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KAMPER & SøN

Maskinværksted

Vesterbrogade 7 - Maribo
(03) 88 10 6e

MARIAGADE _ AI,'TOVÆRKSTED
Volvo-Service

ved Helge Sørensen
Maribo - (03)8813 53

DANSK LANDBRUGS ANDELS

MASKININDKøB

Skibevej 2-4930 Maribo
(03) 88 06 33

KøBMAND SKELBÆK

Vesterbrogade 19 - Maribo
(03) 88 02 13

LEIF JENSEN _ GLARMESTER

Vestergade 52 - Maribo

(03) 88 06 12

MAGASIN MATZEN

Torvet 2 - Maribo

(03) 88 00 85

A/S P, HATTEI{ & G0,

MARIBO _ NAKSKOV

DALGAARD AUTO-KONFEKTION

Vejlebyvej 18 - 4970 Rødby

(03) e0 83 07

A/S DANEXIM
lnternationale Transporter

Padborg - (04) 67 33 16

Filialer:
Kruså - Gedser - Rødbyhavn - Flensburg

C. C. WINTHER

Blikkenslager

Maribovej 39 - Nakskov
(03) 92 12 29

Erik Hare

AUTOVÆRKSTED _ ESSO SERVICE

Wichmansvej - Nysted
(03) 87 11 00

ANTIKVITETER _ MALERIER _ ÆGTE TÆPPER

[vmG$flRltll
Stokkemarke - (03) 91 11 76

Se Dem for,

når De går over gaden.

N. A.

Ta' en tur med

MARIBO _ BANDHOLM

Veteranbanen

M. A.

- AUTOSKÅNEBETRÆK _

Køb direkte fra fabrikken:
INTRA-AUTO

Hovedvei A7 - Nørreballe

Ring (03) 88 92 65 og få et tilbud til Deres vogn
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DANSI( JERNBANE.I(LUB

FORENINGEN STTFTET 15. JANUAR 1961

Foreningens generelle adressei
Dansk Jernbane-Klub,
Nakskowej 62 A, 2s00 Valby
Trf. (01) 46 22 s5.
(normalt kl. 17-19)

Formand:
Politiadvokat Birger Wi lcke,
Søbakken 24, 2920 Charlottenlund
Tlf (01 66) ORdrup 2209.

Kasserer:
Regnskabschef Mogens Bruun,
Ahornvej 18, 3650 ølstykke
Tlf. (03) 17 88 04

15 38 30,

Når tre privatbaner har
jubilæum...

I 1974 har ikke mindre end tre af de resterende tretten danske privat-
baner jubilæum. Lollandsbanen fyldte den 1. juli 100 år, Hads-Ning
Herreders Jernbane blev den 18. juni 90 år og Odsherreds Jernbane
blev 75 år den 18. maj.

Disse tre privatbaner har gennem tiden været blandt landets tørende
privatbaner på forskellig måde. Lollandsbanen var den første privat-
bane, der anvendte dieselmotoren til at tremløre tog med herhjemme.
Tilmed var det LJ, der fik det første diesellokomotiv i Danmark ved
købet at LJ M 1 i 1923. LJ var også først med lynettetogene i 1965.

Odsherreds Jernbane har gennem de seneste 25 år kunnet udvise
meget forskelligt materiel, hvori man fra ledelsens side med held har
skabt god komfort for de rejsende. OHJ er således den eneste danske
privatbane, der kan køre persontog med "rigtige" personvogne, der er
tidssvarende og gennemmoderniserede. I 1975 får Odsherredsbanen
tilmed nye lynettetog, der skal erstatte de svenske skinnebusser.

Hads-Ning Herreders Jernbane tører sig heldigt an ved at have ud-
sigt til at blive et vigtigt trafikled i nærtrafikken ved Arhus. De store
rejsetal, der de seneste år er opnået ved udvidelse af køreplan for
tog og rutebiler, viser behovet for banen.

Lad os håbe, at et samarbejde mellem Arhus kommune, DSB og
HHJ vil løre til, at den offentlige trafik i og omkring Arhus må blive
planlagt på en god måde for fremtiden.

De tre jubilerende privatbaner har hver et opland og egn at betjene,
og alle tre steder i landet har folk påskønnet det at have en bane.

Jeg håber, at mange er enige med mig i ønsket om, at banerne
fremover vil få gunstige forhold til at udføre deres mission som uund-
værlige led i den offentlige trafik.

Ole-Chr. M. Plum

Vort forsidebillede:
To jubilerende baners tog mødes i Asnæs, 18. mal 1974. Ved Odsherreds Jern-
banes 75 års jubilæum havde Lollandsbanen udlånt et lynettetog til OHJ (se

Dansk Jernbane-Klub,
Kassereren,
Ahornvei 18. 3650 ølslykke,

øvrige bestvrelsesmedlemmer:
lngeniør E. Hedetolt
Sargschef Erik B. Jonsen (næstformand),
Niels Christian Lind,
Politibetjent Finn Beyer Paulsen
(sekretær),
Lærer Ole-Christian M Plum.
Afdelingsingeniør H. O Thorkil-Jensen,
Overtrafikassistent K. Vahl,
Grosserer Povl Yhman

OJK'S nordiyske aldeling:
lngeniør E Hedetoft,
Mågevej 14, 9000 Alborg
Tll. (08) 13 16 26

DJK's midtiyske aldeling:
Uffe Andersson,
Murervej 9, 8900 Randers,

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

Museumsbanen Maribo Bandholm:
lnformation og bestilling af særlog:
Povl Yhman,
Vesterbrogade 179, 1800 København V
Tlf. (01) 31 98 16.

Marlager-Handest Veieraniernbane:
lnlormaiion og bestilllng al særlog:
Stationsforstander K. Bertelsen,
Skolevænget 25, 9550 Mariager.
Tlf. (08) 54 10 59.

Medlemskontingent lor året 1974:
Ordinære medlemmer ........ kr. 40,00
Juniormedlemmer (unde|l8 år

d 1 januar 1974) .......... kr. 30,00
Optagelsesgebyr kr 5,00
lndmeldelsesformular kan rekvireres
hos sekretariatet (se øverst) - og kon-
tingentindbetalingen sker på det under
.Kassereren" angivne postgironummer

iernbanen
Nr. 3 - 1974

14. årgang
Bedaklører:
Salgschef Erik B. Jonsen (ansvarsh.),
Esthersvej 19 B, 2900 Hellerup.
Tlt. (01 43) HElrup 6850.

Lærer Ole-Ghristian M Plum,
Griffenfeldsgade 56, 4., 2200 Kbh. N.
Tlf. (01) 39 33 12.

Annonceekspedition:
Otto Danielsen,
Gefionsvei 5 B, 3060 Espergærde.
Tlr. (03) æ 18 60.

NATIONAL-TRYKKERIET. KBH. N.

i øvrigt side 19). Foto: Ole-Chr. M. Plum



ENGDAHL's RADIO + TV SERVICE

Rødby Havn

Butik: Havnegade 37

(03) 90 50 12

ROBERTS GRøNTHANDEL
ved Herman Pedersen

Suhrsgade 1 - Maribo
(03) 88 07 83

KJELD øRVAD
Cykler - Knallerter - Motorcykler

Hovedgaden 14 - Horslunde
(03) 93 50 75

HOLEBY BLOMSTERFORRETNING
V. S. Roerholt

Øslervej 14 - Holeby
(03) 90 61 19

SPEDITION - PAKNING _ FORSENDELSE

(03) 88 e2 00

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

Ta' en tur med

MARIBO_BANDHOLM
MUSEUMSBANE

S. Hastrup Jakobsen

Kvalitetsmøbler - Gulvtæpper
MøBELMESSEN

Henning Steffensen
Østergade 52 - Rødby

(03) 90 10 57

WERNER SøRENSEN
Fjernvarme - Centralvarme - Oliefyr

Gas-Vand-Sanitet
Vestergade 19 - Sakskøbing

(03) 8e 43 34

BP LOLLAND DEPOT

Evald Jørgensen

Havnen - Sakskøbing

(03) 8s 44 1 1

Reserveret

Hilsen F. lrner

»REVISIONS-KONTORET«

ved M. Steensborg

Monradsvej 12 - Maribo
(03) 88 07 39

LYSKOPI
Alt duplikeres, fotokopieres

og alt i lystryk

Vestergade 52 - Maribo
(03)8811 84

H. L. JøRGENSEN
Radio og fjernsyn

Eget reparationsværksted
Søndergade 8 - Sakskøbing

(03) 89 43 08

GARNBODEN

Vestergade 30 - Maribo

(03) 88 14 70

Køb møbler i

HOLEBY MøBELFORRETNING

Østervej 13 - Holeby

(03) 90 60 04

øSTERGADES BRODERIMAGASIN

Ellen Rasmussen

Østergade - Maribo

(03) 88 01 06



Jernbaneforbindelsen over
Guldborgsund
Al Ole-Chr. M. PIum

Den 29. marts 1873 fik Privatbanken koncession ly-
dende på "Anlæg af en Bane fra Nykjøbing paa Fal-
ster over Guldborgsund forbi Saxkjøbing og Maribo
til Nakskov med en Sidebane fra Maribo til Rødby
samt paa Drift af disse Baner i Forbindelse med Ba-
nen fra Nykjøbing paa Falster til Orehoved".

Angående forbindelsen mellem Lolland og Falster
bestemte koncessionens § 1: "Forbindelsen over
Guldborgsund mellem Lolland og Falster tilvejebrin-
ges ved Afbenyttelsen af den sammensteds nærvæ-
rende Bro efter fornøden Overenskomst med Amts-
raadet, indtil Forholdenes Udvikling maatte gjøre Til-
vejebringelsen af en egen Bro for Jernbanetrafiken
nødvendig".

Der blev indledt forhandlinger med Maribo ,Amts-
råd om benyttelsen af den tilstedeværende KonE
Chr. 9.'s bro for jernbanetrafikken, og i november
1873 meddelte amtsrådet, at man godt kunne be-
nytte broen til jernbanetrafikken, hvis broen blev for-
stærket og forandret. I Vinteren 1873174 kunne man

imidlertid ikke påbegynde denne ombygning af bro-
en, og fra flere sider fremkom der nu ønsker om, at
der blev bygget en egen bro for jernbanetrafikken.
At bygge en ny jernbanebro måtte synes som den
eneste rationelle løsning på spørgsmålet, da benyt-
telsen af den e.<sisterende bro som skinnevej ville
blive generendc for de forskellige arter af trafik. Ud-
giften til en n), bro ville imidlertid være på mindst
200.000 Rdl., mens ombygningen af Chr. 9's bro ikke
ville koste mere end en trediedel af det nævnte
beløb.

Overvejelserne endte med, at Privatbanken be-
sluttede sig ti lat lade en selvstændig jernbanebro
bygge. Broarbejdet med tilhørende dæmninger etc.
blev givet i entreprise til tømrermester A. T. W. Schei-
tel og entreprenør H. J. Hansen, der også ud'førte
jernbaneanlægget på Lolland. Midterpartiet af broen
skulle være af jern, i form af en svingbro, mens den
øvrige del af broen skulle bygges af træ.

Det var ganske klart, at dette broarbejde, der
først kom i gang i foråret 1874, ikke kunne fuldføres
til det tidspunkt, da Lollandsbanen skulle åbnes.

Tog tra Nysted på iernbanebroen over Guldborgsund i 1911. Arkiv OCMP



Trafikken mellem Falster og Lolland måtte derfor
midlertidig finde sted pr. vogn via den tilstedevæ-
rende vejbro.

Arbejdet blev dog fremmet mest muligt, og alle-
rede den 1. oktober 1875 kunne den nye bro ibrug-
tages af jernbanetrafikken.

Denne bro fik ikke nogen lang levetid. Kun det
midterste af broen, selve svingbroen, var bygget af
jern på en stor granitpille som underlag. Resten var
- som nævnt - bygget at træ, og i årenes løb måtte
der fornyes og forstærkes på trækonstruktionen til
stadighed. Reparationsarbejderne blev udført på en
sådan måde, at det meste af det gamle træværk bi-
beholdtes, mens nyt blev tilføjet, og efterhånden fik
broen et udseende, der var alt andet end pynteligt.
Svaghederne ved det gamle træværk var synlige, og
hos publikum opstod der nogen frygt for, at broen
ikke mere var tilstrækkelig solid. Det blev derfor i

1889/90 overvejet, om det ikke var rigtigst at bygge
en helt ny bro af mere holdbart materiale. Fra LFJS'
side var der naturligvis foretaget alt fornødent for
at bevare broens sikkerhed, men man kunne ikke se
helt bort fra publikums ængstelser. Tilnred måtte
man tage i betragtning, at den sværere drift på Fal-
ster, som ville blive en tølge af overgangen til stats-
drift ,tillige ville få indflydelse på driften på Lolland
og altså over Guldborgsund. Derfor besluttede LFJS'
bestyrelse sig til at søge tanken om en ny bro reali-
seret.

Først overvejede man at bygge en helt ny bro syd
for den eksisterende, og et projekt blev udarbejdet.
lmidlertid ville omkostningerne for den påtaenkte bro
blive mere end en mill. kroner, og derfor måtte det
undersøges, om det ikke ville være muligt at bygge
i den eksisterende brolinie, således at svingbroen og

:\

begge landdæmninger kunne være til nytte for den
ny bro. Endvidere måtte man undersøge, om det
eventuelt kunne lade sig gøre at bygge den nye bro
uden at forstyrre trafikken og uden at det ville blive
nødvendigt at bygge en kostbar interimsbro.

