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Sp eno lnternational S, A,
'GENEVE

slibetog BR 325,555

Repræsentant i

SOPHUS
Amaliegade 10 - DK

Norden:

BERENDSEN A.S
1255 Køberrhavn K - Tlf. (01) I { 35 00

Århus sporvognsplatter
udf. i antikbrun tegning. B&G

Nr.101. Hestesporvogn på Store-
torv i Arhus, ca. 1890.
Nr. 102. Førkrigssporvogn på
Banegårdsplads, ca. 1938.
Nr. 103. Efterkrigssporvogn på
Bruuns Bro, ca. 1960.
Nr.104. Bus og sporvogn på
Banegårdsplads, 1 971 .

pr. stk. kr.48,50.

sK0TsM n6)nø,1
,

Københavnske Sporvognsplatter
B&G udf. i antikbrun tegn:ng

Nr. 1. Toetages hestesporvogn
på Kgs. Nytorv, 1863.
Nr. 2. "Hønen.,. Den sidste heste-
sporvogn,1915.
Nr. 3. Frederiksbergs toetages
elektr. sporvogn, 1839.
Nr. 4. Kbhvn.s første el. sporvogn
med åben bivogn, ca. 1901.
Nr. 5. Linie 5. Kbhvn.s sidste
Sporvogn,1972.
pr. stk. kr.48,50.

"Odin«. Det første damplokomo-
tiv fra 1848. Stor platte fremstillet
af B&G. i anledning af DSB's 125
års jubilæum. Tegning: Bo Bon-
fills. Kr. 75,-. (Kun så længe vi har
lager).

Platte nr. 5.

Vi sender platterne overalt + porto og opkrævning.
Frederikssundsvej 325,2700 Brønshøj
Tlf. (01) 60 20 01. Postgiro 65339ling for porcelænsplatter.
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DANSI( JERNBANE.I(LUB

FOREN INGEN STIFTET 15. JANUAR 1961

Foreningens generelle adresse:
Dansk Jernbane-Klub,
Nakskowei 62 A, 2500 ValbY.
Tll. (01) 46 22 55.
(normalt kl. 17-19).

Formand:
Politiadvokat Birger Wilcke,
Sobakken 24, 2920 Charlottenlund
Tll. (01 66) ORdrup 2209.

Kasserer:
Regnskabschef Mogens Bruun,
Ahornvei 18, 3650 ølstykke.
TtI r03) 17 88 04
Postgirokonto nr. 5 55 38 30
adresse, et til:
Dansk Jernbane-KIub,
Kassereren,
Ahornvei 18, 3650 ølslykke.

øvride bFslvrelsesmedlemmer:
lnoeniør E. Hedetoft
Salgscher Erik B. Jonsen (næstformand),
Niels Christian Lind.
Politibetient Finn Beyer Paulsen
(sekretær),
Lærer Ole-Christian M. Plum
Aldelingsingeniør H. O. Thorkil-Jensen,
Overtraiikassistent K. Vahl,
Grosserer Povl Yhman

DJK's nordlyske ardellng:
lnOenior E. Hedetolt,
Mågevej 14, 9000 Alborg
Ttf. (08) 13 16 26.

OJK's mldilyske aldeling:
Uife Andersson,
Murervej 9, 8900 Randers.

OJK's atdellng Fynisydiylland:
Niels Christian Lind,
Aagade 50, 5270 Næsby.

Museumsbanen Marlbo-Bandholm:
lnformation og bestilllng al særlog:
Povl Yhman,
Vesterbrogade 179, 1800 København V
Trr. (01) 31 98 16.

Marlager-Handesl Veteranlernbane:
lnlormation og bestilllng af sædog:
Stationslorstander K. Bertelsen,
Skolevænget 25, 9550 Mariager.
Trr. (os) 54 10 59

Medlemskontingent tor året 1975:
Ordinære medlernmcr ...... kr. 55,00
Juniormedlemmer (under 18 år

den L januar 1975) ......... kr. 40,00
Optagelsesgebyr ............ kr. 5,00
lndmeldelseslormular kan rekvireres
hos sekretariatel (se overst) - og kon-
tingentindbetalingen sker på det under
"Kassereren" angivne postgironummer.

iernbanen
Nr. 6 - 1974

14. årgang
Redaktcrer:
Salgschef Erik B Jonsen (ansvarsh.),
Esthersvej 19 B, 2900 HelleruP.
Tlf (01 43) HEIrup 6850.

Lærer OIe-Christian M Plum,
Griffenfeldsgade 56, 4., 2200 Kbh. N.
Tlf. (01) 3s 33 12.

Annonceekspedition:
Otto Danielsen,
Gefionsvei 5 B, 3060 EsPergærde.
Tlf. (03) 23 18 60.

NATIONAL-TRYKKERIET, KBH. N.

G irokortet
Kontingentet for 1975

Med dette nummer af tidsskriftet følger et indbetalingskort, der bedes

benyttet til snariig indbetaling af kontingentet for 1975. Kontingentet

andrager - i henhold til beslutning på den ordinære generalforsam-

ling dån 27.april 1974.. Kr.55,00 _ for medlemmer under 18 år (den

1. januar 1975) dog kr.40,00.

Det vil være til stor hjælp for kassereren, hvis De husker al påtøre

Deres medlemsnummer - det er påført medlemskortet (stamkortet).

Bemærk, at kvitteringsdelen på giro-indbetalingskortet - efter post-

væsenets kvittering er påførl - er gyldigt medlemskort for 1975 og

kan indsættes i stamkortet.

Ogsomviplejeratafsluttedenlilleopfordring:Allebidrag-små
sJm store -'udouer det egentlige kontingent - modtages med tak'

Flere medlemmer torbedrer også økonomien - så videregiv den ved-

lagte ,,hverveformular" til en interesseret bekendt'

Foreningens medlemmer

og »Jernbanen«s

annoncører ønskes

en glædelig iul
og et lykkeligt 1975

Vort forsidebillede:
Udsigt fra en bro - dagene tør iul - tog efter tog med for
send-e for hvem 'ræset" (forhåbentlig) er overstået - bare
til alle - så gør det ikke så meget, at personvognene er
,skrabsamme-n". (Tog på Vestbanen mellem Borup og Rin
1973). Fo
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Dansk LokomotivbYgning.
Af stud. polyt. Svend Aoge Andersen.

Nedenstående artikel - at ovenstående torlatter - oftentlig-
giordes tørste gang i 1917 i det daværende "Jernbane-
bladet". Det kan allerede nu atsløres, at "stud. polyt'en" i
dag er professor Svend Aage Andersen. Redaktionen har
bedt professoren om en indledende orientering om sig selv:

Min lokomotivinteresse blev grundfæstet i 1906, da vi flyt-
tede til Rosenørns Al16, der den gang som nu var en side-

teds Vej; men mens den nu munder ud i

e mellem Peblingesøen og Sct' Jørgens Sø,
ang en blind vej, der endte omtrent d6r'
t nu ligger. Fra stuerne mod vejen kunne vi

Østerbro station).

"Odin" og DSB's B-lokomotiv.

Det gav mig På tanden, og allerede i

maj samme åi igen sine spalter for mig
til ån artikel om Jernbaneselskabs Cramp-
ton-lokomotiver, avde tegnet illustrationer-
ne til.

Den danske Lokomotivbygning bliver i Almindelighed
anset for at være af ganske ny Dato. Man saa det
tydeligt, da de første Frichs'ske Lokomotiver blev
omtalt i Pressen for et Par Aar siden. Og saa er den
tværtimod af meget gammel Oprindelse, idet det
første Lokomotiv blev bygget for over 50 Aar siden i

Det sjællandske Jernbaneselskabs Værksted i Kø-

benhavn.

Om dette Arbejde hedder det i Selskabets Drifts-
beretning for 1864: ,,Med Benyttelse af enkelte Dele
af et af de ældre kasserede Locomotiver og af for-
skellige dertil tilstedeværende Reservestykker bygge-
des i Selskabets Værksteder et nyt Locomotiv med

enkelte 5 Fods Drivhjul, 15 Tommers Cylinderdia-
meter og 20 Tommers Stempelslag" og desuden

,,byggedes i Selskabets Værksteder en ny Tender
med Benyttelse af Hovedrammerne samt Hjul og Ax-
ler fra en af de tidligere kasserede Tendere".

banen" nr.3, iuni l$/f,; »Otto Busses K- og C-lokomotiver"
og for offentiiggørelsen af den og for det nedenstående
g6noptryk s:geileg Dansk Jernbane-Klub så mange tak.

1914. Også for denne håndsrækning siger jeg tak'

Jernbanemuseets bestyrer, ingeniørassistent W. E. Dan-
cker-Jensen, er jeg tak skyldig for originalerne til de øv-
rige fotografier.

Allerede i 1862 havde Selskabets Direktion, der
den Gang bestod af Rothe, Dreyer og Gotschalk, op-

fordret Maskinmester Eusse til at udarbejde et over-

slag over Bygningen af et Lokomotiv paa oven-

nævnte Maade. Omkostningerne blev anslaaet til ca'

25,000 Kr., men alligevel besluttede Selskabet al gøre

Forsøget, og i Foraaret 1864 byggedes Lokomotivet,
der fik Navnet ,,Odin". De samlede Udgifter ved

Bygningen var 31 ,979 Kr.

Da ,,Odin" viste sig billig i Drift, blev det besluttet
at bygge endnu 2 Lokomotiver. Herom meddeler
Driftsberetningen for 1866 følgende: ,, I Aaret 1866

fuldendtes den allerede 1865 paabegyndte Bygning
i Selskbets Værksteder af 2 Locomotiver med Ten-
dere, hvortil benyttedes Hovedrammer, Hjul og Axler
samt forskellige andre Dele af andre kasserede Lo-

comotiver og Tendere. De tvende saaledes ombyg-
gede Locomotiver have indvendigt liggende Cylindre



Lokomotivet "Hilduro, del i
1865-66 byggedes paa Det
s jæ I I an d ske J e r n b anesel sk abs
Værksted.

jektoren tører over Hjulkassen hen til forreste Kedel-
bælte, hvor Kedelventilen er anbragt. - ,,Odin,, var
i en Aa.rrække fosynet med Kirchwegers Kondensa-
tionsapparat.

De gamle dobbelte Rammer benyttedes til de nye
Maskiner. Derimod støbtes der nye Cylindre. Gang-
løjet var ogsaa nyt. Hjulsættene var meget skrøbe-
lige, og især Drivhjulsættene med Krumtapakslerne.
Allerede i '1866 knækkede da ogsaa en af disse. De
nye Drivhjulsæt, der anskaffedes fra Sharp Stewart
& Co. i Manchester, varede kun ganske laa Aar.

Lokomotiverne var ikke bremsede; derimod havde
Tenderne Skruebremse.

Som nævnt blev Lokomotiverne benyttet i Sommer-
maanederne paa Klampenborgbanen. Her blev ,,Odin,,
en Tid tørt at fhv. Værkstedsbestyrer Fristrup, der
den Gang var i Det sjællandske Jernbaneselskabs
Tjeneste.

I 1864 var daværende Maskinmester Constantine
og Lokomotivtører Rambusch i København. I sine
Erindringer giver Rambusch en Iille Karakteristik af
,,Odin": Da Forretningerne var ordnet, ,,tog Maskin-
mester Busse os ud at køre paa den ny Klampen-
borgbane, som den Gang lige var sat i Drift. Vi kørte
alle tre paa Maskinen, som havde Cokes til Brændsel.
Den brugte Damp kunde føres tilbage gennem Van-
det i Tenderen, saa at dette Vand næsten blev ko-
gende. I Tenderens ene bageste Hjørne var der an-
bragt en Skorsten til at bortføre Resten af Udgangs-
dampen. Foruden de faste Pumper havde Lokomo-
tiverne en lille Donkeypumpe paa tværs oven paa
Langkedlen, saa at de kunde pumpe Vand i Kedlen

Cylinderdiameter
Slaglængde
Drivhjulsd iameter
Kedeltryk
Risteflade ....:....... :::::.
lldpaavirkningsflade ... ... . ..

381 mm
508 -

1524 -
7 Atm

1,06 m,
70,6 -

af 15 Tommers Diameter og med 20 Tommers Stem-
Pelsl eter, og
ere lampen-
borg ve i detHele dede af
Selskabets Reservefond ".

Lokomotiverne fik Navnene ,,Rota,, og ,,Hildur,,. Da
disse 3 Lokomotivers Konstruktion og Levnedsløb er
skildret meget indgaaende al A.Ohmeyer i ,,Det sjæl-
landske Jernbaneselskabs ældste Lokomotiver,,, er
det tilstrækkeligt her al antøre Hovedtrækkene.

Hosstaaende Fotografi giver et nogenlunde an_
skueligt Billede af ,,Hildur". ,,Rota,, var ganske som
denne og ,,Odin" afveg kun ganske lidt fra de to
andre.

Kedlerne blev bygget af Firmaet D. Løwener & Co.,
i København, og Selskabet havde udlaant en af de
gamle Kedler til Forbillede. ,,Odin,,s Fyrkasse blev
leveret færdig fra Berlin, medens ,,Rota,, og ,,Hildur,,s
blev samlet herhjemme. Som Brændsel benyttedes
i de første Aar Koks, senere en Blanding af Kul og
Koks. ,,Odin"s Brændselsforbrug var i 1g64 65,066
Pd. pr. Lokomotivmil og 2,849 pd. pr. Akselmil. Det
laveste, Forbruget havde været nede på ved de
gamle Maskiner, var 71 ,8g pd. pr. Lokomotivmil og
2,69 Pd. pr. Akselmil. - ,,Rota,, og ,,Hildur,, blev
straks og ,,Odin" senere forsynet med Giffards ln-

og endelig selve Føderøret, der fra Forenden af ln-

6



Lokomotivet "Miølnet", det i
1871 byggedes at Burmeister
& Wain, København.

Cylinderdiameter ....
Slaglængde
Drivhju lsdiameter
Kedeltryk
Ristef lade
lldpaavi rkn ingsflaoe ......... c. 76 -

under Standsning, et Hjælpemiddel, som vi i Jylland
meget misundte dem. I Busses Kontor blev der vist
os en lnjektor, som de havde faaet paa Prøve, men
endnu ikke havde havt anbragt. Det var den første,
jeg har set, men der gik kun faa Aar, tør de blev
almindelige paa Jernbaner".

De smaa og skrøbelige Maskiner blev dog hurtigt
for svage til den stedse voksende Trafik, og i 1876
maatte de vige Pladsen for A-Tenderlokomotiver (se-
nere Ltr. As.). ,,Odin" kasseredes straks, og de to
andre blev benyttet til Arbejdskørsel og Reserve-
tjeneste.,,Rota" udrangeredes i'1882 og,,Hildur"
blev i 1888 solgt for 2710 Kr.

Det første Forsøg paa at bygge Lokomotiver her-
hjemme var altsaa gaaet godt, og kun den Omstæn-
dighed, at Hjul og Rammer var gamle og skrøbelige,
bevirkede, at man måtte udrangere Maskinerne efter
forholdsvis faa Aars Tjeneste.

Kun ganske taa Aar efter, at ,,Rota" og ,,Hildur"
var blevet bygget, gjorde man det andet Forsøg.

It.

I 1870 bestilte Det sjællandske Jernbaneselskab hos
lnteressentskabet Burmeister & Wain 2 Persontogs-
lokomotiver med Tendere til den nye Sydbane. Ma-
skinerne afleveredes i 1871, og vedføjede Fotografi
viser den ene, Nr. 37 ,,Mjølner". Den anden fik Nav-
net Nr. 35 ,,Hødur". Disse to Lokomotiver var af sam-
me Konstruktion og Størrelse som Nr. 31-35, der
Aarel tør var blevet leveret af Emil Kessler, Esslin-
gen. Prisen for baade de danske og tyske Maskiner
var ca. 20,400 Rdl. pr. Stk.

