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arbejdstog p& etr:ækningen {rbvadbro - Ferup. (Za/A-rcat). }.I".
130 + 8 DSB Th + DSB Pb + IKVJ C 21. (Foto: poul Skebye Rasruasen).
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rrstubbekøbing-Nykøb iug-Nysted Banen[.

til kørsel efter følgende plrnr
efg. Stubbekdbing kl. I0.25
enk. Nykøbing F.
12.15 eD!. B.
ofg.
- 14.26
afg.Nyeted
r
- b.
onk. Nykøbing F.
18.00
BttE.t & o ankongt til/afgang fre fiVesterakovpovilloneun. ! = efgangetiden
festsæEt,es under udf lugtin.
Tilelutninget,og: fro (dbeuhovn H. kl. ?.30 (tog 115), fre Næstved kI. 8.46
(forbindelee fre Slrgelee/Fln-Jyllcnd) - onkomet Nørre-Alslev kI. 9.lI
(ekstraordinært, atop). Reserveret SNNB-rutebil Nørre-ÅIeIev (afg. 9.15) Stubbekøbing. Efter udflugtea vil hjenreJse; bl.a. nod Københayn ku.ne
eke med (t,og 144) afgong fra Nykøbing kI. 18.35. (se iøvrigt rTogplanr og
trDonmarks Rej sef orbindelaer,r .
)
Pris for deltagelee: (Stubbefobing-Ny&6bing-Nyated-Nyknbing) Dlf,-medlerner kr. l0r-, ikke-medlemer kr. l2r-, kvindelige p&rlrende og bdrn kr. 6r-.
EjEETog)

.2

Afgift for bustransport N0rre-Årelev-stubbekøbing Isr. zrbc. Grupperejse
for deltegere fra kobcnharmsområ,riet a,rrongerea: Kobenhavn-Nørre-Å1slåv/
Nykøbing F.-K0benhavn kr. 19r50. fvrige dertaqere henvises til at benytte W-biIlet. Bindende anmeldelse eker ved snarest oq senest den f8/s at
indbetere ovennævnte bpløb (ærLogf n,-tebir/evt. gruppæ)
pa po'stgirokonto 67894, adresseFet P. Thomass
på
bagaiden of talongen onfø
eaterakovpovillonentr, Nykøbing
ice _
forudbetaling)
ad kan iovrigt indtages saiusre sted.
I:P.
itgg"
Tilmeldeleen vil blive bekræftet ved tileentielse af kontrolbillet, evt.
I'liddegepladebillettt og instruktionsskrivelse. SilNBrs anmeldelse af arbejdetoget vil blive uddelt under udflugten.
son det, frengår af nedenst&ende, vil det blive sidste muligherl for køreel ned personførende tog på. strækningen Nykøbing-Nystect. op"rr,g""ingen
vil blive eåredes: damproko o (rsro) - G 66 (tcre) - r.rp t -'lrp z (tefige
DSB/IJ foistærkningsvogne. Der vil undervejs btive ejort
]9??)
holdt 1
for""!.fot,egrafcring, såvel på fri etræIcning, som på stationerie.
I
stubbekdbing og Nysted forevieee værksted., remi"er m.v. Her vil også de
enkelte vognQrper kunne besigtiges.

str'ækningen Nykøbing F.-Nyeted, er irbnet for drift, ,t"r, 15: december r9r0,
medenc atræknipgen Nykøbing F.-stubbekØbing først åbnedes den 26. nraj
l9l1; den sa^ulede driftslængde er 44rz kr.. Banen har fællesstrækninq Nvk6bing F.-Nageleti over Guildborgsundbroen merl Lollondsbanen (u). n"o"r,"
hovedepor er enlagt med 22145 kg ekinner, enkerte strækninger er senere
udvekslet med 2?r55 kg ekinner. Banen er uindhegnet - og alørste hastiq_
hed er - med visee indgkrækninger - 7o b/t. Banen har excl. Nykøbing F.

