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Danak Jerubane KIubrs riodiske meddelelser.

Bestyrelsen har hermed den glæde - for førete gang - at
udgende vor forenlngre rrperiodiske ueddelelserr'. Vi håber,
det vil viae eig muligt - både /konomiak og personelt -
regelæseigt, of kunne udaende tlenne rrkontektrr. Der k!E-
vee dog hertil, at alle foreningena medlemer nedvirkerl
det er jo netop en af vor foreninge idåer, ot alle skal
kunne n;rde godt af den enkeltea iegtagelaer og forsknings-
resultater. Derfor, har De hørt eller set noget af inter-
esae, s& tad redaktøren (dette job gÅr p& ongeng mel-
len beetyrelsesmedlemerne) f& et par linier berou, de
kan blot sendee tiI foreningens sekretariat (se nedenfor)1 redaktørens
opgavc akal ikke yære - at ilskriverr vort ,rmeddelelsesblad,r- kun at re-
digere det indkonne nateriale.
Bestyreleen sigter i fØrate omgeng p&, et kunne udsende rrEeddeLelsernerl
i nånederne februar, merta, epril, nej, eeptember, oktober, november og
december,
Y, L/6L udeendea - foruden tiI nedlemer - til aIle, rler tirlligere har nod.-
taget meddeleleer fra arbejdeudvalget.

Den at,iftende generalforguling.

Den 15. jenuar 196l blev en stor dag for det syv-nands udvalg, der hev-
de arbejdet I 3f4 å,t p6, - at danne grundlaget for stiftelsen af en for-
ening af danske jernbara-entusiaster. Der herskede nogen epænding om,
hvorledes der ville bllve reflekteret på de udsendte indbydeleer; arbejda-
udvalgeta meat, optimistiske medlem havde, på grundlag af det udsendte
antal - knept 300, enslÅet et fremøde på ca. I25 - og der kou ce. 2?5 -
s& DSB-kinots etore lokele koo slet ikke til et virkerrfor stortrr.
Afbejdaudvalgete fornand, lokonotivfyrbøder Svend Jørgensen indledte ned
en orientering om den rrhistoriske baggrund'r for en jernbene-forening -
og om det frentidige arbejdsprogren. Erik B. Joneen redegjorde for val-
get of rrnavnetrr til foreninqen; fuldægt,ig cand. jur Birger Wilcke - for
foreningena Iove, og for arbejdeudvalgets a,Ilerede opnåede resultat,er,
hved særlig ang&r den del af ioneningens virke, der beebftiger sig ned
bevarelse af æIdre jernbanemateriel. Derefter havde en nEkke af tilh0rer-
ne ordet, bl.a. I'Jernbanebladetrrrs redakt,br, stetionsoegter H.E. RJrbro,
der etillede - oE det n&tte ønskea - en eide i sit tidskrift til fore-
ningens rÅdighed. Der rettedea fre monge eider en tek til arbejdsudvel-
get for initietivet, og der blev givet tilsagn on stdtt,e ef forskellig
art,. Ved håndaoprækning t,ilkendegav tilhørerne hereft,er, at de ønskede
foreningen stiftet - og klokken ll.13 kunne ordstyreren Erik B. Jonsen
konatetere rrDanek Jernbane Klubtr (nff) for atiftet. Danmark fik hemed,
aoo en ef de eidste lande i Veat-europa, sin jernbBne-entusiastforening.
Årbejdsudvalget amodede derefter forsamlingen om, at måtte fungere som
bestyrelae indtil den førEte ordinære generalforsmling i apriI. Der op-
n&edes tilladelge hertil.



-2-

Efter generolforsamlingen vistes filmene rrDSB- før og nurr og rrSvØmende
skinnerrr (om østersooverfart,en).
Det i ankonsthallen oprettede rrbureeun modtog henved hundrede enmodnin-
ger om optegelse i foreningen.

Lovændring.

De udsendte rrForeleg til love....rr er gyldige intltil den ordinære ge-
neralforaanling i opril, dog med føIgende ændringert side 2r punkt 4,
anden linie "14r35'r ændres tiI ilI5r-'r. Efter ...'rårligtrr indføjeE ny
sætning "Personer under 18 år dog kr. 8r- årIigtrt. I tredie Iinie, sar
me punkt, ændree r8r-il til {5r-rr.

Foreni s ledelse.

Efter qeneralforsamlingen konst,ituerede beetyrelsen aig, og fdlqende poe
st,er besatteg:

formand: lokomotivfyrbøder Svend Jørgensen,
næstfomand: fuldmægtiS, cand. jur. Birger Ifilcke,
sekretær: frirerkehendler Peer Thomessen,
kesserer: agsistent Mogens Bruun,
øvrige: cykelhandler Børge Chorfitzen,

sekretÆr Erik B. Jonsen og
trafikkontrollør E.L. ParbdI.

suppleanter: baneingeni0r H. ThorkilJensen og
soed T.T. Vind.

revisorer: tsevisor Erik I{ilhelnsen og
eseist,ent Poul Skebye-RaaEusaen.

revisorsuppleant: fuldægtig, cend. jur. N. Bonnesen.