I 1872 var ,,Hødur" udstillet paa Den nordiske ln-
dustri- og Kunstudstilling i København. Det vakte
megen Opmærksomhed og blev meget rosende om-

m2

talt i Pressen. Saaledes skrev Berl. Tidende Nr. 147

for Torsdagen den 27. Juni 1972, at man maa beundre
meget af det udstillede, ,,men først og fremmest at

det af Firmael Burmeister & Wain forarbejdede store
og prægtige Locomotiv med tilhørende Tender, det
første, der nogensinde er fabrikeret her i landet. Det

er med eiendommelige Følelser, at man staar lige-
overfor dette Arbejde og beundrer dets elegante
Udstyrelse, Lakeringen, de flint slebne Metaldele,
hele dette glimrende og combinerede System af
Axer, Hjul og Stempler, og man kan ikke Andet end
lykønske Firmaet og tøle sig taknemmelig ligeover-
for det, fordi det ved sin Driftighed, Energi og over-
ordentlige Udholdenhed har kunnet skabe et sadant
Værk, der charakteriserer vort lille Land paa en saa
iøjnefaldende smuk og ærefuld Maade"'

Belønningen kom da ogsaa, for ved Prisuddelin-
gen blev der tilkendt ,,Medalje af 1. Klasse til Bur-
meister & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri, Køben-
havn, for et udstillet Locomotiv af udmærket godt
Arbejde . . ."

I 1872 blev der gjort en Række Tørvefyringsforsøg
med ,,Mjølner". Allerede i 1859 havde Selskabet fore-
taget Forsøg med Tørv, men den Gang faldt de
meget daarligt ud. Der brugtes 473,76 Pd. Tørv pr'
Lokomotivmil og 49,869 Pd. pr. Akselmil. - I 1861

meddeler Driftsberetningen: ,,Med Tørv blev der paa-
ny gjort et Forsøg, der viser, at dette Brændsels-
materiale ei kan anvendes med Fordel". - Om For-
søgene med ,,Mjølner" hedder det: ,,For at under-
søge Tørvens Anvendelighed til Locomotivfyring,
foretoges der med et til dette Øiemed indrettet Lo-
comotiv i Efteraaret 1872 nogle Prøvefarler med dette
Brændselsmateriale, og man er derved kommet til
det Resultat, at der ikke vilde stille sig praktiske
Hindringer i Veien for Tørvens Anvendelse til Befor-

381 mm
610 -'1638 -
8,5 Atm
1,3 m'

Vægt, tjstf.
Adhæsionsvægt .............
Tendervægt
Vand .

Kul ....
Tjstf. Vægt af Lok. og Tender

33,1

21,8
7,5
J

54,9
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dring af alle Tog, saafremt det kunde lykkes at til-
veiebringe det dertil fornødne betydelige Qvantum
Tørv i Tilstand og til Priser, som stode i tilsvarende
Forhold til Stenkuls og Tørvs respective Brænd-
værdi".

Der brugtes ved disse Forsøg 271,558 Pd. pr. Loko-
motivmil og 9,754 Pd. pr. Akselmil.

At disse Lokomotiver var ,,af udmærket godt Ar-
bejde", har Tiden vist. Med en Kedelfornyelse løb
de uafbrudt i 40 Aar. Først i 1911 kasseredes de.
Saavidt vides, findes Resterne af ,,Mjølner" endnu
paa et Sidespor i Centralværkstedet i København. -
De to Tendere ombyggedes til Broprøvevogne og gør
Tjeneste endnu.

Det vil af ovenstaaende klart fremgaa, at man al-
lerede for saa mange Aar siden var i Stand til at
bygge virkelig gode Lokomotiver herhjemme. Grun-
den til, at der alligevel ikke er opstaaet en dansk
Lokomotivindustri, maa da være den, at ingen har for-
maaet eller villet bekoste de større Udgifter ved Byg-
ningen af danske Lokomotiver. Naar saa smaa Ma-
skiner som ,,Odin", ,,Rota" og ,,Hildur" kostede 25-
30,000 Kr., maa Burmeister & Wain sikkert have haft
Underskud paa Bygningen af ,,Hødur" og ,,Mjølner".
Det varede derfor ogsaa en lang Aarrække, inden de
næste danske Lokomotiver blev bygget.

ilt.

De hidtil omtalte danske Lokomotiver tilhørte alle Det
sjællandske Jernbaneselskab. Statsbanerne havde
ikke beskæftiget sig med dette Spørgsmaal. De
nyere Lokomotivtyper var blevet konstrueret her-
hjemme, men bygget i Tyskland. I Aarene 1883-84-
85 var der i Værkstederne i Aarhus blevet ombygget
8 K-Blandettogslokomotiver til Tenderlokomotiver, og
i 1888-89-90 ombyggedes 4 F-Godstogslokomotiver
til Tenderlokomotiver, men nogen egentlig Lokomo-
tivbygning var der ikke blevet foretaget.

Senere hen i Tiden er der i Aarhus blevet fore-
taget flere saadanne Ombygninger. I 1904-05 om-
byggedes 3 D-Maskiner til Tenderlokomotiver Ltr.
Dj. I 1907 ombyggedes 2 L-Lokomotiver og i 1907-08
de 3 siællandske Ls-Lokomotiver til Tendermaskiner.
Endelig ombyggedes i 1909 i København de 4 T-
Lokomotiver, som Statsbanerne købte af Slangerup-
banen. Forøvrigt har flere af de i Aarenes Løb fore-
tagne store Reparationer mindet ikke saa lidt om
Nybygning.

Statsbanernes Licitationer var med Undtagelse af
de i 1900 og 1902 afholdte a!le bundne, d.v.s., at
man rettede Henvendelse om Tilbud til visse kendte
Lokomotivfabrikker, og Leverancen blev givet til en
af de lavestbydende. Før 1897 var der ikke sket Hen-
vendelse til danske Fabrikker: men i dette Aar an-
modede man Burmeister & Wain, Helsingørs Jern-
skibs- og Maskinbyggeri, ,,Titan" og Smith, Mygind
& Hrittemeier om Tilbud. I 1897 førte Henvendelsen
ikke til noget Resultat; først i 1899 blev der givet
Leverancer til danske Firmaer. Smith, Mygind &
Htittemeier fik overdraget Bygningen af Hs 412-13,
og A/S ,,Vulcan" i Maribo, der ogsaa havde besluttet

sig til at bygge Lokomotiver, fik Bestilling paa Hs

414-15. S. M. & H. afleverede sine Maskiner i 1900,

,,Vulcan" først i 1901 . Disse Lokomotiver var den
næstsidste Hs-Leverance. De smaa Lokomotiver, der
vejer 23,8 t og har en Trækkekraft paa kun 3100 kg,
kunde ikke magte Rangeringen af de svære Tog-
stammer. Prisen for Lokomotiverne var 25000 Kr' pr.

Stk. for baade de danske og de italienske, der sam-
tidig leveredes; men de danske Fabriker fik desuden
de 1000 Kr., som lndførselstolden udgjorde.

Ved Licitationen i1900 gav baade S. M. & H. og

,,Vulcan" Tilbud paa 5 F-Rangerlokomotiver til en
Pris af 38000 Kr. pr. Stk. Det laveste udenlandske
Tilbud - fra Hannover - var paa 34500 Kr. pr. Stk.
S. M. & H. fik Leveringen af de 5 Lokomotiver, og
Staten ydede altsaa en Beskyttelse af 3500 Kr. pr.

Lokomotiv foruden Toldbeskyttelsen. - Maskinerne
blev afleverede i 1901 . F-Lokomotiverne er som be-
kendt sværere end Hs-Typen. De vejer 37 t og har
en Trækkekraft paa 5300 kg. De første F-Lokomotiver
blev leveret i '1899 fra Esslingen i Wiirtenberg. Typen
er konstrueret over de gamle jyske F-Lokomotiver,
der i 1874 anskaffedes fra R. & W. Hawthorne i New-
castle og - som ovenfor nævnt - ombyggedes i

1888-89-90. Den nye Type er dog sværere og kraf-
tigere end den gamle.

1901 gav begge Fabrikker Tilbud paa ll- og Gods-
togslokomotiver og ,,Vulcan" desuden paa Ranger-
lokomotiver. De udenlandske laveste Tilbud var dog
35-500/o billigere end de danske, og Leverancerne
gik derfor til Udlandet.

Ved Licitationen i 1902 gav de to Fabrikker Tilbud
paa Rangerlokomotiver til den gamle Pris paa 38000

Kr. pr. Stk. Dette Aar kom det berømte Tilbud fra
Henschel & Sohn, Cassel, paa 22220 Kr. pr. Stk.,
d.v.s. 15780 Kr. eller ca.600/o lavere end de danske.
Henschel & Sohn fik Leverancen.

S. M. & H. opgav nu Konkurrencen men endnu i

1904 gav ,,Vulcan" Tilbud paa nogle D-Lokomotiver
til en Pris, der var 10700 Kr. højere pr. Lok. end
det billigste udenlandske. I 1906 indstillede ,,Vulcan"
sin Virksomhed.

Der har været delte Meninger orn disse lave uden-
landske Tilbud. Nogle mener, at det var Underbud
med den Hensigt at kvæle al dansk Konkurrence, og

herfor taler, at de udenlandske Tilbudspriser pludse-
lig steg, da ,,Vu!can" indstillede Driften. Andre me-

ner, at det var de daarlige Konjunkturer, der foran-
ledigede, at de udenlandske Fabrikker søgte at sikre
sig Arbejde uanset Fortjenesten for at kunne undgaa
at afskedige deres Arbejdere.

I disse Aar, da ,,Vulcan" forgæves gav Tilbud paa
Statsbanelokomotiver, byggedes dog en Række Ma-
skiner til forskellige danske Privatbaner. Til Odense-
Kerteminde-Banen leveredes i 1900 3 3-akslede Ten-
derlokomotiver, til Høng-Iølløse-Banen i 1901 2

3-koblede 24 Tons Lokomotiver med Tendere, sam-
me Aar 2 Lokomotiver af samme Type til Odsher-
redsbanen og 3 1-B-Lokomotiver paa 19 t til Ebeltoft-
Trustrup-Banen. Endelig byggedes til Aalborg-Had-



sund-Banen 2 Lokomotiver med Tendere. Mange af
disse Baner klagede over, at Lokomotiverne ikke
blev rettidig afleverede, saa at de maatte leje Loko-
motiver af Statsbanerne eller af tilstødende privat-
baner. ,,Vulcan" har ikke kunnet magte Lokomotiv-
bygningen og maatte - som nævnt - tilsidst indstille
hele sin Virksomhed.

Endnu et Privatbanelokomotiv bør omtales. I 1g-1 1

byggede Det sydfynske Jernbaneselskab paa sine
Værksteder i Odense et nyt Lokomotiv af Typen
1-B+B-1 . To gamle, udrangerede 1-B-Lokomotivers
Hjul og Rammer blev sammenkoblede og dannede
Underbygningen for den nye Maskine, der saaiedes
blev et Mallet-Lokomotiv. Bygningen lededes af SycJ-
fynskes Maskininspektør J. C. Milling, der i 191 2 om-
kom ved,,Titanic"-Katastrofen.

tv.

I Rigsdagen havde Spørgsmaalet: Dansk Lokomotiv-
bygning flere Gange været berørt, og siden Sam-
lingen 1906-07 har det været behandlet hvert Aar. I

denne Samling blev der at K. M. Klausen, p. Knudsen
og Marott til 3. Finanslovbehandling stillet Forslag
til følgende Finanslovsanmærkning:,,Ministeren be-
myndiges til at undersøge, hvorvidt Statsbanerne bør
forsynes med Lokomotiver, byggede her i LanCet,
enten paa dertil indrettede Statsværksteder eller paa
private Fabriker". K. M. Klausen anbefalede Anm. og
foreslog at lade Spørgsmålet undersøge af en Kom-
mission, bestaaende at 2 Jernbane-Embedsmænd,
2 Repræsentanter for Arbejdsgiverne og 2 tor Arbej-
derne. Statsbanerne maa i de kommende Aar an-
skaffe ca. 30 Lokomotiver aarlig, og Bygningen af
disse Maskiner vil kunne skaffe Brødet til flere hun-
drede Familier. De danske Lokomotiver er de bec.lste
Maskiner, Statsbanern e har. Alt. Christensen foreslog
at lade de forskellige Dele bygge af private Fabrik-
ker og lade Lokomotiverne samle i Statsbaneværk-
stederne. Hammerich foreslog at lade private, inden-
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Fra Frichs Lokomotiv-Værksted.

landske Fabrikker faa Leverancerne med en lille
Overpris. Ministeren (Svend Høgsbro) og Ordføreren
(Jensen-Sønderup) fraraadede at stemme for For-
slaget. Ministeren havde altid en saadan Bemyn-
digelse. løvrigt var Ministeren velvilligt stemt for
Sagen. Forslaget blev forkastet med 57 Stemmer
moC 21 .

I Samlingen 1908-09 var der i Finanslovsudvalget
Samraad om Spørgsmaalet. Alle var enige om det
ønskelige i at faa Lokomotiverne bygget her i Lan-
det; men der herskede Uenighed om, i hvilket Om-
fang det skulde ske, og hvilken Støtte Staten burde
yde denne Bygning. I Folketinget kom det til en De-
bat, hvor Minisieren (Jensen-Sønderup) anbefalede
at lade nedsætie en lille Kommission til at under-
oge Sagen nærmere under Ledelse af Statsbaner-
nes Maskindireklør. Ministeren oplyste, at der her i
Landet var Brug for ca. 70 nye Lokomotiver aarlig.
Den gennemsnitlige Arbejdsløn for Bygningen af et
Lokomotiv andrager ca. 10000 Kr., og de 700000 Kr.
bør man lade danske Arbejdere tjene. Det er for
dyrt ai bygge en Statsfabrik, da en saadan vil koste
3-4 Mill. Kr. Staten vil gerne yde private Fabrikker
Støtte til at begynde en Lokomotivindustri, men maa
saa ogsaa have S!kkerhed for, at Fabrikkerne ikke
pludse!ig indstiller Virksomheden. Det første Aar
kunde Staten f. Eks. betale Materiaiet, Arbejdslønnen
og en passende Afskrivning paa de anskaffede nye
Maskiner. I de følgende Aar skulle Overprisen grad-
vis nedsættes, og tilsidst skulde den indenlandske
Fabrikation kun have Toldbeskyttelsen.