Der fremkom to projekter, der begge kunne løse
opgaven. Det ene gik ud på at bevare det gamle træ-
underlag, der under vandet havde holdt sig fuldstæn-
d;g ubeskadiget og frisk. Derpå skulle så bygges en
overdel af jern, hvilket kunne udføres for en ret ringe
bekostning. Ganske naturligt blev der dog fremsat
tvivl, om ikke træværket under vandet i tidens løb
kunne udsættes for angreb af pæleorm, og i rigs-
dagssamlingen 1891-92, hvor sagen behandledes,
Iorerak man da en plan, hvorefter en ny bro af be-
ton og jern - med bibeholdelse af den eksisterende
svingbro - kunne udføres for en sum af 465.000 kr.

vember 1969 Foto: Tom Lauritsen
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Nykøbing F/. stations beliggenhed i torhold til den nye kombinerede vej- og jernbanebro over Guldborgsund. Den nye
bros beliggenhed i lorhold til de tidligere broer ses også.

6

43 o.

I
I

o

LJ nr. 19 med udflugtstog på Kong Frederik 9.'s bro, 2. no-

Tegning i lngeniørens Ugeblad, nr.1011963



Tanken i projektet var at gøre den nye bro så
meget bredere end den eksisterende, at man på

siderne af den kunne vinde plads til fundering af de
piller, der to og to indbydes forbundne skulle bære
den nye overbygning. Samtidig kunne man så benytte
den gamle bro som stillads, stykke for stykke og fag
for fag kunne den nye overbygning så anbringes, og
de tilstedeværende dele af den gamle bro fjernes.
Herved kunne den opgave, der var stillet om, at bro-
bygningen skulle kunne udføres på en sådan måde,
at jernbanedriften uforstyrret kunne fortsættes, løses.

Arbejdet blev ved licitation overdraget til Smith &
Myggind, København, for overbygningens vedkom-
mende og for underbygningen til Philip Holzmann &

Co., Frankfurt am Main. Dette firma kunne - på grund
af sit store materiel og rige kendskab i den art vand-
bygningsarbejder - tilbyde at udtøre arbejdet væsent-
ligt billigere end andre.

Broen skulle efter kontrakten være færdig inden
den 1. december 1894. Bygningen påbegyndtes i

april 1893, og man fortsatte uden nogen uheld, og
uden at banens drift forstyrredes, således at den nye
bro allerede 17. oktober 1894 bar overalt.

Da planerne om anlæg af en statsbane til Rødby
kom frem i slutningen af trediverne, var spørgsmålet
om, hvorvidt den nye bane over Lolland skulle for-
løbe direkte fra Orehoved til Rødby eller udgå fra
Nykøbing Falster genstand for dybtgående over-
vejelse i statsbanernes ledelse. Disse overvejetser
resulterede i linieføringen fra Nykøbing, hvilket der
også blev givet udtryk for i det i november 1940

f remsatte lovforslag om Fuglef lugtsliniens tiiveje-
bringelse, hvori det bl. a. hedder, at ministeren for
offentlige arbejder bemyndiges til for statsbanernes
regning »at anlægge en enkeltsporet jernbane fra
Nykøbing Fl. til Rødby Havn med bro over Guldborg-
sund".

Beslutningen i 1941 om al tøre banen over Nykø-
bing ville medføre bygning af en ny jernbanebro over
Guldborgsund. lmidlertid b!ev udførelsen af Fugle-
flugtslinien forsinket på grund af 2. verdenskrig. Ved
krigens slutning i 1945 var det umuligt at sige, hvor-
ledes forholdene ville udvikle sig i Vesteuropa, hvor-
for man fra dansk side besluttede at indstille anlægs-
arbejdet.

Behovet for Fugleflugtslinien viste sig snart igen,
og i 1955 afgav et udvalg, nedsat af DB og DSB, be-
tænkning angående genoptagelsen af arbejderne på
Fuglef lugtslinien.

I midten af 1958 var man nået så langt, at den dan-
ske trafikminister og den den tyske trafikminister
kunne underskrive en overenskomst vedrørende fuld-
førelsen af Fugleflugtslinien. I denne overenskomst
var der bl. a. anført, at anlæggene skulle være fær-
dige i foråret 1963.

Arbeldet blev omgående genoptaget. Med hensyn
til broen over Guldborgsund indgik man et sam-

arbejde med vejmyndighederne i Maribo amt og
Nykøbing Fl. kommune, da de i forvejen havde drøf-
tet at få den daværende ca. 100 år gamle vejbro
over Gulclborgsund, Chr. 9.s bro, erstattet med en
ny og tidssvarende bro.

Der var i tidens løb lavet adskillige forslag til en
placering af en ny jernbanebro over Guldborgsund.
Et forslag om at anbringe den nye bro syd for den
gamle jernbanebro blev foretrukket. Da der tilmed
nu var finansiel mulighed for at bygge en kombineret
vej- og jernbanobro, fandt man snart ud af, at det
ville være mul;gt a'r etablere de fornødne vejanlæg
på begge sidei' af Guldborgsund, således at veibro-
en også kunne placeres her.

Den nævnte bro, hvis placering i forhold til de da-
værende broer ses på den viste tegning, blev fuld-
ført i 1963, og ved vejbroens ibrugtagning fik den
navnet: Kong Frederik 9.'s bro.

Over broen er anlagt et spor til Rødbybanen. Lol-
landsbanens tog (og tidligere Nystedbanens tog) fø-
res over broen på samme spor og grener fra ved
forgreningsstationen Nykøbing Fl. Vest.

Med bygningen af Kong Frederik den 9.'s bro blev
jernbaneforbindelsen over Guldborgsund gjort tids-
svarende, og turen med tog over broen er kun en
brøkdel af rejsetiden til og fra det sydlige udland.

Jernbane-

Safari
Med afgang fra København H. hver lørdag kl.
9.20 kommer De nu med DSB - Lollandsbanen
og Museumsbanen Maribo-Bandholm direkte til
Knuthenborg Safari-Park. I bus eller bil kan De

køre rundt mellem tigre, giraffer, zebraer og
andet storvildt. Eller De kan til fods opleve
parken med dens enestående dyreliv og bota-
niske seværdigheder. Børne-zoo. Ponyridning.
Kiosker, cafeterier og restaurant i skovrider-
gård. Store børnerabatter. Aben fra kl. 9 til sol-
nedgang.

llnuthenbor{

§afari-Park



FLEMMING DEGN

Statsautoriseret ejendomsmæg ler

Lindstrømsvej 41 - Bandholm

(03) 88 81 44

LOLLAND-FALSTERS PAPIRFORSYNING

Maglemervej 16 - Maribo

(03) 88 07 1 1

BERNTHS FI.'øRSIE

Herre- og drengetø!

Lilletorv - 4800 Nykøbing F

(03) 85 30 oo

Rigtige sko til hele tarntlien

SKOKøB

Lollandscentret - Maribo

(03) 88 17 27

Vil De ha'en billig vogn

- så er det FREDES AUTO

Nykøbingvej 87 - 4990 Sakskøbing

(03) 8e 48 53

HOTEL SAXKJøBIt{G
Rimelige priser
Hyggelige selskabslokaler
lndtil 400 personer
(03) 89 40 39

Det ideelle sted for foreninger og udllugter

.Y:
Den lokale for hele

LOL!-AND-FALSTER

Se gardiner og væg-til-væg-tæpper i

Lolland-Falsters største tæppehal
Vestre Landevej 11 - Maribo - (03)8821 40

LOLLANDS GARDIN- OG TÆPPECENTER

Rødby - (03) 90 16 10

C. Å. RINGTVED & SøN
Entreprenør - Bygmestre

Banevej 1 - Skelstrup
Tlf. Maribo (03) 881415

HAR!-Y PETERSEN

Autoriseret DOM l-forhandler

Østre Landevej 41 - Maribo
Ttf. 88 05 33

A/S PAPIRLAGERET

Papir en gros

Langgade 22 - Nykøbing F
(æ)e5æ22

Bandholm EL-forretning
Aage Pedersen

Stationsvej - Bandholm
(03) 88 80 55

BAilIDHOLM AUTOSERVICE

Frank Petersen

Bandholm - (03) 88 80 94

Murer-, tømrer- og snedkerarbejde udføres
Nybygninger såvel som reparationer
Døre, vinduer og garderobeskabe
Eget maskinsnedkeri

ENTREPRENøR E. STECHNIK
Hjulsporet 23 - 4930 Maribo
(03) 88 10 04

CALPAM LO!-LAND DEPOT

ved Helgo Nygård Andersen

Bandholm
(03) 88 80 42



Den første station iMaribo
Af Birger Wilcke

I Maribo var der ved anlægget af Bandholmbanen i

1869 problemer med stationsanlægget, idet man op-
rindeligt havde regnet med en station nord for ekser-
cerpladsen og udenfor bygrundene, beliggende et
stykke øst Jor Maglemervej, men for at spare penge
havde besluttet sig til at flytte den længere mod vest,
således at den lå umiddelbart op ad Maglemervej,
hvorved man sparede anlægget af en tilkørselsvej
fra denne, men til gengæld gjorde en påtænkt for-
længelse af banen til Sakskøbing vanskeligere.

Dette stationsanlæg vakte ikke udelt begejstring i

Maribo, hvor der blev fremlagt forslag i byrådet om
anlæg af en tilkørselsvej fra torvet over købmand
Lunddahls grund, hvilket dels ville aflast den eneste
tilkørselsvej til stationen, den smalle Nørregade, dels
ville forkorte vejen til købmandsgårdene på torvet
med 250 alen. Planen blev dog forkastet på grund af
omkostningerne, da man veg tilbage for at pålægge
de allerede dengang hårdt trængte skatteydere yder-
ligere byrder. At baneselskabet var i tvivl om, hvor-
ledes stationsforholdene i Maribo endeligt skulle
ordnes, ses tydeligt af, at der oprindeligt slet ikke
indrettedes nogen ekspedition ved stationen, der i

virkeligheden var en almindelig holdeplads.

I Maribo og Bandholm etableredes vognmands-
kørsel i forbrndelse med togene, således at gods-
taksten fra Maribo torv til stationen eller fra Band-
holm havn til pakhusene hver var lls af banens gods-
takst. Trods denne kørsel ansås beliggenheden ca.
750 alen fra torvet dog for utilfredsstillende, og man
undrede sig i Maribo en del over, at interessenterne
ikke i samarbejde med de store kornhandlere Lund-
dahl, Qvade og Saunte, hvis gårde alle var belig-
gende ud tll torvet, havde sørget for en bedre belig-
genhed af banegården. Det må dog antages, at ju-
stitsråd Garde og mølleejer Saunte allerede i 1869

1955.
Foto: Birger Wilcke

Maribo station 1869-74 Tegning: Erling Nederland

havde været i kontakt om en mulighed lor al 'føre

banen ind til den Saunte tilhørende møllegård på
hjørnet af torvet og NørreEade, idet det var Sauntes
hensigt helt at flytte sin virksomhed ud på dampmøl-
len nord for byen, hvortil der var anlagt sidespor fra
Bandholmbanens midlertidige station. Der kom imid-
lertid Intet ud om planerne, førend Lollandsposten
den 1. juni 1870 oplyste, at Garde (formentlig finan-
cieret af Tietgen) havde købt ejendommen for 28.000

rigsdaler. "Efter Forlydende skal Jernbanestationen
f.yttes hertil om et Aars Tid, hvilket vil være behage-
ligt for de Fleste, der benytter Banen.. Det kom
imidlertid ikke til at dreje sig om et års tid, inden
den nye banegård var en realitet. Havde det drejet
sig om en statsbane eller en kommunalbane, skulle
det jo nok have taget en rum tid, men Tietgen og
hans medarbejdere var vante til at have travlt. Alle-
rede den 15. juni behandlede Maribo byråd et an-
dragende fra Garde om indgåelse af en mindellg
overenskomst med kommunen om afståelsen af de
nødvendige dele af den kommunen tilhørende ekser-
cerplads til at indføre sporet til torvet, hvilket by-
rådet intet havde at indvende imod under forudsæt-
ning af, at ministeriet indvilligede. Da ejheller dette
havde noget at indvende, idet man blot bemyndigede
kommissarius til at kontrollere, at alle fik den dem
tilkommende erstatning i anledning af anlægget, på-

begyndtes dette, uden at der meddeltes nogen ny
koncession hertil, allerede i juli 1870.

På et enkelt punkt tog ministeriet dog forbehold.
lnteressenterne havde i deres andragende til mini-
steriet gjort gældende, at den nye station Iå heldigt
for en forlængelse af banen over Maribo torv til Rød-
by. Dette mente ministeriet ikke at kunne godkende

Den gamle stationsbygning i Maribo,



og præciserede derfor udtrykkeligt, at der ikke i god-
kendelsen lå nogen stillingtagen til planerne om en
forlængelse af banen til Rødby.

Det har indtil nu været uklart, hvorledes bane-
gårdsforholdene i Maribo ordnedes i 1870, idet ba-
nens egne arkivalier for længst er gået tabt. Af den
kommitteredes kopibog vedrørende en i 1871 fore-
taget ekspropriationsforretning, hvori indeholdes en
kortfattet beskrivelse af banegårdsforhoidene, frem-
går imidlertid, at der på den af Garde købte grund
ikke alene var de bygninger, der lå ud mod torvet
og imod Nørregade, men også en firlænget bygning,
der var en del af mølleriet beliggende på gårds-
pladsen mellem Nørregade og Qvades daværende
grund. Denne bygning, der allerede dengang var
temmelig alderstegen, blev delvis nedbrudt i for-
bindelse med banegårdsanlægget, medens de til-
bageværende bygninger ombyggedes til jernbanens
brug. Garde overlod til jernbanen "den østlige Fløi-
bygning, saavidt den nu er indrettet til Perron, Vente-
værelse, Contoir, Værksted og Locomotivremise
m. m. tilligemed den Grund, hvorpaa Bygningerne i

deres nuværende Udstrækning staaer" og endelig
"den Del af den vestlige Fløibygning, som nu er ind-
rettet til Varehuus med den dertil hørende lndkjørsel
fra Nørregade og den i Forbindelse med samme
staaende dækkede Holdeplads, alt tilligemed Grun-
den, hvorpaa samme staaer."

Kommunen overlod for en beskeden betaling bane-
selskabet den nødvendige del af eksercerpladsen i

et omfang, der tillod anlæg af et enkelt eller et dob-
belt spor.

