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Man må se med megen sympati på den tanke, som formanden og hovedbestyrelsen for Dansk Lokomotivmands
Forening har haft med at ville udgive nærværende hefte, som på udmærket måde i ord og billeder viser udviklingen
gennem tiderne indenfor Statsbanernes rullende materiel lige fra det første lokomotiv, som trak indvielsestoget ved
banens åbning København-Roskilde i 1847, indtil det mest moderne 1500 hk dieselelektriske lokomotiv, som er bestilt,
men som først i 1953 vil kunne vise sig på strækningerne.
Linien i denne udvikling kommer for damplokomotivernes vedkommende bedst frem ved opdeling i følgende perioder:
Tiden, i hvilken lokomotiver med enkelt drivhjulspar, var fremherskende. Denne periode - med »Odin« m.fl. og Cramptonlokomotiverne - omfatter de første 15 - 20 år af jernbanens historie i Danmark.
Tiden, i hvilken de 3-akslede lokomotiver (med 2- eller 3-koblede aksler) var fremherskende. Denne periode varede i
Danmark til omkring århundredskiftet med typer som J. eks. B, Es, Ds og gl. E. og G.
Tiden, hvor 4-akslede lokomotiver var almindelige i Danmark med K-, C- og D-maskinerne, og med A-maskinen som en
relativ tidlig forgænger, og endelig tiden, til hvilken indførelsen af overhederen dannede det mest betydningsfulde skel.
Overhederen gav sig udtryk ikke så meget i lokomotivets ydre, men så meget desto mere i dets økonomi og effektivitet.
Denne periode kan kaldes den nyere tid, i hvilken damplokomotivet er kommet til udvikling i et stort antal typer af
meget forskellig konstruktion, men som fællesmærke haves overhederen, ofte i forbindelse med kompoundsystemet og
ved anvendelse af relativt højt kedeltryk. Indførelsen af overhederen i Danmark skete gradvis omkring, og navnlig
efter, den 1. verdenskrig.
For motorkøretøjernes vedkommende er udviklingen jo gået forholdsvis hurtigere og er hovedsageligt kendetegnet
ved benzinmotoren som energikilde fra de første vogne i begyndelsen af tyverne, og allerede i 1930 fik vi de sidste
vogne - litra ML - med benzinmotor. Allerede forinden i 1927 fik vi det første køretøj med dieselmotor med luftindblæsning af brændselsolien, litra MT og i 1928, litra MR, som var det sidste med denne slags motorer.
Næste år - 1929 - kom som det første køretøj med dieselmotor med trykforstøvning, litra MV og i 1943 tilkom
litra M K med dieselmotorer med trykladning.
Foruden den rent historiske oversigt der ligger heri, kender vi ved Statsbanerne jo godt den interesse det har for
mange mennesker såvel gamle som unge indenfor alle befolkningslag, langt uden for lokomotivmændenes og øvrigt
statsbanepersonales egen kreds, at betragte lokomotiverne og
og at kende til deres forskellige egenskaber
samt beundre deres former og størrelse, som er udtryk for de kræfter, maskineme kan udfolde. Den glæde, som mange
føler her ved, vil dette hefte være med til at nære og fremme , hvorfor mqn' må takke lokomotivmændene for det initiativ,
de her har taget.

HEDEGAARD CHRISTENSEN
Maskinchef

Gennem de godt 105 år Danske Statsbaner har tjent samfundet ved
transport af såvel personer som gods, har mange forskellige damplokomotivtyper befaret strækningerne over det vidtspændende banenet. Efter
indhøstede erfaringer i takt med tidens og udviklingens krav har man
skiftet fra den ene til den anden type. Efterhånden som motoren fØrst benzin senere diesel - gjorde sin indflydelse gældende, har også
den vundet indpas som drivkraft ved jernbanedriften og på samme måde
efterkommet tidens fordringer til kraft og styrke. Foruderr disse to driftformer, der hver især efter deres konstruktion gør tjeneste· over hele
landet, er tillige den ligeså virksomme
drift i.·KØbenhavns
nærtrafik kommet til.
Fra det øjeblik det første lokomotiv bevægede sig henad skinnerne,
har det haft beundrere indenfor alle aldersklasser og indenfor alle samfundslag. Til at begynde med måske nok, ifølge beskrivelser fra den
gang, iblandet nogen frygt, som dog har fortaget sig med årene. Beundringen for lokomotivet er derimod bevaret og har bredt sig ud over
landet, hvor mange af de lokomotivinteresserede ikke alene har helliget
sig de almindelige studier om maskinerne, men tillige bygget forskellige
maskintyper i passende miniatures tØrrelse til deres egen private »jernbane «. Et bevis herfor fremgår af vore dages mange modeljernbaneklubber med deres store medlemstal. Dette kærlighedsforhold som det meget vel kan betegnes - til den »sorte damphest « og dens
brødre, motorlokomotivet og motorvognen, er såre naturligt for den ,
der en gang har stiftet bekendskab med dem. Skønt bygget af jern og
stål og umiddelbart virkende kold og død er der noget tiltrækkende ved
lokomotivet og motorvognen. Lokomotivmanden, der daglig har sit
virke på fØrerpladsen , kender dette, og med årene vokser venskabet
mellem ham og maskinen; derfor forstår han sine mange »kolleger«
udenfor den egentlige jernbanedrift.
Inden for Statbanernes forskellige driftsformer er der siden 1847
sket en rivende og interessant udvikling. Hensigten med dette hefte er i
billeder og tekst at give en historisk oversigt over denne udvikling såvel
for damplokomotivets som for motormateriellets vedkommende. En
omtale af begge driftsformer har ved forskellige lejligheder tidligere
været fremme , men et samlet værk med passende billedstørrelser synes
dog at mangle ; denne mangel håber Dansk Lokomotivmands Forening
er afhjulpet ved nærværende hefte.
Helt udtØmmende er det ikke, hvis det skal dække hele Danmarks
jernbanedrift. Af forskellige grunde har vi måtte nøjes med kun at om-

tale materiellet inden for Danske Statsbaners nuværende område, men
til gengæld giver dette alene et anseeligt antal billeder. Ved gennemgangen af billedmaterialet har vi mødt mange andre morsomme og
fortællende billeder end de, der gengives her, men da formålet alene
har været at vise de forskellige maskin- og vogntyper, har vi afstået fra
at tage dem alle med, ligesom vi ikke har taget de fotografier med, der
viser samme konstruktion, men blot er afvigende i nogle enkelte detailler.
På enkelte billeder er motorvognens nummer ikke gældende mere,
hvilket skyldes, at motormateriellet blev omnummereret 1942.
Ved udarbejdelsen er der ydet værdifuld støtte fra Jernbanemuseet
og fra Statsbanernes Reklamevæsen. Begge institutioner har beredvilligt
stillet fotografisk materiale til rådighed. Ved gennemgang af den righoldige billedsamling fra museet tænkte vi med taknemlighed på nu
afdøde overtrafikkontrolØr A. Ohmeyer, der ved sin store kærlighed til
lokomotiverne tog initiativet til at samle billederne af dem i god tid.
En særlig tak retter vi til kontorchef J. P. A. Andersen, Maskinafdelingen, og overmaskiningeniør Ejner Hansen, 1. Distrikts Maskintjeneste, der venligst har udarbejdet teksten for henholdsvis damplokomotiverne og motormateriellet, samt tilovertrafikassistent C. O. Høyer
for venlig assistance ved gennemgangen af billedmaterialet.
I billedteksterne er damplokomotivets vægt i tons opgivet med to
tal, hvoraf det fØrste er selve lokomotivets vægt, det andet tenderens
med fuld kul- og vandbeholdning. Under betegnelsen cylindre angiver
det fØrste tal cylinderdiametren, det andet slaglængden i mm. Drivhjulsdiametren er også angivet i mm. Vægtangivelserne er omtrentlige,
da de nøjagtige vægte ikke altid kendes.
Motormateriellet har, når andet ikke anføres, fØrerum i begge ender,
kun fællesklasse, fire takts dieselmotor og »næseophængte « banemotorer.
Alle vægtangivelser er i tons, og i togvægten, der gælder for vandret
bane, er medregnet motorvognens henholdsvis aggregatets vogn vægt.
Der benyttes følgende forkortelser:
Ton = t. Omdrejninger pr. minut = O/M. Kilometer pr. time = km/t.
Gengivelsen af de allerældste billeder er ikke fuldt ud så tilfredsstillende, som det kunne ønskes, men når alderen af dem tages i betragtning, er det tilgiveligt, at de ikke står fuldt på højde med nutidens
billeder. Af dem alle vil det forhåbentlig være muligt at danne sig en
mening om, hvorledes udviklingen har formet sig gennem det lange
tidsrum, banerne har været i samfundets tjeneste, - skulle det blive
tilfældet, er målet nået.