Da der i Tinget viste sig Stemning for at faa en
Ordning paa denne Sag, nedsatte Ministeren d. 23.
Marts 1909 en ,,Komite" til Undersøgelse af Sagen.
Komit6en bestod af Maskindirektør Busse som For-
mand, Direklø(erne Caroc og J. Knudsen, der var Re-
præsentanter for Arbejdsgiverne, J. A. Hansen og
F. F.Samuelsen som Repræsentanter for Arbejderne



og cand. jur. K.Gregersen som Sekretær. Komitden
afgav sin lndstilling til Ministeriet i Juli s. A. Blandt
Bilagene til Betænkningen findes forskellige Oplys-
ninger fra Maskindirektøren om Lokomotivfabrikation
og Licitationspriser. Det aarlige Forbrug af Lokomo-
tiver anslaas til 40 for Statsbanernes Vedkommende
og 30 til Privatbaner og Entreprenører. En komplet
Fabrik til denne Produktion antages at ville fdste
3-4 Millioner Kr. For en Maskinfabrik, der er i Be-
siddelse af Støberi, Grov- og Klejnsmedie o.s.v., vil
Nyanlæg til Lokomotivfabrikation komme til at koste
c. 530000 Kr. Gennemsnitsarbejdslønnen for et D-
Lokomotiv (53 t) er iTyskland 10600 Kr. eller 20 Øre
pr. kg. I Danmark vil Toldbeskyttelsen bevirke, at der
vil kunne gives en Arbejdsløn af 23 Øre pr. kg. Yder-
mere har det til Tider været nævnt, at Regeringen
var villig til at yde en Beskyttelse paa 5-1 00/o al
Værdien udover de udenlandske Tilbud. - Fabrika-
tionen af 70 Lokomotiver aarlig vil beskæftige ca.
700 Mand eller 10 Mand pr. Lok. pr. Aar. Statens
gennemsnitlige Beskyttelse vil da være ca. 460 Kr.
pr. Mand pr. Aar. - Hvad Licitationspriserne angaar,
har Tyskland i de fleste Aar staaet lavest; men til
Tider har England (1894), Italien (1899-1900), Bel-
gien (1891-92) og Sverige (1888 og 1908) givet bi!-
ligere Tilbud, og Leverancerne er da gaaet til de
paagældende Lande. I de færreste Lande benyttes
Licitationsprincippet. Den mest benyttede Frem-
gangsmaade er Forhandling med Landets Fabrikker.
- Blandt Bilagene findes ogsaa Oplysninger om Tol-
den pa Lokomotiver. Den er i de fleste Lande højere
end her. Endelig findes en Skrivelse fra S. Frichs
Efterfølgere i Aarhus, hvori Komit6en gØres opmærk-
som paa, at Frich ved sine Nyanlæg har indrettet
sig med Lokomotivfabrikation lor Øje. I sin lndstil-
ling foreslaar Komit6en, at Staten i en Prøvetid paa
5 Aar skal betale en Overpris foruden Toldbeskyttel-
sen paa 20 Øre pr. kg det 2. Aar, 16 Øre det 3.,
12 Øre det 4. og 8 Øre det 5. Aar. Det første Aar
skulde Arbejdsløn og Materiale betales efter Reg-
ning. Efter Prøvetidens Udtrøb skulde Staten i mindst
15 Aar yde en Overpris, der efter Konjunkturerne

F-Lokomotiv, bygget hos Frich.

skulde svinge mellem 0 og 7,2 Øre pr. kg. - Loko-
motivfabrikationen burde kun optages af een Fabrik.

Denne Komit6betænkning vandt dog ikke Tilslut-
ning i Folketinget. Ved 3. Behandling af Finanslovs-
forslaget for 1910-1 1 foreslog Trafikminister ad in-
terim Weimann, al man paa Statsbanernes Værk-
steder skulde lade bygge 2 Godstogslokomotiver,
for at man kunde bedømme Mulighederne for denne
ny lndustri. Omkostningerne mente man at maatte
sætte til 70000 Kr. pr. Stk., da Værkstederne ikke
var indrettet paa Nybygning. Prisen for de sidst an-
skaffede Maskiner var 45,900 Kr. Ordtøreren (P. f.
lVielsen) kunde ikke anbefale Forslaget. Alle ved,
at vi kan bygge Lokomotiver, og Muighederne kan
ikke bedømmes ved Bygningen af 2 Lokomotiver.
Desuden er Statsdrift dyrere end Privatdritt. K.M.
Klausen anbefalede Forslaget og udtalte, at man
forlangte saa mange Penge for at være paa den
sikre Side. Trafikministeren kaldte Forslaget et For-
søg paa at underbygge Komit6en praktisk. Højre
kunne ikke stemme for Forslaget, da man ikke øn-
skede Statsdrift. Forslaget forkastedes med 53 Stem-
mer mod 38.

I Samlingen 1910-11 stilledes af et Mindretal (N.

C. Christensen, Halsted, Rasm. Hansen, K. M. Klau-
sen, Marott, Rørdam og Zahle) følgende Forslag til
3. Behandling af Finanslovsforslaget for 191 1-'l 2:

,,Ministeren bemyndiges til forsøgsvis paa Statsba-
nernes Værksteder at lade bygge 2 Godstogsloko-
motiver og til - hvis efter Ministerens Skøn rimeligt
Tilbud fremkommer her fra Landet - at lade 6 Ran-
gerlokomotiver bygge paa indenlandske Værkste-
der". Ordtøreren (P. T.Nielsen) kunde ikke stemme
for Forslaget, da det Overslag, der fremkom i forrige
Samling, havde vist, at det var altfor dyrt at lade de
2 Godstogslokomotiver bygge her. P. T. N. vilde gerne
have danske Maskiner, men ikke med Beskyttelse.
K. M. Klausen omtalte det fra Frich givne Tilbud
meget rosende. Frich havde tilbudt at bygge de 6
Rangerlokomotiver for 3'1000 Kr. pr. Stk. Dette Tilbud
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laa under Udlandets Gennemsnitspris. Trafikministe_
ren (fh. Larsen) var imod Statsdrift; han sympati_
serede med Tanken om en privat dansk Lokomotiv_
lndustri, men kunde ikke tage imod Frichs Tilbud,
da det var saa meget dyrere end det laveste uden-
landske. Alt i alt var der i Tinget Flertal for sidste
Del af Forslaget, men ikke for første Del. Hele For-
slaget blev derfor forkastet med 54 stemmer mod 42.

I Samlingen 1911-12 stilledes til 3. Finanslovsbe-
ansen, K. M.
Forslag om,
ade bygge 3
Værksteder.

Efter en lang Debat, hvor de samme Anskuelser som
tidligere blev fremført, vedtoges Forslaget med 56
Stemmer mod 45.

Ved en Licitation i 191 'l havde det vist sig, at
Frichs Tilbud laa midt imellem de udenlandske, Det
laveste Tilbud var tra Tubize i Belgien, og det var
4000 Kr. lavere end Frichs, som var paa 30000 Kr.
pr. Lokomotiv. Ministeren turde dog ikke give Frich
Leverancen paa Grund af den større Udgift, Staten
derved vilde faa.

Ved Licitationen i

Tubize forlangte de
Frich fik derfor i Jul
de 3 F-Lokomotiver
tiver afleveredes i 1914. yedtøjede Fotografier viser
dels F Nr.446 færdig til Aflevering og dels de 3
Maskiner paa forskellige Stadier af Bygningen. _ |

1915 afleverede Frich endnu 3 F-Lokomotiver, nem-
lig Nr. 441443. Alle Maskiner har vist sig at være
udmærket Arbejde, og de arbejder til Statsbanernes
fulde Tilfredshed.

Paa forrige Aars Finanslov var der bevilget g Ran-
gerlokomotiver, men da Krigen havde medlørt store
Materialfordyrelser og mange andre Vanskeligheder,
besluttede Statsbanerne at udsætte Anskaffelsen af
disse Maskiner til bedre Tider, for at Frich om muligt
kunde faa Lejlighed til at bygge ogsaa disse Må-
skiner. De bedre Tider er ikke kommet endnu; men
da man fik større og større Trang til nye Maskiner,
biev der i 1916 bestilt 20 Lokomotiver Litra F hos
Frich. Samtidig gik en Bestilling paa andre 20 Ma-
skiner til Winterthur i Schweitz, da Frich ikke kunde
paatage sig Bygningen af disse, hvoriblandt der var
10 R-Lokomotiver.

Ved Nytaar 1917 havde der løbet ialt 75g Lokomo-
tiver paa vore Statsbanestrækninger. Af disse Loko-
motiver er der anskaffet fra Tyskland 52S, fra Eng-
land 109, fra ltalien 69, fra Belgien 23, fra Danmaik
20 og tra Sverige 12, d.v.s., al 2,60/o af samtlige Lo-
komotiver var bygget her i Landet. Det er jo ikke
imponerende, men Udviklingen gaar i den rigtige
Retning. Naar normale Tilstande igen indtræffer, tør
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vi haabe, at Frich kan paatage sig Bygningen af alle
vore Maskiner. Til dette Arbejde vil vi ønske Frich
alt muligt Held, saa at den danske Lokomotivindu-
stri kan blive til Ære og Gavn for vort Land.

EFTERSKRIFT

Mine g Frichs se-
nere lo t godt, ikkemindst dltte'gen-optryk som -AlS
Frichs, L,

Danske Statsbaner
Litra Nummer Fabriks- Bygeeår

nummer

ool -oo3
oo4 -oo6
oo7 -o1 1
ol2-op6
o27 -o36
o4z-o5\
)67 -37 3
355-362
o37 -otr7
o5z-o56
o57 -o66
3o5 -31o
06g -o8 6

337_339 091_o93
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342447 3zo-325
34845t )42445
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981-986 3)6-j4t
987 -993 )46452
994-999 413-418

Danske Privatbaner
Nummer Fabriks-
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o67
o68
o87 -o88

F rr 444-446
44t-443
423-427
58 6 -7oo
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666 -67 5
657-657
658-665

D rr 896-900
R rr 959-963
H 789-798

783-788
s 723-74o

1 914
1975
rg2o
7920-27
r922
1923
1949-50
t9 50

t922
rgzu
t9?6
t94t
rg27 -28
1930
L932
L943
7945

1943
L944
L947
L950

Ant a1

3
3

75
10
10

8 61

55_
55

10
676

3
2
6
4 r5
6
6

7
625

I a1t 145

Antal

1
I
2

1 aft 4

1818

VGJ
NRJ
I.{FVJ

5
1
7-2

Byegeår

t925
7925
1927



Tro det eller ej:

Tractortram
- hestesporvogn eller motortog?

Nu er det snart mange år siden man diskuterede,
om man kan skelne mellem sporvej og jernbane, og
der er ingen grund til at fortsætte diskussionen, for
hvis man vil skelne, er det nemt nok i Danmark, hvor
der aldrig har eksisteret de blandingsformer, man
kender fra udlandet. - Dog var der nu vist noget
med en hestebane på Rømø . . . -. Dengang dis-
kussionen løb, var der et vittigt hovede, der som
argument for, at man ikke kan skelne, fremførte at
jernbane på hollandsk hedder ,,spoorweg".

Tractortram til Eelde i Groningen 1924. Bemæ* skiltet på
/astvognens tag og bremsestangen mellem bilen og bi-
vognene.

Det var imidlertid ikke kun sprogligt, at det kunne
være svært at skelne mellem sporve,ie (,,tramweg")
og jernbaner i Holland. Forskellene bestod kun i

nogle lovgivningsmæssige skel, der bl. a. indebar, at
kun sporveje måtte anlægges i offentlige gader og
veje, og at eventuelle lokomotiver ved sporvejene
skulle være afskærmede (tramlok). Der var derimod
ingen begrænsning med hensyn til længde m. v., og
da det omkring århundredskiftet var relativt nemt at
få koncession på sporveje, blev en mængde små-
byer forbundet med sporveje.

En del af disse sporveje fik med årene darnpdrift
eller elektrisk drift, og antog mere ,,jernbanemæs-
sig" karakter, men en del var i mange år heste-
drevne. Til disse var den 41 km lange sporvei Zuid-
broek - Ter Apel, hvor rejsetiden var fire timer, og
der blev skiftet hest fem gange undervejs.

Enkelte af hestesporvejene udenfor storbyerne var
i drift helt op i tyverne, en enkelt (Makkum-Harke-
zijl) helt til 1930. Det var nemlig betydeligt sværere
at få ophævet koncessionerne, der indebar pligt til
drift, i tyverne end det havde været at få dem om-
kring århundredskiftet. I starten af tyverne gjorde
sporvejsselskaberne derfor forskellige krumspring

for at billiggøre driften. Da både heste og damp-
lokomotiver var noget dyrt stads, og der samtidigt
var kommet billige busser og lastbiler på markedet,
var der enkeite selskaber, der fik ideen at spænde
en bus eller lastbil foran de gamle hestesporvogne.
Det gik jo glimrende sålænge sporvejen var anlagt i

den offentlige vej. For at advare andre trafikanter
om, at ,,bussen" ikke kunne vige ud fra sporet, der
til tider lå i den forkerte side af vejen, krævede myn-
dighederne, at der på ,,trækkraften" skulle anbringes
et belyst skilt med ordet ,,TRAM". Da ,,bivognene"
skulle kunne bremse, resulterede,,tractortram"-
driften i en række besynderlige bremsesystemer
med trækstænger, snore og lodder.

lmidlertid overgik de sidste ,,heste"-sporveje til
ren busdrift i løbet af tyverne, og i løbet af trediverne
forsvandt de fleste dampsporveje. Der er dog stadig
mulighed for at opleve en rigtig hollandsk damp-
sporvej, idet ,,Tramweg Stichting" på sin museums-
bane Hoorn-Medemblik i sommerhalvåret kører med

Dampsporvogn algår lra Hoorn til Medemblilt 
.rfi!?..rrr"",

almindelige lokal-damptog, dampsporvogne og gam-
le motorvogne. Stoomtram Hoorn-Medemblik er ab-
solut et besøg værd, selvom der altså ikke er nogen
,,tractortram" . . .

iohn poulsen

Vil De ha'en billig vogn

- så er det FREDES AUTO

Nykøbingvej 87 - 4990 Sakskøbing
(03) 89 48 53



Hovedstadsområdets
Trafikselskab

Bustrafikken i hovedstadsområdet har hidtil været opdelt
på en lang række trafikvirksomheder. Den har ikke, som
tilfældet er med jernbanedriften, været koordineret. Tak-
ster og takstsystemer er forskellige, køreplanerne er heller
ikke altid afstemt efter hinanden. Det har derfor ikke været
lige nemt for publikum at følge de mange opfordringer til
at bruge de kollektive trafikmidler i stedet for privatbilen.
Med en bil kan man køre overalt i området uden at mærke
noget til kommunegrænser, kører man med bus, træder
de tydeligt frem: Når bussen når en kommunegrænse, er
denne oftest også endestation. Vil man videre, må man
altså stige om.

Med oprettelsen af Hovedstadsområdets Trafikselskab
(HT) den 1. oktober 1974 kommer der en nyordning på
dette og en række andre felter. Hvad er baggrunden for
HT, og hvordan er trafikken i øvrigt nu organiseret i hoved-
stadsområdet? I det følgende er der nærmere redegjort for
disse spørgsmå1, som også må have jernbane-entusiasters
interesse.

*
Den 6. juni 1973 vedtog folketinget en lov om den kollek-
tive personbefordring i hovedstadsområdet. Det er denne
lov, som siger, hvorledes personbefordringen f remtidig
skal være organiseret i hovedstadsområdet.

Hovedpunkterne i Ioven er -
at der den 1. august 1973 stiftes et busselskab af Køben-

havns og Frederiksberg kommunalbestyrelser og Køben-
havns, Frederiksborg og Roskilde amtsråd, og at dette nye
busselskab skal være klar til at begynde driften senest
den 1. oktober 1974,

at jernbanedriften i hovedstadsområdet foreløbig vareta-
ges af DSB og privatbanerne,

at der den 1. august 1973 nedsættes et trafikråd til ko-
ordinering af bane- og busdriften,

at trafikrådet inden 1. oktober 1976 skal udarbejde for-
slag til forening af bane- og busdriften.

Samtidig blev koncessionsmyndigheden for al buskørsel
i hovedstadsområdet fra 1. august 1973 tillagt trafikrådet.

Loven taler altså om et busselskab og om et trafikråd.
Hertil kommer, at der den 1. april 1974 er oprettet et
hovedstadsråd, som ifølge loven bl. a. har til opgave: »at
varetage samordning, udbygning og drift af kollektiv Iokal-
trafik og medvirke til en samlet trafikplanlægningu. gus-
selskabet er herved underlagt hovedstadsrådet, som skal
godkende busselskabets budget og betale underskuddet.
Hovedstadsrådet består af 37 medlemmer, som blev valgt
ved indirekte valg i forbindelse med kommunalvalgene i

marts 1974.