Baneanlægget foregik med stor fart, og allerede
den 10. november kunne den nye banegård tages i

brug, selvom ombygningerne ikke tilendebragtes
lørend ind i december. Efter at den nye lokomotiv-
remise i østfløjens nordlige del var taget i brug,
lod man togstammen overnatte i Maribo, således at
der i den første køreplan efter ombygningen gik tog
fra Maribo kl.8 og 13.30 og fra Bandholm k|.10 og
'16 med ekstratog om søndagen og i forbindelse med
skibene.

Den 14. december var banegårdsbyggeriet tilende-
bragt, og Lollandsposten kunne med stolthed oplyse,
»at os bekjendt er Maribo det eneste Sted i Dan-
mark, hvor Banegaarden er i selve Byen, og der er
al mulig Grund for lndbyggerne til at paaskjønne den
Redebonhed, hvormed Entreprenørerne har imøde-
kommet Publicums Ønske."

Da det viste sig, at Lollandsbanen skulle have sta-
tion på den gamle eksercerplads midt mellem Band-
holmbanens interimistiske station og den nye station
på torvet, måtte man til for alvor at foretage ændrin-
ger i Bandholmbanens forhold. Selvom mange røster
hævede sig for at bevare i hvert fald den gamle
godsekspedition ved torvet for transporterne til og
fra Bandholm, var det dog klart, at det ville blive for

t0

dyrt med to stationer i Ir4aribo. Da Bandholmbanen
skar Lollandsbanens stationsterræn umiddelbart vest
for den påtænkte nye stationsbygning, måtte banen
påny lægges om, og efter megen om og men valgte
man den ejendommelige udvej at lade banen bøje
af mod vest ved dampmøllen syd for den interimisti-
ske station, således at togene fra sporhovedet 200 m
vest for den gamle linie bakkede ind på den ny sta-
tion.

For ikke at vanskeliggØre transporterne tra køb-
mandsgårdene anlagdes tillige et spor fra den østlige
del af den ny station ned til den gamle stationsplads

- .& _F-W:

Bandholmbanen ved Maribo Dampmølle, ca. 1900
Arkiv BW

ved torvet. Bygningerne blev i 1874 tilbageskødet til
justitsråd Garde, efter at banen ikke længere havde
anvendelse for dem, medens resterne af den interi-
mistiske station ved dampmøllen var forsvundet in-
den ombygningen, idet det den 25. maj 1874 ind-
berettedes, at et bræddeskur i nærheden af hoved-
sporet, der tidligere havde været benyttet til vogn-
skur for den provisoriske station udenfor Maribo, i

dag var nedbrændt, »uden at der var sket nogen
Skade."

KRAGENÆSBILEN

ønsker god tur med »VETERANEN«
til BANDHOLM

Har De tid og lyst, så fortsæt med bussen til
Kragenæs og oplev den skønne natur langs
Smålandshavet!

På gensyn! 6 dobbeltture daglig!

L. BJøRN & SøN
Kragenæs-Maribo bussen
Trf. (03) 93 70 s4



Nye Y-tog til Odsherreds Jernbane og
Høng-Tølløse Jernbane

Af Ole-Chr. M. Plum

I snart ti år har der kørt lynetter på danske privatbaner.

"Lynette-alderen" startede i maj 1965, da Lollandsbanen
fik de første tog leveret. De tyske Y-tog, som blev leveret
af Waggonfabrik Uerdingen, fik navnet »lynetter« ved en
konkurrence, som Lollandsbanen udskrev blandt sine rej-
sende. Dette navn blev hurtigt populært, og det har hængt
ved på alle de syv privatbaner, der i dag kører med disse
tog.

Lynetter er leveret til de danske privatbaner i flere om-
gange. I 1974 udvides "lynette-familien« med et medlem,

Snart udrangeres de ,/este svenske skinnebusser på OHJ
og HTJ. Tegning: Erling Nederland

nemlig Østbanen, der til efteråret får leveret fem motor-
vogne og tre styrevogne.

Lynetterne er anskaffet efterhånden som de dansk byg-
gede skinnebusser blev udslidte ved privatbanerne. Planer-
ne om nyt materiel til erstatning for skinnebusserne ved
flere privatbaner opstod kort efter, at OHJ havde anskaffet
sine MaK-tog i 1961.

De fleste steder ønskede man den gang lettere tog end
OHJ's MaK-tog, og man drog til Sverige for at finde en
type, man kunne bruge. Til anvendelse på svagere trafi-
kerede elektriske baner havde de svenske statsbaner an-
skaffet et antal tre- eller firevogns tog, hvis lette stålvogns-
kasser blev malet i en karakteristisk paprika-farve, og der-
for kaldtes togene paprika-tog. Disse tog var bygget hos
Hilding Carlsson i Umeå. Det var også Hilding Carlssons
skinnebus, der var forbilledet for de d,anske skinnebusser,
som Scandia byggede.

De danske "paprika-tog" skulle naturligvis udstyres med
dieselmotor. Man bestemte sig for en hydraulisk kraft-
overføring, og tilbud blev indhentet på et antal tog til Lol-
landsbanen, Frederiksværkbanen og Gribskovbanen. Hil-
ding Carlssons værksted gav tilbud, men det blev den
tyske "Waggonfabrik Uerdingen" i Krefeld-Uerdingen, som

sikrede sig den første og de følgende ordrer til danske
privatbaner af lynette-tog. Der er efterhånden anskaffet
eller i ordre op imod hundrede køreløjer - motorvogne,
mellemvogne og styrevogne.

Da spørgsmålei om anskaffelse af nyt materiel til Høng-
Tølløse banen var dukket op, var det naturligt, at overveje
tilsvarende planer på Odsherredsbanen. De to baners skin-
nebusmateriel svarede næsten vogn for vogn til hinanden,
og skinnebustogene kørte nogenlunde lige mange kilo-
meter på de to baner. Efter spørgsmålets drøftelse først i

begge baners bestyrelser, dernæst i repræsentantskaberne
i september 1972, blev man enige om at sØge kommu-
nerne om tilskud til anskaffelsen og om forlængelse af
d riftsg a rantien.

Medens forhandlingerne med Odsherredsbanens kom-
muner gik forholdsvis gnidningsløst, var sagen mere kom-
pliceret på HTJ, hvor det var nødvendigt at søge et nyt
fordelingsgrundlag kommunerne imellem.

Forhandlingerne med forskellige mulige leverandører
blev indledt. Man ønskede fra Holbæk-banernes side for-
skellige forbedringer ved det indvendige udstyr, og man
fandt priserne fra Waggonfabrik Uerdingen for høje. Der
var sket en mærkbar stigning ipriserne i1972, og man
nødsagedes til at gå til kommunerne med anmodning om
godkendelse af en højere pris end den 1972-pris, som
dannede grundlaget for den første henvendelse til kom-
munerne.

Sideløbende med forhandlingerne med kommunerne var
gået forhandlingerne med Uerdingen-fabrikken om mate-
riellets indretning og udstyr, idet man fra begyndelsen var
indstillet på at skulle have leveret fem motorvogne og fire
styrevogne til de to baner tilsammen.

Man enedes sluttelig med fabrikken om, at leverancen
skulle omfatte fem tovogns-tog, hvert bestående af en
motorvogn med bagagerum og en styrevogn, rummende
tilsammen ca. 100 siddepladser. Togenes udstyr forudsat-
tes i det store og hele at være som de til øvrige danske
privatbaner leverede tog, dog skulle sæderne være mere

Sådan kommer det til at se ud, når lynettetoget holder ved
St. Merløse station på HTJ lra ettersommercn 1975-

Tegning: Erling Nederland
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Gå til tandlægen 2 gange årligt!

K. L-C

NORDiSK BÅDHANDEL

Reersnæs Savveerl<

4941 Bandholm
(0s) 88 80 69

AUTO GUMMI SERVICE

Sven Christensen

Nystedvej 10 - 4990 Sakskøbing
(03) 89 47 79

Kontant rabal 20 0/o på alt auto gummi

NIEMANN MøBLER

Torvet'1 1 -Sakskøblng
(03) 89 45 32

SAKSKøBING MOTOR COMPAGNI

Aut. Ford-forhandler

Nystedvej '18 - Sakskøbing
(03) 89 43 31

BøRGE STENSTRUP

Exam. tandtekniker
Adelgade 49, Nysted (03) 87 12 42
Parkvej '19, Sakskøbing (03) 89 40 30
Langgade 18, Nykøbing F (03) 85 09 1B

M. SKOTTE A/S

Aut. GMjorhandler

Sakskøb;ng - (03) 89 42 85

Nakskov - (03) 92 08 88

RESTAURANT

BANGIS HAI,E
helt naturligt...
ldyllen ved Maribo Sø.

I Bestaurant Bangs Haves naturvenlige sel-
skabsiokaler vil De finde den smukke ramme
for Deres forretningsfrokost - privatfest - for-
eningsarrangement - her vil De hygge Dem,
det er helt naturligt i Bangs Havel

E ANGS HA\'E
Maribo

Trf. (03) 88 19 11

Hqokonsens
i:*;''='ND\4ESTER,O/I

Østergade 23
4930 Maribo

FJERNVARM E - CENTRALVARME
OLIEFYR _ SMEDEARBEJDE

(03) 88 06 99

!(llM TIt SIGI.STRUP

Vi har brædder og tørnmer. Profllbrædder i

forskellige modeller. Vægpanelplader i flere
farver, 122 x 244 cm. Flexiboard iil sl<abe, reo-
ler og lign., 16 mm,20 - 30 - 40 - 50 - 60 cm.

Vi forhandler også bondehusvinduer og døre
og vlnduer til sommerhuse. Til drivhuse, ter-
rasser og carporte har vi plasticplader.

NB.! Vi fører også plastic-tagrender, der er
lette at montere.

BRDR, ATBRECHTSEI{ A/S

Skelstrupvej 52 - Maribo
Tlf. (03) 88 07 35 og (03) 88 08 77
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Stationering:

Pladser
pr. Yogn

s

A
A
Ag

Ah
Ah
An

AB
AB
ABg

ABh
ABhI

ABxh

B

B

B

8o g! t!v-
li lr!

Ci fler-
litra

8H1
18{t
18-€4
17-61

17-21
17{1
18{4
39{0
3H0
38-51

')
48

48
42

42

42

64

24

24

18

60

42

58

60
56

72

45
72

72

68

71

73

72

64

56

48

80

72
,)

011{116, 024{136, O71, Otz

6(x)-€13

(xt0{t147 018019
015
24+246, 285-28q 321-330

279-282, 284
26&-272

300-319,325-339

0(xH)06, (85, 037, 039, 04f , 043,

045, 057, 059, 061, 063, 075, 077,
081, 08i1, 085, 087, 0gg, 091, 093,
095, 097, 099, 101, 

'03, 
f05, 1G7,

111, 113, 125t 127,133, 135, 137,
139, 141, 143

o47, O49,051, 053, 055, 079, 109,

129,131t 145-154

185, 187, 189 I
186, 188, 190 I
321-330
341-350
059, 063, 064, 068{177, 149-153,
16+-168, 17tF171t 18+188,
190-194,196-199

2

112, 114-129
145-148

211

82O,822, 824, g2A

012, 013, O17421t 024, lxll, fi13
o27
o22, O23,025, 029
70fF.774
5fi)-529
7,Jft,7O2-7U

PERSONVOGl{E

1

8

7

7

21

14

19

1

'17

5

5

35

45

o

7

I
5

1

15

13

31

14

20

62

11

12

8

169

3

20
10

87

13

37

4

4

5

10

I

25
75

30
5

037{39, 04H)45
o17423
o4aH)42

241-243, 248-255, 289-3121
33r-340
273-274
2,i1-267
391-398

007{m9, 039, 042, o44, 046, 050,
052, 054, 056,060, 06+066,
068{71, O73, O74,076, 079, Og0,

o82, Ol,4, 086, 090, 092, og4, 096,
098, 100, 1O2, 1[Jø., tog, 110, f 14,
116-124, 126, 129, 132, lU
036, 040, ll4g, 059, 062, 067) O72,

088, 106, 112t 115,130, 136, 139,
14Ot 742

331-340

049-{152, 05rHr57, 07H)95, 097,
098, 154-156, 158-163, 775-178,
181-184

10!9, 110, 130-144, 2Ol,-|21O

2O4, m5
400-404
821t 823, 825, 927-829
3{r1-308
026, O28, (xlo, 032, 034

010, 011, 0lrt-{ll6

701

6

7

3

3Ht
3L.2t
3F21
2rI-80
20{0
2H.4

40
40
48

8o
60

80

43

Bgc
Bgh

Bghl
Bgoh
Bhl
Bhr
Bjh
BK

BK

BK

Bn

Bns

Buh

,Y

27+1
28-61

27{,5
27-$1
2H3

5H4
29-63
2H3
2H,4
29-25
29-27
æ-24
8H4
85-{4
85-€4
20-84
2JH,4
89-25

19

3

't0

10

43

13

17

4

2

4

10

1

4

75

30

4

16
Beh/
Bvh

BI
Bth
Bg

44

2

5

6

8

5

l) H, M. O.onningens salonvogn

2) Udflugtsvogn(e)



Stationering: Sjæll'and og Lolland-Falster Jylland og Fyn

BogsloY-
li t.a

Cifler-
litrc

Pladter
pr. vogn

r. kr. I 2. kt.
VOGN NR Anta I VOGN NR Antal Litrael

i .ll

BD

BD

BD

BDe

BDh

cr *)

Cle
cI
Cls

82-80
82-{0
8244
82-$4
82-24

2'}25

82-25
2s.26
29-27

48
36

48

40
44

Cz

61

87

87

02G029

01t-013, 015, 017, 019
111, 113, 2O1,2O3,212
259,26q 264-i271, 275, 276

sob, s8t-saz, 589, 5g1-6tlo, 6oi,
604, 607, 609, 611-€21

67't-679
rl8l-s{Xr, 632-638
701-706

10

6

5

1?

