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BHS 821 og BHL. Hillerød, 1968. (OS)

Gammel og ny endeperron på ABh hhv. Bg. Foto
Korsør 1970. (HHR/bb)

helst ydre ændringer. Pengene var sluppet op
og derfor blev det ikke til ombygning af ende-
partierne som på BHS-vognene. Mellemvognene
fik litra BHL og blev fortrinsvis anvendt på
Svendborgbanen. Efter renoveringen af MO-
vogne blev de sidste BHL brugt på „Lille Nord“
indtil ML-togsættene blev sat i drift i 1984.

Nye endeperroner

63 AV til ABg
100 CC til 87 Bg og 13 Bgc
13 AC til 13 Ag
3 CD og 2 CC til 5 BDg

Med de nye UIC-vogne (se side 210 ff.) fik DSB
pludselig mange vogne med nye overgange, der
havde gummivulst efter tysk forbillede, der
snart efter blev europæisk standard. I Sverige
var man tilbageholdende med den nye type
overgang, da man i første omgang mente at
den ville være for utæt til brug om vinteren i
Norrlandstogene. Hos DSB blev de nye gummi-
vulstovergange introduceret med de ti BL-vogne
i 1959, men først fra 1964 og frem vandt over-
gangstypen frem med de nye UIC-vogne.
Gummivulstovergangen sparede mandetimer,
da rangisterne ikke skulle op i overgangen og
samle eller adskille harmonikaerne manuelt.

I 1968 iværksatte DSB’s værksted i Århus
et større ombygningsprogram for de mange CC,
AV og AC-vogne, der jo fortsat skulle være sup-
plement til de nye UIC-vogne, der blev anskaf-
fet straks efter den sidste CC-vogn var rullet ud
fra fabrikken i Randers i 1964.

Værkstedet begyndte med en AV og en CC
som prøvevogn. Al inventaret blev ryddet. Dvs.
skillevægge, sofaer, toiletrum og lofts- og gulv-
belægning. Selve udformningen af det nye in-
ventar var inspireret af de nye B-vogne, i lighed
med de tidligere moderniseringen af CC- og CB-
vogne (se side 188). Men med ombygningen af
endeperronerne opstod der nye muligheder. Da
hele endepartiet var skåret væk, kunne det nye
inventar udformes som moduler og indsættes i
det „rør“ som vognkassen også kan opfattes
som. Hele skillevægge og en stor toiletsektion
kunne placeres, inden det nye endeparti blev
svejset op. For ikke at fjerne vognkassens side-
værts styrke helt skar man en vognende af ad
gangen.

Alle disse nye vogne fik vistnok blå sæder
med blånistret plys i modsætning til B- og CAE-
vognenes røde sæder og de tidligere moderni-
serede vognes ‚sutskobetræk‘.

Selve den nye endeperronsektion skulle have
samme funktioner som på de nye UIC-vogne
med drejefoldedøre og gummivulstovergang.
De tofløjede skydedøre i gavlen, der gav anled-
ning til trækproblemer og kunne volde kvaler i
perioder med frost og is, blev fravalgt og i ste-
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CC 154 nyombygget. Nyborg juli 1968. (HT)

ABv 304, beskiltet ”Til Århus H”. Fredericia juli 1971. (HT)
Nedenfor: Ag 044 endnu med vinrød farve og gul tekst. Nyborg, 1971 (AK/OMJK)

det installerede man en ny enkelt skydedør, som
senere skulle blive standard i alle DSB-vogne
med gummivulstovergang. Selve endeperronen
blev nu lige så bred som B-vognenes, men da
CC-vognene var en smule bredere end B-vog-
nene var det nødvendigt at bibeholde et lille
hak i vognsiden, så de nye drejefoldedøre ikke
ragede for langt ud i åben tilstand. Tagforlæn-
gelserne blev støbt i glasfiber som blev skruet
på den oprindelige gavl.

Samtidig med ombygningen af de første CC
med nye endeperroner gik DSB i gang med at
forberede indførelsen af liggevogne som nat-
rejsetilbud mellem Jylland og København efter
at DFDS’ natskibe indstillede sejladsen i 1969.
Liggevognene blev indrettet med fem faste brikse
i hver af de ni kupeer og havde ved siden af
toiletrummene i den ene ende et vaskerum og i
den anden et rum til togpersonale. I første om-
gang indrettede man tre vogne, der blev taget
ud af den allerede planlagte ombygnings-
rækkefølge og derfor var helt tilfældigt valgt.
Liggevognene blev en succes, og frem til 1971
indrettede man 13 liggevogne, der fik litra Bgc.
I 1983 blev 10 bygget tilbage til siddevogne, da
Bgc-liggevognene blev erstattet af nyistandsatte
ældre tyske vogne, og den altid herskende vogn-
mangel gjorde at det var en relativ billig erstat-
ning for ældre vogne med harmonikaer, der
netop i 1983/84 var på vej ud. Da der pga. va-
skerum og tjenesterum var mindre plads ved
endeperronerne, kunne en trillebar kun vanske-
ligt passere, og vognene fik derfor litra Bg-x.