lI betjente etetioner og l0 ubetjente trinbrætter. SNILB har siden sin åuning heft ator betydning for tronsporterne af eukkerroer og effald til og
fro euklerfabrikken i Nykøbing F. Disse trensportcr afviklås i lobet ef
ca. 3t rn&ned i tiden fra l/tO-t,il f5,/I uect særlige iiI anlertningen indlag-

te godst,og freuført of daoptokomotiy. Vieee ændringer i sukkerfabrikkens
nodtegelaesforhord, bl.a. påvirket af 'rfugleflugteiinien',,s bysninc. har
nedfØrt, ot' diage roetranaporter har fundet sted i tr (rsoo/oiy ro"'"iaete gang, hvilket i yderete konsekyens er medvirkende til at Nysted-strækningen n& opgives fr.o.n. 28f5 d.&. for per.eontrofikkens vedko.'rnende. Udenfor roekaupagnen ofvikles qodetrafikken ned benzinrootorvogne, peraontogene køree norzert ned ekinnebuaser. r drifteåret r9s9/60 ioråtoge" p&
SNNB 278.989 rejeer, og der tronaporteredes 24.779 tons gods.
Yed driftena påbeglmdelae onskaffedea 5 damplokouotiver, 6 personvogne
(herof t,o fire-oksrede), I post- og rejsegoåsrogo.e sant g0 godsvogne. på
aenere tidcpunkt,er onskaffedee yderigere 4 danpLokonotiver (se ',{.-Bayr6
bog: Loconotivea of the Private Railvaye of Dennark), sarat 4 god.svog;e.
r 192? nodtog SNNB fra rrrriangelrr, 0denae tre benzinnotorvogne med tre
t,irhirende p6hængevogne, ydeligere eGE motorvogn reveredee i lszg, og i
1936 overt,og bonen fra DSB en Me-vog:n, efter at, en af de først teveråde
uoton'ogae var udrangeret efter uraia'(u a). r rsag ieverede rrscandial
t,o ekinnebueeæt (su+sp)r oB I l-gs] f§,z e"o §r, een sp (uden re.js"n"irita"riog), eant to sb. To brugte peraonvogne onskcffedee i rgSg/sg. ("" .rrr.
b).
Pereonvogaene, e&vel poat- og rejeegodsvognene fra benene åbning, eom pllhængevognene frc tg27 er
i banena eje, de er enten udrengåikke længere peraonvogne
rede eller eol.gte (de to flre-ekslede
A I og 2 er nu IFIIJ El
og 58),
Nuverende nrllende rot,erielr ...............
(se næat,e eide) ..........

-3(s)
(a)
(s)
(z)
(s)
(z)
(s)

da^mplokoaotiver: 3 r4r5
benzinmotorvogne: U trsr+rtr (a)
akinnebuguotorvoglel So t0rIIrI2
perronYogBe: Mp Irg (!)
skiunebuep&hængevogae: Sp l0rIlrl2
rejeegodavogne: G 66r69
ekinnebuerejaegodsvognel Sb l0rtI

anu.:(g)- M 5 er
c 225rHBS C 5.

DSB Me

85. (!)= Up f

(o) godsvogre, luklreder
7
, åbne: Pf
2
åbner Pj
7
åbne: Pr

gd ?0-75
r80-136
156, I57
300-806

Derudover forefindes t,o eneplove,
en renseploy, en værkateds-eant eu
epry'jtevogn.
er EY C tz+/w C 104; Mp 2 er HBS

er indstillet i eouem&nederne - genoptogce til eept,erber/oktober.
tUernbone-bladet'r og en krede ef IUK+edlener i Jylland arrongerer
etr
udflugt, søndeg 18. juui på Horeens-Bryrup-sitkeborg jernbane (uss). xærmere oplyaeinger vil frerkoøe i Je nbane-blodet, rr. +f 6l - og vil kunne
givea p& UfK'a ekspedition fra beglmdeleen af aaj allned.
DJK vil eventuelt arrangere en deuongtrationskdreel på 0&I af dcnne b1nes
nye noteriel; dette Brrengenent vil ligeredea finde eted en juni-s6ndag.
Møde-vlrksomheden