34

6

27

6

0tx)-010, 014, 016, 018
206, 2O7

261-263, 272-274, 277-280

50r-503, 505-51 0, 51 2-5.t 6, 51 8,
52O, 527, 523, 52q 529, 531, 532,
535, 536, 539-543, 545-559,
561-571, 573, 575, 577-580,
622-631
67(H73, 681H92, 694, 69ffi99
476480
707-718

14

2

10

71

22

5

12

30

7

22

105

28

32

18

at NB s39 NB 402 941

REJSEGODS- OG POSTVOGNE r*)

Dah

Dh
DK

ECO

oPh t)
P

Pa

Pbh

Pbh

Ph

Pk §)

Pmh

!2-28
92{8

9t-28
9(H4
9o-28
90-28
9(H8
9o-58

90{8

) 6280

139-147

8flH10

10t-104
106

201-213
5906, 5908, 591 1 , 59, 2

701-708

1

I
't 1

4

1

I3
4

8

l l (x)-1 04, 1 06-1 1 2

001{32
6101, 6103, 6104, 6105, 6106

I 48-1 50

8i1-8r4
0o3, (x)6, (xr7, llr9{12, 014, 015

107-1tO
214-221
591 3, 591 4, 591 s, 591 6, 591 7, 591 8,
5920, 5921

709-71 3

12

32

5

3

4

I

4

I

I
5

15

9

I
21

12

32

5

1

ti

12

13

at 51 90 141

NB._l antal personvogne er medregnet tølgende voone, der pr.3.l. marts 1974
var hensotts for ud.angering: ABh 38-21 2S7t Cp zAil, ZAn, ZA1A,3ZOg,3232
(Btation€ring: Jylland og Fyn) og CRS 3602 (stationering: Sjælland oj Lol_
lEnd-Fr lst6r).

') Cl 29-25,550,604,6071 609 og 61i er speciell udstyret for anvendelsei udflugtstog.

").Vogl? af hovedlitra D (E) er rejsegodsvogne; vogne af litra Dph er
lT.o,l-"r:o". reisegods-, postbureau--og postpakvogne, litra pk ogrmn er postpakvogne, øvrige vogne aI hovedlitra p er postbureau_ o!postFokvo0ne.

§) Vogne al dette litra med stat;onering: Sjælland og Lolland_Falster har.Værkstedsområde ygs1. (Arhus).

t) Vogte af dette litra med stationering: Jylland og Fyn har,Værksteds_
område øst. (Københevn).

t) Særligt lormål Ibårevogn).

Vogne med nummer anoivet rned.fed. type i denne oversigt er stålvogne.

Følgencie vogne -

har
339 

00(H07, AB, B 20_.80, 300_

o{r3 " ':tt'r"rtjå,"JråS[";'o'U]84' I 21,

h-ar-elektilsk varmlanlæg: Litra A .tB--90, oOO-{t 7, AB, B 20-€0, g0tF339 o0 BD82-{0, 020-029.

kan anvendes_i IYC+§reledningstog (udstyret med automatisk dørlukning):
Litra Ag, Anr Bn og Bns,

kan anvendes i |TC-ssreledning3tog (p. t, ikkc udstyret med automatisk dør.
ldllinS-):_Litm_Å t8-€4, 009,.010, 0r4, AB 39-80 015,-ABg 3g-t1, 2AS,287_2s2,
P-rq-q4,-110,13-2_- og samtlige vogne med eO siddeplaJser, ajc, eir, aO aZi
80, 020, 028 og BDg,

kan anvendes i A*B-styreledningslogt Litra S,

kan anvendes i A+8-lA+8+C-styreledningstog: Litra ABhl, Bghi, Bhl, Bh6,Cll og Cls,

!:I tyjltal_e-rgnlFg {højttalere og forstærker med ratested): Litra A l8-84,
009,010,014, Ag (dog ikke Ag17-6t051), An, AB39_BOAts; B _ med 60
siddepladser, Bk, Bn og Bns,

har^hrlttalorc: 
_Litra -A, Ag (dog_i AB, ABg (dog ikke ABg38-61.2j6), B, B', Brh, Bo 29_63, osi, ocå,'oei, oos_tzz]07Hr95, 097, 098, 1Bt-188. Boc e hø;ttalårledntng), iijEuh (med speciat forstærker),-BD !oq'åbJ,'soz, 609, Gtl.

Ajourført pr. 31. marts 1974 (11. udgave).
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Danske lokomotiver og motorvogne 111 '1973

Explanations/ Erklårungen

:ZL 'S

:69'S
:99 'S

:?9 'S

:e9 's

:29's
:19 'S

:09 's

rettes
slettes
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withdrawn
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streichen
a u sge muste rt
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1973 fra SJ - Statens Jårnvåger - YB06 768,78O,770 (opr. 769) os
176.

8

RettelserlAmend ments/ Berichti gungen

Akselrækkefølge for DSB C 708 rettes til:2'B-T3.
Litra MB-lyntogenes rnotorer rettes til at have 6 cylindre.
Litra Mz 142-l h'ar maksimalhastighed 165 km/t og tjeneste-
vægt 121 ,2 t.
Fabrikationsnumre for Mx 1OO5 er 2446 oh f or Mx 1OOG 2445"
My 1 1 0B er bygget 1 956.
Tredie linie fra neden rettes til: Fs 7001-7007,7i01 7214.
Byggeår for litra Mo rettes til:1951-1958.
Nederst tilfø.ies: Mo 1997 indrettet som målevogn for elektro-
tJe nesten.

S. 64: Fabrikationsnumre for traktorer 109-1 16 retres til: 203742.
203t49.

S. 79: HFHJ T 3 har følgende motor: Leyland, 6-cylindret. Effekt
rettes til: 150 HK/'l 800 omdr.

S. 82: Sidste linie rettes til:1959-1969 HHJ - Hads-Ning Herreders
Jernbane - M 4.

S. 87: Længde over puffer for HHJ M 2 rettes til:20 000 mm.
S. 95: Motor rettes for HP 1 l til: Frichs type 623C, 6-cylindret.

Maksimalhastighed rettes til: 70 km/t.
S. 98: Motor rettes for HP 15 til: Frichs type 6260CL, 6-cylindret.

Maksimalhastighed retres til: 75 km/t.
S. 104: Motor reites for HTJ 41 til: Frichs type 6260CL, 6-cylindret.
S. 'l 11: Motor rettes for LJ 8-10 til: Frichs type 6260CL, 6-cylindret.
S. 115: Længde over puffer rettes til:9200 mm.

Akselafstand rettes til: 1350 + 2600 mm = 3950 mm.
S. 1 20: Nederst tilføjes for LNJ Sm 1 3: Til rådighed for baneafdelingen.
S. 124: Motor rettes for OHJ 20 til: Frichs type 6215CL,6-cylindret.

s. 25:
s. 40:

s. 41:

S. 45:
s. 50:
S. 51:

VNJ MB 51, Varde Vest 1974

MB51-54=4stk.

Akselrækkef6lge
Byggested
Byggenu mmer
Byggeår
Transmission
Motor
Effekt
Maksima lhast ig hed
Længde over kobling
Akselaf stand
Tjenestevægt
Antal siddepladser
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VLTJS. 125: Motor rettes for OHJ 21 til: Frichs type 626C,6-cylindret..
S. 130: Motor rettes for OHJ 40 til: Frichs type 6260CL.6-cylindret.
S. 1 37: Motor rettes for SB M 4 til: Frichs type 6285CL, 6-cylindret.
S. 140: Byggeår for SB T 1 rettes tit: 1930.
S. 151 : Moror rettes for VNJ 11 til: Frichs type 621C, 6-cytindrer.

Maksimalhastighed rettes til: 60 km/t,
S. 1 52: Motor rettes for VNJ D 1 2 til: Frichs type 626C, 6-cylindret.

Maksimalhastighed rettes til: 70 km/t.
S. 1 56: Nederst tilføjes: Til rådighed for baneafdelingen.

Tilf 0jelser/Add itions/Ergånzungen

s. 11:

s. 12:

E 969 udrangeret. Nummeret med tilhørende anmærkninger
sl ettes.
E 987 og 997 udrangeret. Numrene med tilhørende anmærk-
ninger slettes.
Oplysningerne om E 987 og 997 slettes.
F 477,655,659, 664 udrangerede. Numrene med til-
h0rende anmærkningre slettes,
Oplysningerne om F 477,655, 659, 664 slettes.

F 658 udlejet til Jydsk Jernbane Klub.
F 663 udle.iet til DJK, Dansk Jernbane-Klub,
F 665 udlejet til VBV, Veteranbanen Bryrup-Vrads.

O 346 udrangeret, Nummeret med tilhørende anmærknrnger
slettes.
Litra MB er udgået af driften. Alle oplysninger slettes.
Litra MS udgået af driften, Alle oplysninger slettes. MS 401-
AA 431-MS 402 overgået til Jernbanemuseet.
Oplysningerne om litra MB og MS slettes.
Litra M1 udrangeret. Alle oplysninger slettes.
My 1104 omlitreret til litra My på grund af motorombytning.
Nummeret slettes.
My 1104 tilfø.ies i nummerrækkefølge.
Efter 1427 til{øies følgende nye Mz-lokomotiver: -1441. Byg-
geår ændres til 1972-73.
I nummerrækkefølge tilføies: My 1 104 Nohab 2245 1954. De
sarnme oplysninger slettes under Mv 1 l04.
Efter Mz 1427 tiltøjes f @lgende nye Mz-lokomotiver:

VLTJ (SJ Y6 815), Lemvis 1974

lkke nummereret, 6 stk.

Akselrækkef plge

Byggested 1756, 7 61, 77 3, 777 I

Byggenummer
Byggested (815,828)

Byggenummer
Byggeår
Transmission
Motor
Effekt
Ma ksimalhastig hed
Længde over kobling
Akselaf stand
Tjenestevægt
Antal siddepladser

B'2',
H åggl u nd

5508, 551 3, 5525, 5529
AB Svenska Jårnvågsverkstå-

derna, Linkoping
I ntet
1 953

Dieselmekanisk
Scania Vabis D 815, 8-cylindret

2OO HK
115 km/t

17550 mm
10700 + T2000 mm

'19 t
53

s 13
s 14

s. 15

s. 20:

s. 25.
s. 26:

s. 27:
S. 32:
s.34'

s.37:
s. 40:

s. 41:

s. 42:

2
1973 fra SJ - Statens Jårnvåger - Y806 756,761,773,777,815 og
828. YB06 815 forventesombyggettil styrevogn uden motor. 7



komfortable, og det skulle veere muligt at lade rejsende
gå ind gennem bagagerummet af hensyn til billetkontrol-
len i 6nmandsbetjente tog.

Sidst i november 1973 sluttede de to baners bestyrelser
aftale om levering af de nye tog med Waggonfabrik Uer-
dingen under medvirken al direktør Helmø i Privatbanetil-
synet, som havde været med fra starten ved alie forhand-
linger om lynettetog til danske privatbaner, og som var
den, der både teknisk og prismeessigt sad inde med alle
oplysninger om de nye tog. Aftalen blev truffet under for-
behold af, at bevilling kunne opnås fra statens side, idet
de sidste tilsagn fra kommunerne - med de nye forhøjede
1973-priser var opnået i september 1973. Valget og rege-
ringsdannelsen idecember 1973 gjorde, at tilsagn om
statsbevilling stadig blev udskudt, men i februar 1974

mente man at være kommet så langt, at kontrakt kunne
underskrives - dog stadig med forbehold af godkendelse
fra Ministeriet for Offentlige Arbejder.

Først den 26. marts 1974 lorelå ministeriets tilsagn om
bevilling, og samtidig godkendtes kontrakten. 1. rate af
betalingen præsteredes allerede den 29. marts, så man
kunne nå at bruge bevlllingen til privatbanemodernisering
op for finansåret 1973174.

De ventes leveret i sidste halvdel af året '1975. Kontrakt-
summen er 1.010.000 DM pr. tog, ialt 5.050.000 DM. Med
reserver hensat til prisregulering, told og merværdiafgift,
fragt, køb af reservedele m.v. er bevillingen på 15,8 mil-
lioner kroner.

Jernbanenyt r l«ort fortalt

DSB
I januar kvartal er sket nedenstående til- og afgang m. v,
af rullende materiel:

Fra "A/S Frichs" og Scandia-Randers A/S" er leveret
4 stk. elektriske 2-vognstog, litra Mm/Fs 779017290 -
779317293.

I forbindelse med motorombytning (1700 hk i stedet for
1950 hk) har diesel-elektrisk motorlokomotiv My 1144 skif-
tet litra til "Mv".

Følgende 6 stk. damplokomotiver er udrangeret: D 825
(solgt til ØSJK), 826 (solgt til DJK) - E 980 - F 5C0 (solgt til
ØSJK), 694 (solgt til KLK) - Q 345 (solgt til KLK).

Fra "Scandia-Randers ÆS" er leveret 11 stk. person-
vogne (2. klasse), litra Bn 2O-84764 - 20-84 774 (statio-
nering: Sjælland og Lolland-Falster) samt 65 stk. lukkede
godsvogne (med forskydelige sidevægge), litra Hb;s21'l 5

2Og - 211 5273. Fra "Centralværksted Arhus" er leveret 5

stk. personvogne (2. klasse m/ kioskafdeling), litra Bk 85-
84, 010, 011, 014, 025, 029 (ombygget lra 820-84,010, 011,
014, 025, 029). Fra "Fr. Kaminski", Hameln, er leveret 3 stk.
beholdervogne (privatejet: "Superfos fi/§«): 0728046 -
0728048. Fra "Linke-Hofmann-Busch GmbH", Salzgitter-
Watenstedt, er leveret 10 stk. bog:e-beholdervogne (privat-
ejet: "Superfos fuS"): O77 8074 - 077 1083. Fra Sverige er
indkøbt (brugte) 6 stk. beholdervogne (privatejet: "Kom-
munekemi A/S", Nyborg): 070 1 029 og 070 1 030 - (privat-
ejet: "Tjærekompagniet A/S", Nyborg): 070 1060 og 070 1

061 - (privatejet: "Dansk Sojakagefabrit fuS"): 070 1 579
og 070 1 580.