Som det ovenfor er nævnt er trafikrådet koncessionsgi-
vende myndighed for al busdrift i hovedstadsområdet. Tra-
fikrådet skal også koordinere den kollektive personbefor-
dring med bane og bus i området. Endelig påhviler det
rådet inden 1. oktober 1976 at udarbejde forslag til en for-
ening af bane- og busdriften i hovedstadsområdet. Trafik-
rådet har 13 medlemmer. Heraf er 6 udpeget af hoved-
stadsrådet og 6 af ministeren for offentlige arbejder. Tra-
fikrådets formand, professor Erling Olsen, Roskilde, er ud-
peget af regeringen.

lfølge loven har busselskabet ret til at overtage de of-
fentligt dominerede busvirksomheder i hovedstadsområ-
det. De private busselskaber omtales ikke i selve loven,
men det er i bemærkningerne til lovforslaget anført, at
overtagelse af private busvirksomheder kan ske igennem
en frivillig forhandling mellem busselskabet og det private
foretagende. Den 1. oktober 1974 var der 12 offentligt do-
minerede busvirksomheder i hovedstadsområdet, der kun-
ne overtages af Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) _
det drejer sig om følgende virksomheder:

Københavns sporveje (KS)
Amagerbanen (AB)
NESA
Forenede Rutebiler (FR)
Herlev-Ruterne (HR)
Helsingør-Bussen (H-B)
Fredensborg-Humlebæk kommunes rutebiler (F-HKB)
DSB rutebiler i hovedstadsområdet,

samt busdriften ved følgende privatbaner:
Lyngby-Nærum Jernbane ( LNJ)
Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen (HHG B)
Gribskovbanen (GDS)
Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane (H FHJ).

+
Hovedstadsområdets Trafikselskab er således organi-

seret:

Repræsentanlskabet er ifølge loven HT,s øverste myn-
dighed og har 31 medlemmer, hvoraf 21 er udpeget af
hovedstadsrådet blandt dettes medlemmer, 6 er udpeget
af ministeren for offentlige arbejder (heraf 5 fra DSB), og
det er meningen, at de ansatte skal vælge 4 medlemmer
til repræsentantskabet.

HT's bestyrelse består af 9 medlemmer. Af disse er 2
udpeget af ministeren for offentlige arbejder (begge fra



Af hensyn til den særlige karakter og omfanget af den

trafik, der foregår i dette distrikt, er det påregnet, at HT's

centralledelse varetager distriktsledelsen med stort set

samme organisation som tidligere (KS).

Distrikt 2 har distriktskontor i Hillerød, og den sydlige

grænse er ret nær sammenfaldende med amtsgrænserne'

Distriktet opdeies i 4 driftsområder:

1) et område med driftskontor iHelsingør og idet væ-

s"nilig" omfattende de at Helsingør-Hornbæk-Gilleleje
Banen og Helsingør-Bussen drevne buslinier,

2) et område - indtil videre
beek og alene omfattende de

kommune drevne buslinie Hill

3) et område med driftskontor i Hillerød og med for-

nød'ent lederpersonale i Frederiksværk omfattende de af

Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane og Gribskov-

banen drevne buslinier. Dette driftsområde forestås af di-

striktslederen (direktøren for GDS/HFHJ),

4) et område med driftskontor i Hørsholm (Kokkedal)

omfattende de af DSB herfra drevne buslinier' Dette om-

råde strækker sig helt fra Øresundskysten til Frederikssund
(og omfatter bl. a. buslinie rikssund-Ros-

iifOel - en geografisk uds vil være hen-

sigtsmæssigt at reducere, lse af et bus-

sJrviceanlæg et sted i de mrådet er til-
vejebragt de fornødne tekniske muligheder for gennem-

førelse af busvedligeholdelsen d6r.

Distrikt 3 har distriktskontor i Gladsaxe (Forenede Rute-

bilers tidligere hovedkontor) og omfatter området imellem

KS' og NESA's område på den ene side og amtsgrænsen

mod Frederiksborg amt på den anden side, d'v's' de af

Forenede Rutebiler, Herlev-Ruterne og Lyngby-Nærum

Jernbane drevne buslinier. Distriktet opdeles i 2 drifts-
områder:

1) et område med driftskontor i Gladsaxe, d'v's' samme

sted som distriktskontoret, idet distriktslederen samtidig

varetager hvervet som driftsleder for dette område, der

omfatter de af Forenede Rutebiler og Herlev-Ruterne drevne

HT's direktør, civilingeniør K. N. Andersen.

DSB), medens de 7 kommunale medlemmer er valgt af

hovedstadsrådet blandt dettes medlemmer. Bestyrelsen

blev valgt efter hovedstadsrådets nedseettelse den 1' april'

Direktionen: Som direktør for HT har bestyrelsen ud-

peget tidligere direktør for Københavns sporveje, civil-
ingeniør K. N. Andersen. Under direktionen sorterer en

række såkaldte stabsafdelinger. Det er sekretariat, perso-

naleafdeling og lønkontor, regnskabs- og økonomiafdeling,
teknisk afdeling samt planlægningsafdeling og driftsafde-
ling.

Det specielle i selskabets organisation er, at busdriften

styres gennem såkaldte distriktsorganer: Distrikler og

driftsområder. Det er direkte fastlagt i loven' Grunden er,

at man ønsker en decentralisering af de driftsmæssige
funktioner med lokalt placerede beføjelser og ansvar' Dette

er helt i tråd med de ønsker, der gælder i de fleste mo-

derne virksomheder om at decentralisere mest muligt. lnd-

delingen er opbygget med hensyn til de eksisterende sel-

skabers betjeningsområder, personalemæssige og tek-

niske forhold og karakteren af den trafik, der nu præ-

steres. Herved bliver det muligt at begrænse leder- og

kontorpersonalet mest muligt og satse på folk, der har et

naturligt tilknytningsforhold til distriktet og dets myndig-

heder.

Hvert distrikt ledes af en distriktsleder, som forestår den

d drift og anlæg r

s de lokale Poli t
v gheder med fl f

d Yn opdelt i et r

med sin lokale driftsleder, der er ansvarlig over for di-
stri ktslederen.

Distrikt 1, det centrale distrikt, omfatter de af KS, NESA

og Amagerbanen drevne buslinier, herunder indtil videre

drift af buslinierne 19 og 43, der fr.o.m. 13. oktober er for-
længet ud i Gladsaxeområdet.

lndtil et nyerhvervet busanlæg på Artillerivej tages i brug

i foråret 1975 vil NESA's og Amagerbanens buslinier som

hidtil blive drevet fra de to selskabers kontorer i henholds-

vis Hellerup og KastruP. En al HT's næsten 1O0O busser - tidl. DSB343, nu HT 4343'



buslinier, herunder (foreløbig) den nyetablerede buslinie
68 fra Lyngby over Bellahøj til Rådhuspladsen (Køben-
havn),

2) et område med driftskontor i Lyngby (Lyngby-Nærum
Jernbanes hovedkontor) og omfattende de af dette selskab
drevne buslinier. (Driflslederen er direktøren for LNJ).

Distrikt 4 har indtil videre distriktskontor i DSB's bus_

1) et område med driftskontor i Valby, d.v.s. samme sted
som distriktskontoret og med distriktslederen som drifts_
leder. Området omfatter de af DSB drevne buslinier ad
Gl. Køge Landevej og vest derfor,

2) et område med driftskontor på Herman Bangs plads
i Valby og omfattende de af DSB drevne linier ad Ros_
kildevej til Roskilde, til Roskilde universitet, til Fløng_Sode_
rup området samt strækningen Taastrup-Køge.

Overslgt over HT-busparken pr. 1110 1914:

Tidl. HT bus-

AB 1957-L959
2035-2058

NESÅ 2OO7-2O27
2o63-2065

FR/HR 6o6- 6tt
3oo1 -3o8 6

4oo3-4395
4783-4999
6o36-6o4o

5o44-5o53
5Oo8 - 502 3

Servi c e -wognejer numre Antal wærksted
KS t- 605 545 Husum

96C.- 999 Ir1 and sve j
Rywang
Valby
Ørneve.1

27 Kastrup

30 HelJ-erup

92 Gladsaxe

x t-32 valtry (9o)
x Hørsholm ( 4z )
x

10 Lyngby
15)

I H"t"i.'.".13 I
7

t3
5

990

I
l Frederiksværk
)

HumIebæk

- se oversigten
i rrJernbanenyt

x = bruclte nummerrækker
ower tid1. DSB-busnumre
- kort f ort a1t r' ,

DSB

LNJ

H-R

HHGB

GDS

HFHJ

F-HKR

5o6o-5o97

*
Den 1. april 1975 indlø etakstsystem _ ogi forbindelse med ove køreplan, den 20.
april 1975 (visse linier replan _ samtidig
med banerne - den 1. lang række linie_
ændringer, bl. a. forlæ nie 1g4 fra Hans
Knudsens Plads til Nørreport (erstatter linie 23 og skifter
linienummer til 84).

*
Elter materiale stillet til rådighed af »Hovedstadsområdels
Trafikselskab« - bearbejdet af Erik B. Jonsen.

Gå til tandlægen 2 gange årligt!

K. L-C

C. C. WINTHER

Blikkenslager

Maribovej 39 - Nakskov

(03) e2 12 29

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

Vestre Landevej 11 - Maribo - (03)89 21 40

LOLLANDS GARDIN- OG TÆPPECENTER

Rødby - (03) 90 16 10

DALGAARD AUTO-KONFEKTION

Vejlebyvej 18 - 4970 Rødby

(03) e0 83 07

Ta' en tur med

MARIBO-BANDHOLM MUSEUMSBANE

M. A.



Ved begyndelsen af L914 blev faktisk aIIe persontog på Østbanen stadig ftemfØrt af rle

gamle danske skinnebusser, der blev anskaffet tj-l banen i L952- Østbanen var den sj-d-
åte privatbane, der endnu udelukkende anvendte disse 22 år gamle vogne. De danske

skinnebusser har i mange år været et væsentligt aktiv for privatbanerne, og skinne-
bustoget, der her ses 11å V.ffø station, er kendt af mange rejsende på @stbanen'

I 22 år har de. danske ski-nnebusser befordret rejsende på den 95 år gamle Østsjælland-
ske Jernbane" Specielt for banens tog er, at de mellem Stubberup og Fakse Ladeplads
benytter Faxe Jernbanes spor- Faxe Jernbane er oprindeligt anlagt som en smalsporet
bane mellem Faxe Kalkbrud og Fakse Ladeplads" Endnu L L974 er Faxe Jernbanes eget
materiel srnalsporet, hvorfor sporet mellem Stubberup og Fakse Ladeplads er tre-stren-
get, Her ses skinnebustoq under rangering i Fakse Ladeplads, juni !974.



Ved andre danske pri-vatbaner, der stadig eksisterer, havde man allerede i de foregå-
enoe ar anskatfet nyt og mere ti-dssvarende materiel til- erstatning for de skinnebus-
ser,som Scandia i Randers leverede i årene L947-52. Østbanen måtte nu også forny sig,hvis den skulle q@re sig bemærket i den kollektive trafik. Derfor bestiltes nye mo-tortog fra den tyske togfabri-k, waggonfabrik uerdingen" Denne fabrik havde siden 1965leveret letbyggede motortog til adskillige danske privatbaner. Da de danske skinnebus-ser imidlertid måtte skønnes for at være opsridte, måtte man også indkØbe nyt materiertil reserve for de nye tyske tog. Valget faldt her på brugte skinnebusser fra statens
Jårnvågar i sverige- Østbanen indkØbte tre motorvogne og to bivogne, der reveredes
den 25. februar L914.

Snart var disse vogne istandsat og ommalet på banens eget værksted og fra maj L974indsattes de i driften malet i Østbane-design: Blodorange med hvLd/qol/hvid midter_
stribe. Østbanens bomærke "det liggende Y" havde erstattet det svenske vingehjul på
vognenderne.

Øverst ses de danske skinnebusser sm 15 oq Sm l-2 sammen med to af svenske skinnebus-ser i KØge. Nederst ses tydeligt det smukke design.



Moderniseringen af Østbanens rullende materiel er sket i- henhotd til privatbanemoder-

niseringsloven . Lgl4 blev en milepæI i banens historie med ud'y'idet kØreplan med vægt

på notig-arbejdssted trafikken og nyt togmateriel. SidelØbende med modernisering af
trækkraften arbejdes der med proJel<ler på fjernstyring af stationerne kobineret med

radioanlæg i togene. Koordinationen mellem tog og bus på Fakse station er n@dvendig'

da byen ligger temmelig Iangt fra stationen. Dette lille problem har da også afsted-
kommet Ønsker om en evt. omlægnin.g-af Østbanen, men vigtigere moderniseringer træd'er

i forgrunden.

Den 3I. juli oprandt den
gonfabrik Uerdingen. Der
toget Ym 3 og Ys 11 var

store dag. hvor det fØrste tog
er siden leveret 3 dobbelte og

det tog, der ankom. Det ses her

ankom til Østbanen fra Wag-
2 enkeltkØrende tog. To-voglls
i Hårlev den 31. juli L974.



r midten af oktober måned leveredes den sidste enkertkØrende motorvogn fra Tyskland.Hermed kunne alt det nye materiel indsættes j- driften, og de gamre danske skinnebus-ser kunne hensættes- snart vir de kunne udrangeres efter *.rgå års tro tjeneste, ogde nye tyske og brugte svenske tog overtager d.eres arbejde. Her er ym r på vej modHår1ev fra Køge.

Danske jernbaneentusiaster har med stor interesse fulgt udvikringen på Østbanen i Lg.4.Den 27. oktober benyttede man lejlj_gheden til at tage afsked med Østbanens gamle togpå en udfrugt med et skinnebustog. Denne udfrugt, der var arrangeret af Dansk Jernba-ne-Klub og Østsjællandske Jernbanekrub, gav deitagerne murighed for at iagttage arletre togtyper på Østbanen.
Lad os håbe, at moderniseringen, der har bragt Østbanen på frøiae med de andre privat_baner' må brive til gavn for banen og ikke mindst den egn, som banen til daglig be-tjener' Dansk Jernbane-Krub Ønsker til lykke med de nye tog og art godt for Østbaneni fremtiden-
Ide: O1e-Chr.M.plum.
Foto: Ole-Chr.M. plum Ti1læg tiI Jernbanen nr. 6/j4.



Bandhol m E L-forretning
Aage Pedersen

Stationsvej - Bandholm
(03) 88 80 55

Medlemmer af Dansk Jernbane-Klub går til

FAUNA FOTO A/S, Gl. Kongevei 111, der yder

fagmæssig kundeservice til fornuftige priser

FAUNA FOT() A/S
Tlf. (01) 248920

Stort udvalg i kameraer, film og lototeknisk

udstyr

KRAGENÆSBILEN

ønsker en glædelig jul

og et lykkeligt 1975

Har De tid og lyst, så tag med bussen til

Kragenæs og oplev den skønne natur langs

Smålandshavet!

På gensyn! 6 dobbeltture daglig!

L. BJøRN & SøN

Kragenæs-Maribo bussen

Tlf. (03) 93 70 54

LYNGBY-NÆRUM JERNBANE
Telelon (01) 87 07 08

Tog hvert 20. minut
mellem Jægersborg og Nærum

HILS EN

_f,o

NAKSKOV

BP LOLLAND DEPOT

Evald Jørgensen

Havnen - Sakskøbing

(03) 8e 44 11

BERNTHS HJøRNE

HERRE- OG DRENGETøJ

Lilletorv - 4800 Nykøbing F.

(03) 85 30 00



Se Dem for,

når De går over gaden.