Hellerup, den 15. november 1952. For Dansk Lokomotivmands Forening

E. GREVE PETERSEN

"Odin" -

det første lokomotiv til København-Roski lde-bane n. Bygget i England 1846. Vægt 20 + 15. Ked eltryk 5 atm. Rist 0,99 m 2 • Cylindre 381 X 508. Drivhjul 1524 ( = 5 eng.
fod). "Odin" er typisk for datidens persontogslokomotiver: 3 aks ler, hvoraf den midterste er drivbjulsaksel. FØrerhus var endnu ikke al mind eligt.

.

:;-

...

!

.

-

..

.

- -

--

-

..... -

..

+

" Roes ki lde", et af de fØrste lokomoti ve r til Roskilde-KorsØ rb anen, der åbnedes i -1856. B ygget i E ngland 1855. Vægt 26
20. Kedeltryk 7 atm. Ri st 1,33 m 2 . Cylindre 38 1 X 559.
Drivhjul 1829 ( = 6 eng. fod). Kondensa ti o nsa nlæg på tend eren (derfor "skor tenen") . Roeskild e" hØrte til den såka ldte " C ramplo n" -type (opka ldt efter den enge lske in geni ø r C rampton),
der va r kend etegnet ved, at dri vhjulsa k len lå bag fyrk assen, hvorved dri vhjul sdi ametren kunne gø res stor ud en at få for høj beli gge nh ed af kedl en. Di se lokomo ti ve r kunne opnå en selv
for vo r tid imponerende fart, m en naturli gv is kun med et ga n ke lille tog på et pa r lette vogne.

" H. C. Ørsted", også af "Crampton " -typen. Bygget J 858 i Tyskl and (Ess lin gen). oget lettere end " Roeski lde ", men ell ers m ed omtrent sa mm e d imensioner. K ø rte det første iltog på
KorsØ rba nen fra J 866. Toget vejede ca . 100 ton s (vognvægt), og kØretiden Københ av n-Korsø r var 2 timer og 35 min., her i m edreg net ophold ene på sta ndsnin gsstedern e Taastrup,
R oskilde, Borup, Rin gsted , So rØ og Slage lse.
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22 . K edeltryk 9 atm. Ri st / ,32 m 2. Cylindre 38 1 X 6 10. Drivhjul
1870 i T ys kland (Ess lin ge n). Vægt 30
Sjælland sk personto gslokom otiv "Tyr" litra E (senere Es). Bygget
880erne.
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"Herth a ", pe rsontogsloko mo ti v litra E til ordba ne n. Bygge t i Ty kla nd (Es lin gen) 1864. Vægt 28
19. Kedeltryk 9 a tm . Ri st 1,24
Cy lindre 387 X 6 10. Drivhjul 1639. Fra nu
af bli ve r det 3-aks lede lokomotiv med 2-kob lede aks ler de n a lmind elig te loko motivtype både til pe rso n- og godstog, med noget fors kelli g dr ivhjul sdi a meter, å ledes a t de fo rtrin svis til
de hurti gkØ re nd e perso ntog bestemte lokomotiver f ik for ho ldsv is store drivhjul.

p", o",o" loko mol ;. " "C, ", d' "
-ly" ,". Byggol 1865 " d, " , "" I,
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20. Koo ,IIO' k 7 " m R;" 1, 15 m'
des i 1862 til de n fØrs te jyds ke
. Cy I; "d"
ba nestr æknin g Aarhus -Ra nde
rs .

Et andet billede af et "Ca nada "-Iokomotiv. Ligelede bygget i J 865. På de jydsk-fynske baner a nvendtes ikke navne på lokomotiverne som på Sjæll and.
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Persontogslokomoti v litra B til jydske ba ner. Bygget af den berØ mte engelske lokomotivfabrik Robert Stephen on & Co. i ewcas tle 1868. Vægt 24 + 15. K edeltryk 8,5 at m. Rist J ,29 m 2 .
Cylindre 381 X 559. Dri vhjul J 524. Lokomotivern e af dette litra havde en usædvan li g lang levetid, de f leste over 60 år. I de sidste å r benyttedes de fortr insvis p å sideba ner med let spor.
Lokomotiverne var meget letlØbend e. Trods den forholdsv is lille dri vhjulsdi ameter kunne de lØbe 90 km i timen.

+

Bla nd ettogs loko moti v litra H til jydske baner. Også bygget af R obert Ste ph e n on's fa brik i 1868. Vægt 19
10. K edeltryk 8,5 a tm . Ri st 0,9 m 2 . Cy lindre 305 X 559. Drivhjul 1372.
A nvendtes navnli g på de letteste ba ne r. Et af lokom o ti ve rne bl ev o lgt til e n pri va tban e og va r i drift i næsten 80 å r.

Godstogslokomoti v litra E til jydske ba ne r. Også bygget af Robert Stephenson's fa brik i 18 69 . Vægt 26 + 15. K edeltryk 8,5 atm. Ri st I,28
Cy lindre 38 1 X 559. Dri vhju l 1372.
D et fø rste 3-kob lede lokomoti v til da n ke baner. Fik li gesom B- og H-maskinern e en la ng levetid . D en sidste E-m as kine kØrte endnu i l 930'ern e på Sa lJin gba nen, inden sporet på den ne
blev for tær ket.

R angerlokomotiv litra O til kØrsel mellem Aarhus station og bavn. Bygget i England ha Alex. Chap lin & Co. i 1869. Vægt 8 tons. Kedeltr yk 6 atm. Opretståend e kedel og da mpmaskine.
Drivhjul 9 14. D ette ejendommelige og meget lette lokomotiv blev a nskaffet af hensyn til en meget svag bro i havnesporet i Aarhus. l 1872 bl ev der a nskaffet 2 lignende lokomotiver til
brug i Fredericia ved ra ngering til fæ rgerne; færgek lapperne var her af en spinkel tØmmerkonstruktion, ålede at rangerIokomotivet, der skulle befare klapperne, nØdvendi gvis m åtte
være meget let.

Sjæll andsk person togslokomotiv litra D (se nere D s). Bygget i Engla nd 1870. Vægt 33 + 23 . Kedeltryk 9 atm. Rist I ,32
Cy lindre 4 19 X 559. Drivhjul J 829. Disse lokomot iver, der
havde en maksima lh as tigh ed på 100 km/t, benyttedes i ma nge å r fortr insvis til perso n- og iltog på Ka lund borgbanen.