2 stk. postvogne Pa 90-28 003 og 90-28 006 er overflyt-
tet fra "Sjælland og Loiland-Falster" til "Jylland og Fyn".

Følgende 5 stk. personvogne er udrangeret: ABg 38-61
247 (efter brand) - BRh 85-24, 283,2A5,288,29O.

»Stationeringslisten« (»Jernbanen«, nr. 1174 - side 7) kan
å jourføres efter ovenstående. I oversigten "DSB person-,
post- og rejsegodsvogne 1974«, der medfølger som bilag,
er ovenstående ændringer indarbejdet. (l ovennævnte "sta-
tioneringsliste« rettes under "MM": "819" til "812t-819").

Pr. 31. marts 1974 - ved regnskabsårets afslutning - rå-
dede DSB over føigende (anial) trækkraftenheder (oS på-
heengsmateriel):

Dam plokomotiver:
Toglokomotiver 14

Rangerlokomotiver 8

Molormateriel:
Toglokomotiver
Rangerlokomotiver .

Traktorer
Lyntogsmotorvog ne
Lyntogsbivogne . .. .

Motorvogne

Elektrisk materiel:
Motorvogne
Bivogne

I afsnit "damplokomotiver" omfatter "toglokomotiver«:
C:1 stk., E:5 stk., H: 1stk., K: 1stk., N:1 stk., P:'l stk.,
R: 2 stk., S: 2 stk. - "rangerlokomotiver" F:6 stk., Q: 2 stk.

I afsnit "motormateriel" omfatter "toglokomotiver": Mv:
5 stk, Mx: 45 stk., My: 54 stk., Mz: 41 stk. - "rangerloko-
motiver": Mh: 123 stk., Mt: 17 stk. - "traktorer": M.A.N.-
Ardelt og Frichs-Ardelt: 46 stk., Frichs (Kof-type): 40 stk.
samt 6 stk. dieseldrevne og 2 stk. benzindrevne »småtrak-
torer" - "lyntogsmotorvogne": MA: 11 stk. - "lyntogsbi-
vogne«: AM: 10 stk., BM: 6 stk., BMk:3 stk., BR:3 stk.,
BS: 10 stk. - »motorvogne«: Mo: 109 stk.

I afsnit "elektrisk materiel" omfatter 'motorvogne«: Mm
(MM): 200 stk. (ny type),54 stk. (gl. type) - "bivogne": Fs
(FS): 200 stk. (ny type), 56 stk. (gl. type).

Pr. 31. marts bestod vognparken af:

941 stk. personvogne (styre- og påhængsvogne for lyn-
og S-tog ikke medregnet) (samt 7 stk. personvogne (sove-
vogne) lejet hos CIWLT/DSG). I januar kvartal er der til-
gået driften 11 vogne - og der er udrangeret 5 vogne.

141 stk. post- og reisegodsvogne. I januar kvartal er
ikke sket nogle ændringer.

6095 s:k. lukkede godsvogne. I januar kvartal er skct en
tilgang på 68 vogne (65 Hb:s og 3 «regime 30").

3298 stk. åbne godsvogne. I januar kvartal er sket en af-
gang på 20 vogne (7 Sk og 13 Skm).

145
140
94
11

JZ
109

254
256
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På midtersiderne, der er indhæftet
der De et

»Supplement 111 1974 til
Danske lokomotiver oE motorvogne 1/'! 1973«

der kan udtages og foldes til A 6{orrnat, således at
den fortræffelige "lille røde for jernbaneentusiaster"
(ikke mindst hvis De også foretager de fornødne ret-
telser) er å jourført pr.1. januat 1974.

Har De den ikke? - jamen, læs så i "Jernbanen",
nr. 7-8173, side 23 - og bestil den endnu i dag fra
DJK's salgsafdeling ved at indsætte kr.2E,- på post-
girokonto 1791 76, Dansk Jernbane-Kiuh, Salgsafde-
Iingen, Griffenfeldsgade 56, 4, 2200 København N.

551 stk. tienestevogne. I januar kvartal er sket en til-
gang på 1 vogn: Nr. 667 "Sprøjtevogn,. (tidl. privatejet be-
holdervogn 0700307) (Bafd) - og en afgang på 1 vogn:
Nr.297 (Bafd). (Fortegnelsen over "DSB tjenestevogne"
(pr. 31i3 1973) ("Jsm6anen«, nr. 3/73) kan å jourføres efter
ovenstående).

641 stk. privatelede godsvogne (samt 6 stk. godsvogne
lejet hos DSB). I januar kvartal er sket en tilgang på 19
vogne: 0701029, 070 1 030 ("(e66lunekemi A/S"), OTOi
060, 070 1 061 ("lj6rskompagniet A/S"), O7O 1579, O7O1
580 ("psns1 Sojakagefabrik A/S"), 0728046 - O72BO4B,
077 BO74 - O77 1083 1"5rjps,i.s A/S") - og en afgang på
4 vogne: O7003O2,307, 308, 311 ("!2ns1 Esso A/S") - 3
stk. overtaget af DSB for interne olietransporter ("regime
30-vogne"), 1 stk. indrettet som sprøjtevogn (tjenestevogn

DSB tår problemer med klæbebogstaverne og -tallene
på de "designlakerede* vogne. På denne Bn-vogn er alle
de tekniske signaturer "gået sig en tur" i vask.

Foto: Asger Bergh

nr. 667). (6 stk. beholdervogne: 0701216, 221, 222, 224,
245, 249 tilhørende "Gulf Oil A/S" er overtaget af ,Kom-
munekemi A/S": 0701 054 - 0701 059). (Fortegnelsen over

"Private vogne - optaget i DSB vognp6lt1gn" (pr. 31/3
1973) ("JspnIanen«, nr.3/73) kan å jourføres efter oven-
stående).

*
Pr. 1. april 1974 var følgende rullende materiel i ordre:

5 stk. diesel-elektriske motorlokomotiver, litra Mz 1442-
1446,

13 stk. elektriske motorvogne og styrevogne (2 klasse),
litra Mmi Fs 7794/7294 7806/7306,

40 stk. elektriske motorvogne (uden førerruml (2 klasse),
litra Mu 8501-8540,

'l

'Scandia-RandersAlS" atleverede den første af ti bestilte A-vogne (18-54 015) den 28. aprit - og de øvrige i hastig række-
følge, således at samtlige vogne vat klar til indsættelse i tclog den 26. mai. Foto: Ote Kien. Vognen er her fotograferel
lra "den smukke side" - på modsatte vognside (og tag) er anbragt indsugningsriste for ,Brown Boveri* varme- og ven-
tilationsanlægget.

l1



40 stk. elektriske mellemvogne (2. klasse), litra Fu 8001-
8040,

10 stk. personvogne (1. klasse), litra A 18 84015 - 1B-
84 024,

30 stk. personvogne (2. klasse), litra Bn 20 84775 - 20-
84 804,

356 stk. lukkede godsvogne (med forskydelige sidevaeg-
ge), litra Hbis 211 5274 - 21 15629.

*

Efter næsten f ire måneders pause i leverancen over-
leveredes M21442 til DSB i Helsingør den 1. april og
uden elvarmeaggregat, grundet streike hos leverandøren
(A.E.G.) Det første lokomotiv med elektrisk varmeudrust-
ning blev M21443, der sammen med M2 1444 (uden el-
varme) ankom den 6. maj. DSB nåede ikke at få samtlige
Mz-lokomotiver i "hus" inden køreplansskiftet, idet Mz 1445

leveredes den 20. maj, medens M2 1446 ankommer i juli.
Maskinafdelingen foretog - i samarbejde med Elektrotjene-
sten - i dagene 13.-17. maj en række prøvekørsler mellem
Lundby og Vordingborg, dels for at alprøve de elektriske
varmeanlæg i en række udvalgte DSB-personvogne, dels
tor aI atprøve varmeaggregatets påvirkning af de auto-
matiske linieblokanlæg og sikringsanlæg på stationerne.
Det vil være nødvendigt at udvikle et system, som gør de
sikringstekniske installationer ufølsomme for påvirkninger-
ne fra varmestrømmene. Beskyttelsesforanstaltningerne
skal på strækningen Helsingør-København H.-Rødby Færge
være klar før overgang til sommerkøreplan 1976 - og på

øvrige strækninger - i første række: Frederikshavn-Pad-
borg og Ringsted-Korsør samt Nyborg-Fredericia - for-
mentlig inden 1982.

I marts måned er hos "A/S Frichs" og "Scandia-Randers
A,rS" bestilt 40 stk. elektriske motorvogne (uden førerrum),
litra Mu 8501-8540 og 40 stk. elektriske mellemvogne (uden
banemotorer), litra Fu 8001-8040. Vognene er beregnet til
anvendelse i 4-vognstog, der oprangeres Fs-Mu-Fu-Mm,
idet Fs-Mu og Fu-Mm er kortkoblede, medens der mellem
Mu og Fu er normale puffere og trækkroge. Bortset fra
det større antal siddepladser (otte pr. vogn) på grund af
bortfald al tørerrum, bliver det indvendige udstyr omtrent
som i 12. levering (den igangværende leverance). Ordren
er fordelt således, 61 "A/S Frichs" leverer vognkassen til
motorvognene og samtlige bogier (på licens fra "Wegmann
& Co.", Kassel); "Scandia-Randers A/S" leverer vognkas-
sen til mellemvognene og det indvendige udstyr til samt-
lige vogne. "GEC Traction Limited", Manchester, leverer
det elektriske udstyr (banemotorer og styreudrustning).
Det nye S-togsmateriel vil blive leveret i tidsrummet maj
1975 - september 1976. DSB har i øvrigt en option på

levering af yderligere femogtyve vogne af hvert litra.

Hos "Scandia-Randers A/S" er i februar bestilt yderligere
'150 stk. lukkede godsvogne (med forskydelige sidevægge),
litra Hbis 211 5480 - 211 5 629. Leveringen af denne fjerde

"genbestilling" sker i løbet at 1975 - i forlængelse af leve-
rancen af tidligere bestilte vogne.

I januar kvartal er der i "Centralværksted Arhus" moder-
niseret atten B- og fem Bk-vogne ("up-to-date" moderni-
seringsprogrammet). Derudover er fem B-vogne, der kun
var moderniseret i "det ydre", af "Værkstedet i Nyborgn
bragt op til endelig standard (3-pladssofaer, nye gardiner,
nye farver, ny indvendig beskiltning m.v.); det samme gør
sig gældende for 6n Bk-vogn (85-84016) (i dette tilfælde
er arbeidet udløft at »Filialværkstedet i Mølleengen"). Ved
udgangen af marts måned betandt der sig i værkstedet
(og i "Værkstedet i Nyborg"l 33 stk. B-vogne. I januar
kvartal er der i "Centralværksted København" modernise-
ret tre A-vogne - ved udgangen af marts måned befandt

Sådan ser "Scandia-Randers A/S"s nye tabriksplade ud -
pladetypen holdt »premiere" i lorbindelse med A-vogns-
leverancen. Foto: Gunnar W. Christensen

der sig i værkstedet - syv A-vogne og tre Bf-vogne (»up-
to-date" modern iseringsprog ram met). "Scand ia-Randers
A/S", der påtog sig at modernisere ti AB-vogne af (num-
merserien: 39-80 010 39-80 019) sideløbende med leve-
ringen af 10 stk. A-vogne, nåede at aflevere 6n vogn i

januar kvartal (de ti vogne indgik til vognfabrikken i må-
nederne januar-marts og afleveredes alle igen inden køre-
plansskiftet).

Det faktiske anlal vogne, der kunne disponeres af dril-
ten ved »K 74«s start blev (jvf. "Jernbansl«, t'ln 2174 - side
12): Az 17 stk. (heraf ti nye), Ag: 9 stk., AB: 10 stk., B: 56

stk., Bf: 3 stk. og Bk: 16 stk. (hvortil kom 6 stk. med kun
korrekt "designmæssigt ydre").

"Up-to-date" moderniseringsprogrammets videre forløb
bliver - færdiggørelse af første B-vognserie (der omfatter
firs vogne) i "Centralværksted Arhus" hhv. færdiggørelse
af A-vognsserien i "Centralværksted Københavnn- I Arhus
fortsættes derefter med 40 stk. B-, 10 stk. AB- og 10 stk.
BD-vogne (samtlige RtC-mærkede og med el-varme); i

København moderniseres de resterende 8 stk. Bf-vogne
(samt udføres vi55e| "justeringsarbejder" (bl. a. højttaler-
forstærker, "designlakering" m. v.) på tidligere afleverede
Btvogne). Det samlede program afsluttes (i "Centralværk-
sted Århus") med modernisering af de resterende 49 stk.
B- (hvoraf tyve vogne skal udstyres med el-varme - se ne-

denfor) og 20 stk. BD-vogne.