Korrespondance tiI foreningen bedes edresseret eåIedea:
Densk Jernbane KIub,
s ekretariatet,
Strandvej 201.
HelIerup.,

der kan dog også skrivea direkte til fornanden: lokomotivfyrbøder Svend
Jørgensen, Blichersvej 5, I, Helsingør.

kan eke til aekreteriatet (medlersregi-
ng o. Iign.) t,irsdage til fredage kL. l0-

14 på ffilrup 794 v. Næetfomenden vit i almindelighed rære at træffe på
OBdrup 2209 kl. 19-21.
trndbetaling - af kontingent,er, af afgifter for deltagelse i udflugter,
Tor pubfiketioner m.n. - sker vetl indsættelse ef beløbet på postgirokon-
to 67394, edresgeret s&ledee: P. Thomassen, St,randvej 201, HelIerup.
l-GyftE-i ndti I f oren i ngen f år egei p oatgi rokontonumer) .
I M 2/61 bringes etr oyerBigt over erbejdafordelingen i bestyrelsen.

Konti ent for 196I uedl emskort.

Med dette eksemplar føIger et giro-indbetalingskort - vi håber, at alle ,
der ønsker medleusskab i foreningen, vil foretege indbetelingen hurtiget
belejliget,.(trr. l5r- + indskud kr. 5r-).
Medlemskortene for 196l vil blive udsendt, efter den ordinære generalfor-
aemling i epril. Indtil de er de midlertidige kvitteringer, såvel giro-
indbetelingskort med kvittering, gyldige aor medlenekort.
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Møder udflu ter.

Møde onedag l. marts kl.. 20 irrTrafiketaterne'rrs nødesal, Tpomeeelen 2,
5 ael, K6benhavn Y.-
F\rldregt,ig, cand. jur. Birger llilcke fortæIler ourrKrlvehevebanenrr og
rrNæatved-Præ8tø-Mern Banen'r - banerrres hi6torie og materiel (ned lys-
billeder).
Efter foredraget auktion over forgkellige effekter (bøger, køreplaner,
Iokonotivlygter n.v.), og eelskabtigt saryær (nulighed for at tale "tog't)
i rrEtaternesrr rest,aurent.

Rundvisning lørdag 4. uarte kl. 14.45 ombord på M/F "Knudehovedil i HeI-
singør.
Civilingenier K. Clausen, BøfartsrEsenet, foreviser statsbanernes nye
dobbe Itdækker-færge ti I storehrl tsoverf arterne.
Møderteal! indgengen til I'Helsingør Skib8- og Maskinbyggeri A/S't, flayne-
gade, Heleingør. TilElutningstog: se itTogplanrr eller rrDamarka Bejsefor-
bindelserrr - Eenge forbindelser ad såvel Kyst- som Nordbanen.

på trNæ8tved-Pr-æBtø-Mera Banenrr.
tiI kØrsel efter følgende pIBn:

(udrejse) efg. Næstved kI. 10.30 (hlenre;se) afg. Mern kl. 14.50
ank. PrEBtø - 12.00 ank. PEstø

Bfg.
- 15. I5
- I5.25efg. - 14.00

enk. Mera - 14.30 ank. Næetved - 16.25.
Opærkeonheden henledeg på, at afgangstiderne overholdee nøjes, hvorfor
deltagerne i egen interesse nÅ være til etede præcia til de ovennævnte
tider.
Tilslutningatog: fra København E. kI. 8.15 (tog 23) med
sted til (tog 835) - ankomst Næstved kl. 9.45 ellerafge
[-Il-e.sO (tog 1129) direkte til Næstved ued anE6iu-st kl.
forbindelee fre Slogeloe (fp og Jyllond) (t,og 1S67) Næ

10.23 og fra Nykøbing FI. o.m. (tog f30) Næetved enkomst kI. I0.I?.
Hjenrejae til Københayn vil kunne ske med (tog 160) afgang Næstved kl.
16.59. (Se iØvrigt rrTogplenrt eller rtDamarks Rejsef orbindelser't).
Prie for deltagelser (Iæstved-Præstø-Merr og retur) IUK-medlemer kr. l0r-,

TiIoeIdeIeen vll blive bekr=ftet ved tilsendelse ef kontrolbillet, evt.
niddagabillet eemt særtogekøreplan.
LIKre beatyrelee viI varrt anbefale medlemerne at deltage i denne udflugt.
NPMB indatiller - som det vil yideå - driften den 3f/3 d.Å. Vort særtog
bliver eandsynligvie det sidste 4a.ptog pd etrækningeu. 0prangeringen
viI blive sÅredei: dmploko 4 (rET fl=T 4I(1899)-c 31(r899)-C 84(rsrB)-
(evt) nSn Fe. (Ayggeår i parentes). Der yil undervejs blive gJort holdt
for fotografering, ligesom der - i Prægt0 - vil blive lejltghed tiI foto-
grafering og besigtigeLee af renire E.m. smt de fleste ef banens vogne.