Meddelelser fre bestJrrelsen.
Foreningene første ordinere generolforseuling ofhottltes neadag den 24.
april. Foru+ndenr lokonotivfyrbøder Svend JØrgensen indtedt,e ned eu ovcrsigt, over foreningene virksonhed og omtelte - nedlensterlet, der pr. Bl/B
vor 175 - foreningene nide- og udflugtgvirkeontred:
tre udend6rc og to indendøre crrangenenter ned iort 284 og 128 dertagere - sia og B. chorftt zene delt,agelsc i sragelse Model-Jernbaneklubrs l5-åra jubilæuosctævne,
hvor Danek Model-fernba"ne Klub havde indbudt til stiftelee af en rsa,måuelutning ef dangke nodeljerrrbaneklubber og jerrrbaneyeEncr, - nævutc ot
hon ikke hovde noadot til at, træffe nogeD afgorelee om IUKre indtreden I
en eådotl orgcnisation - var iøvrigt personlig utilfreils ned kontingentordningen i ee*eaelutuingen, der uedfdrte, rt f.ekr,. IUK aed r?5 nediemcr
og e&ledes ned et indbetelt kontingent p& kr. l?5r- (r tr. pr. uedlen) på generolforacnlingen blot ville ia een gteme nåjagtig
lille klub
"o vilkår,
p& l0 medremer - virre i&ke anbefale Ilrf,.re tilsrutning-på"or
diase
men frenhævede, et IrrKrs beet;rreree iøvrigt altid vilre være villig til
at, sanerbejde ned n. j.-klubber, ellvel de i - som udenfor sa,nmenslutningen.
Næatfomanden, furdmægtig cand. jur. Birger lfilcke fortsettc ued ea geineogang af foreningena fremtidige arbeJdeprogra,E - nævnte evisootalen ef
DSBrg ofelog p& sor0-pranen - et bestyrelsen havde taget kontakt ned flere privctbaner, der ikke var uvirlige overfor mveteron-prenerncr - at n6
vilre fdlge BBgen pp når det officielle svar indl6b, og aåfreut, det,te
virkerigt var negativt. sekretær, oend. jur. F. Heruind fik herefter ordet,
og kritieerede i et langt indlæg bestyreleene hidtidige diepoeitioner praktiske og 6kononiske - såvel udfomingen rf lovene, der atod overfor
afetenning. En række nedlernmer hovde herefter ordet, og udtclt,c eig til
gunst og ugunet for herr Heroindte indlæg. Efter en'ti-uinutters
ee af generalforsamllngen, og efter at en rælcke ikke-medlenner havde
"iUrya"tiorladt generarforsanlingen, beevarede næatforaonden herr Heraindrr sprrgrm&r og afviete hane kregepunkter. yed den påfclgende efateaning o.-r"itagelse ef t'forrtreg tir love...r' tirtrådtec diese (ued oindre ændringer)
ued 40 stemtrer for, 3 stemer inod, nedena I0 undlod of stenmc. Den nidrertidige besQrrelse, suppleanterne og revieorerne velgtee herefter for
den komende periode, dog eåredes, at syend Jørgeneen og Birger wilcke efter førgtnæyntee eget 6nske -'rbyttede rorler'r i fonoandr- og næstformendeposten. Under eventuelt freusattec en rtkke foralcg og insker bl.o.
meC henelm til nedlensbladet.
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Nrr kort

fortalt.