Den trufne afgørelse om indførelse af elektrisk tog-
opvarmning af de internationale tog på strækningen Rødby-
Helsingør fra overgang til sommerkøreplan den 1. juni
'1976 har til følge, at et yderligere antal personvogne fra
dette tidspunkt må have supplerende uds§r for elektrisk
varme. lkke alene den internationale togdel i de omhand-
lede tog - det drejer sig om ca. tolv togpar via Rødby og

ca. ti togpar via Helsingør pr. dag - men også vogne, der
alene løber på dansk strækning, må have varmeanlæg ba-

seret på elektrisk strømforsyning f ra Mz-lokomotivernes
(3. serie) varmeaggregat. Det antages, at den eksisterende
beholdning af R|C-mærkede vogne med el-varme af litra
A, AB og BD er tilstrækkelig, men for litra B's vedkom-
mende vil det blive nødvendigt at forøge antallet af vogne
med el-varme (40 stk.) med yderligere 20 stk. Disse vogne
vil, foruden dampvarme, alene blive forsynet med el-varme-
anlæg beregnet til kørsel i Danmark (50 Hz 15(x) V) og

RlO-mærkes derfor ikke. Til gengæld gives de nye numre
i 4OG og S0Gserien, således at f.eks. B 2G€4039 om-
nummereres til 20.874i!9 hhv. 20-f4121 lt 20-87521-



Hareskovbanens ombygning til dobbeltsporet S-bane med
indføring i S-banenettet ved Svanemøllen fortsætter i fuldt
omfang. Ved udgangen af finansåret 1978174 var der in-
vesteret ca. 90 mill. kr. i faste anlæg, og der står endnu
tilbage at investere ca. 75 mill. kr. Anlægsarbejderne for
indføringen ved Svanemøllen nåede i marts den fase, hvor
det var nødvendigt at fjerne den hidtidige Svanemøllen
station; den 10. marts blev et nyt perronanlæg beliggende
syd for Østerbrogade taget i brug. (Det var forudsat, at
billetsalg m.v. fortsat i en periode skulle ske fra den
gamle ekspeditionsbygning, men efter kraftig kritik fra
DSB-kunder etableredes et midlertidigt billetsalg i en
skurvogn den 4. april). Den 17. marts forlagdes højre nær-
trafikspor i køreretningen Hellerup-Østerport mellem km
6,3 og km 6,0 (i en kurve - se i øvrigt bilaget til "Jern-banen", nr.7-8173, plan 4 og 5). Den 27. marts blev den
sydlige del af de to nye perroner på Hareskov station taget
i brug (perronerne blev taget i brug i deres fulde længde
den 15. maj), og på Farum station blev det nye spor 2
(indtil videre det eneste togvejsspor) og ny perron taget
i brug den 23. april. Den ny station (trinbræt m/ billetsalg
m. v.) i Værløse i km 16,3 blev taget i brug den 26. maj,
samtidig med at den gamle station (togfølgestation) ned-
lagdes. I tiden 13. maj-S. julr foretages rejsning at køre-
ledningsmaster og ophængning af kørestrømsledninger
mellem Buddinge og Hareskov (hvorfor det i dette tidsrum
er nødvendigt at spærre for al toggang mellem de nævnte
stationer i dagtimerne på mandage-f redage mellem kl.
8.55 og kl. 15.15 og erstatte togene med rutebiler). løst-
enden af Lersøen station er der foretaget en række spor-
flytninger - den 3. februar og den 5., 19. og 26. mai (bl. a.
er udkørselssporet fra og indgangssporskiftet til Lersøen
rangerbanegård flyttet ca. 200 m mod øst (mod Hellerup)).
Brofagene for Hareskovbanens overføring for ydre Bybane
anbragtes på pillerne i dagene 29.-30. juni, bl. a. ved
hjælp af Nordens største mobilkran.

På Helsingør station er der etableret to nye spor mel-
Iem Færgevej og stationens østlige rangerterræn og
visse sporforbindelser er ændret (bl. a. er transversalen i
stationens sydende »vendt«), således at kørsel kan ske
direkte mellem de nye spor (spor 30 og "s2rsp6ret") og
ankomst-/afgangssporene. De to ny spor skal fortrinsvis
benyttes til oprangering af afgående godstog; sporene er
ikke sikret som togvejsspor, hvorfor udrangering altid fin-
der sted.

På Ryomgård station blev spor 1 (det tidligere Randers-
spor) taget i brug som togvejsspor for tog til/fra Arhus
den 12. februar. Spor 3 bortfaldt samtidig som togvejsspor
(og er nu afbrudt i stationens vestende). Den 26. februar
blev spor 1 (det tidligere Fjerritslevspofl på Thisted sta-
tion taget i brug som togvejsspor for tog til/fra Struer.
Samtidig bortfaldt spor 2 (optages), hvorefter spor 3 be-
naevnes spor 2.

Stationshovedbygningen i Korsør »genindviedes" den 23.
marts, ved en lille højtidelighed ledet af driftsområdechef,
K. Yde Lassen, som et punktum for en næsten nitten år
lang ombygningsperiode af Korsør station. Bygningstjene-
sten har haft en særdeles "heldig hånd" ved modernise-
ringen af den smukke gamle bygning. En arbejdsgruppe
har i øvrigt afgivet rapport om prioriteringsrækkefølgen af
en række stationsmoderniseringer: 1) Arhus H., 2) Odense,
3) Roskilde, 4) Ålborg, 5) Horsens, 6) Ringsted, 7) Svend-
borg, 8) Næstved, 9) Nyborg, 10) Slagelse, 11 Fredericia,
12 Silkeborg, '13) Kolding - spørgsmålet viderebehandles i
en projektgruppe.

Elektrificering af hovedstrækninger er gennemført i alle
europæiske jernbanelande med undtagelse af Danmark,
Grækenland og lrland.

l6

Der har tidligere været foretaget en ret omfattende un-
dersøgelse på området. "Akademiet for de tekniske viden-
skaber" afsluttede i 1956 - med en betænkning fra det så-
kaldte traktionsudvalg - en sammenligning mellem økono-
mien ved anvendelse af el, diesel og damp. Forskellen
mellem el og diesel var dog på dette tidspunkt ikke særlig
stor, hvorfor det besluttedes at gå ind for anvendelse af
dieselkraft, men at føige udviklingen på elektrificerings-
området. Som denne udvikling har formet sig, er der ingen
tvivl om, at spørgsmålet nu bliver aktuelt i forbindelse
med gennemførelsen af de store bro/tunnel-projekter Hel-
singør-Helsingborg og Storebælt.

Det er ovenfor nævnt, at elektrisk opvarmning af person-
vognsmateriel skal kunne ske fra sommeren 1976 (på visse
strækninger). Der er en nøje sammenhæng meilem elektri-
ficeringssystem og elektrisk varmesystem, og det blev der-
for nødvendigt at fastlægge, hvilket system man skulle
vælge ved en eventuel overgang til elektrisk drift. "El-
system-arbejdsgruppen« fastslår i sin rapport af 1972, at
man bør gå ind for det mest moderne system, som be-
nytter vekselsrøm 25.000 Vl50 Hz. Dette har såvel på øko-
nomisk som eknisk plan så store fordele, at det rigeligt op-
vejer de ulemper, som opstår af, at vore nabolande, Sve-
rige og Tyskland, anvender et ældre system, nemlig 15.000
Y1162/z Hz. En meget væsentlig fordel ved det moderne
system er, at man derved kan udnytte det allerede eksi-
sterende fordelingsnet (den offentlige strømforsyning).

Man har studeret de køreledningskonstruktioner, som
skal etableres, så vidt, at man er klar over, at de dermed
forbundne problemer vil kunne løses, herunder de proble-
mer, som er forbundet med overgang til højere stræknings-
hastigheder end nu. Ved nyanlæg og ved ombygning af
bestående anlæg på strækninger, der kan ventes elektri-
ficeret, reserveres der plads til et kommende kørelednings-
anlæ9.

Problemerne omkring el-drift behandles i øvrigt for tiden
i DSB's projektororganisation.

*
På strækningen Skanderborg-Hørning blev automatisk
linieblokanlæg (med tilhørende nye AM-signaler) taget i
brug den 27. marls, og Stilling station bortfaldt som tog-
følgestation (omdannedes til trinbræt med sidespor). Den
25. april blev det automatiske linieblokanlæg mellem Vip-
perød og Holbæk samt nye AM-signaler med tilhørende
fremskudte signaler mellem Tølløse og Vipperød hhv. Vip-
perød og Holbæk taget i brug. Strækningen Vipperød-Hol-
bæk overgik samme dag til fjernstyring fra FC Roskilde.

På Herning station blev der, den 15. maj, taget følgende
nye togveje (med tilhørende nye signaler (bogstavvisere))
i brug: Mod Skanderborg fra spor 2 og mod Skjern hhv.
Holstebro fra spor 4. På Fredericia station blev der, den
16. maj, taget følgende nye togveje (med tilhørende nye
signaler) i brug: Mod Kolding hhv. Nyborg fra spor 3, mod
Vejle fra spor 6 og mod Nyborg fra spor 7. Den 24. maj
blev der på Holstebro station taget en ny togvej i brug:
Mod Herning fra spor 2 (TU-signalet udstyret med bog-
stawiser).

På Rungsted Kyst station blev et nyt relæsikringsanlæg
(type DSB 1972) taget i brug den 18. maj (og stationens
SU-signaler af armsignaltype afløstes af PU-signaler).

Den ofte omtalte nye FC Helsingør står nu overfor ibrug-
tagning. Første etape tages i brug i sommeren 1974 og
omfatter: 1) fjernstyring af stationerne Snekkersten, Nivå
og Rungsted Kyst, 2) mulighed for kørsel ad venstre spor
for signal mellem stationerne Snekkersten-Nivå og Nivå-
Rungsted Kyst. Af tekniske grunde er det ønskeligt i næste
etape at fjernstyre Charlottenlund station, uanset at det



Intetcity - et nyt ord på dansk - havde premiere den 26. maj. Her ses et ,designmæssigt" korrekt lc-tog på Vest-

banen. I de tørste måneder vil det ikke være muligt at oprangere .harmoniske" tog - torstærkningsvognene er som

o[test brunmalede.

endnu ikke er muligt at fjernstyre Klampenborg station,
hvorJor anden etape, der tages i brug i efteråret 1974, vil
omfatte: 1) FC Hellerup nedlægges, 2) fjernstyring af sta-
tionerne Skodsborg (VM-station) og Charlottenlund, 3) mu-
lighed for kørsel ad venstre spor for signal mellem statio-
nerne Rungsted Kyst-Skodsborg-KlampenborE, 4) Klampen-
borg station forsynes med Vl- og VU-signal r'ra,/til Skods-
borg.

I forbindelse med moderniseringen af sikringsanlæggene
på S-banerne b:ev et nyt releesikringsanlæg (med tllhøren-
de nye signaler) (type DSB 1969) taget i brug på Valby sta-
tion, den 15. juni. Samtidig blev nyt automatisk linieblok-
anlæg (og nye AM-signaler) (type DSB 1969) på stræknin-
gen Skelbæk/København H.-Valby taget i brug. (De skråt-
stillede lanterne på l-, U- og AM-signalerne - til brug for
det fremtidige signalbegreb: "Betinget stop. - afslører, at
strækningen er forberedt for HKT-drift).

*
I forbindelse med overgang til sommerkøreplan (26. maj
eller den antørle dato) blev der foretaget nedennævnte
omdannelser ,af ekspeditionssteder (navn trykt med »fed«
type angiver, at ekspeditionsstedet stadig i sikkerheds-
mæssig henseende fungerer som togfølgestation (.)
fjernstyret togfølgestation); angivelsen vedrørende omdan-
nelsen refererer således i disse tilfælde kun til den frem-
'tidige status i ekspeditionsmæssig henseende):

Følgende station nedlagdes: Støvring. Følgende trinbræt-
ter nedlagdes; Avnbø1, Bjerndrup, Fiskebæk.), Gøderup,
Hylke, Kværkeby (stadig VM-station), Lundtoft, Rinkenæs,
T øtsbø\, Væggerløse.).

Følgende station omdannedes til trinbræt (ml billetsalg
m.v.): Vætløse. Følgende stationer omdannedes til trinbræt
med sidespor: Rødkærsbro) (114), Stilling (dog 

"rv17 6;11s1-

salg m. v." i perioden 2713 2515), Svebølle-) (1/3), Ul-
strup') (1/4). Følgende stationer omdannedes til sidespor:
Fårup, Hedensted, Hovedgård, Kliplev, Løsning, Vester-
Sottrup. Følgende .godsstation« omdannedes til sidespor:
Knarreborg (på godsbanen Tommerup-Assens) (114). Føl-
gende trinbrætter med sldespor omdannedes til sidespor:
Marrebeek (stadig "5snstjeneste-sidespor"), OverJerstal.),
Sommerstedt).

Syvstjernen trinbræt (på Hareskovbanen) skulle have
v€eret nedlagt i forbindelse med overgang til sommerkøre-

Foto: DSB (Rodevang)

plan, men da de anlægsarbejder, Cer er nødvendige for at
give beboerne i "Syvstjernekvarteret" en rimelig adgangc-
vej til den nye Værløse station, er forsinket på grund af
anlægsstoppet, er nedlæggelsen ucjskudt til den 29. sep-
tember (overgang til vinterkøreplan).

Et nyt sidespor, benaevnt "Ryvang sidespor", i km 12,5

på Frihavnsbanen mellem Lersøen og Østerport etablere-
des den 25. mar1s. Sidesporforbindelsen, der i øvrigt er den
fremtidige transversal mellem Frihavnsbanen og Hareskov-
banen for kørsel med godstog mellem Østerport og Bud-
dinge, benyttes af Baneafdelingens anlægskolonner.

Standsignaler for forslgtigstrækninger kan nu (ved æn-
dring af SIR pr. 15. februar) suppleres med en undertavle,
når en hastighedsnedsættelse kun geelder for en bestemt
lokomotivtype. Undertavle "Mz" er anbragt på standsigna-
ler foran underføringen for Tuborgvej på Ydre bybane i

Hellerup stations sydende (15 km/t) og foran Strandmølle-
broen på Kystbanen (60 km/t).

På mange stationer tillader sporskifterne ved kørsel til/
fra vigespor en højere hastighed end den hidtidig tilladte
(30 hhv. 50 km/t). For at udnytte disse muligheder er ha-
stighedssignaleringen fra l-signaler ændret (ved ændring
af SIR pr. 26. maj) således, at brandgult lys over grønt lys
betyder: Højst 60 km/t. (lnteresserede læsere kan foretage
følgende retteiser i artiklen "Lille DSB-hovedsignallære" i

"Jernbanen", N.7-8173: Side 1-1 , venstre spalte, 9.-10.
linie f. o. ændres til »grænset og højst er 60 km/t i over-
ensstemmelse enten medn, side 12, højre spalte i skema
vedrørende signal nr. 17 - hastighedsviser slukket: 15 km/t
ændres til "30 km/t", signal 17b: 50 km/t ændres til "60
km/t", signal 17c: 30 km/t ændres til "40 km/t eller der-
under"). Højeste hastighed ved udkørsel hhv indkørsel til/
fra venstre spor for signal er ændret fra 30 km/t til 40 km/t.
På samme måde er hastigheden ved udkørsel øgeI på

mange stationer, dog således at på de stationer (et mindre
antal), hvor sporskiftet ved kørsel til vigespor ikke tillader
en forøgelse af hastigheden til 60 km/t, er udkørselshastig-
heden nedsat fra 50 kmit til 40 km/t (for at "uniformere"
bestem m elserne).