•

Sjællandsk persontog lo ko moti v litra E (senere Es), " Mj Ølner". Bygget af Burmeister & W ain 187 1. Omtrent sa mm e dimensioner som den tidli gere omta lte " Herth a". Es- og den forannæv nte Ds-mas kine havde omtrent sa mm e trækkeevne. D e kunne fremføre et iltog på ca. 150 t med en has ti ghed af 80 km/t på vand ret bane.

+

Person- og bl a nd ettogs lokomotiver litra J for le tt e ba ner. D e fØrste a f de nn e type byggedes i Engla nd 187 1, de se nere i Tyskland og Sverige J 886-93 . Vægt 20 il 23
J 2 il J 5. K edeltryk
IO a tm . Ri st 0,9 m 2 . Cy lindre 305 X 559 ell e r 38 1 X 508. Dri vhjul J 372 ell e r J 384 . E t a nt a l af di sse mask in er blev i J 920erne forsynet med nye ked le r med overhede r. H erved fremkom et loko mo ti v, der var fortr inli gt egnet til sidebane r med let spo r, og so m udmærkede sig ved et meget lille brænd elsfo rbru g.

R ange rlokomo tiv litra H (se nere H s). Bygget i T yskl and (E slin
gen) 1874. Vægt 20 tons. Kedeltryk 9 atm . Ri st 0,8 m 2 . Cylind
re 330 X 508. D rivhjul 1086. Di se lokom o ti ver blev i
tidens løb anskaffe t i stort antal (6 1) og blev eft erh ånde n sta nd
ard -ra ngerm askinen, indtil det blev nØdve nd igt med krafti gere
(3- og 4-kob lede) range rlo komoti ver.

l yd" p',> on,o g,lo 'om oH, li", C.
Byg g" l Eng l,nd 1874. Væg ' 23
B-maskine,

+

16. Kod , liryk 8.5 "m. RI" 1,0 m'
men blev leveret af en anden
. Cylind'" 381 X 559. D,l, hi"l 1524
fabrik. Der fandtes ialt kun 4
. Lo'o mo,l", " m" " lig don !o"
af denne type , som i udfØrelse
nnæ ,."
ikke stod på højde med de af
Rob. Stephenson leve rede .

J ydsk godstogs lokomoti v litra F . Bygget i Engla nd 1874. Vægt 24 + 16. Kedeltryk 8,5 atm . Ri st 1,0 m 2 . Cylindre 38 1 X 559. Dri vhjul 12 19. Lokomotive rn e af denn e type ka n betragtes
som en se nere leve ring af de for a nnæv nte E-m as kiner. De blev se nere o m bygget til tende rl oko motive r til rangerbru g, so m her vist, og som såda n gjorde det ids te lo kom oti v endnu tj ene te i midten af 1930e rne. Som tend erloko mo tiver vejede de 3 1 tons.

'. .
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J ydsk perso ntogs loko mot iv litra K, se ne re Kj , Bygget i Engla nd 1874. Væg t 16
II. Ked e ltryk 8,5 a tm. Ri st 0,66
Cy lindre 279 X 508. Drivhju l 12 19. Lokomotive t e r e t eksempe l
på de ikk e f å lette typer, som byggedes til jydske ba ne r, h voraf ma nge af bespa re lses he nsy n var lagt med spinkle skinner. K-maskinerne b!ev senere o mb yggede til te nd e rlokomotive r til
ra ngerb ru g, so m her vist; vægte n blev da 2 1 tons.

Godstogslokomoti v litra G . De fØrste G-ma kiner, de r ka n betra gtes om en kraftigere udfø re lse af den fo ra nn æv nte E-mas kine, blev bygget i T ysk la nd (Ess lingen) 1875 . D e res vægt var
27,5 + 17. Kede ltryk IO a tm. Ri st 1,3 m 2 . Cylindre 381 X 559. Dri vhjul 1372. G -m aski nerne vi te s ig som fortrin lige maski ne r, der i å renes lØb blev a nska ffet i et a nta l a f iall 74, de
sene re noget a fvigende fra d e fø rste. Billedet vise r e t lo komoti v af den sidst byggede seri e ( 1897- 1901 )
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Persontogstenderlokomoti v litra A, se nere A , til Kl ampenborgba nen. Bygget 1876 i T ys kl a nd (E slingen). Vægt 3 1 to ns. Kedeltryk 9 at m. Ri st 1,04 m 2 . Cy lindre 38 1 X 508 . Dri vhjul
1524. T rækk eev ne 160 tons tog med 60 km 's fart. Blev se nere a nve ndt på side ba ner, f. eks. de n nu ned lagte So rØ-Vedde-ba ne, og til ra ngerin g.

+

J ydsk person- og bla nd ettog lokomotiv li tra D. Bygget i Tysk la nd (H a nnove r) 1876. V ægt 2 1
17. Kede ltryk 8,5 a tm . Ri st 0,97 m 2 . Cy lindre 38 1 X 559. Drivhju l 1524. Bl ev se nere
o m bygget til te nd e rl okomotiv (so m vist på bill edet) og fik da li tra Dj og benyttedes til sideba nedrift og ra ngerin g.

J ydsk sidebanelokomotiv litra L. Bygget 1877

Tyskland (Ha nnover). Vægt 15,5 + 10. Kedeltryk 8,5 atm . Rist 0,9 m 2 • Cylindre 305 X 508. Drivhjul 1372. Oprindelig anskaffet til
Aarhus- Grenaa-banen. Senere ombygget til tenderlokomotiv til rangertjeneste.

Tend e rlokomo tiv lit ra L. Omb ygget fr a fora nn æv nte toglokomoti v i 1907. Væg t 27 ton s.

Tenderlokomoti v litra N til jydske og fy nske sidebaner. Bygget i Tysk land J 877 . V ægt J 6 tons. K edeltryk J O atm. Ri st 0,66 m 2 . Cy lindre 305 X 508. Dri vhjul J 219. Trækkeevne ca.
fra lokomoti vpersonalet side fo r at kunne
150 tons ved 40-45 km's fart på va ndret bane. De små ked ler, so m di se loko motiver var ud sty red e med, krævede megen
fremføre togene rettidigt, når der var fuld last. Blev senere anvend t til ra ngering.

+

Person- og blandettogslokomotiv litra B, se nere Bs. Bygget i T ys kl and (Ess lin ge n) 1879. V ægt 20
13. K edeltryk 9 atm . Ri t 0,94 m 2 . C ylindre 33 0 X 508. Dri vhjul 1524. Bl ev oprindeli gt anska ffede til Frederikss undba nen. Senere a nve ndt på sideba ner både på Sjæll and og i J yll and . E nk elte solgt til pri va tba ner.

Loko motiv litra Bs. Fotog raferet på Slage l e station 1892.

Tend e rloko mo ti v litra P. Bygget 1882 i Tys kla nd . Vægt 22 tons. Kedeltryk J O a tm . Rist 0,66 m 2 . Cy lin d re 305 X 406. Dri vhju l J092 . Blev specielt a ns kaffet ti l Th yba ne n, de r havde
sk inne r af e n vægt på kun 17,5 kg pr. m, de n letteste s kinn etype som Statsba ne rn e ha r a nve ndt. D e n no rm a le kØr elsretnin g va r med bogie n for re t, hvorfor kofa nge re n va r a nbragt på
te nd erkasse n. - Blev senere olgt til forskelli ge pri va tba ner; enkelte va r i dri ft i J 93 0ern e.