LOLLAND-FALSTERS

Maglemervej

PAPIRFORSYNING

16 - Maribo

(03) 88 07 11

AUTO GUMM! SERVICE
Sven Christensen

Nystedvej 10 - 4990 Sakskøbing

(03) 89 47 7e
Kontant rabat 20 0/o på alt auto gummi

BANDHOLM AUTOSERVICE

Frank Petersen

Bandholm - (03) BB 80 94

CALPAM LOLLAND DEPOT

ved Helgo Nygård Andersen

Bandholm

(03) 88 80 42

MARIAGADE _ AUTOVÆRKSTED

Volvo-Service

ved Helge Sørensen

Maribo - (03) 88 1g 53

KAMPER & SøN

Maskinværksted

Vesterbrogade 7 - Maribo

(03) 88 10 69

Veteranbaner i Norden
I sin femte jernbanebog behandler Niels Jensen

veteranbaner: fire i Danmark.
i Norge og en i Finland.
iver banernes baggrund, miljø
amt det rullende materiel og

er en oplagt bog for
sin fritid arbejder med

!::3:;:flst "iiinå3
mange, der henlægger søndagsturen til en af
de gamle baner.
96 s. ill. kr.29,75.

GARNBODEN

Vestergade 30 - Maribo

(03) 88 14 70

Antikviteter - Malerier - Ægte tæpper

ILYHGEflRIt1I
Stokkemarke - (03) 91 11 76

SAKSKøBING MOTOR COMPAGNI

Aut. Fordjorhandler
Nystedvej 18 - Sakskøbing

(03) 8s 43 31

ENGDAHL's RADIO + TV SERVTCE

Rødby Havn
Butik: Havnegade 37

(03) 90 50 12



Jernbanenyt - kort fortalt

DSB
I iuli kvartal er sket nedenstående til- og afgang m. Y. al
rullende materiel:

Fra "Nydqvist & Holm AB" (og underleverandørerl er
leveret 1 stk. diesel-elektrisk motorlokomotiv, lilra M21446.

Diesel-hydraulisk rangertraktor (Kof) nr. 276 er overflyttet
fra Driftsdepotområde Arhus til Driftsdepotområde Køben-
havn.

Følgende trækkraftenheder (og påhængsmateriel) er ud-
rangeret: Damplokomotiv F665 (solgt til VBV), diesel-elek-
triske motorvogne MO 1840, 1860, 1864, 1884, 1890, 1960,
'1983, elektrisk motorvogn MM 782 og styrevogne for elek-
triske motorvogne FS 982, 7205 (S-bane-materiellet svært
beskadiget efter ulykken ved Østerport, den 7. september
1 973).

Fra "Scandia-Randers A/S er leveret 6 stk. personvogne
(2. klasse), litra Bn 20-84 775 - 20-84 780 (stationering:
Sjæ.land og Lolland-Falster) samt 36 stk. lukkede gods-
vogne (med forskydelige sidevægge), litra Hbis 211 5 324

- 211 5 359. Fra "Værkstedet Nyborg" er leveret 1 stk.
maskinkølevogn (privateiet: "Fynsk Mælk A/S", Odense):
084 4 102 (tidl. litra lblps). Fra Sverige er indkøbt (brugte)
3 stk. beholdervogne .(privatejet: "Dansk Sojakagefabrik
4/§"): 070 1 581 - 070 1 583.

Postvogn Ph 90-68 214 og postpakvogn Pmh 90-68 701

er overflyttet fra "Jylland og Fyn" til "Sjælland og Lolland-
Falster" - postpakvogn Pmh 90-68 708 er overflyttet fra

"Sjælland og Lolland-Falster" til "Jylland og Fyn".

Følgende 4 stk. personvogne er udrangeret: ABh 38-21
257 - Cl 29-25, 516, 528, 547. Følgende 3 stk. post- og
rejsegodsvogne er udrangeret: Pk 5912 - Dah 92-28 101 -
Dk 6103.

»Stationeringslisten« (»Jernbanen« nr.1l74 - side 7) og
oversigten »DSB person-, post- og lejsegodsvogne 1974«
(»Jernbanen«, nr,3174) kan å jourløres etter ovenstående.

Pr. 30. seplember bestod vognparken af:

953 stk. personvogne (styre- og påhængsvogne for lyn-
og S-tog ikke medregnet) (samt 7 stk. personvogne (sove-
vogne) lejet hos CIWLT/DSG). I juli kvartal er der tilgået
driften 6 vogne - og der er udrangeret 4 vogne.

138 stk. post- og reisegodsvogne. I juli kvartal er der ud-
rangeret 3 vogne.

6175 stk. lukkede godsvogne. I juli kvartal er sket en til-
gang på 36 vogne (Hbis) - og en afgang på 5 vogne.

3215 stk. åbne godsvogne. I juli kvartal er sket en af-
gang på 4 vogne.

555 stk. tjenestevogne. I juli kvartal er sket en afgang på
4 vogne: Nr. 403 (Mafd), nr. 582 (Bafd), nr. 652 (Bafd), nr.

981 (Bafd). (Fortegnelsen over "DSB tjenestevogne" (pr.
31/3 1973) ("Jernbanen", nr. 3173) kan d jourtøres efter
ovenstående).

643 stk. privatejede godsvogne (samt 7 stk. godsvogne
lejet hos DSB). ljuli kvartal er sket en tilgang på 4 vogne:
O7O 1 581 - O7O 1 583 ("Dansk Sojakagefabrik A/S"), 084 4
102 ("tynsp Mælk A/S") - og en afgang på 2 vogne:070
1 518 ("Dansk Sojakagefabrik A/S"), 081 5 069 ("Carlsberg
Bryggerierne.,). (Fortegnelsen over "Private vogne - op-
taget i DSB vognparken" (pr. 31/3 1973) ("Jsrn§anen«, nr.
3/73) kan å jourføres efter ovenstående).

+

I juli kvartal er der i "Centralværkstedet Arhus" moderni-
seret enogtyve B-vogne (20-84, 035, 037, 054, 059, 060, 063,

064, 071, 074, 075, 082, 084, 086, 090, 093, 096, 098, 104,

111 og 20-80, 323,325) i det såkaldte "up-to-date" moderni-
seringsprogram. Derudover er fire Bk-vogne (85-84, 017,

020, 021, 026), der kun var moderniseret i det »ydre«, al

"Filialværkstedet i Mølleengen« bragt op til endelig stan-
dard (3-pladssofaer, nye gardiner, nye farver, ny indvendig
beskiltning m. v.). Ved udgangen af september måned be-
fandt der sig i værkstedet 17 stk. B-vogne (heraf I stk. af

"3O0-serien" (m/el-varme)), 4 stk. AB-vogne og 4 stk. BD-
vogne (samt 2 stk. BDg-vogne, hvorpå ombygningsarbeidet
er indstillet); Bk 85-84 027 (prototypen" - kendt tra 125-
års jubilæumstoget) var under "O-stillingn (ombygning til
standardudførsel, hvilket medtører, at foldedørene i vogn-
siderne atter fjernes og rejsegodsrummet ændres til kupe).
I juli kvartal er der i "Centralværkstedet København« mo-
derniseret fire A-vogne - ved udgangen af september måned
befandt der sig i værkstedet - tre A- og tre Bf-vogne ("up-
to-date" moderniseringsprogrammet).

Hos "Scandia-Randers A/S" er i oktober bestilt 24 stk.
2. klasse personvogne, litra Bn 20-84 805 - 20-84 828 (4.

serie) og 7 stk. 2. klasse personvogne (styrevogn), litra
Bns 29-84 530 - 29-84 536 (3. serie) samt en Bns-vognkasse
(erstatning for den i forbindelse med driftsuheldet i Tølløse
den 17. juni havarerede Bns 29-84 528).

Nu er det slut med eksperimenterne: Højden af DSB-
bomærket og placering af litra og nummer har kunnet iagt-
tages i naesten lige så mange versioner, som der er diesel-

Privateiet maskinkølevogn 0844101 - tilhørende "Fynsk
Mælk AlS", Odense (Svendborg havn - ved Ærøfærgens

Foto: Finn Beyer Paulsenleie).

l9



Detailloto af A-vognside - med indsugningsriste lor ,Brovtn
Boveri" varme- og ventilationsanlægget.

Foto: Niels Jensen

lokomotiver malet i rødlsort farve. MX 1044 er, i forbin-
delse med opmaling efter hovedeftersyn i oCentralværk-
stedet Århus,,, det første lokomotiv, der har liberi helt i

overensstemmelse med den nyudsendte design manuals
bestemmelser: "På vognkassens side placeres bomærket
(højde: 48 cm) til venstre i en højde aI 24 cm fra vogn-
kassens underkant, og venstrekant 16 cm fra skillelinien
meilem sort og rød. Litta (kun store bogstaver benyttes -
højde: 16 cm), nummer (højde: 16 cm) og tekniske data
(højde: 4 cm målt på store bogstaver) placeres på siden
med fast forkant i vognkasse-midte og overkant fælles med
bomærket. På fronten placeres bomærket (højde: 32 cm)
symmetrisk på et hensigtsmæssigt sted _ og nummer
(højde: 16 cm) anbringes symmetrisk herunder. Der an-
vendes DsB-alfabet og farve: DSB hvid - tekniske data
dog DSB gul".

Tilgang af ti nye - og modernisering af de femten i 1966
anskaffede A-vogne har medført, at ti Ah- (17-2.1, 01 1-016,
033-036) og de otte ABxh-vogne har kunnet omdannes til
2. klasse. ,Deklasseringen« af de ikke helt tidssvarende
1. klasses vogne kommer passagererne til gode, idet æn_
dringen blot består i, at klassebetegnelserne og gul "i.klassestribe" er overmalet, og litra og S.-9. ciffer er æn_
dret til hhv. Bah »27-21« og Bxh »28-21«.

*
I forbindelse med anlaegsarbejderne på Hareskovbanen

signaler m. v. også gælder for de nu ibrugtagne spor. De
hidtidige spor anvendes indtil videre som arbejdsspor; til
brug for Baneafdelingens anlægskolonner er etableret et
midlertidigt sidespor, benævnt "Værløse sidespor., i km
16,9 beliggende ved det oprindelige indgangssporskifte til
tidl. Værløse station fra nord.

I forbindelse med den igangværende ombygning af Hor-
sens station blev der den 16. september foretaget en for_
lægning af spor 5 (overhalingssporet), idet et nyt ca. 400 m
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langt sporstykke i stationens sydende, beliggende umiddel-
bart til venstre for det tidligere spor 5 (nu rangerspor) i

køreretningen mod Skanderborg, blev taget i brug. perron-
forholdene ændredes samtidig, idet det forlagte spor 5 er
ført ind langs en ny perronkant på østsiden af den eksi-
sterende perron 3 Der er herefter ikke længere brug for
perron 2, som derfor fjernes.

Ved Svanemøllen station blev der den 29. september
foretaget en forlægning af nærtrafiksporet i kØreretningen
Østerpori-Hellerup (spor 3), hvorefter kørslen foregår på
nyt spor til venstre for det hidtidige mellem km 5,33 og
km 5,64. Sporforlægningen, hvori indgår tre sporskifter,
krævede en ihærdig arbejdsindsats. For at skaffe den for-
nødne "arbejdsfred" forlængedes sporspærringsperioden
ved at aflyse et par S-tog lørdag nat og søndag morgen
(der etableredes erstatningskørsel på Kystbanen).

Den sidste niveauoverkørsel på Hareskovbanen, overkør-
sel nr. 22 på Farum station, blev nedlagt den 18. oktober.
Vejtrafikken henvises til en ny parallelvej.

I oktober er to nye private sidespor taget i brug:1) "Høj-ris", i km 58,50 mellem lkast og Bording (vognudvekslin-
gen ved sidesporet foregår udelukkende med arbejdstog
fra lkast betjent af personale af lokalgodstog fra Herning),
2) "Sidespor til Vestkystens Korn", i km 4,2 meliem Bram-
ming og Gredstedbro (vognudvekslingen ved sidesporet
foregår udelukkende med arbejdstog fra Bramming).

På Orehoved station er etableret rampe, således at brede
landevejstransporter nu kan foregå pr. jernbane over Stor-
strømsbroen mellem Vordingborg og Orehoved og v.v. Som
et kuriosum i denne forbindelse kan nævnes, at det af
hensyn til fritrumsprofilet har været nødvendigt at fjerne
lysafgangssignalerne på Masnedø stailon. på denne sta-
tion giver togføreren derfor, indtil SR 197S træder i kraft,
signal "kør" til lokomotivføreren på basis af udkørsels-
sig nalgivn ingen.

Hareskovbanen påregnes ibrugtaget som dobbeltsporet
S-bane ved køreplanskiftet i efteråret 1977, men allerede
fra køreplanskiftet i maj 1977 mA driften af hensyn til de
nødvendige prøvekørsler med S{og omlægges, således at
Hareskovbanetogene kører til Svanemøllen I stedet for til
København L, der nedlægges.

Ved en gennemgang af foreliggende arbejdsprogrammer
har det vist sig, at det allerede fra 1. april 1976 vil være
muligt at ændre driften på Hareskovbanen, således at der
kan etableres dieseldrift Svanemøllen-Farum. I henhold til
arbejdsprogrammet vil der på ovennævnte tidspunkt være
udført såvel dobbeitspor som kørestrømsanlæg på stræk-
ningen Buddinge-Farum (ekskl.); endvidere vil sikrings-
anlægget på Farum station efter Elektrotjenestens oplys-
ninger formentlig være fuldført, således at det til dette tids-
punkt skulle være muligt at etablere MO-drift ad dobbelt-
spor på denne strækning. På strækningen Svanemøllen-
Buddinge vil dobbeltsporanlægget ligeledes være etableret,
men stedfindende kørestrømsarbejder efter dette tidspunkt
vil nødvendiggøte, at det ene af denne stræknings to spor
er til rådighed for disse arbejder. Mellem Svanemøllen og
Buddinge forudsættes MO-driften derfor afviklet ad enkelt-
spor (alternerende højre eller venstre spor).

Man har tidligere undersøgt muligheden af at benytte Fri-
havnsbanen som perronspor på Svanemøllen station (med
midlertidig træperron) kombineret med anlæg af en mid-
lertidig krydsningsstation "Vognmandsmarken". Denne Iøs-
ning viste sig imidlertid såvel driftsmæssigt som investe-
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skirse af sportorholdene på den midlertidige krydsningsstati.o.n ,Ry.parkenn. Ved at itægge to midlertidige sporskitter i

stationens vestende, kan højre- og yenstrespo, tit oj tia Buddinge'benyt-tes valgfrit. Triniversaten i statlonens østende

er en del al den lremtid'ig;'siortårOiitdei,lse'til brugior godstog -mellem'Østerpoit (Frihavnsbanen) og Buddinge'

ringsmæssigt at være mindre hensigtsmæssig, da det dels

villå være uheldigt at belægge Frihavnsbanen med holdende

havnsbanen vil ikke blive berørt af driften på Hareskov-

banen, 2) der spares anlæg af en midlertidig perron på

Svanemøllen, idet den ene af de fremtidige permanente

perroner kan benyttes, 3) omstigningsforholdene mellem

Farumtog og S{og på Svanemøllen forbedres,4) den nød-

vendige midlertidige krydsningsmulighed kan etableres væ-

sentligt enklere på Ryparken station.

Den nødvendige sikring af krydsningsstationen kan fore-
tages ved delv,s anvendelse af de permanente sikrings-
anlæg for Svanemøllen station, der vil være fuldført i nød-

vendigt omfang. Disse anlæg skal suppleres med visse

midlertidige sikringsanlæg på Ryparken' Udgifterne til mid-

lertidige sikringsforanstaltninger vil herved reduceres væ-

sentligt i forhold til det tidligere forslag'

Der kan under de nævnte anlægsmæssige forudsætnin-
ger etableres en køreplan med halvtimesdrift ved benyt-

ielse af MO-, Cll- og Cls-vogne som rullende materiel' På

strækningen Buddinge-Farum (dobbeltspor), vil krydsnin-
gerne kunne ske på fri bane; krydsningen på den midler-
tidige krydsningsstation påregnes afviklet på den måde, at

de to tog mødes ved perron på Ryparken station, idet
begge Hareskovbanens spor kan benyttes her.