I første omgang blev alle de nyeste CC- og
AV-vogne forsynet med B-vognslignende indret-
ning og endeperroner af B-vognstilsnit med
gummivulst og drejefoldedøre. Fra 1970 havde
de ombyggede AV i øvrigt litra ABv, hvilket i
1972 blev til ABg. Først da de 55 nyeste AV-
vogne var ombygget, tog man fat på de sidste
otte AV i 1972.

De ombyggede vogne blev indtil 1972 ma-
let i DSB‘s sædvanlige brune farve, mens vogne
ombygget fra 1972 og frem blev malet røde,
mens påskrifterne i mange tilfælde var udført
med den tidligere gule skrift. De første mange
vogne fik hverken indbygget slutlys og havde
to trin ved sidedørene. Senere blev der indbyg-
get slutlys og de senest ombyggede vogne fik
tre indstigningstrin.

Da alle de 100 moderne CC-vogne havde fået
ombygget endepartierne, havde DSB fortsat 40
ældre CC og 12 CD, hvoraf nogle CC allerede
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ABg 245. København H, august 1973. (HEP)

Bg ukendt nummer. Nyborg, 1973. (AK/OMJK)

Skitser af ”gummivogne”: Ag, ABg, Bg, BDg, Bg-x
(omdannet fra liggevogn Bgc)

Nedenfor: Ag 039 i tidligt rødt design (uden DSB-logo) og med gul tekst. Nyborg, ca. 1973. (AK/OMJK)
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BDg 201. Nyborg 1975 (AK/OMJK)

Nedenfor: Øverst den blå indretning på 2. kl., nederst den grønne indretning på 1. kl. ca. 1973. Til højre det
seneste betræk i Bg-vogn. Tilsvarende betræk kunne ses i Bfh-vognene, før de fik 1. klasse igen. Ca. 1985. (bb)

forud for det store ombygningsprogram var for-
synet med ny indretning.

De resterende ældste 8 CC (Bgh) og alle 12
CD (Bgoh), der fortsat kørte rundt med spar-
somt moderniseret inventar, planlagde man
ombygget til kombinerede person- og rejsegods-
vogne, litra BDg, i samme stil som de få år tid-
ligere leverede BD UIC-vogne. Øjensynlig hang
planen sammen med behovet for en erstatning
for de efterhånden ganske gamle, nittede BDh-
vogne, som trods en vis modernisering i 1960‘-
erne var ved at være forældede i teknisk hen-
seende og desuden havde den mandskabs-
krævende harmonikaovergang. Ombygninger-
ne begyndte i 1972, men allerede efter de før-
ste fem vogne sattes projekter i stå, og to yder-
ligere påbegyndte blev aldrig fuldført.

Derefter stoppede ombygningerne af stål-
vognene, da IC-moderniseringerne fjernede fo-
kus fra de ældre vogne med harmonika, som
for at understrege at de var forældede blev
opmalet i brun farve, og som regel også havde
et ganske slidt ydre. Hvis moderniseringerne
var fortsat kunne Cl-vognene også have været
genstand for ombygninger i stil med Bhs-vog-
nene. I givet fald skulle den ene sidedør i begge
vognender bortfalde og der skulle indkøbes nye
bogier. Det blev ikke til noget, og alle Cl uden
styreledninger var udrangeret i 1978, til trods
for en nærmest kronisk herskende vognmangel.

Alle de 179 ombyggede gummivulstvogne
fil efterhånden elvarmeanlæg indbygget, hvis
ikke de var udrangeret på grund af uheld. Der-
med kunne vognene også anvendes efter DSB
endeligt var gået væk fra dampvarmen i alle
tog på elvarme-immuniserede strækninger, der
blandt andet ikke omfattede Frederikssund-
banen. Alle de vogne, som ikke blev udrange-
ret på grund af uheld, blev efterhånden opmalet
i den designrøde farve, og i 1980’erne blev
sædernes slidte blånistrede kunstplydssæder
ombetrukket med det samme brun-gråstribede
uldstof som blev anvendt i UIC-vognene.

De 13 ombyggede Ag-vogne var fortsat nød-
vendige i IC-togenes faste oprangeringer efter
intercitysystemets indførelse i 1974, og i for-
bindelse med UIC-sidegangsvognenes sidste
modernisering i 1982-1984 blev otte af vognene
moderniseret med nye døre og vinduer. De nye
vinduer var af samme konstruktion som B-vog-
nenes, men da vindueshullet var mindre, måtte
vinduesrammen selvfølgelig også være mindre.
Dørene, der jo i den oprindelige ombygning i


