig genopbygning, høj-
huse. hoteller og boliger skl'der op, og gamle historiske byg-
ninger genopføres i den oprindelige stil, således slottet
Zwinger, et mester\'.Erk fra senbaroktiden med mange kunst-
skatte.

20

DR-damploko 99.1703 rned D.lK-;rcrtog (Radebeul Ost - 25
npril 1970). Foto: Åtiels Ronnesen

En ting. rnan lagde nrærke til, rar de rlange blorustelbede og

så den renhed, der var på gaderne. Pir Prager Strassc red vort
hotel var det komplet lrnniigt at finde så meget som en hen-

kastet tændstik, og da biltrafikken jo ikke står i forhold til
det. r'i kender. r'ar luften til at indånde. Til gengæld for
biler er by'en rig på spon.ejslinier. den længste over 2,1 km.
sii fo; r-ore sporvejsinteresserede nredlemmer.\'ar det et

eldorudo, sierlig hvis køreturen foregik med de nle tjekkisk-
brggecle >>Plagelrogne<<, der altid kørte trred 2 s:tmrnenkob-

ledc rnoton'ogne. så gik det hLrrtigt.

Det rar lidt orn byen; men vi skulle jo køre >>srnalspor<<, så

lørdag rnorgen efter kafferr alsted til Radel.leul Ost og derfra
rnecl 750 mnr sporridde til byen trIoritzburg, hvor vi siL det
historiske jagtslot rned porcelzens- og rnalerisamling for der-

efter :rt spise rniddag i skovreslauranten Waldschånke.

Derrne bane går' jo i en lrlasse kunet sottt ancire srrtåbaner;

men der var også det interesszrnte. at der på strækltingen var
krrdsning nred en spon'ejslinie. Strækningen var rrteget køn

rned rrdsigt til vinmarker i terrasser op ad bjergelre.

Søndag lnorqerr rtocl srnalsporbanen Freital Hainsbelg -

Kulolt Kipsdorf pir prograrnnret. Denne baue, der var' 26.3

knr lang. reEJnes 1'or der kønncste i DDR. og det tør siges, at
hel r':u'Kleinbane og natur forenet. Vi kørte fra Dresden fra
foråret nrecl udsorungne trzEer! grønne buske og blornster,
langs en rivendc bjergflod rled flere vandfald, stejle klippe-
\,ægge, stigninger' 1:33 og ku|r,eradius på 50 nr, så nåI rnan
sad i den sidste voglr. kunne rnarr se lokomotivet på clen anden

side kore den nrodsatte vejl Sruå hi'gJeclige stationer tæt op ad

de ste lle klipper.':egge, r'andkraner med røcle smedejerns-

Iygter. jo clen brne var en perle, og vi nåecle på bekostning
af neget kLrl endestationcrr Kurort Kipsdorf 53'1 m over
havet. og he: snrigte en \alll grog med rom goCt, rneclens

rran rrdenfor krrnne se vinterens sidste sne i det Sachiske

Svejts

Ved den afsluttende nidclag i D:esden talte hr. Hager orn

den glæde, det havde r'æret fol harn at vise os disse små,

kønne baner, som måske kr.rn kører til år 1975, og han over-
rakte vor forening en forgyldt model af DR's loko t1'pe

551c 22i og sluttelig omtalte han, at disse to baner hr.ert år'

blev besøgt af det samrne hold engelske jernbaneentusiaster,

og ud fra den begejstring, vore medlemmer udtrykte over be-
søget på disse DR-smalsporstrækninger, er der grund til at
udtale et >>Auf Wiederseherr<<. Thoke.



Kommende møder
og udflugter

Søndag den 4. oktober. Udfhrgt på »Varde-Grindsted Jern-
bane« (VGJ) med arbejdstog fremført af VNJ-damploko
nr, 9.

Planen for udflugter.r er:
København H. ........ ... (tog 17l»Aros<< )

Roskilde
Iiorsør ....
Odense
F rede ri ci a

Yeik: H ....... ank.

Yejle H. (tog 721) afg.

Ililletterrre er gyldige til rejse i trvenstående plan anførte

tog. Billet til kørsel lokalt på VGJ (arbejdstoget og tog 111 )

koster kr. 31,00.