+

Sjællandsk persontogslokomoti v litra F , senere Fs. Bygget i Tysk la nd (Ess lin gen), første ga ng i 1883, end videre (af en a nden tysk fabrik) i 1888 . Vægt 32
2 1. K edeltryk 9 atm . Rist 1,5 m 2 .
C ylindre 419 X 559. Dri vhjul 1638 . Dis e lokomoti ver er nærm est at opfatte som en variation af de forannævnte D -mask iner og havde sa mme trækkeeev ne og maks ima lhastigh ed
IOD km/t trods de noget mindre d r ivhjul.

+

Per ontogs lokomotiv litra S. Bygget i T yskl a nd 1886. Vægt 2 1
14,5. Kede ltry k 10 atm . Ri st 1,2 m 2 . Cy lin d re 350 X 559. D rivhjul 1534. Disse loko motiver blev a nskaffede til F alsterb a nen, der denga ng va r pri va t, og gik over til Statsbanern e, da di sse o ve rtog driften af ba nen i 1893. S-maskinern e havde ud vendi g gliderstyrin g, medens så godt som a lle linielo ko moti ver ell ers havde ind vendi g beli gge nd e gli de re og styrin ge r.

+

Sjæll a nds k pe rso ntogs lo ko mo ti v litra K , se ne re K s. Bygget i Tysk la nd (Chemni tz) 1886 . Vægt 37,5
26. Kede ltryk I O atm . Ri st 1,84 m 2 . Cy lindre 430 X 6 10. D ri vh jul 1837. Maks ima lh asti ghed 100 km/t. Ks- mask in erne blev de tu ngeste 3-aks lede perso nt ogs lokomotiver ved Statsba ne rn e. D e havde e n ret effektiv kede l og kun ne fremføre et tog på 180 to ns med
80 km's fa rt på va ndret ba ne. K s- maskin e n va r udstyret med udvend ig H e nsin ge r-Wa lschaert-styr in g, de n fø rste i sin a rt ved Statsba nerne.

J ydsk person- og iltogslokomoti v li tra A. Bygge t i Tys kland, fØ rste ga ng 1882. Vægt 32 + 2 1. Kede ltryk 10 atm . Rist 1,3
Cy lindre 406 X 559. Drivhjul 1690 (senere 173 0). M a ksim a lh asti ghed 100 km/t. D et lette spor på ma nge af de jydske strækninger medfØrte, at et kr a fti gere lokomoti v end de hidtil a nvendte ikke kunn e udfØres o m 3-a k let, men måtte gives
4 a ksler fo c ikke at få for tort a k eltryk. D e 2 fo rreste aksler a nbragtes i en bogie, en denga ng ret usædva nli g konstruktion i E uropa . E n rækk e A- maskiner forsynedes senere med overheder; enkelte af di e mas kiner er endnu i drift. Trækkeev ne 160 ton ved 80 km 's fart på va ndret bane.

....
+

Godstogs lokomot i v litra L, senere L s. Bygget i 189 1 i Belgien.
Vægt 24
16. Kedeltryk IO atm. Ri st. 1,03 m 2 . Cy lindre 360 X 540. Drivhjul
I 180. Disse ma skiner blev oprindelig
a nskaffet til Slagel e-Næstv ed-ba nen. Ombygg edes se nere til
tenderlo ko motiver til ra ngerbrug og fik da en vægt af 33 tons.

R anger lokomo tiv litra Ms. Bygget i 1892 i Belgien. Vægt 15 ton. K edeltryk J O atm. Ri st 0,55 m 2 . Cy lindre 280 X 360. Dri vhjul 894. Kun ee n maskine af denne type blev anskaffet.
D en va r bestemt fo r range rin g p å K Øbenh av ns daværend e banegård, hvo r det va r af betydning, at den var så kort som mu lig; den va r kun 5 m over pufferne. Anvendtes se nere som
rangermaskine i Ce ntra lværkstedet i K Øbe nh av n.

+

Person- og iltogs lokomotiv litra K. Bygget fø rste ga ng i 1894 i England . Senere leverin ger - ia lt 100 stk. - fra fo rskelli ge fabriker i Tyskland og Ita lien. Vægt 42
27 . K edeltryk
12 atm . Ri st 1,77 m 2 . Cylindre 430 X 6 l0. Drivhjul 1846 (se nere 1866). M aksima lhasti ghed 100 km/t. K -maskinen, de r vil være kendt af a lle, der blot har lidt interesse fo r jernb anen,
har vist sig som en fo rtrinli g mas kine med et alsidigt virk efelt. D en blev efterh å nd en forsy net med ove rh ede r. Trækkeevne 2 10 to ns med 80 km 's fa rt på va nd ret bane.

Pe rso n og iltogslo ko moti v litra K (K li). Omb ygget (i I n Dern e og begy ndelse n af 3Derne) Era Eora nn æv nte loko motiv litra K. Ved omb yg nin gen, der er foretaget sa mtidi g med en større
re pa ration , er kedl en blevet sta nd a rdi seret (sa mm en med de se nere næv nte C- m as kin ers kedel); end videre er cylindrene ud vekslet med cy lindre m ed stempelglidere, der er bedre eg nede
til ove rh edet da mp . I træ kkekra ftm æssig hensee nd e a nve nd es uo mb yggede og o mbyggede K-mas kin er i fl æng.

M ange K -m as kiner er end nu i drift trods e n a ld e r af 50 år ell er me re.

Person- og iltogslokomoti v litra . Bygget i 1903 i Tys kla nd . Vægt 42 + 28 . Ked eltryk 12 a tm. Ri st 1,77 m 2 . ylindre 430 X 6 10. Dri vhjul 1866. M a ksim alh ast ighed 100 km/t. Maskinen er e n va ri a nt af den fora nn æv nte K -mas kin e. D e nne havde und e r visse o mstæ ndi ghede r et ret stort hjul slid, de r medfØrte hyppi g hjul a fdrejning. For at im Ødegå denn e ulempe
ko nstru e redes e n loko moti vtype af sa mm e stØrre lse, m e n med ind ve ndi ge cy lindre og glid ere. D et var he rved muli gt a t ·opnå en bedre afba la nce ring, og der opnåedes da også et for mindket hjul slid . C- maskine n a nvendtes fo rtrinsv is til de hurti gs te tog, h vo rtil de n egnede sig for trinligt med sit roli ge lø b.

Pe rso ntogslokomotiv lit ra O. Bygget i 1896 i Tyskl a nd. Vægt 52 ton s. Kedeltryk 12 a tm. Ri st 1,3 m 2 . Cy lindre 430 X 610. Dri vhjul 17 10 (se nere 1730). Maksim a lhast ighed 80 km/t. Fo rtrin vi bes temt for de n kØbenhavn ke nærtra fik (Kl a mpe nborg, Holte, sene re Frederikss und ). T ræk keev ne 220 ton s med 70 km 's fa rt på vandret ba ne. Forsy nedes efte rh å nd en med
overheder.

Godstogs loko motiv litra D . - Mas kinerne er byggede i flere se ri er; de første leveredes i 1902, de sidste i 1922. Er byggede i Tysk la nd , Sverige, Belgie n, USA , de sidste 5 af Frichs i
Aa rhus. D e fø rste loko mo tiver var mættetda mpl okomotiver, men for sy nedes sene re med ove rh eder; de sene re leveredes med overh eder. Væg t og dimensio ne r noget varierende fra seri e
ti l se ri e. De sids te, 896- 900, ha r vægt 44
28 . Ked ellryk 12 a tm. Ri sl 1,8 m 2 . Cylindre 460 X 6 10. Drivhju l J 404. M a ksim a lh as tigh ed 70 km/t. Trækkeev ne: gods tog på 600 ton s m ed
40 km ' fa rt på va ndret bane. A nta l D-mas kin er iall: 100 stk.