DSBr Mx I0lI, !Qf!r l0I3 og l9!!
nu leveret og indset i driften (ZSh).
""
Soutlige lokoe disponeres a,f I. distrikt.
Mh 014, 3I5 og 919
leveret, og indsat i driften (ZS/+). Leverancer er
"r
dog p.t. eåaddeet grondet,
etrejken.
,Trektionerietenrr koa ejourføree. (N.n. en rrække da,nplokos er heneat i
den seneste tld - Een der er ikke foretaget egentlige udranqeringer eiden
vi brr,gte vor trliste,t af L6f2 d.&.).
Sidete nyt tt! D 871 er nu reserveret rUernbanemuseettr.
Privatbaner: OILI modtager medio moj d.å. to dieael-hydrauliske motorvogne
diffi'ffig
pr aont io pe"sonrosne OIU BL 22g og 280. Materiellet reveilMaechGnenbau Kiet'r (uax). uoI;Fil@
;;;-f
iå-"ty".t med to poo hk.
"i under vognbundeni perl2-cylindrede rrDentz'r-dieeelmotorer, der er anbragt
aonvogn€ne er i udseende identieke ned tyske forbundsbanerrs (DB) "Nehverkehrsrogentt, de er de oge& nuttner 26 og 27 - i forlængelee af en ordre lI.K
hcr modtaget fra DB p& 25 sd.danne yogne. SåveI motorvognene son personvognene er 2614 meter lange, de førstnævnte har foruden rejseqodsrrrm - 66 eiddepradser, de gidstnævnte ikke nindre end 84 siddepladser. BL 22g og 230 vir
blive benyttet i de gennerngående løb København H.-Nykobing S., hvor 0HrI
skylder DSB en cnngde rrkilometertt, da sidstnævnte atyrelse ikke har villet
nodtege OHJre Yoqne til Iøb på København/uofUæn-strækningen de sidste par
år. OIU påtrenker iØvrigt at lade sine nunærend.e to nyeste rrtrrrckrr-vognl
OtU C 220 og IITJ C 34 rrr4r'mesikretr, sriledec at de otter kan gå i Københavnløb.
MaK ekulle have Ieveret ovennævnte nateriel i slutningen af Ig60, men leverancen forsinkedes indtil nu. Da 0Il, 24 (som meddert i I{ 2f6l) nødyendigvis måtte sendee tiI revision (fo;;f,iles af centrelvrrkstedet i Aarhue),
var OHJ i en vangkelig aituetion før p&ske, hvor man måtte gribe tit danpreaerven ( n eSZ)i Ua.K tratlt,e de hjæIpende til, og har uatånt et 5?5 hk
ciiesel-hydraulisk rrdemonetrationslohonotiv" (l{aK 500 c03), som vil være i
drift på OIU indtil Mo 25 og 26 leveres.
(Oet her omtalte nye OHJ-nateriel vil eventuelt blive tlemonstreret for
IlfKts medlemmer en søndag i juni).
HFIIJ he'r hos lllo.l(' Kiel bestilt et 650 hk diesel-hyrtraulisk loko til levering medio 1962. samme bane vir i juli d.å. modtage en ny rancer-traktor
(nr. a) til brug i llundested, den bygg"" af maskinfabrikren "Cerl Høllerrt
i NagbøI.
,l'/s oe danske sukkerfebrikker her solgt damploko B . (xraus/bygnenr. 6g0r/
-å.r I9I3) til en gruppe IUK-nedlenraer. illaskinen er flyttet fra sit tidligere virkeouråde Højbygård sukkerfabrik i lloleby til Sax:rjØbing for konservering a.n.
Hedehueenes skærvefebrik har solgt sit, toko ,skjoldrr (iiraus/uyggenr. 6g89/
-ar t9l5) tif A/S Det donske Ståivateev,.er\.
Sidete nyt IJJ Lledlemmernes opærksouhed henledes p& iiobenhevns Sporvejes
kovorkade-kdrsel ned gamle og nJre sporyogne og busser i onletining af s0året for koremunens overtagelae af sporvejsrrriften i Kpbenhawn. (r,orcaq
(;'-tli:rrr)
9:g-l!- _rgl-d.I:_: "" nærmere i dagspreesen).
Dette nurmer er redigeret, af Erik B. Jonsen.
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