Tilmeldelse skt'r ved snarest og senest lørdag den 26.

september - aL indsattte ovennævnte beløb på postgirokonto

1l 1006, aclresscret Dansk Jernbane-Klub, Tagensvej 169,

2400 København NV. Kvitteringsdelen, der skal medbringes,

ombyttes mecl kontrolbillet i togene. Bestil billet i forvejen -
billetkøb i togene koster kr. 5,00 ekstra - i tilfælde af sygdorn

o lign. r,il forudbetalte beløl: altid blive tilbagebetalt.

Deltagere, der ønsket' serveret >>cabaret<< (å kr. 16,50) på

>>Grand Hotel« i Grindsted, m:rrker' >>Krtport til modtageren<<

ncd et »\'I«: NB. ingen foludbetaling. (\{edbragt mad kan

oc:i indtages på hotellet.; .

Ior :nrclre tilslutningstider end de ovenfol anførte - se

:. fogplan<< eller' »Danmarks Rejseforbindelser<<1 for øvrigt

er S.P. Laursen, Randers parat til at hj:elpe - på telefon
(06) 42 6s 84.

firsdag den 6. oktober og tirsdag den 10. november kl. 19.30

i »Industripalieet«. Albanitorr'. 5000 Odense.

>>^{ften-jernbane-salnmenkomst<< med l.vsbilleder' »jernba-

nesnak<< o.s.\,.r arrangeret af DJK's fynske afcieling.

Søndag den 11. oktober. Udflugt på »Hirtshalsbanen« (HP)
oo bcsøg p'' svovlsyrefabrikken i Nørresundby. arrangeret af

DJK'' rrordjrske afdeling.

Planen

I{jørring
Hirtshals

Hirtshals
Hjørring

for udflugten er:

.. (tos 683) afg. 9,40
ank. 10.05

lil::r:::::l ii,i i? i3

Hjørring (tog 70) afg. 13.25

Nørresundbl' ank. 14.00

Tog 683 oprangeres således: Diesellokomotiverne 11 og

13 - CP 31 - C - C - EH { godsvogne. Arbejdstoget op-

rangeres af dieselloko 11 - C - C - EH.

Busfolbindelse fra Nørresundby st. til svovlsyrefabrikken.

I Nørresundby vil et af svovlsyrefabrikkens damplokomoti-
ver (spolvidde 785 mm, Jung 1914) være opfyret og køre

rundt på fabriksområdet for fotografering. Efter besøget bus-

forbindelse til Aalborg st.

Såfremt tiden tillader det, og der er interesse derfor, kan

der arrangeres bustur for besigtigelse af FFJ damplok 34,

der henstår på en legeplads i Aalborg.

Pris for deltagelse er kr. 25,00. Tilmeldelse sker ved sna-

rest og senest mandag den 5. oktober at indsætte beløbet

på postgirokonto 109617, adresseret S.P. Laursen, Falkevej

7, 8900 Randers. Kvitteringsdelen, der skal medbringes) om-

byttes med kontrolbillet i toget.

Søndag den ll. oktober. Udflugt med >>gammelt« S-tog til
Hillerød, arrangeret af >>Sporvejshistorisk Selskab«.

Afgang fra København H. kl. 10.07 - ankomst til Hillerød
kl. 10.4.+; retur fra Hillerød kl. 11.14 - ankomst til Køben-
l-ravn H. kl. 12.33 (på hjemturen længere ophold i Birke-
r'ød, Holte og Lyngby). Særtoget oprangeres af S-togsmate-

riel af 1. og 2. Ievering (1933/36).

Tilmeldelse sker ved at indbetale kr. 12,00 på postgirokon-

afg. 7.05
_ 7.26

8.20
10.03

10.42

1 1.00

1 1.02

B. 10

8.50

R-anders (tog 928) afg.
[,ang:i ........ ... ank. 8.45

\/arde H. ...... (tog 1341)
Esbjerg

Esbjerg (tog 339)
Fredericia

l'redericia (tog 1078)
Odense
Korsør ........
Roskilde (skifte i Korsør til tog 1086) ...
København H. .............