+

Godstogslokomotiv litra D (D IV) omb ygget. Ved tørre kedelre pa rationer indfø rt es en sta nd a rdkedel af lidt større dimensio ner e nd den oprindeli ge. Stand ardkedlen er for sy net med
overheder.

Ome nd bygge t o m godsIOgslo ko mo ti v kla re r D -mask in e n, nå r forho lde ne kræver det, også e n del af pe rso ntogstra fi kke n.

- :-- -.;...;::
'.

lltogslokomotiv li tra P. P-m ask inerne leveredes i 2 seri er, hvoraf den fØrste fremkom i 1907-09, den a nden i 19 10. Vægt 69 a 70 + 48 . Kedel tr yk 15 atm. Ri st 3,23
Cy lind re ia lt 4,
hvoraf 2 hØjtryk og 2 lavtry k; højtryk 340 eller 360 mm, lav tryk 570 ell er 600 mm ; slaglæ ngde 600 eller 640 mm . Dri vhjul 1984. Maks im a lh ast ighed I LO km/t. Oprindeli g mættetd amplokomoti ver, senere forsynet med overheder. Trækkeev ne: hurtigtog på 400 tons med 90 km' fart på va ndret bane.

__

---

l ca. 45 å r ha r il togs lo ko mo ti vet, litra P, været bla ndt de fø re nd e m as kine r ind e nfo r je rnb a nedri fte n. Ved sin sæ rli ge smuk ke ko nstrukti o n er de n bl evet e n a f de mest be undrede mas kin er,
og de n skaber li v og fes tstemnin g såvel i fe ri etid ens hØjsæson som i de trav le juled age.

+

I ltog lokomotiv litra R. Bygget i Tysk la nd (A. Borsig i Berli n) 192 1. Vægt 74
48 . K edellr yk 12 atm . R ist 2,62 m 2 . Overheder. Cy lindre (3) 470 X 670. Drivhjul 1866 . M aks ima lh astigh ed 100 km /t. D e fø rste R-m askiner, ia ll 12, blev leveret 19 12- 13, også af BOI'sig; yderli ge re 8 i 19 18 af Schweizerische Lokomotivfabrik i Wint herthur. Disse fØrste 20 maskiner er
2-cy lindrede (cy linderd iam. 570) og vejer 70 to ns, mede ns de Øv ri ge dimensio ner er so m ovenfo r anfØ rt. D er find es ia lt 30 R-m as kiner, de sidste 5 bygget af A/S Frichs i Aa rhu s. R-m ask inen var i over 25 år den typiske jydske hurti gtogsmaskine, indtil den efterhå nd en er blevet afløst af E- mas kin en i de tun geste hurti gtog. l Øv ri gt er den en a lsidi g a nve nd elig mas kin e,
der gør udm ærket fy lde t både i hurti gtog, sta nd ende per ontog og god tog. Dens trækkeevne er i hurtigtog 400 tons, i godstog 800 tons med henhold vis 90 og 55 km 's fart p å va ndret bane.

I ltogs lokomotivet, li tra R, gø r god fy ldest både i person- og godstogstrafiken.

Godstogs lokomot i v litra H . Bygget i årene 1923- 26, 2 stk. i T
ys kl and, IO stk. af A/S Frichs i Aarhu s. Vægt 80
48. Kedeltry k 12 (enk elte 13) atm . Ri st 2,62
Cy lindre (3 ) 470 X 670.
Dri vhjul 1404. M a ksima lh astigh ed 70 km/t. Er a lle forsy nede
med overh ede r. Trækk eev ne : godstog på 1000 ton med 45 km
's fart på vandret bane.

+

Perso ntogs lokomotiv litra S. 2 stk. bygget i Tyskla nd, resten (18 stk.) J 927-28 a f A/S Frichs i Aa rhus. Vægt 98 tons. Kedeltryk J 2 (efter hå nd en 13 atm .). Ri st 2,4 m 2 . Overheder. Cy lindre (3) 430 X 670. Drivhjul 1730. Ma ksima lb asti ghed 90 km/!. A nve nd es fortrinsvis på de n sjæll a ndske Nord- og K ystbane. T rækkeev ne: 350 to ns m ed 85 km 's fart på vand ret bane.

Persontogslokomoti v litra T. Bygget i Tyskland ca. 19 16-20. Vægt 75 + 49. Kedeltryk 12 atm. Ri st 2,62 m 2 . Overh eder. Cylindre 575 X 630. Dri vhjul 1730. Maksimalhastighed
100 km/t. Trækkeevne: 450 tons med 80 km 's fart på va ndret bane.

lItogs lokomoti v litra E. II stk . af denn e type indkøb te fr a de svenske stats baner i 1936-37. Disse loko motiver var byggede i Sverige. 25 lokomoti ver er se nere leverede af A/S Frichs
i Aarhus. Vægt 88
55. Kede ltryk 13 atm. Ri st 3,6
Overh eder. Cy lindre: 4, deraf 2 hØjtryk og 2 lav tryk; hØjtryk 420, lav tryk 630, slaglængde 660 mm . Dri vhjul 1896. M a ksima lh as ti ghed 110 km/!. Trækkeev ne: 450 tons med lOO km 's fart på vandret bane.

+

E-mask inen er det sidste sk ud på sta mmen af iltogslokomotiverne og til li ge et af de mukkeste damplokomotiver indenfor Stat banerne.

Per ontogslokomotiv litra PR. Ombygget fra lokomotiv litra P i 1943 af Stat banernes Ce ntra lværksted i KØbenh av n. Vægt 78 + 52. Kedeltryk 13 atm . Ri st 2,62 m 2 . Ove rh eder.
Cylindre 4, om P -maski nerne. Dri vhj ul 1730. Maksimalhastighed 100 km /!. T rækkeevne: 400 tons med 90 km 's fart på va ndret bane.

God togslokomotiv litra

. Bygget i Belgien J 943. Vægt 87 + 56. Kedeltryk J 5 atm. Ri t 3,9 m 2 . Overheder. Cy lindre 600 X 660. D rivhjul 1404. Maksima lhastighed 70 km/t. Trækkeevne: godstog på 1200 ton med 60 km's fart på vandret bane.

Perso ntogs lokomoti v litra AF. H ar tidli gere tilh Ørt de sydfynske baner. Bygget i Tyskland (Hensehe l & Sohn) 1906. Lignende lokomotiver er endvi dere byggede på sydfy nske baners
væ rkstede r. Vægt 32
18. Kedeltryk j 2 atm. Rist I ,25
Overheder. Cy lindre 356 X 560. Drivhjul 1.5 50. - Lokomotiverne overgik til Stats banerne, da di se i 1949 overtog driften
af de sydfy nske baner.

+

God togslokomotiv litra DF. Har tidli gere tilh ø rt de sydfynske baner. Bygget i T ys kland (Hensehel & Sohn) 191 7. Et tidligere bygget lokomotiv af denne type er fre mstill et a f sydfynske baners værksteder. Vægt 57 tons. Ked eltryk 12 atm. Rist 1,65
Overh ede r. Cy lin dre 410 X 650. Drivhjul J420. - Overtaget af talsba nern e i 1949.

