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Det elektriske... 
er naturligvis ret væsentligt for at 
kunne køre med sporvognen. Da 
KS 567 var ny, var den udrustet 
med motorer (type D 54S) på 14 kW 
og hertil hørende kontrollere af den 
ovale type (AEG B.16m). Senere og 
ved 1926-moderniseringen fi k vog-
nene kraftigere motorer, fra 1934 
endda 35,2 kW. Motorer og kontrol-
lere hører sammen. Forstærker man 
motorerne, må kontrollerne også 

gøres større. De ovale kontrollere 
blev udskiftet med større og nyere 
typer. Til al held gemte KS gamle 
kontrollertyper til musealt brug. Da 
KS’ ledelse fi k busser på hjernen, gik 
det dog anderledes: ”Har vi to ens 
kontrollere, så sælg den ene”. Det 
gjorde man så for kr. 28,00 frit leve-
ret! Til alt held var det til SHS-med-
lem Leif Bang, en af medstifterne 

af foreningen. Han donerede kon-
trolleren til projektet, og vi har to 
ens til KS 567. Leif Bangs kontrol-
ler er i fi n stand, men dog ikke helt 
komplet. Den anden kontroller var 
komplet, men lidt forhenværende; 
især var alle asbestlamellerne gået 
i opløsning. Der var én tilbage, og 
den blev sendt til Gera, hvor de har 
skåret nye – dog ikke i asbest! 

Herover Leif Bangs kontroller. ▲        ▲  Til højre den anden fra KS’ 
                                                                   samling.

De to er ikke helt ens, men er alligevel af samme type.      ►

Herunder den ene under renovering på Sporvejsmuseet i 2015.  ▼
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Strømskema for en tilsvarende vogntype. Det er en lidt nyere version fra  ca. 1917.
Der er over 300 m kabel i vognen.
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Videre frem: Gulve og lofter 
Efter montage af perrondragerne 
kom turen til gulve og forskellige 
lemme i kupéen. Østerlars Savværk 
havde gulvplanker i en størrelse 
meget tæt på de oprindelige.  Vi 
købte rigeligt af dem, så vi også har 
planker til kommende opgaver. 
Det lettede fremkommeligheden, at 
gulvet blev lagt. Nu kunne vi de-
montere resten af diverse paneler 
og inddækninger og begynde af-
rensning af gammel lak. Dette om-
fattende arbejde blev delvis afslut-
tet i vinteren 2015-16 med lakering 

af delene. Under arbejdet i kupéen 
skulle loftbeklædningen også ned-
tages. Da KS indførte reklamer i 
vognene i 1915, ændredes belysnin-
gen radikalt. Kuplerne i loftet blev 
fjernet og pærerne fl yttet nærme-
re publikum. Loftsbeklædningen 
i linoleum med udsmykning blev 
erstattet med en krydsfi nérplade. 
På det nederste tag blev linoleums-
beklædningen bare overmalet og 
forsynet med rammer til reklamer. 
Rammerne skruede vi blot af, men 
da vi begyndte at trække linoleu-

men af, sprang malingen af og af-
slørede de originale loftsdekoratio-
ner. De stod ikke til at redde, men 
vi har konstrueret nye dekorationer. 
Linoleum kan stadig fås i den sam-
me kvalitet, og et fi rma i Rønne op-
satte senere ny beklædning.
Der fi ndes ikke mange billeder af 
de øverste dekorationer, men man 
kan fi nde meget på nettet, så ud fra 
de få oplysninger vi havde og lidt 
søgning på nettet lykkedes det vist 
meget godt. 

Øverst: Gulvet lægges.

Herover: Oprindelige loftsdeko-
rationer.
 
Til højre: Nye dekorationer. 
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Undervognen... 
blev, som tidligere nævnt, sendt til 
vores samarbejdspartner Trio Nexø 
for en større ombygning. Arbej-
det omfattede bla. demontering af 
Graz-skinnebremsen. Hovedopga-
ven var dog at ændre akselafstan-
den til 1800 mm. Endvidere skulle 
akselkasserne ændres fra ”skovl-
hjulstypen” til KS-typen med smø-
ring ved hjælp af hestehalehår! Ja, 
De læste rigtigt!

Hele undervognen blev adskilt og 
delene sandblæst og metalliseret.
Der blev skåret 700 mm ud i mid-
ten af undervognen, og de to halv-
dele blev herefter svejset sammen. 
Det var lige ved, at motorerne ikke 
kunne være der, men med et ny-
udtænkt motorophæng lykkedes 
det fi nt. Bremseudrustningen blev 
tilsvarende tilpasset den kortere 
undervogn. Enderne af vangerne, 

der hvor vognkassefjedrene sidder, 
måtte forlænges, så de nu er i over-
ensstemmelse med DKS’ original-
tegning fra 1907.
Akselkasserne blev bygget om, så de 
ligner KS’ tilsvarende. På låget står 
nu DKS. Motorerne blev sat i stand 
hos fa. Nielsen og Rønne i Nykø-
bing Falster. 

Undervognen før ombygningen.    ▲

◄       Her er de 700 mm skåret ud. 

Den færdigmonterede undervogn hænger i kranen ved leveringen i 
sommeren 2015. Vægt ca. 5 tons                                                   ► 

▼     Efter sammensvejsning og motormontage.