I e.sst__+ v.JJ
11.49 1 1.00

Brande (sær'tog) afg. 12.0.5

Grindstecl .......... ank. 12.50

frokostpa use

Grindsted ..... (arbejdstog) afg. 14.0O

Varde Vest ank. 16.15 -
afs. 16.56

ank.17.12

afs. 17.14
ank. 18.43

afg. 18.54

ank. 19.35

ank.21.25
ank. (22.52)
ank.22.56

Varde H. ......... (tos 111)
Grindsted

Grindsted (tog 1523)
Silkeborg
Randers

afg.
ank

t7.04
18.04

19.09

20.31

21 .58

afg.
ank
ank

Silkeborg ......... (tog 1571) afg.
Århus H. ..... ank.

20.55
21 .50

Særtoget: Langå-Brande-Grindsted oprangeres af IVIH\/J-
nateriel: ETJ M 4 SB B 11 HHJ C 27 eller APB
l.[ 1 - FFJ ]{ 1210 - SB B 11. Arbejdstoget på VGJ opran-
geres af: Damploko VNJ nr. I - DSB ECO samt VNJ eller
DSB CP-vogne. Særtogsanmeldelser r.il blive udleveret. (NB.
Der er afsat god til »fotostop<< på strækningen mellem Grind-
sted og Varde. Bemærk at toget gennemføres til Vestbane-
gården).

Pris for deltagelse er:
Fra København og Roskilde ......... kr. 88,00
Fra Korsør kr. 82,00

Fra Odense kr. 66,00
Fra Fredericia ......... kr. 50,00
Fra Århus og Randers kr. 54,00
Fra Silkeborg kr. 44,00
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j; tråår'?i"i1Ti'fft§porvejshistorisk selskab' Uplandsgade 
SA LG S

Onsdag den 21. oktober kl. 20 i >>Karnaplrcn<<. Niels Hem-
mingsens Gade 10. underetagen (lille sa1) . I 153 Køben-
]:avn K.

Foreclrag af direktøren for »DDR's trafikrepricseltation i
Danmark<<, Dr. H. Kiihne, onr >>Deutsche Reichsbahn<,

Opnrærksonrheden henledes på, at foredraget er på tysk.

l.

Boganmeldelse

J. Guldbæk Christensen: DSB-Old-Timere i model, Signal-
postens Forlag, København 1970. Pris: Kr.79.50. (Se

anon<e :rndensteds i tidsskriftet).

På nær nogle {or længst udsolgte snrålråndl;øger onr rle

rcnt tckniske prolllemer ved modclbaneb;'gning. har det
lridtil r''eret snr:lt rned litteratur orn nrodelbaner på dansk.
Det er et glædeligt tegn på, at intcressen for modelbaner
cler er tid synes zlt have ræret stagnerende. igen er i stignine.
rt Sigri.rlpostcrrs optirnistiske udgiver rru har turdet eive sig

i lag med udgivelsen af et virkeligt betvdeligt r'ærk om mo-
clell;ancblgrring. der sarntidig er af stor interessc for alle.
cler er inlcressocde i egentlig jernbaneclrift.

Bogen er i stort Iormat og på nydeligt papir. os indeholdel
en meget iang r'ække fortr.r:ffelige Vogntegninger og teqnin-
gel af enkeltheder, der har betydning for modelbvggeren.
Herudover el der en lang række tildels lidet kendte billedel
af dissc garrrle rogrre og en clel gode togbilleder. hvor man
}:an se vogr)ene. Billederne er gennemgående gode. merr

enkelte iiclt blegt gengirtre. Hvorfor der er gengiret en del
privatb..rnc'billeder. ved jeg ikke. da det drejer sig om DSI3-

vogne. 1l)en også disse lrilleder er ir.rtcressante \Iedens bille-
cierne lrirde har irrteresse for modelbvggerer). og den cler kun
cr intert'sscret i egerrtlige jernbaner. er teksten, del i ovrigt
er uclmær'kct. udelulil<ende aI interesse {or ltodelby seeren.
Da lrogen på flere måder er lagt an således at den båcie
girer ophsnirrger orn de gamle vogne selr', og om hvorledes
rrran skal blgge disse efter, sar,ner jeg i teksten et afsnit om
starshanernes vosnpark i tidligere tid, hvor mange der hal
r'æret :r{ tlissr: r,ogne. }rvorledes de Jrlev anvendt. og hvor
lzerrge de har eksisteret: men måske ville det have gjort
bogen alt [or stor og kostbar, og vi karr jo så håbe. at for-
Iatteren ellel en anden senere vil supplere med disse oplvs-
r.'!rnger.