Ra ngerlokomotiv litra F. D e n før te m askine af denne type byggedes i 1898 i Tyskland. D e r er efte rh å nde n leveret ialt 128 af disse ma kiner, bygget af for kelli ge fabriker, deraf A/S
F ric h i Aarhu a mt Smith, Mygind & Hiittemeie r i KØbenhav n. - Vægt 37 ton . Kedeltryk 12 at m . Ri t 1,02 m 2 . Cylindre 406 X 560 . Dri vhjul 1252.8 af F-maskinerne ha r overheder
og ha r e n
af 38 tons. Cylindre 406 X 6 10.

Rangerlokomotiv litra HS. Den senere type, der er bygget efter 1894 af forske lli ge fabriker, hvoraf 2 danske. Vægt 24 tons. Kedeltryk J O atm. Rist 0,82 m 2 • Cy lind re 330 X 508.
Drivhjul 1106.

Ra ngerlokomotiv litra Q. I. serie bygget 1930 af A/S F ri chs i Aa rhus, der også ha r bygget de senere lokomotiver af dette litra . Vægt 56 tons. Ked eltryk 12 a tm . Ri st I ,79
460 X 6 10. Dri vhjul 1252. Benyttes fortrinsvi på GOdsbanegaardenes " rangerbj erge".

Cy lindre

Fig. og 7. r. 72- 85 bygget af A/S Frichs, Aa rhu , 1933- 34. r. 72-76, 60 HK , nr. 77-85, 78 HK. F ig. 2. r. 70 bygget a f D e forenede Automobilfa brikker, Odense, 120 HK .
Fig 3. r. 46-5 2 bygget af Petershaab, BrØnderslev, 70 HK . Fig. 4. r. 2 1- 25 bygget af Breuer, Tysk land, 40 H K. Fig. 5. r. 11 - 17 bygget af Ver mo t, Fra nkrig, 50 HK. Fi g. 6.
r. 101 - 106 bygget af Ard elt Werke, T ys kland , 167 HK . D e fø r t anskaffede trak torer vi t på fig. 5, 4 og 3 er udrustet med ben zinm oto rer va ri erende i stø rrelse fra 50 til 70 HK
og forsy net med en ærli g a nordn in g t il adh æs ion væg toverfØ rin g. Fig. 1, 2, 6 og 7 er di esel traktorer med mo to re r fr a 60-167 HK. Med undt age lse af traktor nr. 70 (fig. 2), der ha r
elek tri sk transmi sio n, overføres drivkraften genn em kobling , gea r, kæder (kobbelstænger) ti l hjul akslern e.

Be nzi nm eka ni sk motorvogn litra MA. r. 60 I og 603 bygget 1925 af D e fore nede A uto mobi lfabrikke r, Odense. Væg t 12. 1ax. togvægt 48. Max . ha stighed 70 km/!. Har e n 6 cy l. "Contin e nt a l" be nzinmotor, de r ud vikl e r max im a lt 100 HK ved 2000 O/ M. raften overføres meka nisk ge nn e m gea rk asse til bageste hjul æt. Vognen er 2-aks let med 24 pl adser og rejsegodsrum til 0,5 ton god. Tryk luftbrem se og va rmtvan dsvar mean læg (koks). Kun et fø rerrum. Vog nene e r ko nstru e ret til a t kob les 2 og 2 sa mmen med bagenderne og var oprindelig udrustet
med centra lpuffe r, hvilket se ne re af tra fik a le grund e blev ændret. E fter behov kan in dskyde bi vog ne mell em motorvog nene. M A vognene. der e r Statsbanern e først a ns kaffede motorvog ne, blev i sin tid be nytte t til pe ndulkØr el først på Riss kovba ne n ved Aarhu s og se ne re i e n å rrække på stræknin ge n Hell e rupØrrebro.

Benzinm ekanisk motorvog n lit ra MC. Nr. 6 11 -6 12 bygget 1926 af De forenede A utomobilfabrikke r, Odense. Vægt 2 1. Max. togvægt 48. Max . ha ti ghed 55 km/t. H a r e n 6 cy l. "Contin e nt a l" benzinmotor i hve r ende af vog ne n, der hve r ud vikler max im a lt 100 HK ved 2000 O/M. Kraften overfø res mek a ni sk ge nnem gearkasse ti l det me ll emste hjul sæt. Vognen e r
3-aks let med 50 siddepladse r og p lads ti l 0,5 ton gods. Der er trykluftbrem se og va rmtva nd svarmea nl æg (kok s). Vognen er udrustet med cent ralpuffer, og blev a nskaffet til pend ulk Ørsel
på Ri s kovbanen ved Aarhu s og var derfor, på gru nd af de ma nge sta nds ninge r de r, indrettet således, at den ha vde stor acce lera ti onsevne. Begge vogne e r udrangeret.

Benzinmeka ni k motorvog n litra ME. Nr. 623-624, 626-627 bygget 1927-28 af De fo renede Automob ilfab rikk er, Odense. Vægt J 6. Max togvægt 48. Max. has ti ghed 70 kmlt. H a r
en 6 cyl. "Contin ent a l" benzi nm o tor, der ud vikler max ima lt 100 HK ved 2000 O/ M. Kraften overfø res meka ni sk gennem gea rkasse til bages te hjul sæt. Vog ne n er 2-a kslet med 33 sidd epladser og rejsegods rum til 0,8 to n. Toilet. Trykluft bremse og va rmtvandsvarmea nl æg (kok s). Vognen va r oprindeli g udrustet med cent ral puffer, hvil ket af trafika le grund e blev ændret.
Har kun et førerrum . Anve ndes til lette perso ntog. D er blev ia lt leve ret J 7 stk. , heraf er 13 efterh ånd en afhændet ti l pri vatbaner, ell er udrangeret.

Benzinmekaniske motorvogne litra MF. r. 63 1, 632, 636, 637, 639-643, 645, 647 bygget 1928-29 af De forenede Automobi lfabr ikker, Odense. Vægt 16. Max. togvægt 48. Max. hatighed 70 km/t. H a r en 6 cyl. "Continental " benzinmotor, de r ud vikl er m ax imalt 120 HK ved 2000 O/M. Kraften overføres mekanisk gennem gearkasse ti l bageste hjulsæt. Trykluftbremse og varmtvandsvarmean læg (koks). H ar kun et fØrerrum. Anvende til lette perso ntog. D er blev ialt leveret 18 stk. , heraf er efterhånde n 2 stk. udrangeret og 5 stk. ændret til
nyt litra MC. nr. 651-655 udstyret med en 6 cy l. " Hercules" diese lm otor, der udvikler 150 HK ved 1700 O/ M.

km/!. Havde e n 6 cy l. Frichs-d ieselmot or med kompressor,
af A/S Sca ndia . Vægt 45. M ax . togv ægt 90. Max. has tighed 70
Dieselele kt ri k lokomot iv lit ra MT. r. 101- 106 bygget 1927
ier, der hve r var forsynet med e n banemot or. D e r va r et rejselet til e n dyna mo. Lokomo ti vet var bygget på to 2-a kslede bog
der udvik lede 230 HK ved 525 O/M . Motore n va r direkte kob
i e n å rrække, men blev efter hå nde n for lill e. Lokoog varmtva ndsva rm eappara t. Lokomo tivet fo rre tted e god tj e neste
god rum til 2 tons gods o g e t postrum I ton post. Tryk lu ftbremse
motivern e er a l/ e udra ngeret.