Den mest radikale køreplanseendring siden køreplanen
pr. 15. maj 1935 (i forbindelse med åbningen af Lillebælts-
broen) har man kaldt det store projekt "K74" - og når
dette læses, har de fleste jernbane-entusiaster vel allerede
fordybet sig i den 910 sider store »DsB-køreplan" - i for-
mat 14,3 cmx19,8 cm (mod tidligere 11,8 cmx20,0 cm),
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En tegning til en alveksling - MIF "Prins Henriku, der sammen med MIF .Dronning Margrethe 1* og MlF,prinsesse
Benedikte" (der gennemgik en indvendig opfriskning i begyndetsen at mai), udfører næsten samlige personlørende
ture på Korsør-Nyborgoveilarten.

trykt med »grønt-er-sundt-for-øjnene" farve og med fortræf-
felige nye kort i rutebilafsnittet. I "vinterudgaven* bliver
sideantallet endnu større, for da optages "udlandsafsnittet"(der i nogle år kun har været udsendt som et særligt
hæfte) i køreplanen. Opslagskøreplanen på stationerne ser
vi aldrig mere, den er nu definitiv opgivet. "Lokomotiv-fører-situationen" medfører i øvrigt, at indskrænkningerne
i S-bane-køreplanen, som følge af energikrisen, gøres per-
manente, og at kørslen med persontog mellem Vojens og
Haderslev By først genoptages ved overgang til vinterkøre-
plan den 29. september.

I perioden 22. )uni-11. august gennemfører Odsherreds
Jernbane et dagligt direkte togpar mellem Nykøbing Sj.
(afgang kl. 19.23) og København H. (ankomst kt. 21.22) og
v.v. (afgang k|.8.45 - ankomst kl. 1045) - trækkraft og
vogn(e) »overnatter« på Helgoland. Derudover køres det
sædvanlige tog (tidl. 1766) søndag aften - dette togs retur-
løb er nu personførende - se i øvrigt "DSB køreplan".

Fr. o. m. den 23.124. april oprangeredes samtlige lyntog
af moderniserede A- (eller "designlakerede" Ag-1 B- og Bk-
vogne (dog Bk-vogne med 64 siddepladser i togene 30, 34,
51 og 55). Fra den 15. maj ændredes oprangeringen af
Iyntog således, at togene (med undtagelse af togene 51
og 55) ved afgangen fra København H. var formeret så-
ledes: Loko-B-B-Bk-A(Ag), den oprangering, der nu også
benyttes for lntercity-tog.

I forbindelse med sommerkøreplansskiftet er iværksat
manuel personvognsstyring af det personvognsmateriel,
der anvendes til a) lc-togenes normale vognsæt bestående
af lire overtørselsvogne, b) "femte" overførselsvogn i visse
lc-tog, c) forstærkningsvogne ilctogene til og fra hhv.
Korsør og Nyborg og d) regionaltog på Sjælland. person-
vognsstyring er en forudsætning for at sikre opfyldelsen
af de imarkedsføringsplanen tor "K74" opstillede kriterier
for lc-tog og for sikring af den tekniske vedligeholdelse af
styrevognstogene (An, Bn og Bns) i regionaltrafikken på
Sjælland. En central styringsinstans registrerer på lister
over samtlige vognnumre på personvogne af vogngruppe l,
hvor den enkelte vogn befinder sig (i løb, i reserve, i vaerk-
sted o.s.v.), hvornår sidste revision, sidste periodiske tek-
niske eftersyn og sidste rengøring har fundet sted.

Der arbejdes kontinuerligt med at koncentrere ledelsen
af toggangen i København. Den 26. maj flyttedes arbejdet
med redaktion af "La. og togplaner, udfærdigelse af skrift-
lige særtogsanmeldelser og sporspærringer for Jylland og
Fyn fra Togledelsen Århus til Togledelsen København. Den
samlede overvågning af trafikken i hele landet vil ske fra
Togledelsen København fr. o. m. 7. januar 1975. (Den 1. ok-
tober 1973 udskiltes derimod ledelsen af toggangen i hele
S-baneområdet til en særlig Togledetsen S-tog under
Driftsområde København).

l8

"Aktieselskabet Nakskov Skibsveerft" afleverede den 15.
maj nybygning nr. 203 - M/F "Prins Henrik" - til DSB.
Færgen præsenteredes for folketing, presse m. fl. den
21. mai.

I sommerperioden sejles på Storebæltsovei.farten (Kor-
sør-Nyborg) med syv jernbanefærger samt med 8. færge
dels som bilfærge (dagtimerne), dels som jernbanefærge.
1.,2. og 3. færge udfører den langt overvejende del af de
personførende ture ("pp6nn;ng Margrethe ll", "Prins Hen-
rik" og "Prinsesse Benedikte"). Fra efteråret vil der mulig-
vis blive etableret yderligere sejlads på jernbaneoverfarten
med en 9. færge, der bliver M/F "Korsør", M/F "Sjæ!land"eller M/F "Nyborg" (som yderste reserve - færgen ud-
rangeres ikke, som oprindeligt bestemt), af hængig at
værftseftersyn, afgivelse at fætget til andre overfarter m. v.
M/F "Sprogø" (p.t.8. færge) vil være reserve for 1.,2. og
3. færge under disses værftsophold, motoreftersyn m. v.

Det overvejes for tiden at anskaffe en fierde færge af
"Najaden-typen" til Helsingør-Helsingborgoverfarten til le-
vering ved årsskiftet 1975176 - af hensyn til forventede
trafikstigninger på overfarten, idet M/F "Svea" (overfartens
ældste færge) er bedømt til at kunne holdes i driftsklar
stand til 1985 uden væsentlig forøgelse af vedligeholdelses-
omkostningerne. På ønskeseddelen står endvidere en ny
storfærge til Rødby-Puttgardenoverfarten, som skal kon-
traheres omkring april 1975 med levering i januar 1978 lor
øte.

Den 1. april ophøfte Søfartstjenesten i Generaldirektora-
tet som selvstændig tjeneste. De driftsprægede opgaver
overflyttedes til Driftstjenesten under benævnelsen "Sø-
fartssektionen«, medens planlægnings- og udviklingsopga-
verne m. v. udskiltes til en særlig "Rederifunktion", place-
ret direkte under chefen for Drifts- og administrations-
afdelingen.

Bettelse: I artiklen: "DSB's færgelejer" i "Jernbanen.,
nr. 1/74 - side 6, venstre spalte, 10.-12. linie f. o. ændres
ordlyden til: "DSB's nyeste tredækkerfærge M/F "Romsø"
kan i Halsskov kun anløbe '1. leje og i Knudshoved kun
2. Ieje under alle vandstandsforhold".

*
»DSB« redigeres af Erik B. Jonsen.

\ø"nivatbanerne
FJ: DJK's bestyrelse har besluttet at købe damplokomotivet
FJ nr. I fra 1926. Dermed er Faxe Jernbanes sidste tre
damplokomotiver reddet fra ophugning. (Se Jernbanen nr.
2174, side 141.



HHJ: Den 18. juni kunne Hads-Ning Herreders Jernbane
fejre sit 90 års jubilæum. Lad os håbe, at den fremgang
HHJ har haft ide senere år må fortsætte, således at 100

års jubilæet i 1984 kan fejres med man6r.

LJ: Mandag den 1. juli 1974 fyldte Lollandsbanen 100 år.
Ved køreplanskiftet den 26. maj begyndte Lollandsba-
nens lynetter at køre til Slagelse over Ringsted to gange
daglig på hverdage. Sædvanligvis fremføres togene med
tovogns lynettetog, men på fredage køres der med fire-
vognstog på grund af soldaternes week-end orlov. Ligele-
des to gange daglig på hverdage kører der DSB-tog til
Nakskov direkte fra København.

Denne kørsel med LJ-tog på DSB-strækning og DSB-tog
på LJ-strækning medfører et par jernbanemæssige rarite-
ter, der nok er værd at lægge mærke til:

På hverdage krydser to LJ-tog på Eskildstrup station kl.
12.05, og lørdag eftermiddag vil man på LJ kunne se tog
5060 med oprangeringen Bns-Bn-Bn-An-Bn-Bn-Bn-My-Ph.
Postvognen afkobles i NykØbing Fl.

Motorvognen LJ M 7, der anvendes af banetjenesten, er
blevet malet op, og ligeledes er pakvognen Ev 91 blevet
nymalet i forbindelse med revision.

Diesellokomotivet M 3l er for tiden til revision på banens
værksted i Maribo, og M 31 bliver sikkert ved denne lej-
lighed malet i "lynette-design" ligesom M 32 blev det i

1972.

I§II

VNJ's MB 57 og BS 61 i Nørre Nebel, april 1974. Se i øvrigt
,Jernbanen" nr. 1174, side. 15. Foto: Olat Skov

OHJ/HTJ: Lørdag den 18. maj fyldte Odsherreds Jernbane
75 år, og dagen blev markeret på festlig vis. Kl. 12.01 afgik
der damptog mod Nykøbing fra Holbæk trukket af OHJ nr.
38. I toget var OHJ's seks personvogne og den to-akslede
personvogn OHJ C216, der nu ejes af Helsingør Jernbane-
klub.

I Asnæs krydsede damptoget et lynettetog, der i dagens
anledning var udlånt af Lollandsbanen. LJ Ym 61 og Ys 81

var om formiddagen køi via Slagelse, \ølløse og Holbæk
til Nykøbing, for at OHJ's gæster på jubilæumsdagen kunne
få præsenteret et tog af samme type som Odsherredsbanen
får leveret i 1975.

I anledning af jubilæet kunne man fra kl. 12.00 og resten
af lørdagen rejse på OHJ for kun 6n krone pr. enkelttur.
Mange benyttede sig af dette tilbud og kørte en tur med
banen i det pragtfulde forårsvejr.

Desværre kunne nr. 38 ikke Iremtøre et planlagt damptog
fra Nykøbing lørdag eftermiddag på grund af et sprængt

krattdamprør. Denne skade var også årsagen til, at DJK's
udflugt i anledning af jubilæet om søndagen, den 19. mai,
måtte foregå med OHJ nr. 40.

Til trøst kan det nævnes, at nr.38 vil blive repareret, og
forhåbentlig vil der kunne arrangeres en udflugt med
damptog på OHJ i løbet af efteråret.

Ved køreplansskiftet gik man over til timedrift på OHJ på
hverdage fra kl.5 til ca. kl. 19. Samtidig nedlagdes Allerup
trinbræt på OHJ og Hestehaven trinbræt på HTJ. Ved Kolle-
kolle på OHJ og ved Oustrup på HTJ standser nu kun
ganske få tog, og de to trinbrætter påregnes nedlagt.

Odsherredsbanen kører også efter K 74 direkte tog til Kø-
benhavn, og i skoleferien køi"er der dagligt et togpar med
OHJ-materiel til København. Dette suppleres med endnu
et togpar på søn- og helligdage. 2. pinsedag var første
gang, der skulle køre to OHJ-tog til København, og de
blev fremført af diesellokomotiverne OHJ nr. 24 og 39.

På HTJ er køreplanen også udvidet, og man har fået fire-
cifrede tognumre. Blandettoget kører som 4854 og 486'l

mandage-fredage, og personvognen HTJ C 35 er erstattet
af OHJ C22O i dette togpar.

ØSJS: På Østbanen blev de svenske skinnebusser sat i

drift ved køreplansskiftet den 26. mal. Foreløbig er motor-
vognene MB21 og MB22 (ex SJ Y6 779 og 781) sat idrift
malet i østbanens design. De to styrevogne (ex UBF 6Y
'1783 og 1784) omlitreres til BDS 31 og 32 og sættes for-
mentlig i drift i slutningen af juni måned. Endelig vil den
sidste motorvogn, MB 23 (ex Y6 824) blive sat i drift. Motor-
vognen Y6 834 vil blive anvendt som »reservedelslager"
for de øvrige vogne.

Østbanens diesellokomotiv M 8 er i forbindelse med revi-
sion - som omtalt i "Jernbanenn nr.2174, side 14 - om-
litreret til Di 8.

*
»Privatbanerns« rsdigeres al OlFChr. M. Plum. (Visse in-
formationer skyldes Per Topp Nielsen).

EKSTRA-KONTINGENT?

Se nr. 2174, - side 13.

*
#

i

9.

Østbanens Di I i ny design i Køge, 10. mai 1974.
Foto: Johnny Petersen



DJK i ferietiden
Sekretariatet holder lukket fra 1. juli til 10. august, post vil
dog blive ekspederet lejlighedsvis.
Salgsafdelingen holder lukket i tiden 8. juli-lB. august. Be-
stillinger på bøger vil blive ekspederet lejlighedsvis.
Museumsbanen Maribo-Bandholm kører hver lørdag og søn-
dag og søndag i juli og august.
Mariager-Handest Veteranjernbane kører hver søndag ind-
til den 18. august.

fbp/OCMP
Arbeidsholdet på Frederiksberg
Arbejdsholdet fortsætter arbejdet indtil udgangen af juni
måned. På grund af kørslen lørdage og søndage på Mu-
seumsbanen ændres arbejdsdagen eventuelt. Oplysninger
om arbejdet fås hos: Finn B. Paulsen, Nakskovvej 62A,
2500 Valby, tlf. (01)462255 (bedst meilem 17 og 19 eiler
lørdag tør kl.8).
OBS! Hvis skovvognen skal blive færdig i indeværende
sæson, er det nødvendigt, at flere møder op og giver et
nap med. fbp

Udflugt på Lollandsbanen
Desværre har den planlagte udflugt på Lollandsba-
nen i anledning af 100 års jubilæet måttet aflyses.
Arsagerne er tekniske problemer. Bl. a. er rcpata-
tionen af LJ nr. 19 endnu ikke afsluttet.
Udflugten vil blive arrangeret senere på året.