Birger Wilcke.

*

Foreningens rnedlenr A. E. Kurland har udgivet err l.ros:

,>Privatbanemateriel 1« med et udvalg af fotografier, beskri-
velser og tegninger af rullende materiel fra danske privat-
baner (eksisterende og nedlagte). Bogen. der r.il være til
lige stor glæde for modclbyggert: som jernbaneentusiasIer.
er på 38 sider i forrnat 29. 7 cm X 21,0 cm og indbundet
i en kraftig papirindbinding med spirahyg. Tegninger er
trykt på svær karton, hvilket gør lrogen behagelig at :rrbejde
ured ved modelbygning.

>>Privatbanemateriel 1« katr bcstilles ved indsættelse af
kr'. 15,00 (inkl. porto og MOMS) på postgirokonto 17 2078,
adresseret A, E. Kurland, Børnehøjen 24, 4OOO Roskilde.

EBJ.
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Nye Postkort:

Attet har vi for øset postkort-serierr rrred følgerrde ottt:
lnotrl,er:

DSB 26: DSB A 159 (Ilartrrrann 1534/lUBB)
Ode:rse, au3ust 1970.

DSts 27: Dr: jl,dsJ<-fvenske Statsbaner B 45 (Stephensorr

1923/1869).
Oclense, august 1970.

DSB 28: DSB Fs 263 (Hartrlrann 1:137llt3B8)
Odense, august 1970.

DSB 29: Dc jydsk-fyenske Statsbarrer G 78

(Esslingen 1440/1875).
Odense, august 1970.

DSB 30: DSB Hs 363 (Hartnranrr 1539i 1BB8)

Odense. augus[ 1970.

DSB 31: DSB O 318 (A. Borsie +650/1898)
Odense . aug-ust 1970.

DSB 32: DSB P 125 (Hohenzollenr l98/1882)
Odense. august 1970.

DSB 33: DSB 931 (Schrvartzkopff .+458/1910)

Odense. august 1970.

Dc albilclerlc lokorrrotive; er alle forbelroldt .Jelnbane-
u t tt\ec r

Kortene. cier kostcr 1,2:l kr. pr'. stk.. kan bestilles ved på
pÅ postgirol:ottto 13 53 13, adrcsseret tll Ole-Chr. M.
Pltttrt, Rattt:tLr.sgnde 9,1V.,2200 Køben.ha.utt 1y', at ind-
s.ette beløbet for kortene * kr. 0,60 til porto Bestillingen
bedes anfort bag på talonen til rnodtagererr

l-or Iiebhar,ere:

>'Tilbrrclslistr lrr i<r er rrdkonuneL. og der indeholder
lllange nve intere:sante tilbud pir reglernenter', køreplaner.
billetter r:tc.'filbudslisten kan rekvileres hos Ole-Chr.
Plurrr, Rrnttznusg«de 9. IV., 2200 Kabetthautt Å'. ved ind-
;trtdelse af B0 ore i frinm:rker.

Salgsafdelirrgen tilbyder i ovrigt:
ljenestekøLe1:lan Irzr l968/69 for APB (den
sidste ) kr 8.00
'fjenesieJ<øreplan fla RØHJ efter ! 950 kr 6.00
§{atcrielfortcgnelse fra APB fra 1923 (alle
clanrirlok fra APB er rned) kr. 20,00
100 stk forskellige billetter fr:r Dannrarks .Jerrr-
bancr rnange sjzeldnc .. ..........,.. kr 10,00

15 [orskelligc lokalkøreplaner fra danske
privatbauer bl. a. KRJ ornkr. 1929 og HFHJ
fra ca. 1940 .. ... kr. 10,00

Det ovenrrltvnte kan bestilles vecl indsættelse af beløbet
svarende til de ønskede )>sager<< f kr. 1,50 pr. forsen-
delse pir postgirokonto 13 53 13, ndresseret til OIe-Cht.
Plum, Rarttzausgade 9,1V.,2200 Københaun N.