Litteratur.

Nedenst&ende ligte over dansk jernbane-Iitteratur - der endnu ken fås i
boghandelen - er Boger, der bør findes i enhver jernbene-entusiesta bi-
bI i otek.

v. g. v.
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JERNBÅNEIS irygll lfvil) HV0R af civilingeniØr J. Maimenn og H. Peteraen -
apredte trek af Danmorks jernbaners hiatorie, afsnit oE rullende Eate-
riel. m.m. 3I8 sider (tsss) tr. tfrZs.
DANSf,n STATSBANERS DÅMPLOKOM0TMR 1847-1959 - hietorisk oversigt udar-
bejdet af G. lfienecke, A. Gregersen og J. Steffensen. 46 sider (I959)
kr.8r75.
L0C0M0TIYSS 0F THE PRMTES RÅILI{ÅYS 0F DENI{Å-RK - oversigt udorbejdet ef
ciyilingetriør WilLien Bay - indeholder b1.a. konplet liste over privat-
benerneg lokomotiver med historiske og tekniske dato, f.eka. byggeår og
-sted, ophugnings&r n.n. 16? eiaer (tSsS) kr. 16r50.
0DIN 0G R0ESKILDE - billedhæfte i stort formet, indeholder fotoe af de
fleate DSB damplokomotiver, motorlokomotiver og -vogre; uundr-ærligt aup-
plenent til den ovenfor nævnte historiske oversigt. 88 sider (fSSe) tr. fOr-.
(Nn. Oette sidstnæmte hæfte kan - ved velvilje fra Dansk Loktiuttimende
Forening - erhverves af IUK-nedlemer til en favørpris af kr. 7r50 - frit
tilsendt. Bestilling sker ved indeættelse af beløbet p& postgirokonto
6?394, P. Tbomassen, Strandvej 20I, Hellerup).

T idskri fter.

Årsskiftet er en paasende lejlighed tiI at se p& ny-abonnementer af tid-
skrifter - nedenfor bringer vi en liste over de, en jernbane-entusiaet
ken have glæde af:
VINGEIIJULET - statsbenernea officielle organ - bringer omtale ef nyt rul-
Iende naterieL, nye foste anlæg - sporenlæg, sikringaanlæg n.v. Udkomer
24 qatge rirligt. Abonnement beetilles p6, postkontorerne. Pris kr. 2r50
pr. kvartal.
JERNBANEBLADET - stationemester H.E. Rybrots velkendte blad - indeholder
artikler om nyenlæg, besøg på privetbaner, hlstoriske overeigter m.v.
Udkomer 12 qBnge årligt. Bestilling ef ebonnenent sker ved inileætteloe
af kr. 9r- (pris pr. årgeng) på poatgirokonto 60082, Jernbaneblad.et, Bern-
hard Bangs AIIe 39, Københaytr F.-
DANSI( LOKOiI0TMIDEIDE - officielt tidskrift for Dengk Lokouotivmands
Foreninq, og indeholder eom s8,dant i første r::ække artikler af organiaato-
risk intdresse - nen ofte stof - der kon rære til gam for den åere tek-
nisk interesserede. Udkomer 24 gange årIigt. Åbonnenent bestillea hoa
rrDongk Lokouotimands Forening! Hellerupvej 44, Hellerup. Pris kr. 12r-
pr. årgang.
Endvidere bringer hobby-tidskrifterne H0BBY-BL/|,DET og MODEL-BINE-NYI of-
te udemrkede artikler af interesse for jernbane-entusiaster.

Bevarelse ef æIdre jernbanemeteriel.

Vi kan i dette nusuer røbe, at vi her indledt realitetsforhandlinger ned
en række privatbener D.r. om køb eller reservering af æl.dre rullende na-
teriel - i fØrste r'ække har det givet det resultat, ot IUK ft.o.ø. lf4
er ejEr af to NPMB-vogne nr. C 3I og E 4l (se omt,elen af udflugten I9/3).
Forhandlinger - i samarbejde med turiatforeningen i Sord - er indledt, med
DSB - om mligheden for trafikering af den 3 [m lanfe strækning mellen
Sorø statsbanestation og Sorø byetation. Denne getrg vil bestyrelsen ind-
skrænke sig til et henvise til en artikel ef redaktør PouI PeterseD!
I'Yeteranbanen ekal køre i Sorør' i rrBerlingeke Åftenevisrr, tirsdeg den
31. januar.

Jernbene-nJrt - kort fortalt-

Fr.o.m. næste numer bliver denne rubrik en fast tilbegewendende - nJrhe-
der I telegranstil - om dampsærtogr nXt materiel, ombyqninger, ophugnin-
ger. m.v.- redigeret af frimærkehendler p. Thonaesen (adreese - se oven-
for).

Dette nuuuer er redigeret af Erik B. Jonsen.
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