Der er på Svanemøllen i hele driftstiden korrespondance
med S{ogslinierne A og C fra og til City. Omstignings-
tiderne er fra S-tog til Farumtog 7 minutter (perronskifte)

og fra Farumtog til S{og 4 minutter (togskifte tværs over
perron). Rejsetiderne bliver: Farum-Nørreport 53 minutter
(fremtidigt med S-tog 38 minutteo og Nørreport-Farum 58

minutter (fremtidigt med Stog 40 minutter). Med henblik
på opnåelse af de kortest mulige reisetider mellem City
og Hareskovbanens stationer, idet formentlig langt den
overvejende del af passagererne vil forekomme i disse
relationer, er der ikke taget direkte hensyn til omstignin-
gen på Ryparken station mellem Farumtogene og linie F
(Fx).

De i køreplansskitsen anvendte køretider kan overholdes
af togart MO'136 svarende til 6n MO + to vogne eller to

/'
"orrr"rn.il,*-i.

MO -| fire vogne. Det vil således i spidstimen morgen og

aften være muligt at befordre maksimalt ca. 850 siddende
passagerer i den aktuelle retning. Materielforbruget, der i

dag brutto udgør fire stammer, vil være brutto fem stam-

mei. Merforbruget på 6n stamme må dækkes ved at ud-

skyde udrangeringen at MO- og Cll-vogne. Op- og ned-

formering samt olie-, sand- og vandpåfyldning samt ren-
gøring af Hareskovbanens tog påregnes i vid udstrækning

at kunne finde sted i Farum ved hjælp af interimistiske
foranstaltninger. De fremtidige S{ogsdepotspor i Farum

vil være færdiganlagt og således kunne benyttes til hen-

sætning af tomt materiel. Forvarmning vil kunne ske ved

hjælp af en til rådighed værende MO-vogn, og oliepåfyld-
ning kan eksempelvis ske fra en opstillet jernbanetank-

vogn.

*

Signaltypen "Togvejssignal fo
september, da de to sidste
visere) af denne tYPe, opstil
kunne fjernes, efter at station
erstattedes af et nyt indkø

set hastighed" - s:gnal nr. 117).

Moderniseringen af sikringsanlæggene på S-banerne
fortsætter: Et nyt rel€esikringsanlæg (type DSB 1969) - og

tilhørende nye signaler - blev taget i brug på Vanløse sta-

tion den 26. oktober. Samme dag blev nyt automatisk linie-
blokanlæg (type DSB 1969) - og nye AM-signaler - taget
i brug på strækningen Valby-Vanløse.

Fjernstyringscentral Helsingør blev taget i brug den 15'

november. Herfra fjernstyres strækningen Rungsted Kyst-

Helsingør (stationerne: Nivå og Snekkersten), og kørsel for
signal ad venstre spor kan nu foregå mellem Rungsted
Kyst og Nivå samt (fra ca. 1. december) mellem Nivå og

Snekkersten. I februar 1975 fjernstyres også Rungsted Kyst

fra FC Heisingøt, og samtidig vil kørsel for signal ad ven-

stre me'lem Kampenborg og Rungsted Kyst kunne finde
sted (Skodsborg etableres som VM-station - et begreb'
der i øvrigt ikke forekommer i det nye SR).

Yrire byban e
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Elektrotjenesten har længe været i gang med forberedel- DSB påregner at indsætte en ny færge på Fugleflugts-serne af ibrugtagning af et nyt relæsikringsanlæg (DSB linien ved ååskiftet 1977178. rærgekapaiit"ien piou"ri"r-
type 1969) for København H (nær). Der er allerede fore- ten er ikke tilstrækkelig, idet der i retning fra Tysklandde opst hver måned omdirigeres et antal godsvogne via påooorg,

om tal si og i månederne februar og maris 1g74, hvor færgern-esta 5 ve ,Danmark* og ,Deutschland,, 66r været på værft, hai derler, ssign hver måned været omdirigeret mellem 1100 og i200 gods-og Der vogne - hovedsagelig forårsaget af et stigend! antal last-versal mellem nuværende depotspor 119 og 4. hovedspor, bilår. DSB og DB har iden anledning afholdt et møde tilhvilket, i forbindelse med ilaegning af en "halv englænder* drøftelse af den manglende kapacitet, og DSB har her giveti "indre transversal"s skæring med 3. hovedspor samt cen- tilsagn om indsættelse af en fjerde færge i marts månedtraisi
hove 

4. og 3. .1975, hvor "Deutschland

ind- 
remtidig

spor HIJ:I tsbryderen s/S ,t-1slss på ,A/s odense
tes taget ibrug imidten af 1975. Staalskibsværft" i19Oa solgt til ophug-

ningsfirmaet "H. l. Hanse

S-baneradioen er opdelt i to områder, som beskrevet i

"S-banens radioanlaeg" i "Jernbanen,,, nr. 3173 - Side 1g.

derne i Østerport stations nordlige del (ved passage af
henholdsvis l- og U-signalet).

Selv om elektrif iceringen af DSB-nettet er beskeden
sammenlignet med jernbaneforvaltningerne i vore nabo_
lande, er længden af trafikeret spor med kørelråd nu oppe
på 241 km, fordelt på 196 km gennemgående hovedspor
og 45 km overhalingsspor, depotspor m. v.

*

Duft af stenkulsrøg var der atter over DSB-spor i septem_
ber og oktober: R 963, der normalt er henstillet i Struer

Beholdningen af nyt S-togsmateriel er nu af en sådan
størrelse, at der ved overgang til vinterkøreplan har kun_
net indsættes nyt materiel i samilige stammeløb med und_
tagelse at løb på linie Bx, F og Fx.

Belægningen i TEE-tog "Merkur. er som bekendt sær-
deles tilfredsstillende. Etter aftale med DB er der fr. o. m.
29. september indsats en storrumsvogn, litra Aptim i "Mer-kur« i stedet for den ene af sidgangsvognene.

Syvstjernen trinbræt på Hareskovbanen, der fik sin leve-
tid forlænget på grund af manglende vejanlæg, blev ned_
lagt ved overgang til vinterkøreplan, den 29. såptember.

En ny færge af "Najaden-typen« til H-H overfarten er be_
stilt hos "Aalborg Værft A/s" til levering ijuni 1976. Sejl_
planen på H-H overfarten påregnes herefter udført af 6
færger (4 nye og 2 ældre) i stiv sejlplan med 12 minutters
interval mellem afgangstiderne mod nu S færger i 15_minut_
ters sejlplan. (For tiden udtørct 5. færge kun sejlads i dag_
timerne på grund af nedgang i mængden af godsvogne til
overførsel).
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DSB har aftalt med DR, at den østtyske jernbanefaerge

"Warnemtlnde" skal bestride sejladsen helårligt (11 må-
neder) på Gedser-Warnemrinde overfarten.

Der arbejdes for tiden med fasilæggelse af ny sejlplans-
struktur for overfarterne Bøjden-Fynshav og Kalundborg-
Kolby Kås-Århus: Helårlig sejlads med 6n færge såvel på
Bøjden-Fynshav som på Samsøruten overvejes (for sidst-
nævnte med sejlads alene på delstrækningen Kalundborg_
Kolby Kås).

Den 1. oktober afgav DSB (Rutebiltjenesten) buslinierne
i Københavns sydlige og vestlige omegn og Nordsjælland
(linierne 120, 121, 123, 126,128, 184,.185, 307, 313, 359, 359,
360 og 361 - se "DSB køreplan") til "Hovedstadsområdets
Trafikselskab., (HT) (se endvidere side 14). HT har købt
132 DSB rutebiler (se oversigten nedenfoQ og garage- og
serviceanlægge samt lejet garage_
anlæggene i Va rup, Køge, Lyngby,
Hillerød og Sla købt at Slangerup
Kommune, der Endvidere har 223
af 259 berørhe DSB-medarbejdere accepteret ansættelse i

HT. Drifslederområderne Valby og Hørsholm er nedlagte,
medens de resterende ruter (København-Stege, København-
Kalundborg (Juelsminde) og Kastrup-Malmo) bevares i
Driftslederområde Langgade, der nu har til huse i bus-
serviceanlægget i Langgade (der altså pudsigt nok er for-
blevet DSB-eje, når betænkes, at det er nabo (kun en mur
skiller) til det tidl. KS-anlæg). De 132 rutebiler er bygget i
tidsrummet fra 1961 (783) tit 1972 (395) - DSB "bsgyn6s1som bekendt forfra" med nummerrækken, når gg9 er nået
- ni af vognene er af landevejstype (med 6n dør), de øv-
rige af nærtrafiktype (med to døre). Vingehjulet på fronten
er afløst af det femkantede "HT-mærke" (der symboliserer
Københavns og Frederiksberg Kommune og de tre amts-
kommuner: Københavns, Frederiksborg og Roskilde); vog-
nene er indordnet i HT's "4000-nummer-serie", således at
f. eks. DSB 83 nu er HT 4083 og DSB 7Bg et 47Bg (en und-
tagelse er DSB 2036, 2039 og 2040 overtaget fra ,De grcnne
Rutebiler", Hørsholm, de er nu HT 6036, 6089 og 6040).
Det må antages, at vognene (i det mindste de nyere) om-
males i HT's "husfarve", der er fastlagt at skulle være gul.

3-7, )2-34, 57-59, 79-e4, ro1_106, r32_t34,t,j7-t4o,, t47-r\9, 182_189, t9t, t93, zto,232, 2)6, 24t-24?, 269-273, z9a_)o6, 34o_
?56, tcar91 / 263, s33, 836, B5i, 867-86e,87r-87E, eza, 929, 93L-942, 9\4, 955-977,' 

'

98o-9rJ5, 99o., 997, 999, zo36, 2039, 2o\o,

*
»DSB« redigeres af Erik B. Jonsen.
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AB: Den 1. oktober overgik AB's rutebillinier til HT. For-

handlingerne mellem Amagerbanen og DSB om DSB's

overtagelse af Amagerbanens spor er endnu ikke endeligt
afsluttede.

GDS: Efter fire års forsinkelse kan Gribskovbanen snart
påbegynde en hårdt tiltrængt fornyelse af banens spor'
Den lange forsinkelse må søges i statens sparebestræ-

belser, men nu har banen modtaget dispensation f ra

bygge- og anlægsstoppet f ra boligministeriet. Arbejdet
kan så påbegyndes så snart finansudvalget på denne bag-
grund har givet sin tilslutning.

Det nye spor kommer til at bestå af 37 kg skinner, og

banen regner med at kunne udveksle 4 km spor om året,

så arbejdet vil komme til at strække sig over adskillige år'

De 1. oktober overgik GDS's rutebillinier til HT.

HFHJ: Den 1. oktober overgik HFHJ's rutebillinier til HT'

HHGB: Under indkørsel fra Helsingør på Hornbæk station

afsporedes Helsingør Jernbaneklubs lokomotiv, ØSJS nr' 7,

søndag den 15. september. Tog 406, der afventede kryds-

ning med veterantoget på stationen måtte aflyses mellem

UoåOæk og Helsingør. Driften afvikledes herefter med

rutebiler indtil ved 17-tiden, hvor nr' 7 atter var sat på

sporet og kørt til Saunte.

Den 1. oktober overgik HHGB's rutebillinier til Hoved-

stadsområdets Trafikselskab, og HHGB's køreplan består

herefter udelukkende af tog på strækningen Helsingør-

Hornbæk-Gilleleje.

Stationen i Firhøi er nedrevet og erstattet af et moderne

ventesku r.

LJ: lforbindelse med 100 års lubilæet den 1. juli blev den

nye stationsplads i Maribo taget i brug. Siden efteråret
1973 har der været arbejdet på jernbanepladsen, hvor en

nødvendig parkeringsplads og en ny rutebilholdeplads er

etableret. Den kønne gamle stationsbygning, der blev taget

i brug ved banens åbning i 1874, kommer her ved ombyg-

ingen af lernbanepladsen til sin værdighed igen.

Ved jubilæet forærede banens personale LJ fire billeder,

udført i farvegraf ik af kunstmaler lngemann Andersen,

Ryde. Det ene billede forestiller DJK's damplokomotiv'
ø-SJS nr. 2, KIØGE, under rangering på Maribo station'

disse.

Ved Waggonfabrik Uerdingen har man udviklet og prøve-

kørt to nye prototyper af motorvognsmateriel' Den ene type

består ai en enkelt motorvogn med 64 pladser, der evt'

kan benyttes som enmandstjent tog. Den anden type be-

står af et tovognstog bestående af to motorvogne, der til-
sammen rummer 136 Pladser.

LJ er interesseret i disse tog, ligesom DSB er det, og

man overvejer at gå sammen om evt. fællesindkøb' Skulle

der blive tale om anskatfelse af disse nye motortog, kan

leveringen sandsynligvis finde sted ved slutningen al

1970'erne.

LNJ: Den '1 . oktober overgik LNJ's rutebillinier til HT'

Lørdag den 12. og søndag den 13. oktober kørte Hel-

singør Jernbaneklubs veterantog på LNJ for Lions Club i

Lyngby.

OHJiHTJ: Den 23. august kørtes der to særtog på HTJ

mellem f øløse og Stenlille med OHJ nr. 39 for hjemtrans-
port af militære køreløier. Den 30. august kørte der særtog

mellem København H og Kirke-Eskildstrup og retur' På

grund af lokomotivførermanglen ved DSB fremførtes sær-

toget af OHJ nr. 24. Oprangeringen var i øvrigt Cl-Buh-Cl'

Skinnebussen HTJ S 29 blev svært beskadiget ved en på-

kørsel mellem Nyrup og Store Merløse den 4' september'

S 29 er indtil videre hensat på værkstedet i Holbæk, og den

vil sikkert ikke blive istandsat.

Personalets jubilæumsgave til Odsherreds Jernbane, et

lysskilt med ,,OHJ« i rødl på hvid bund, blev den 18' juli

opsat på gadesiden af stationsbygningen i Nykøbing Sj'

Gearkasserne i de to motorvogne, OHJ Mo 25 og Mo 26,

har voldt en del besvær, idet de for let løb varme' Det har

vist sig, at kølesystemet for gearolien lige fra begyndelsen

har været underdimensioneret. Ved påbygning af ekstra

kølere har man uden held søgt at forbedre kølingen'

Her ses OHJ 39 med mititærtog i Stenlille den 23' august
1974. Foto ole-chr. M' Plum

LJ-togene var på iubitæumsdagen udsmykket med "Jubi-
læuisskiold" loran. Her togktydsning i Maribo, f . iuli 1974'

Foto Ole-Chr. M. Plum



De danske skinnebusser ved VLTJ er solgt tit ophugning.
D.og kørte Sm 14 og Sm 12 udttugtstog [br O,Lk o{ XiX
den 28. september 1974. Her ses toget ied Vrist.

Foto: Ole-Chr. M. plum

I løbet af foråret og sommeren 1g74 har man derfor for_
synet begge motorvogne med et helt nyt køleanlæg, der er
leveret fra en tysk specialfabrik. Begge vogne er efter
denne ombygning nu igen i drift ved OHJ, og disse pro_
blemer skulle hermed være løst.

VLTJ: lstandsættelsen og omlitreringen af det svenske
skinnebusmateriel, som banen erhvervede i 1973, er på_
begyndt. I foråret og sommeren 1gZ4 er skinnebusmotor-

vognene Y6 828 og 777, efter opmaling i omtrent de sven-
ske farver og indvendig istandsaettelse, omlitreret til hen-
holdsvis YBM 14 og 15. Omlitreringen af de svenske vogne
sker således, at vognene vil få de samme numre som de
danske skinnebusser ved VLTJ, idet numrene tølger de
radioanlæ9, der er overflyttet fra de danske motorvogne til
de svenske.