P.S. Disse tilbud gælder til og rled 1 5 oktober 1970

P.P.S. Vi gør på grund af flere henveudelser oprnær'ksonr
på at Salgsafdelingen gelne ekspederer varer til enhver.
der læser >> f ernbanen<<.

,)



Ny service for jembane-entusiaster

Har De nogensinde stået ved en gammel udrangeret vogn
og funderet over hvilken historie netop den vogn har bag
sig, eller har De stået rned nummeret på en tyrkisk eller
anden udenlandsk vogn og ikke har vidst hvilket litra den
pågældende vogn havde? Eller måske haft brug for en kom-
plet omlitrcrings- og udrangeringsliste for QH/QR-HJ-GkIm-
vognene eller hvilken som helst anden dansk vogn fra 1892

og op til dags dato?

Det cr for Dem og mange andre, der nu er oprettet en

ny service under navnet >>Dansk Jernbanearkiv«. 250 kg
l<artotekskort salnt en ny hulkortmaskine står til rådighed for
alle, der mangler et udrangeringsår. en specialvogns tidligere
litra og nummer eller kort sagt alt, hvad der er foregået
>>niateriel-teknisk« ved DSB siden 1892. I arkivet er også
oplysningcr om forshydninger i materiellet hos de fleste af
Europa's jernbaneforvaltninger indenfor de sidste ferrr år.
Fra arkivet kan desuden leveres tegninger i 1:87 (HO-
rnodelbanestørrelse) af næsten samtlise vogne ved DSB siden
I 892.

Har Dc blot enkehe spørgsmåI, er det ikke dyrere at be-
nytte arkivet end at sende et brev med spørgsmålet og ved-
Jægge en frankc;et svarkonvolut. Ved større liste betales et
grundgebyr på kr. 2. . sarnt hr. 2. for hver påbegyndt antal
it0 r,o3::e, De ønskel udrangeringsår, omlitreringer og des-
lige for. Tegningerne koster kr. 5. pr. stk. Beløbet kan til-
sendes på postanvisnine eller i anbefalet brer,. Helst ikke
frimærker. Forespørgsler kan også rettes pr. telefon (03)
89 45 85 mandag til fredag kl. 20.30 t;l 21.30.

Af forskellige tekniske grunde kan udrangeringsår efter
I95B på almindelige lukkede og åbne godsvogne og privat-
ejede vogne først »leveres<< efter den 25. oktober 1970.

Hermed håber jeg at have afhjulpet et stort savn blzLndt

clanske jernbaneentusiaster.

»Dansk Jernbanearkiv«,
»litreringsteknisk afdeling«,
Per Topp Nielsen,
Rådhusgade 17.

4990 Sakskøbine.

SJl:asPumstDgPt
MARIBO-BANDHOLM

Vore to museumsbaners beretning om driften i
sæson 1970 følger i næste nurnmer af »Jernbanen«,
der udsendes ca. 20. november.

Jernbane - sidste nyt -
kort fortalt
For at kunne dække det stigende befordringsbehov der op-
står, n:ir DFDS-ruterne København-Århus og København-
Ålborg indstilles med udgangen af september, har stats-

banerne besluttet at indsætte et nyt direkte nateksprestog

mellem København og Ålborg fra vinterkøreplanens ikraft-
træden den 27. september. Samtidig gennemføres en rækkc

køreplansforbedringer for dagforbindelser til og fra Nord-
jylland.

Der etableres (lorsogsvis) følgende ny natforbindelse: Tog
9l: København H. (alg. kI.0.05) Ålborg (ank. kl. 7.50) og

tog 48: Alborg (afg. kl. 0.05) København H. (ank. kl.
7.55). Togene- udveksler kun rejsende på Odense, ÅrhLrs H.,
Randers og I{obro stationer -- løber første gang natten efter
27 19 og derefter daglig med undtagelse af visse dage i høj-
tiderne - og oprangcres af maksimalt fire overførselsvogne)
nemlig -\Bv Bg. Bf WL (hris sådanne ikke kan skaffes.

da yderligere ef[er behov Bf).