Diese le le ktri sk m o to rvog n li tra M R. r. 53 1-534 bygge t af A/S F richs. Aarhu s. 1928. Vægt 48. Max. togvægt 98 . Max . has ti ghed 80 km/t. Vogn cn c r forsy nct med en 2-akslet mas kinbog ie m ed e n d iese lmoto r d irekt e koble t til cn dy na mo. og cn 2-akslet ban e motorbogie m ed 2 ba nemotorer. Nr. 53 1, 532 og 534 er udst yret med e n 6 cy l. F ri chs-d ieselmotor (M p
typen), der ud vikl er 220 H K ved 1000 O/ M . r . 533 ha r e n 6 cyl. Frichs-dieselmoto r. der udvikler 165 H K ved 852 O/M. D er findes 60 sidd e pl adse r i 2 a fd e linger. Rej segodsrum til
2 ton s god s. Toil et. trykluftbrem se og va rmt va ndsva rmea nl æg (kok s) . Vognen b lev oprind c li g leveret m ed e n 180 HK Fri chs-di eselmotor med kompressor, der se nere er ud veks let.
Vognen a nve nd es til lette personto g på s ideba ner.

Dieselelektri sk lokomoti v litra M V. N r. 11 5- 11 6 bygget 1929 af A/S F ri chs, Aar hu s. Vægt 57. Max. togvægt 200. Max. toghastigh ed 80 km/t. Lokomotivet er fo rsy net med en 6 cy l.
dieselmotor, der udvikler 500 HK ved 650 O/M . M as kinen er direkte kob let til en dynamo, der leverer strøm til 2 ba nemotorer, der genn em en ta nd.hjulsudveksling trækker drivhju lene.
D er findes tryk luftbrem se sa mt va rmtva ndskedel (koks) til opvarmning af fø rerrumm ene. Loko moti vet blev leveret med en 420 HK dieselmoto r, der senere er ud veks let. Lokomoti vet
a nve ndes på sideba ner.

Dieselelektri sk lokomoti v litra MW. Nr. J J 7- 1J 8 bygget 1929 af Burm eister & W ain, K Øbenha vn. Væg t 60. M ax . togvægt J 80. M ax. hastighed 80 km/t. Var forsynet med 6 cyl., totakts
die elmotor, der ud viklede 400 HK ved 550 O/M. M as kin en var direkte kob let til en dynamo, der leve rede strø m til 2 banemotorer, der gennem en ta nd hjul sudveks ling trak drivhjul ene.
D er va r trykluftbremse sa mt en va rmekedel. Begge lokomoti ver er udra ngeret.

Dieselelektrisk motorvog n litra ML. r. 50 1-515 bygget 1929-30 af D e forenede Au tomobilfabr ikker, Odense. Vægt 49. Max. togvægt 83. Max. hastighed 75 km/t. H a r 2 stk. 6 cyl.
Bii ing-d ieselmotorer, der udvikler J 35 HK ved 1500 O/M. H ver motor er direkte kob let til en dynamo. Vognen er forsynet med to 2-aks lede bogier, hvoraf bogien modsa t mask inrummet er fo rsynet med 2 banemotorer. Der er 70 siddepl adser og et rejsegods rum til 1,7 ton gods. Toilet, tryk luftbremse og varmtvandsvarmeanlæg (koks). Vognen blev leveret med
2 benzinmotorer, der se nere er udskiftet. A nvendes til lette per ontog.

Di eselelektri sk lo komo ti v litra MX. r. 13 J- 132 bygget af A/S Frichs, Aa rhu s. V ægt 103 . M ax . togvæg t 350. M ax. hasti ghed 100 km/t. Lok o moti vet er forsy net med to 6 cy l. Friehsdi eselm otore r, der hve r ud vikl e r 450 HK ved 600 O/ M. Mas kin e rne e r hver fo r sig dire kte kobl et til e n d yna mo. D yna moern e levere r strø m til 4 ba nemo torer, der ge nn em en ta nd hjul sud vekslin g trækker dri vhjul e ne. D er finCl es trykluft bre mse sa mt e n o li e fyret da mpk edel til togo pva rmnin g. L oko mo ti vet ka n anvend es til perso ntog, hurti ge tog o g godstog.

Di eselm eka ni sk motorvog n litra M BF. Nr. 481-483 bygget 1927 og nr. 484 bygget 1929 af A/S Sca nd ia, Ra nd e rs. Vægt 40. Max. togvægt 60. Max. has tighed 70 km/t. Vogn e n hvi le r på to
2-aks lede bogier. Ha r e n 6 cy l. H e rcu les-dieselmo tor, der e r mo nteret i midte n af vognen. Motore n udvikler 170 HK ved 1800 Ol M . Kraften overføres meka ni sk genne m gearkasse
og kardantræk til det nærm es te hjulsæt i hver bog ie. D er findes 73 sidde pl adser (i nr. 484 dog 78) og rejsegodsr um til 0,5 ton gods. To il et. T rykluftbremse og opvarmning ved kølevand fra motor. Er ove rtaget fra S. F . J . og a nvend es til kØrsel på sid eba ner. Ha r tidl igere væ ret udru stet med benzinmotor, der se ne re blev udskiftet.
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Dieselelektri sk motor vogn litra MQ. r. 52 1-524 bygget 1932 af A/S Frichs, Aa rhu s. Vægt 62,5. Max . togvægt 109. Max. has ti ghed 100 km/!. Vognen har en 3-aks let maskinbogie med
dieselmotor, der udvikler 250 HK ved 750 O/M og er d irekte kob let til en dynamo, samt en 3-akslet banemotorbogie med 2 banemotorer. Vognen har 70 siddepl adser i 2 afdelinger.
Rejsgod rum til 1,6 ton gods. Varmtvand varmea nl æg (kok s). Tryk lufsbremse. Med det lave akseltryk er vognen særli g eg net til ideba nekØrsel.

Dieselelektrisk motorvogn litra MDF. 1'.491 , 492 , 495-497 bygget 1932 a f A/S Scandia, Ra nd ers. Vægt 60. Max. togvægt 140. Max. ha tighed 70 km/t. Vognen hviler på en 2-akslet
løbebogie i bver ende, i midten find es en kombin eret ma kin- og ba nemoto rbogie, der bærer en 8 cyl. 2 takts il & W-di e elmotor, der udvikl er 350 HK ved 1100 O/M. Motoren er
koblet til en dynamo, der leverer trøm til 2 banemotOI·er. D er findes 72 siddepladse r og rej egodsrum til 1,5 ton gods. Toilet, opva rmnin g ved kø leva nd fra motor og trykluftbremse.
Vognen er overtaget fra S. F . J. og anvendes til kØr el på idebaner. r. 492 og 497 er afhændet til privatbane.
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Dieselelek tri sk mo to rvog n li tra MP. Nr. 540-549 bygget af A /S Frichs, Aarhus, og A /S Sca ndi a, Ra nd ers. Vægt 60. Max. togvægt 140. Max. has ti ghed 120 km/!. Vognen ba r en
3-akslet mas kinbogie med to 6-cy l. dieselmotorer, der hver udvikl er 220 HK ved 1000 O/ M, og er direkte kob let til en d ynamo, sam t en 3-akslet banemotorbogie med 2 banemotorer.
D er find es 64 sidde pl adser i 2 afdelinger og et rejsegodsrum til 1,6 ton gods. Toi let, va rmtv andsva rm ea nl æg (koks), trykluftbremse. Vognen er særli g eg net til hurtige tog og a nvend es tilli ge på grund af det lave akse ltryk til perso ntog på sideba ner.
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Dieselelektrisk motorvogn litra MO. Nr. 55 1-552 bygget 193 5 a f A/S Burmeister & W a in, K øbenh avn, og A/S Scandia, Ra nd ers, ændret 1946. Nr. 553-599 bygget 1935-40 og nr.
1801 - 1820 bygget 1952 af A/S Frichs, Aar hus, og A/S Sca ndi a, Rand ers ( 182 1- 1860 und er bygnin g). V æg t 62. Max. togvægt 185. M ax. hasti ghed 120 km/t. Vognen ha r en 3-aks let m askin bogie (nr. 563-572 dog 2-akslet) med 2 dieselmotorer, der hve r udvikl er 250 H K ved 1000 O/ M og er d irekte kobl et til en d ynamo, sa mt en 2-aks let banemotorbogie med 2 ba nemotorer. Der findes 52 sidde pl adser i 2 afd e lin ger (nr. 59 1 og 180 1- 1860 dog kun 37 pladser) og et rejsegodsrum til 1,6 tons gods. Toi let. Tryk lu ftbrem se. N r. 55 1-590, 592-599 ha r
va rmtva ndsva rm ea nl æg (koks), 591 og 180 1- 18 60 har et a utom ati sk o li efyret dampa nl æg til togopv armnin g. Vognen er D. S. B.s sta nd a rdmotorvogn , der må befare næsten a lle stræknin ger og kan anvend es til både perso n- og hurti gtog.