Således vil Y6 761, der medio september var på værksted
efter en påkørsel, blive omlitreret til yBM 12.

Alt det overflødige danske skinnebusmateriel, undtagen
Sm 16 og 17, er solgt til ophugning. Skinnebuspakvognen
Sb 1 er solgt til DSB's banetjeneste. Sm 16, der ikke har
kørt ret mange kilometer på VLTJ, siden den i1969 kom
til banen fra AHB Sm 8, er henstillet i remisen i Vemb.
Sm 17 anvendes af baneafdelingen.

Den 8. september kørte tre af de svenske skinnebusser
særtog mel:em Holstebro og Lemvig Havn, og det var
første gang de svenske skinnebusser kørte på den interes-
sante havnebane i Lemvig.

Ved Neirup er man begyndt at udskifte de gamle skinner
med brugte skinner, der er indkøbt fra DSB. Skinnerne,
der stammer fra strækningen Funder-Silkeborg, vil blive
lagt på slrækningen fra Neirup og ind mod Lemvig.

Stationsbygningen i Harboør er blevet moderniseret,
og de hyggelige gamle vinciuer er udskiftet med nye mo-
derne.

YBM 14 og 15 kørte den 28. septembet 1974 lor DJK og KLK på havnebanen i Lemvig. Her ses de to nyistandsatte motor-vogne på Lemvig Havn. Foto: Cart_Johan Semler
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VNJ: Moderniseringen af det svenske skinnebusmateriel er
afsluttet. Vestbanen råder hermed over syv enheder, fire
motorvogne (MB 51-54), to styrevogne (BS 61-62) og en

styrevogn med pakrum (BDS 46).

Motorvognen YO 769 er ophugget, mens 753 er hensat
som reserve på Varde Vest - dog er vognen ikke drifts-
klar.

lnstallationen af radioanlæg i samtlige motor- og styre-
vogne, begge diesellokomotiver samt i en ny kombineret
last- og personvogn til baneafdelingen var afsluttet i iuni
måned. Banens radioanlæg blev officielt taget i brug den
6. august, hvorefter strækningen radiostyres fra Varde Vest,
der er toglederstation. Hovedmasten til radioanlægget er
anbragt ved Vestbanegården i Varde.

Om aftenen og på søn- og helligdage, hvor der kun køres
med 6n togstamme, er Varde S togleder, idet stationen
så er udstyret med et transportabelt radioanlæ9, der er af
samme type som de transportable anlæ9, som banen har
til brug ved kørsel med fremmed trækkraft (f. eks. i for-
bindelse med militærtog).

På Varde Vest etableres elektrisk sikringsanlæ9, og ved
de fire farlige vejskæringer i Varde by opsættes der auto-
matiske halvbomme.

Diesellokomotiverne nr. 11 og 12 vil ved leilighed - evt.
i forbindelse med revision - blive ommalet i Vestbanens
designfarver: gul/orange.

Det overflødige danske skinnebusmateriel er hensat i

Nr. Nebel og på Varde Vest.

ØSJS: Den 31. juli blev Østbanen medlem af lynette-
familien med leveringen af tovogns-toget Ym 3 og Ys 1'1.

Østbanens lynetter leveres i 5. byggeserie af lynetter til
danske privatbaner.

Siden er de resterende materielenheder ieveret som føl-
ger: Ym 4 og Ys 12 den 26. august, Ym 5 og Ys 13 den
13. september, Ym 1 den 28. september og endelig ankom
Ym 2 til Østbanen den 12. oktober.

Med leveringen af de tre dobbelte og to enkeltkørende
tog har Østbanens gamle Scandia-skinnebusser fået en
afløsning, der var stærkt påkrævet, og som uden tvivl vil
være pooulær hos banens passagerer, der nu i 22 år for
det meste er blevet befordret på Østbanen med de gamle
skinnebusser.

Østbanens dobbelttog har 96 siddepladser og enkelt-
toget 40 siddepladser. Begge togtyper har pakrum. Hvert

Også Østbanens personvogne males nu i de nye design-
tarver. Her ses 850 i Køge,27.oktober 1974.

Foto Ole-Chr. M. Plum

tog er udstyret med to 180 hk Bi.issing dieselmotorer ilig-
hed med de tidligere leverede lynetter. Vognene er gearel
til en tophastighed på ca. 90 km/t.

Alle passagerafdelinger er forsynet med højttalere med

henblik på bedre informationer til de rejsende. Hertil kom-
mer, at togene er forsynet med trykknapper for stop.

De ny tog er lorberedt til radioanlæg til forbindelse mel-
lem togets tører og Østbanens kommende fjernstyrings-
central på Hårlev station.

Det svenske skinnebusmateriel supplerer lynetterne på

Østbanen. Dog henstår UBFOY17B4 (BDS 62) stadig iHår-
lev og venter på at blive malet.

I værkstedet har det ene spor veeret opgravet for at give
plads til en ny smøregrav til de nye tog. Samtidig er de
gamle træporte erstattet med ny smarte skydeporte.

Den ene personvogn, HHJ C 51, som Østbanen i sin tid
købte af Hads-Nings Herreders Jernbane, er nu istandsat
på banens værksted og er samtidig malet i Østbanens
designfarver. Vognen er litreret B 50.

*
»Privatbanerne« redigeres af Ole Christian M. Plum. (Visse

informationer skyldes Poul Andersen).

Foreningsnyt
Onsdag den 4. december 1974

Niels Hemmingsens Gade 10,

havn K.

kl. 19,30 i "Karnappen",
underetagen, 1153 Køben-

Der afholdes det sædvanlige store andespil med mange
jernbaneting som præmier. Desuden vil De kunne vinde
ænder, vin, chokolade m. m. Vi arrangerer ti gennem-
gående spil hvortil pladerne vil koste kr. 5,- pr. stk. Natur-
ligvis får De så tre plader til alle ti spil ior kr. 12,-.

Endvidere vil vi arrangere lotteri m. v. Benyt chancen til
at få en festlig aften midt i de mange juleforberedeiser.
Tag familien med, da vi også vil søge at hygge om dem
på denne aften.

Vel mødt den 4. december kl. 19.30. Bemærk tidspunktet!

*

Tirsdag den 14. ianuar 1975 kl. 19.30 i "Karnappen", Niels
Hemmingsens Gade 10, underetagen (Store sal), 1153 Kø-

benhavn K.

På denne aften feirer vi foreningens 14 års fødselsdag
med et "rigtigtn medlemsmøde med kaffebord, filmfore-
visning, lotteri m. m.

Af hensyn til kaffebordet er tilmelding til dette møde

nødvendig, ligesom det er nødvendigt at opkræve et min-
dre beløb til dækning af kaffen m. v.

Prisen har vi sat til kr. 12,- pr. deltager, og det dækker
kaffe med brød samt deltagelse i lodtrækning om flere
gevinster.

Tilmelding samt forudbetaling sker ved senest tirsdag
den 7. ianuar 1975 at indbetale beløbet på postgirokonto
8'11 1006, Dansk Jernbane-Klub, Udflugtsafdelingen, Op-
næsgård 21, 2970 Hørsholm.
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Søndag den g. februar 1975 kl. 10.00 filmforevisning på
DSB-skolen, Kalvebod Brygge 34, 4, København V.

Der vil blive vist film, udvalgt i samråd med DSB_skolen,
om jernbaneforhold uden for Danmark. Filmene vil blive
kommenteret af overtrafikassistent Ove Scheel.

Billetter til denne forevisning købes ved indgangen, og
prisen er kr. 5,-.

I pausen mellem filmene vil der være mulighed for at
købe kaffe, te, ø1, sodavand m. v.

*

Søndag den 23, februar 1975: Udflugt med bus og delvis
til fods ad Midtbanen fra Frederikssund til Ringsted.

Planen for udflugten ser således ud:
København H. (Linie H) . . . . afg. kt. 8.40
Ballerup (tog 2128) afg. k1.9.13Frederikssund ank. kl.9.44
Derefter afgang med bus fra Frederikssund kl. ca. 10.00

og ankomst til København H (Bernstorffsgade) kl. ca. 17.00.

Benyt chancen til på denne ekskursion at besigtige
resterne af den jernbanestrækning, der, hvis den var be_
varet, havde kunnet aflaste Københavnsområdet for en
stor transittrafik.

Pris for deltagelse i udflugten er kr. 70,00.

Tilmelding sker ved senest lørdag den 15. februar 1975 at
indbetaie beløbet på postgirokonto 811 1006, Dansk Jern-
bane-Klub, Udflugtsafdelingen, Opnæsgård 21, 2970 Hørs_
hoim. For deltagere, der ikke er medlemmer i Dansk Jern_
bane-Klub er prisen S,- kr. højere. Gyldigt medlemskort
samt kvitteringstalonen medbringes og ombyttes i toget
med billet.

DANSK LANDBRUGS ANDELS

MASK!NINDKøB

Skibevej 2-4930Maribo
(03) 88 06 33

Frokosten indtages på Elverdamskroen. I udflugtsprisen
er indregnet servering af to retter varm mad: Okesekød_
suppe og oksekød i peberrodssauce. Drikkevarer betales
særskilt.

*

Fredag den 7. marts 1975 kl. i9.30 i "Karnappen*, Niels
Hemmingsens Gade 10, underetagen (lilel sal), 1153 Kø_
benhavn K.

Medlemsmøde. Programmet vil blive oplyst i ,Jernbanen«
nr. 1175.

fbp/pSR/pOR

Lokalafdelingen Fyn/Sydjyiland
Tirsdag den 2'1. januar 197S kl. 19.30 i mødelokalet iJern_
banerestauranten på Odense station: Medlemsmøde.

Tirsdag den 18. februar 1975 kl. 19.30 i Dagcentret, Fre-
dericiagade, Kolding: Medlemsmøde.

Tirsdag den'18. marts 197S kl. 19.90 imødelikalet iJern-
banerestauranten på Odense station: Medlemsmøde.

Til disse møder opfordres medlemmerne til at tage lys-
billeder og film med. (Husk for filmens vedkommende at
medbringe fremviser).

Ved møderne, hvor alle jernbaneinteresserede i øvrigt
er velkomne, kan der serveres den sædvanlige forplejning.

Vel mødt!
N. Chr. Lind

M. SKOTTE A/S
Aut. GM-forhandler

Sakskøbing - (03) 89 42 8s
Nakskov - (03) 92 08 88

NORDISK BADHANDEL
Reersnæs Sawærk

4941 Bandholm
(03) 88 80 69

Ta' en tur med

MAR!BO-BANDHOLM MUSEUMSBANE

AiS PAPIRLAGERET

Papir en gros

Langgade 22 - Nykøbing F
(03) 852322

Reserveret

Hilsen F. lrner
S. Håstrup Jakobsen



DJK's nordjyske afdeling
Onsdag den 22. januar 1975 kl. 19.30 i lokalerne, Forch-
hammersvej 5-7, 9000 Alborg.

Ordinær generalforsamling. Dagsorden ilølge lovene.
Alle, også ,ikke-aktiveu medlemmer, indbydes til denne
dag.

Hedetoft

DJK's midtjyske afde!ing
Fredag den 13. december 1974 kl. 19.30 i DSB-mødeloka-
lerne på Arhus banegård. Mødested: Ved billetsalget i for-
hallen).

Medlemsmøde med forevisning af billeder, film samt
j u lehygge.

Uffe Andersson

Dansk Veteran Jernbane Platte

rr rJ ",

Så kom DANSK VETERAN JERNBANE PLATTE nr 2, der
forestiller damplokomotivet HTJ G 625, Gerda. Platten er
ligesom den første tegnet og fremstillet på porcelænsfa-
brikken "Bing & Grøndahl" i firmaets smukke blå under-
glasur design.

De har endnu chancen til at erhverve begge platter, nem-
lig nr. 1 med R 693 og nr. 2 med G 625. Dog må De skynde
Dem, hvis De også ønsker at erhverve nr.1, da der kun er
meget få eksemplarer tilbage af det ret beskedne oplag.

Platterne, der sælges til fordel for DJK's arbejde med
indkøb og bevarelse af historisk materiel, leveres i smuk
gavekarton, og prisen er pr. stk. kr. 85,-.

Platterne kan bestilles ved indsendelse af bestillings-
kuponen, der medfølger dette blad, til Dansk Veteran Jern-
bane Platte, Kildebakkegårds Alle 59 A, 2860 Søborg.

OCMP

Hvor er VNJ's signallygter?
I "Jernbanen,, nr. 4-5173 efterlyste vi bl. a. tre håndsignal-
lygter, der er stjålet fra Varde-Nørre Nebel Jernbane.

De tre lygter er stadig ikke vendt tilbage til banen, og
specielt disse effekter har stor værdi for VNJ, da de jo
kan medvirke til at beskrive banens historie for eftertiden.

Direktør G. H. Bjerregård har bedt bestyrelsen for Dansk
Jernbane-Klub efterlyse de tre lygter påny, og i henvendel-
sen påpeges det, at lygterne kan tilsendes banen anonymt,
og at man afstår fra at efterforske afsenderen.

lnteressen hos VNJ for at få lygterne tilbage er stor. På
VNJ's lagre henligger en del reservedele til damplokomo-
tiver, som det vil være af stor værdi - i forbindelse med
reparation af vore lokomotiver - at overtage. Direktør
Bjerregård har givet tilsagn om, at man som dusør til dan-
ske entusiaster, hvis lygterne bringes til veje, frit vil over-
lade alle reservedelene til Dansk Jernbane-Klub.

Dette tilbud må siges at være enestående, og skulle der
være nogen, der er i besiddelse af disse lygter, mærket
VNJ, kan vi kun opfordre dem til at bringe jernbaneentu-
siasternes forhold til VNJ i orden påny ved at sende lyg-
terne til banen.

Alle jernbaneentusiaster står i stor gæld til Danmarks
privatbaner for al den støtte og velvilje,, som de gennem
årene har ydet på mange måder. Derfor er det meget be-
klageligt, at disse lygter er forsvundet.

Birger Wilcke og Ole-Chr. P"'1. Plum

SALGS N

Julekortet 1974

Snart er tiden så fremskreden, at man atter må gå i gang
med at sende julehilsner til venner og bekendte, og som
jernbaneentusiast er julekortet med et rigtigt jernbane-
motiv sikkert en god form for en julehilsen.

Julekortet 1974 er et motiv fra Slangerupbanen. Kortet
forest,ller et persontog forspændt en O-maskine ved Syv-
stjernen i 1950, og billedet er taget af Birger Wicke.

Desværre er fremstillingsprisen på kortene steget i løbet
al 1974, og udsalgsprisen for årets julekort bliver derfor
1,00 kr. pr. stk. Ved køb af 10 stk. bliver prisen kr. 8,50.

Vi har stadig restoplag af ,Julekortet 1969/2n (HAJ nr. 3

med tog på Hammelbanegården i Arhus i 1907), "Julekor-
tei 1971" (KRB nr. 1 og 2 under snerydning ved Stakhave-
gård i 1929), "Julekortet 1972" (E 994 med persontog mel-
lem Roskilde og Gadstrup, 12. januat 1963) og "Julekortet
1973" (Skinnebustog på Kagerup station, 23. december
1947). Disse kort koster 1,00 kr. pr. stk. Ved køb af 10 stk.
bliver prisen kr. 8,50.

Ved køb af 10 stk. "Jul 1974" og 15 stk. assorterede kort
fra de øvrige år nedsættes prisen til kr. 17,-.