DJK's nordjyske afdeling
Fra den 1. januar 1974 har afdelingen lejei fem remise-
pladser i den gamle privatbaneremise i AIborg af DSB.
Takket være DSB's velvilje har det været muligt at få et
lejemå1, der er økonomisk forsvarligt.

I remisen er i øjeblikket anbragt damplokomotiverne F 663,
HV3 og FFJ nr.34, skinnebussen SVJ Sm 7 og post- og
personvognen FFJ DAE 21. Udenfor står personvognene
OMB B 4, ETJ C 1 og RHJ D 8, idet sidstnævnte vogn er
kommet fra MHVJ i begyndelsen af april måned.

Vi beskæftiger os i øjeblikket med at fremstille nye kraft-
damprør til HV 3, og OMB B 4 og ETJ C 1 er under revi-

Også de svenske skinnebusser, som Østbanen tik i lebruar, er nu ommalet i nyt design. Her MB21 i Hårlev,19.mai 1974.
Foto: Johnny Petersen

Foreningsnyt

DSB663 og FFJ nr.34 i remisen i Ålborg.
Foto: Steen Andersen



sion. Begge vogne har været løftede, og skaderne (knæk-
ket akselgaffel, sprængt fjeder m. m.) er udbedrede.

Sommerens veterantog på Limfjordsbanen skulle få følgen-
de sammensætning: F 663-ETJ C 1-OMB B 4-RHJ D 8.

Den 17. februar gennemførte afdelingen i samarbejde med
den lokale "TRlM"-afdeling et arrangement med fire dob-
beltture mellem Alborg og Gistrup.

Selv om søndagskørselsforbudet var ophævet samme dag,
deltog ca. 2.000 re.jsende i arrangementet. De mange rej-
sende anførtes af ,Alborgs populære borgmester Marius
Andersen og flere topembedsmænd, bl. a. stadsgartner
Jensen og overgartner Clausen.

Fra Gistrup var der udlagt forskellige kondiruter, som pas-
sagererne kunne trave igennem. Arrangementet var en stor
succes, som skal gentages i september måned.

Den 4. maj afholdtes filmaften sammen med bl. a. model-
jernbaneklubben "Aalborg HO".

I week-enden 30. og 31. marts deltog F663 i veterantogs-
kørsel i Randers. Personvognsmateriellet kom fra MHVJ,
og der kørtes i anledning af Randers postkontors 300 års
jubilæum Hedetoft

MARIAGER.HANDEST
VETERANJERNBANE

Køreplanen, som vi bragte i Jernbanen nr. 2174 annulleres
herved. I stedet køres der på Mariager-Handest Veteran-
jernbane efter følgende plan

Søn- og helligdage i perioden 2. juni-18. august:

bræt" Foto: Knuthenborg Safaripark

dette arrangement indgår Museumsbanen som transportled
mellem Maribo og Bandholm. Prisen for turen fra Køben-
havn og retur (incl. entreafgifter) er kun kr. 57,00, så her
er der rig mulighed for en familieudflugt uden at skulle
tilbringe adskillige timer på de støvede landeveje

I forbindelse med dette arrangement er Museumsbanen
i år blevet forlænget ca. 2A0 m, idet Museumstogene frem-
over vil køre længere ud på havnen i Bandholm til det
nyoprettede "Knuthenborg Trinbræt", hvorfra der altså bli-
ver direkte forbindelse til København med tog.

OCMP

SALGS N

DJK's bogserie

Nedenfor finder De en liste over de DJK-bøger, der endnu
kan erhverves gennem foreningens Salgsafdeling. (Alle tid-
ligere prislister annulleres herved):

9. Vejle-Give Jernbane kr. 15,00
11. Nakskov-Kragen€es Jernbane 1915-1965 .. kr. 15,00
13. Vodskov-Østervrå Banen . kr.15,00
20. Køge-Ringsted Jernbane kr.35,00
21. Høwe-Yærslev Jernbane (2. udgave) .... kr.25,00
23. Hjørring-Hørby Banen kr.25,00
24. Maribo-Bandholm Jernbane 1869-1969 ... kr.25,00
25. Horsens-Juelsminde Jernbane kr. 25,00
27. Gribskovbanen 1880-1924 ..... kr.55,00
28. Haderslev Amts Jernbaner

l: Dr. Mauves bane . kr.45,0o
29. Haderslev Amts Jernbaner

ll: Becherer bygger videre kr.45,00
30. Altona-Kiel Jernbane 1844-1864 kr.20,00
31. Horsens-Tørring Banen kr.30,00
32. Hil lerød-Frederiksværk-H undested Jernbane

1897-1947 kr.48,00
33. Hi I lerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane

1947-1972 kr.20,00
34. Hil lerød-Frederiksvaerk-H undested Jern bane

lll. del, (rullende materiel m.v.) . kr.25,00
35. Odsherreds Jernbane 1899-1974 kr.53,@

Mariager
True
V. Tørslev
Handest

afg. 13.30 16.00
afg. 13.55 16.25
afg. 14.05 16.35
ank. 14.20 16.50

Handest
V. Tørslev
True
Mariager

alg. 14.40 17.05
afg. 14.55 17.20
afg. 15.05 17.30
ank. 15.30 17.55

Togene fremføres normalt af motorvogn eller skinnebus.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: S. P. Laur-
sen, Falkevej 7r, tv, 8900 Randers, tlf. (06) 42 65 M.

S&:aseums6orPr
MARIBO _ BANDHOLM

Lørdag den 1. juni indledtes den .13. sæson på Museums-
banen Maribo-Bandholm, og der køres mellem Maribo og
Bandholm hver lørdag og søndag indtil den 1. september
efter køreplanen, der bragtes i Jernbanen nt.2174, side 17.

Allerede inden sæsonstarten har der veeret kørt adskil-
lige seertog på banen, og her skal det specielt nævnes, at
der kørte særtog den 28. maj i anledning af Knuthenborg
Parks 100 års jubilæum. Toget befordrede særligt ind-
budte gæster, der senere på dagen overværede åbningen
af en udstilling i meget moderne regi i den tidligere gods-
forvalterbolig: "Trusler mod dyr i Norden..

Udstillingen er blevet til ved et samarbejde med Zoolo-
gisk Museum i København.

Som noget nyt har DSB, Loll,andsbanen og Knuthenborg
Safaripark arrangeret billigrejser fra København via Nykø-
bing F. og Maribo til Knuthenborg Sataripark med tog. I

OHJ nr.5 møder en kamel ved det nye "Knuthenborg trin-



Bøgerne kan erhverves ved indsættelse af ovenstående
beløb på postgirokonto 17 91 76, Dansk Jernbane-Klub,
Salgsafdelingen, Griffenfeldsgade 564, W, 22OO København
N, sammen med porto, der for en enkelt publikailon er
1,20 kt. (for nr. 20,27-29,32 og 35 2,00 kr.). Ved samtidig
bestilling af flere publikationer er portoen højest kr. 4,50.

Odsherreds Jernbane 18gg-1924
Til Odsherredsbanens 75 års jubilæum, den 1g. maj, ud-
kom bogen om OHJ gennem 75 år. Bogen er skrevet af
Ole-Chr. M. Plum, Peer Thomassen og Birger Wilcke.

På 136 sider med 78 illustrationer skildres banens histo-
rie, sporet, det rullende materiel, rutebildriften m. m

Prisen for bogen er kr. 53,00 + porto kr. 2,00, og den
kan bestilles ved indsættelse af beløbet på postgirokonto
17 91 76, Dansk Jernbane-Klub, Salgsafdelingen, Griffen-
feldsgade 564, tv,2200 København N.

Lo!landsbanen 1 87rt-1974

I forbindelse med Lollandsbanens 100 års jubilæum ud-
sendes et jubilaeumsskrift, skrevet af peer Thomassen og
Birger Wilcke. Bogen bliver på ca. 23O sider med omkring
160 illustrationer.

Bogen koster kr. 85,00 og kan bestilles ved indsættelse
af beløbet + porto kr. 3,00 på postgirokonto 17 91 76,
Dansk Jernbane-Klub, Salgsafdelingen, Griffenfeldsgade
564, tv, 2200 København N.

Tillæg 1974 til DSB driftsmateriel, bind 1, 1970

Tillæg 1974 er nu udkommet, og de medlemmer, der har
købt DSB driftsmateriel, bind 1, gennem DJK's Salgsafde-
ling, kan mod at indsende kr. 2,00 i frimærker til Salgs-
afdelingen (se ovenfor) få tillægget tilsendt.

Nyt fra Jernbanemuseet

H. M. Kong Frederik lx's store interesse for jernbanevæsen
i almindelighed og for damplokomotiver i særdeleshed er
velkendt. I kongens besiddelse fandtes en del indrammede
billeder af damplokomotiver, med og uden tog. Billederne
hører til Rosenborg-samlingen, men er, ved H. M. Dron-
ning lngrids velvilje, udlånt til jernbanemuseet, som har
taget anledning til at udstille de interessante billeder i

museets Iokaler i statsbanernes administrationsbygning,
Sølvgade 40, opgang F.5.

Særudstillingen skulle være en ekstra lejlighed til at be-
søge jernbanemuseet, hvis øvrige samlinger af jernbane-
historiske modeller og genstande nok er værd at stifte be-
kendtskab med.

Jernbanemuseet er åbent alle onsdage fra kl. 12-16 ind-
til oktober (inkl.). Endvidere vil museet forsøgsvis være

åbent for besøgende på alle lørdage fra
gangen er gratis alle dage.

kl. 12-15. Ad-

w. E. D.-J.

SVENSKA
JARNVAGSKLUBBEN
Svenska Jårnvågsklubben har netop udsendt publikation
nummer tretten og fjorten i foreningens kvalitets-skriftserie.

"Nr. 13" er "Normalspåriga ånglok vid Statens Jårnvågar"
af Ulf Diehl, Ulf Fjeld og Lennart Nilsson. Bogen, der er i

format A5 (indbundet) og på 290 sider med 217 fotos (og
tegninger), giver et fuldstændigt overblik over samtlige
normalsporede damplokomotiver, der har været i SJ's eje
siden 1856. Bogen er Inddelt itre afsnit - en indledende
del, der giver en almen oversigt over damplokomotivernes
udvikling i Sverige, en beskrivende del, der omfatter gen-
nemgang af hvert litra (foto, tekniske data og kortfattet
typebeskrivelse) og en tabellarisk del. En f remragende
bog, der kan anbefales på det varmeste.

"Nr.'14" er "Svenska Lok och Motorvagnar 73-01-01" af
Ulf Diehl og Lennart Nilsson. Den "lille" håndbog i A6-
format (216 sider) behøver egentlig ingen anbefaling. Den
er opbygget som vor egen »lille rcde tq jernbaneentusia-
ster" (og som ikke engang er vor egen, for nok er for-
fatteren dansk, men udgiveren, Frank Stenvall, er som
bekendt svensk), en "felthåndbog« med fotos af samtlige
eksisterende (den er, udover hvad titlen angiver, å jour'ført
pr. 1. januar 1974) svenske lokomotiv- og motorvognstyper
- og den er, meget imponerende, med denne udgave ud-
sendt for tredie gang - og er endnu bedre end de tid-
ligere.

Bøgerne i "SJK's skriftserie" sælges til DJK-medlemmer
til samme priser, som til foreningens egne medlemmer.
Priserne i oversigten nedenfor er i svenske kroner. Bøger-
ne bestilles ved indbetaling af beløbet på svensk postgiro-
kontonummer 606577-5, adresseret: SJK Bestållning, S-
521 00 Falkiiping, Sverige (postkontorerne har et særligt

"lnternationalt giroindbetalingskort" til formålet). Husk at
skrive tydelig navn og adresse - og angiv DJK-medlems-
nummeret.

I Svenska Jårnvågsklubbens skriftserie er udgivet:
1. Skogsbana udsolgt
2. Anglok tillverkade i Sverige kr. 12,00
3. Sårobanan kr. 13,00
4. Laxå-Rofors Jårnvåg udsolgt
5. Gruvgården-Fors Jårnvåg udsolgt
6. Dannemora-Hargs JårnvåS ..... kr.22,0o
7. Svenska Lok och Motorvagnar 1/1 1969 .. udsolgt
8. Den rullande materielen vid Stockholm-

Westerås-Bergslagens Jårnvågar 1 872-1944
9. Svenska Lok och Motorvagnar 111 1971 ..

10. SJ ånglok litt A .

11. Svenska Personvagnar och Motorvagnsslåp
111 1972

12. SJ diesellok litt 266
13. Normalspåriga ånglok vid Statens Jårn-

kr. 60,0O
udsolgt
kr. 13,00

kr.22,OO
kr. 13,00

vagar kr.45,@
14. Svenska Lok och Motorvagnar 73-01-01 .. kr.25,0O

Bemærk også "nr.11", den er af stor interesse for danske
entusiaster.

EBJ



søndag den 28. april korte ca.90 DJK-medlemmer med skinnebusser pa GDS og HHGB' Her ses HHGB Sm3 og sm4,

i Hornbæk. Begge vogne er nu hensatte. Foto: Ole-Chr' M PIUn

,.

lJdttu ucces totomutigheder' T 49 111

med ve delta - med mindre es gen-

t-^^t i ,Jernb nr' 2174' Er De deltage'

;;; 21oo Kø 15' ausust' De 1' seP-

tember modtage besked om turen kan gennemtøres' M' Plum
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jernbaner
moderne

signalanlaeg

DSI leverer materiellet til S-banens
nye sil<rings-, linieblok-, fjernstyrings- og
hkt-anlæ9, samt styrevogns- og loko-
udrustninger til DSB's rullende materiel
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LEVERANDØR TIL DET KGL.DANSKE HOF

ESELS
Brdr. Nielsen
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