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DANSK JERNBANE-KLUB.
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}lrder og udflugter.

Mødc tiradag 26. eepterber kI. 20 i nTrrfikctatcrncirt. rrdcaol, Tronerr-
len 2, 6 eal, Kibenhrvl V.-
'rsomererr opleveleerrr - qedleraernG! trjerrbonciagtagclterrr fra ind- og
udlond. Ålle er velkonnc ued et,orc, allvel ecr n& irdlcg - fihropprrat,
(A 

-) og projektioneapprat forefirder. Dereft,er oukttg (rc oretåerde),
sant, gelgkabligt ealrær i ilEtat,crne,ril rett,ourant.-

Udflugt, srnalag 15. oktober kI. 8.00 pt Ns;rdboncnn og iLollandtbancr,r(LI).
Den bliver vor hidtil største særtogstur, en tur De bestemt ikke nå gå glip af!
l)rogrammet er føIgende:

Afgang fra l(øbenhavn -H kI .8,00 med
ii'naskine. nr. 582. Det bliver sidste tur, K 582 skal køre, idet den pr.lj
tiI revision og derefter udrangeres.

Mellem Køge og Næstved bliver der tid til et par fotostop ved udvalgte kønne
steder. - I Næstved kobles DIKs egne 2 vogne, NPMB-vognene, bag lå toget, og hastigheden
nedsættes herefter til 6o lm/t. Fotostop ved Storstrømsbroen (Masnedø krydsningssiation)

I Nykøbing I-. overtaces vort tog af et IJ-diesellokomotiv, og kl.llrJJ er der
afgang mod }taribo, ank. irl.l2r25. Her venter IUKs eget lokomotiv rrF,\XErr, og d.er fort-
sættes med dette ad Danmarks æIdste t)rivatbane, I{aribo-Bandholm banen fra 186!, nod
.BandhoIm, hvor middagen venter. (Me«lbrart mad kan også nyd.es).

Efter middagen returnerer vort tog ad den smukke grnle bane med diverse fotostop,
og ved ankomsten tiI Maribo bliver der lejlighed til at se remisen, Iigesom IJ 16 og
Danmarks ældste dieselloi<onotiv vil blive trukket ud til fotografering.

ii.l.t6,l0 går turen h.jemad, og i Nykøbing F venter K 582 ned danpen oppe, parat
til at vise, hvad en K-naskine <iur til.. iil.18,58 &nirorumer vi til København efter en
forhåbentIi"l uforglenimeliq tur.

Da det som nærrnt er absolut sidste gang, der bliver lejlighed til at køre med en
h-masltine, må De ikke snyde i)em selv for denne tur. Iag fanilien med!

Tilmetdelse og evt. middagsbesti)ling ( rris kr.6-l,jo, skal ikke forudbetales)
må være [UKs sekretariat i hænce scnest Lo/lo. (oiro 67] 94, P. Thom-iEien, Strandvej
2ol, Ilellenr,r) . iriser for turen ;EIFa;

For deltagere fra København kr.52,00
r' lloskilde " 28,U0

rr rr " Næstved
rr rr " Nykøbinq F

r 2u,00
, 14,90

" tr{aribo tt I ), r},J.
f'or børn under 12 år er prisen det halve af prisen for en voksen.
For ikke-nedlemmer - bortset fra medlenmers hustmer og kærester - betales et

ei<stragebyr kr.1+,oo, som dog godtgøres ved infureldelse i lll( inrlen I/1I; t<ontingentet
for resl;en af 1961 cr iøvrigt kun kr.Il,oo.

Ved tilrreldelsen tilsendes k,rntrolbillet samt udførli,it progratr, evt. særtogs.rlan.