Der etableres endvidere følgende nye dagforbindelser: f,yn-
tog »Østjyden<<: Tog 67 r,iclereføres daglie til Ålborg (ank.
kl. 2.13) I tog 42 udsendes daglig fra Ålborg (afg. kl. 5.35)

togene udvekslel rejsende i Randers og Hobro. Tog 947
(hverdage) Århus-Randers (med forbindelse fra København
H. (afg. kl. 10.05) ovcr >>Hurtigruten<<) r,idereføres til Ål-
borg (ark. kl. 17.01); toget gives standsning i Ho};ro, Arden
og Skørping; forbindelsen findes allerede på søn- og hellig-
clage (tog 1947). Tog 54 (ny forbindelse til færge 360 (»Hur-
tigruten<< ) sarnt til tog 60 >Storebælt« ) : Ålborg (afg. kl.
11.20) Århus H. (ank. kl. 12.52) Århus Havn; toget

løber daglig undtagen visse dage i højtiderne og gives

standsning i Hobro og Randers.

Der udsendes et indlæg til publikumskøreplanerne for vin-
terperioden med oplysning om de nye forbindelser, I forbin-
delse mecl overgang til sommerkøreplan 1971 påregnes der
etableret ydcrligere direkte forbindelscr mellem København
og Ålborg ved videreførsel af togene 17188 »Aros«. tog 45

>Lillebælt<< og tog 60 >>Storebælt<< mellem Århus og Ålborg
og v.\.! således at sidstnævnte by'vil blive betjent af seks

daglige lyntog i hr.er retning EBJ.

STEAM RAILTOUR OF DENMARK
Der er nu åbnet mulighed Ior »individuel<< deltagelse i nogle

af den engelske forening »The Railwav Enthusiasts' Club«'s
udflugter med damp.

Tirsdag den 22. september: Kørsel med litra S: København
H. (afg. kI. 8.32) til Helsingør (besøg på >Teknisk Mu-
seum<< m.v.) retur via Hillerød til Hellerup (ank. kl.
15.58). Kr. 29,00 (inkl. entr6).

Onsdag den 23, september: Kørsel med litra C: Køberr-

havn H. (afg. kl. 9.01) til Stubberup (Fakse Kalkbrud):
r-idere til Fakse I-adeplads (smalsporloko) og (bus) til Store

Heddinec retur til København H. (ank. kt. 16. l5). Kr.
37,00.

Torsdag dere 24. september: Kørsel med litra E: Køben-
havn H. (afg. kl. 8.15) til Maribo (kørsel med >>Xluseums-

toget<( og besøg på »Ålholm bilmuseum«); ophold i N:rstved
(\{aglemølle papirfabriks damploko) tettrr til København
H. (ank. kl. 19.03). Kr. 54,00 (inkl. entr6).

Lørdag den 26. september: Kørsel rncd \/N.l nr. 9: Es-

bjerg (afg. kl. 6.58) til Nørre Nebel og retur til Esbjerg
(ank. kl. 12.57). Kr. 22,00.

Billetter til turene den 2219, 2319 og 2419 l'øbes gennem

>>Informationskiosken<< på Københavrr H. og til den 2619

gcnnern Esbjerg station. Yderligere oplysninger kan fås hos

Salgskontoret lor persontransport, tlf. (01) 1+0400 lokal
2646. Reinsmark,

2f



MODELJERN BAN EBYGGER OG JERN BAN EENTUSIAST:

J. GULDBÆK CHRISTENSEN

DSE
E*T'IA/1ElR

I NiJ'ODEI

BOGEN FOR DEMI
Den store dansl«e
håndbog om
bygning af jern-
banevogne i model

208 sider

Format A4 (210x297 mm)

lndhold:
M odelbanehobbyen

Byggevejledning med naesten

300 illustrationer i foto og streg:
Vognkassen
Træ-på-træ metoden
Karton-på-træ metoden
Plastmetoden
Metalmetoden
U ndervognen
Taget
Detaljerne

Værkstedstips

Limoversigt

N EM -normblade
Skalategninger i 1:87 med alle
data og rigt illustreret.

Solid indbinding

Ptis kun kr. I$,50
SIGNALPOSTENs forlag

(kr. 69 + moms)

Kan købcs hos Nyboder Hobby, Kronprinsessegade 51, 1306 København K, hos boghandlerc - eller ved indsæt-

telse af kr. 79,50 på giro I 47 22, SIGNALPOSTEN, Dalbyvej 12,2700 Brønshøj - så kommer boqen med posten.