Også i år leverer vi dobbelte kort med kuvert. De dob-
belte kort leveres med motiverne fra julekortene 1972, 1973
og 1974. Prisen for disse kort er pr. stk. 1,40 kr. Ved køb
af 10 stk. med samme motiv er prisen kun kr. 12,00.

Kortene kan bestilles ved inds€ettelse af beløbet svaren-
de til det bestilte antal kort + 1,20 kr. pr. forsendelse på
postgirokonto 3'1791 76, adresseret til Dansk Jernbane-
Klub, Salgsafdelingen, Griffenfeldsgade 56, 4, W, 2200 Kø'
benhavn N. (På talonen til modtageren anføres bestillin-
gen).
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DJK's bogserie
I Dansk Jernbane-Klub's bogserie kan De måske finde
den helt rigtige julegave til jernbaneentusiasten i Deres
familie eller venskabskreds.

Flere af bøgerne er allerede udsolgte, og restlagrene af
de hidtil udsendte bøger svinder hurtigt ind. I 1974 udkom
to nye bøger i serien, nemlig DJK-bog nr. 35: Odsherreds
Jernbane '1899-1974, og nr. 36: Lollandsbanen 1874-1974.

Nedenfor vil De finde en liste over de DJK-bøger, der
endnu kan erhverves gennem foreningens Salgsafdeling:
9. Vejle-Give Jernbane kr. 15,00

11. Nakskov-Kragenæs Jernbane 19j5-1965 ... kr. 15,00
13. Vodskov-Østervrå Banen . kr. 15,00
20. Køge-Ringsted Jernbane .... kr. 35,00
21. Hørve-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 188G-1924 .... kr. 55,00
28. Haderslev Amts Jernbaner l: Dr. Mauves bane kr. 45,00
29. Haderslev Amts Jernbaner ll: Becherer byg-

ger videre kr. 45,00
30. Altona-Kiel Jernbane 1844-1864 kr. 20,00
31. Horsens-Tørring Banen kr. 30,00
32. Hillerød-Frederlksværk-Hundested Jernbane

1897-1947 kr. 48,00
33. Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane

1947-1972 kr. 20,00
34. Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane

lll del (rullende materiel m.v.) . kr. 25,00
35. Odsherreds Jernbane 1899-1974 kr. 53,00
36. Lollandsbanen 1874 - 1.juli - 1974 . kr. 85,00

Bøgerne kan erhverves ved at indsætte ovennævnte be-
løb på postgirokonto 3 17 91 76, Dansk Jernbane-Klub,
Salgsafdelingen Grilfenfeldsgade 56, 4, lv, 22OO København
N, sammen med porto, der for en enkelt publikation er
1,20 kr. (for nr. 20, 27-29,32 og 35 2,SO kr. og for nr. 36
dog 3,00 kr.). Ved samtidig bestilling af flere publikationer
er portoen dog højest kr. 5,00.

Da Fredericia var færgernes by

Dette er titlen på en bog om den gamle banegård i Frede-
riica og de mange færger, der sejlede Lillebælt tyndt.
Bogen handler om tiden fra 1866, hvor den første jern-
bane kom til Fredericia, om udviklingen i årene derefter,
da DSB anlagde færgefarten i 1812, og den slutter om-
kring 1935, hvor Lillebæltsbroen og den ny banegård i
Fredericia blev en realitet.

Bogen, der udkommer i slutningen af november måned
bliver iformat A4 med 128 sider. Der bliver ca. 110 illu-
strationer og omslaget bliver fablea helbind med guld_
tryk.

Forfatteren bag denne bog er redaktionssekretær poul
Thiesen, Fredericia, og bogen udgives af Elbo-tryk A/S.

Prisen for bogen, der kan købes til favørpris gennem
Salgsafdelingen bliver kr. 92,00 + 2,OO kr. i porto. Den kan
bestilles ved at indsætte beløbet på Salgsafdelingens giro-
konto (se ovenfor).

Dansk Jernbanearkiv
Efter et par års forberedende tilløb tager man nu endelig
fat på udgivelsen af vort storværk »Driftsmateriellet* oml
hand.ende det rullende materiel ved danske jernbaner.
For udgivelsen har man lagt følgende ,køreplan*.
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Bind 1 - DSB's godsvogne 1893-1974
Bind 2 - DSB's tjeneste- og specialvogne 1893-1974
Bind 3- Privatejede vogne (hovedlitra Z) 1893-1974
Bind 4 - DSB's personvogne '1893-1974

Bind 5 - DSB's post- og rejsegodsvogne 1893-1974
Bind 6 - DSB's trækkraft 1893-1974
Bind 7 - Tiden før 1893
Bind 8 - Privatbanemateriellet

Den 15. november udgives de første ca. 35 blade af
bind 1 indeholdende beskrivelse af bogens opbygning
og anvendelse, indholdsfortegnelse for hele bind 1 etc. for-
uden fortegnelser over vognene af hovediltra G (dvs. G,
GA, GB, GC og Gs) med oplysninger om den enkelte vogns
byggeår, ombygning, omlitrering, udrangering med videre,
Hver vogntype er desuden angivet med målestokstegninger
i 1:87, datablade og - hvis muligt - fotos.

Fremover vil der hver anden eller hver tredie måned
udkomme 30-40 nye blade, og således opbygges de en-
kelte bind. Hvert efterår vil der yderligere blive udsendt
et gratis rettelses- og ajourføringstillæg til de allerede ud-
sendte blade.

Til opbevaring af løsbladene f remstilles et ringbind
med fire specielle ringe, der ikke ødelægger hullerne i

de indsatte blade.

Salgsafdelingen kan hermed tilbyde "Jernbanen«s læsere
"Driftsmateriellet" til en favørpris ved bestilling gennem
Dansk Jernbane-Klub.

Herefter bliver priserne som følger:
Løsblade, sæt 'l (november 1974) kr. 29,50
Løsblade, sæt 2 (januarltebruar 1975) . kr. 22,00
Specielt ringbind (lev. feb. 1975) . kr. j0,00

Hertil kommer kr. 1,00 pr. forsendelse af løsblade og kr.
4,50 i portoomkostninger pr. ringbind.

"Driftsmateriellet" kan bestilles ved indsættelse af de
ovennævnte beløb på Salgsafdelingens girokonto (se oven-
for).

Med venlig hilsen
Dansk Jernbanearkiv
Postbox 36,
4990 Sakskøbing

DSB Sikkerhedsreglernent af 1975

I januar 1975 tager DSB et nyt sikkerhedsreglement i brug.
Det erstatter Signalreglement af 1944 og Sikkerhedsregle-
ment af 1935, der, siden de udkom, er blevet suppleret
med utallige rettelser og tilføjelser.

Det nye sikkerhedsreglement indeholder ti afsnit med
overskrifterne: lndledning og almindelige bestemmelser,
Signaler, Sikkerhedstjeneste på stationer, Togenes frem-
førelse, Ekstratog, Togenes størrelse, sammensætning og
hastighed, Arbejdskøretøjer, Uregelmæssigheder, Bilag og
Forklaringer.

Sikkerhedsreglementet, der er udsendt i et nydeligt ring-
bind, vil sikkert have mange jernbaneentusiasters interesse,
og takket være stor velvilje ved DSB kan vi hermed tilbyde
reglementet til »Jernbanen«s læsere til en favørpris.

Sikkerhedsreglement af 1975 for DSB koster kr. 94,- f
porto 4,50 kr., og det kan bestilles ved indsættelse af be-
løbet på Salgsafdelingens girokonto.

Rettelsesblade til SR vil naturligvis fremover blive tilbudt
eventuelle købere mod indsendelse af porto til forsendelse.
Meddelelse herom vil fremkomme i foreningens tidsskrift.



Banemærker
Vi fortsætter salget af banemærker med at tilbyde nogle
sæt fra forskellige danske privatbaner:

30 forskellige fra Amagerbanen kr. 40,00
'100 forskellige fra Gribskovbanen kr. 70,00

20 forskellige f ra Horsens-Juelsminde Jernbane kr. 24,00

25 forskellige fra Kalvehavebanen . kr. 30,00

50 forskellige fra Nordfynske Jernbane kr. 45,00
40 forskellige fra Sydfynske Jernbaner kr. 36,00
50 forskellige fra Vemb-Lemvig-Thyborøn Jern-

bane kr. 57,00
35 forskellige fra Østsjællandske Jernbane . . . . kr. 36,00

Ved køb af alle 8 sæt nedsættes prisen til 300,- kr.

Banemærkerne bestilles ved at indsætte ovennævnte be-
løb i 1,20 kr. i porto på Salgsafdelingens girokonto.

*

Salgsafdelingen holder lukket i dagene 19.

1974-1. februar 1975.

Nordjysk afdeling
Ved årsskiftet
1974 ebber ud og det er vel naturligt at standse op et øje-
blik og gøre status for året, der er gået.

Det har været et år med glæder og sorger.

Heldigvis har glæderne været de lleste, og der er grund
til at tro, at heldet stadig vil være en smule med os.

Medlemsmøderne, der har været holdt i samarbejde
med modeljernbaneklubben "Aalborg H O", har været
godt besøgte, selv om der altid har været plads til nogle

Her ses F 663 i Randers den 30. marts 1974, hvor lokomo-
tivet lremløile veterantog i anledning al Randers postkon'

Her ses Limljordsbanens tog den 15. september 1974. Be-
mærk at to al loreningens vogne nu er indsat i toget.

Foto: Torben Vang Poulsen

flere af de "ikke aktive". Vi håber at se nogle af per-
sonerne bag navnene i medlemslisten i det kommende år.

To appelsiner er faldet i vor turban i 1974, idet det
som tidligere meddelt er lykkedes os at leje 5 remise-
pladser i den gamle privatbaneremise, ligesom vi af Aal-
borg Kommune har fået overladt lokaler i den tidligere
brandstation, Forchhammersvej 5-7, Aalborg. I remisen
kan vi arbejde uafhængigt af vejret, og den ene vogn
efter den anden bliver repareret og revideret og opbevaret
under gode forhold.

Arbejdet med FFJ nr. 34 er gået i gang, men vi for-
venter ikke, at nr. 34 kan køre før sidst i 1976. Endelig har
MHVJ's HV 3 gennemgået en større reparation her og er
nu i god stand igen.

I lokalerne på Forchhammersvej bliver der plads til at
indrette en mindesamling om de nordjyske privatbaner, og
vi sender herigennem en bøn til alle, der har ting, sager
og fotos fra disse baner, om at forteelle os, hvor de er.
For fotografiernes vedkommende vil vi meget gerne have
lov til at komme og affotografere dem. Hjælp os med at
skabe denne samling. Tak! Her har det glædet os, at loko-
motivmændene ved Aalborg privatbaner har overladt os
deres smukke og kostelige fane til opbevaring på dette
museum.

I samarbejde med den lokale Trim-komite, hvori vi har et
medlem, har vi kørt to søndage ialt 16 enkeltture til og
fra Gistrup med kondister, der skulle motionere i Lundby
Krat. Begge arrangementer har været store successer.

Den 15. december skal vi i skoven for at hente juletræer
i samarbejde med Sct. Georgsgilderne.

Til glæderne i 1974 må også regnes, at lokomotivmands-
uddannelsen er blevet endeiigt fastlagt, så der nu kan på-
begyndes en fornuftig rekruttering til veteranbanernes
mas kinafdelinger.

At sorger eller mindre glæder må nævnes, at Aalborg
Kommunes ansøgning til ministeriet om veteranbanekørsel
på "Limfiordsbanen" endnu ikke er blevet besvaret.

Af samme grund er vort regnskab ikke blevet så godt
som ønskeligt, idet forskellige arrangementer måtte aflyses
isommer. Her håber vi på, at 1975 vil bringe en lykkelig
løsning, så der bliver dampkørsel i den kommende som-
mer i Aalborgs omegn.

Til slut en tak for 1974 med ønsket om et godt og held-
bringende nytår til alle, som har deiiaget i arbejdet her-
oppe, til alle som har bidraget økonomisk og til alie, som
vi iøvrigt har haft forbindelse med.

E. Hedetoft,
formand for
Nordiysk afdeling

december

OCMP

brs 3A0 års jubilæum. Foto: J. Wessberg
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6tort..reds Jernbane I

Til Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane
Særtogskørsel på VLTJ den 2S-Zglg 1974

I forbindelse med vor kørsel på VLTJ i ovennævnte
weekend vil vi ikke undlade at rette en tak til ba_
nens ledelse og personale for et helt igennem vel_
lykket arrangement.

Samtidig vil vi gerne udtrykke vor beklagelse af
de ep.scder, der opstod i forb.ndelse med jelnbane_
enthusiasters uretmæsige anvendelse af knaldsigna_
ler m. m.

Vi kan oplyse, at de pågældende personer ikke er
medlemmer af vore foreninger, et par af dem er
endog blevet ekskluderet for handlinger str,dende
mod foreningernes formå1. Vi er derfor meget in-
tereseret i at høre, hvad resultatet af banens politi_
anmeldelse mod de pågældende måtte blive.

Med venlig hilsen
for KOLDING LOKOMOTTV KLUB
S. E. Pedersen

fOT DANSK JERNBANE-KLUB
Birger Wilcke

Jernbanen N.5t74
De har måske undret Dem over, at s:dste nummer
af tidsskriftet var overordenilig tyndt, og De har
måske tænkt, at De kun havde fået omslaget af
bladet.

Men bladet yar kun på fire sider, og det har sin
naturiige forklaring. Vi stod over for at skulle ud-
sende meddele:se til foreningens medlemmer om de
kommer:de mcder og udflugter. Desværre var vi i

tidnød, og derfor kunne vi ikke som tidligere udsen-
de programmet duplikeret i kuvert.

Vi måtte altså på en eller anden måde benytte
den normale udsendelsesmåde for Jernbanen, og
derfor måtte meddelelsen ligne et blad. Dette spa-
rede os for megen tid, og udgiften var ikke stort
større end ved udsendelsen af en duplikeret med-
delelse.

Jernbanen N.1175
Der har fra forskell:ge side været ytret ønske om, at
vi f remover nævner en omtrenilig udgivelsesdato
for næste nummer af tidsskriftet.

"Jernbanen"nr. 1175 v,,l udkomme omkring den 15.
februar. Evt. stof til bladet må være redaktørerne i

hænde senest den 12. januar.

OCMP

SPAREKASSEN FOR LANGAA OG OMEGN

Langaa - Tlf. (06) 4613 22

Stevnstrup - Tlr. (06) 467171

SALGS N

Tre nyheder fra Frank Stenvalls Fiirlag
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Sondag den 1. september 1974 deltog ca.80 medlemmer i foreningens udllugt på Lollandsbanen. Desværre kunne LJ
nr. 19 stadig ikke køre, så derlor lremlørtes udllugtstoget af D826. Her ses toget i Nykøbing med D826 - OKMJ Be 12 -
LJCa16-KRBA1. Foto: Ole-Chr. M. Plum

:iir

Week-endturen til Vandbygningsvæsnet og VLTJ den 28.
kørte ca. 90 udtlugtsdeltagere med blandettog lremlørt al

og 29. september 1974 blev ubetinget en succes. Om søndagen
' VLTJ nr.6. Her ses toget ved Hove Kirke.

Foto: Ole-Chr. M. Plum
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Kvalitetsudstyr for toge og færger leveres af BBC
til alverdens baneselskaber.

Forskning og årelange erfaringer danner grundtag herfor.
Diesel-el. lokomotiver b!. a. med asynkrone banemotorer.

Elektrisk udstyr til S-banevogne, ensretterstationer,
automatiseringsanlæ9, klimaanlæg,

opvarmnings- og ventilationsanlæg, køreledningsan!æg,
skibsgeneratorer, hovedtavle t, nød- el-antæg,

turboladere, aut. smøre- og brændselsoliefiltre.
Vor viden står til rådighed.
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