Rettelser til M 4. Under omtalen af 0LLIs

2lo ;?-m-idste motorvosn er ikke M

M 5 ("Lille Johannes")

22i og
! var

ny
5,

vogne nævntes BL
menM4. -IMM

2J0; skal være
tidligere TKVJ

ft værend.e
I forfalder
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Da rler fra inlionpetent sice cr uds,rredt vl.gter on, at DJI( havde iiil' rå ilike nindre
end 8 lokomotiver og me-ret a1det, Lringes irer en oversigt over, hvad klrrbLen eier, og

hvad den har fået overlaclt ti1 brug elter lån. IUK ariter ikke at l<øbe mere, enri hvarl

øl<onomien tillader.
irJli ejer eet d.amplol<omotiv, der ti-dligere hed ",)l.sterøret" eller "sul<kerqrisen" Det

heder f remlL:!_g!!g DfK nr. I eller "!',\Xl.l", som det oprintielig hed p;i uSJc. Ve<l velvil je f ra
1,1 t6"-a-ETJåIT remisepl-ads i \laribo, og her henstår det nu i bedste stand, køreklart
og codkendt til ,lersonbefordrins, lrykprøven er bestået med glans; nogle uforudselige
vinskeligheder blev overvu.ndet af vort medlem, rnekaniker Guntofte, der rued bistand af
IJs værksteder har udført næsten hele arbejriet med masliinen. Det er en ikke ringe be-
drift at få godkendt et 3J-åri:t daur.rlokomotiv ((rauss f878) til rersonkørsel! En i)røve-
tr.or 2J..ogo-t fra Maribo til l]andholm f,rr}øb fuldt tilfrerlsstillende og vakte naturlis-
vis en del o,rsigt.

D.lK nr. f'(tiatigere ØsJS nr.6) er af StåIvaIseværket i Frederiksværk overladt l[K
til evt. trug. OSB har beredvil-li-st givet det husly i lioskilde; hertil anhon det efter
en tur, ite implicerede sent vil glernme, llfter at uogle af vore mest aktive medlenmer

havde ofret et kolossalt arbejde, først i l'rederiksværk og senere i ilillerød, på at
gøre det kørekIart, kørte det ved egen kraft først Frederiksværk-llilIerød og sener.e

[illerøal-Itoskilde. Det har desværre vist sig, at maskinen er i en sådan forfatning,
at det ligger lalgt uden for mulighedernes grænse at istandsætte den tilstrækkeligt
til at blive godk-ndt, og da den ikke har store chancer for at bestå den lovbefalede
trykprøve næsie år, nå DIK nøjes med at oprudse den og vedligeholde den udvendigt.

-DJK 
nr. 2, der stanmede fra Ea.-ersholt teglværk (0renstein 1915, t00 nrn), blev før

DIKs start overladt den daværende veteranbanekomite af Stålvalseværket. Da de første
veteranbaneplaner (kørsel på teglværhsbaner) ikke Iod sig realisere' og m:rskinen ikke
kan gøres køreklar, har dan lun interesse som nuseumsJenstand. IIIK har ingen- mulighed
for at bekoste no;et på den, ejhetler noi.et sted at anbringe den, og den køt'es herefter
tilbage til Frederiksværk. Den har det sidste halve år henstået i HiLlerød til ærgrelse
og ul"npe for både HFHJ, hvis godsvogn den står På, o8 for GDS, hvis plads den optager.
DJI{ skylder rle to baner tak for udvist tilnodighed!

Af vognmateriel ejer DJK føIgende:
NPMIJ rersonvogn C JL og rejsegod.svogn i! 4I, begge 18!!; Itenstår i Næstved.
HHGU personboggievogn I I,"t"rr"tår i lielsingør' (VuIcan 19Ub)

DSI, personvogn Cy', iele, titlligere l§ll C 20 (I906), henstiLr i r'rster''or1 reuise'

HHJ ;rostvogn D J2, Scaudia 1882, henstår i 0dder'

Endvidere forventes i nær frerritid handel afsluttet om Nl'J A 7' 1..-?. klasses .)erson-
vogn (Scandia IlIf ) , henstår i IJogense. !'ormentlig dan sit:st tryggede l(uirevoln'

DSB har merldelt os, at der kan overlades os s,rorplads i Klampenborg vederlagsfrit.
Det er herefter hensigten at få trans,rorteret ll}irjli-vognen dertil og anvende den solt

opbevaringslokale for ktubbens arkivalier og materialer m.v. samt i mindre udstrækning
til møder.