MO-vognen er blevet Statsbanernes standa rd -motorvogn, og den klarer med leth ed den loka le per ontrafik i og udenfor myldretimerne.

Diesele lektri k 3-vogns lyntog litra MS/AA/MS. MS nI'. 40 1-406 og AA nI'. 43 1-433 er byggede 1935 af A/S Frichs. Aa rhus, og A/S Scandi a, Rand ers. Samlet vægt 136. Ma x. hasti ghed 120 km/t. MS vognen hvil er på en 2-akslet mas kinbogie med to 6 cyJ. dieselmotorer a f Mo typen, der hver ud vik ler 250 H K ved 1000 O/M, og er direkte kobl et til en d ynamo, sa mt
en 2-a kslet ba nemotorbogie (med 2 banemotorer), der er fæll es med AA vog nen. l et 3-vogns lyntog findes ia lt 36 I. kJ. og 132 fælles kJ. siddepl adse r, et rejsegodsrum til .1,3 ton gods, en
bar, 3 toil etter og 2 fø rerrum , 2 varmtvand kedl er (kok ) til opvarmning af toget, trykluftbremse og elek tro magneti k skinne bremse. Toge ne, der er indrettet til at overføres med Storebæltsfærgern e, benyttes særli g til fremfø relse af lyntog. D er bl ev oprindelig lavet 4 stk. 3-vogns lyntog, men I stk. er senere ombygget til 4-vog ns lyntog.

Dieselelek tri k 4-vogns lyntog litra MB/AB/FJ /MB. MB nr. 407-4 16, AB nr. 434--438, F J nr. 446-450 er bygget 1937 af A/S Frich , Aa rhus, og A/S Sca ndia, R a nders. Saml et Vægt
190. Max. hasti ghed 120 km/t. MB vog nen hvil er på en 2-a kslet mask in bogie med to 6 cyl. diese lmotorer af Mo typen, der hver udvikl er 250 HK ved 1000 O/M, og er direkte kobl et til
en dynamo, sa mt en 2-ak let ba nemoto rbogie (med 2 ba nemotorer), der er fæll es med AB eller FJ vog nen. l et 4-vog ns lyn tog findes ia lt 42 l. kl. og 180 fælles kl. iddeplad er, et
rejsegodsrum til 1,7 ton god, en ba r, 4 toil etter og to fø rerrum . 2 va rmtva ndsked ler til o pva rmnin g af toget, tryk luft bremse og elektromagn eti k skinneb remse. Togene, der er indrettet ti l
at overfØres med Storebælt færgerne, benyttes særlig til fremførsel a f lyntog. Der blev oprindelig leveret 4 stk . 4-vogns lyntog, se nere er et 3-vogns lyntog omb ygget til 4-vogns lyntog.

Dieselelektrisk motortog litra MK/FK. r. 675-676 bygget 1943 og nr. 679-680, 68 1-682, 684-684, 685-686 bygget 195 1 a f A/S Frichs, Aarhus, og A/S Scandi a, R a nders. Vægt 128.
Max. togvægt 368. Max. togha tighed 120 km/t. MK vogne n har en 3-aks let maski nbogie med to 8 cyl. trykladede dieselmotorer af Mo typen, der hver udvikler 500 HK ved 1000 O/M
og er direkte koblet til en dynamo, sa mt en 2-aks let banemotorbogie med 2 ba nemotorer. FK vog nen hviler på to 2-ak lede banemotorbogier, der hver har to banemotOl·er. D er findes
i begge vog ne tilsamm en 110 iddepladser, 2 førerrum. et rej egods rum til 1,6 ton gods, 2 toiletter, en a utomat isk oliefyret dampkedel til togopva rmning, trykl uftbremse. Vognen er
konstrueret til såvel hurtige tog (Engl ænderen) som standsende per ontog.

Dieselelektri sk lokomoti v litra MY. r. 1101 - 1104. Under bygning af ydq vist & Holm, Trollhiittan, General Motor , U. S. A., og A/S Frichs, Aarhus. Vægt 103. Max. togvægt 1000.
Max. hastig hed 120 klll /t. Lokomotivet er forsynet med en 16 cyl. V-formet 2-takts General Motor -dieselmotor, der udvikler ca. 1500 HK ved 800 O/M. Motoren er direkte kobl et til en
d ynamo. Lokomoti vet hvil er på to 3-akslede bogier, der hver er for ynet med 2 banemotorer. Der er trykluftbremse og autom ati k oliefyret dampkedel ti l togo pva rmning. Lokomotivet er
et universallokomotiv, der kan fre mfø re både hurti gtog, sta ndsende per ontog og god tog.

Elek trisk motorvogn litra M M. r. 70 1-765 bygget 1933-35 , nr. 763-778 bygget 1949 og nr. 779-802 bygget 1952 a f A/S Frichs, Aarhus, og A/S Scand ia, Randers. Vægt nr.
701-762: 55 , nr. 763-802: 50. Max. ha tighed 90 km/t. Vognen hvi ler på to 2-akslede banemotorbogier med hve r 2 banemotorer a 163 HK . Der fi ndes 66 siddep ladser, et førerrum , et
rejsegodsrum, elektrisk o pvarmning og trykluftbremse.
Styrevogn til S-banen litra FS. r. 90 1-922 , nr. 992- 999 bygget 1936, nr. 976-99 1 bygget J949 og nr. 952-975 bygget 1952 af A/S Frichs, Aarhus, og A/S Sca ndi a, R and ers. Vægt 30.
Max . ha tighed 90 km /t. Vognen hviler på to 2-akslede løbebogie r. Antallet af siddep ladse r varierer i de fo rskelli ge serier fra 60 til 83. D er findes et før rerrum , elektrisk opvarmning og
trykluftbremse. Vognene a nvendes udelukkend e til S-ba nedrift og kan kobles sa mm en med en mellemvogn (litra FM). S-toge ne kan fo rm eres som 2-, 4-, 6- e ller 8-vognstog.

I forhold til vore nordiske nabolande er Danmarks elektriske jernbanedrift lille, men den er til gengæ ld m eget popu lær og transporterer år li gt ca . 54 mill . rejsende, der li geso m de la ngtvejs rejsende også kan fryde sig over D a nm a rks smukke natur.

Sommer og vinter, uan et vejrforho ldene, udfo lder der ig et muntert liv indenfor jernba nern e, hvor de stolte lokomotiver og motorvogne stadi g skaber glæde og interesse i og uden for
jernbanem andens kred .