I sommerons løb har IUK modtaget forskelLige gaver. Fra IIHJ 2 længder af banens

første spor, de hule "bukskinner", rler udskiftedes i 1924. Fra flere baner en del bøger
og arkivalier til klubbens auktioner. I'ra farvehandler;tdamsen malervarer til vort mate-
riel, og sirlst, men ikke minrlst, har nogie af vore medlermer ydet betydelige bitlrag i
form af arbejdskraft og -1id. IIII( l-rringer sin bedste tak tiI al1e, der har hjulpet os

og vist forst,åelse og inleresse.
tr{erl erhvervelsen af ovennæ'rmte materiel er viriieliggørelsen af vor .rlan om etablering

af en veteranbane rykket et godt stykke nærmere,' men neget arbejde må gøres for at bringe
vognmateriellet i brugbar stano. Vi orfordrer derfor aIIe tiI at;:ive en håndsrækning,
stor eller lilIe, med dette arbejrle! ÅIIe kan deltage uden særlige kval.ifikationer. llen-
vcnd Dem tlerfor snaregt tir s. Jørgensen, Blichersvej J,1., ilelsingør.
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For at tage tlet bedrøvelige først: Lre nedlagte baner. Skinneoptagningen på NP,!16 skrider
rasii f remad. '.t. tJf I htrvde man ,tasseret Sne;ere.

RUHJs lilividationsurivalg har h;rft en del vanskeligherier at kæmpe med, så Ean der er
kommet ret sent i gang. Af materiellet er Lrrn Sn 2 solgt til klIJ, ukrudtss;rrøjtevognen til
VLI'J, o,r cu 1 og bivo.ner er alhænrlet til 0IIB ' l)e I små notorvogne overtages midlertidigt
af /etct.sen ir Åibeci ti1 brug veu s.ki,rrneoptagnruger. AIt dct øvrige materiel o,hugges hos
ii.I.ij.ansen, 0rilrnse. ial-,et a1 by ningel er;iret nogeltlunde; iiolsi,ebro oydbanegår'd har iljenune-
v.L,rnet irøbt f or iir. ]oo. o ii. 1-n rlel af sporareale b der, bevares som DSi:-sidespor.

itorsens Vestbaner nedlæ1rges rred ud:ranqen af marts 1962. U.ttcr den guccesfulde tur ,å

lryrurbanei hiiber klubLen at kunne arrangere en r:amptogstul rræste årI llorsens-rtasx tr{øIIe-
i-ir1'r e,r o d-i;ran(1 e -i1 j strupiro lm-rta sli .irø I I e -ito rs en s .

i,arrgelandsbanen indstiller driften tfto-62. i'orsinkelsen af broarirejdet over Siøsund
for)ærrqede banerls leveiirl ncd lf2 år. Der siial onlægges Iandevej ,lå banelegenet Iturikøbing -
i;torisi).jerg. rJn udflugt ti1 r,arigeJ.and neri særto1 på LU er selvføIgelig uncier overveielse' Een
clel Lliver næirpe red damp, da lo,ioruotivet ikke har i<ørt de sidste år og vil være for bei<oste-
li1t aL ;.øre i(ør'eiilart. iien l,l har andet materiel, cier er værd at se på og køre meu.

Jer er flere Laner i Iarezonen. Stræl<ningen Nykøbing-Nysted får næppe nogen lang levetid
son ren godsbane. Siden vor vellylrkede tur på S\\B har banen haft endnu et damptog, tuen det
var ikke så festlilt som vort: Lol<o J kørte -[ra Nysted ned sne:loven til Stubbekøbing. iikkert
den sidste rejse for både nr. J og sneploven.

.illborg privatbaner fik hurtigt kvaler ned NPtrBs danske skinnebus. Andend.agen Etak den

',en albue ud gennem komfuret", som det s;i kønt hedder på værksteds-jargon. Sn ødelegt motor -
kr.28.U00. - NPl,iits svenske si<innebus, der kom til IiFJ, er malet rød og kører godt nok.

Aprolos NI'J: Det blev ikke tit så meuet med dampkørslen son først anta3et. NT.III frem-
førte uogle skolesærtog, medens motormateriel var under reparation. - Åf nogle takstrettelser
frenrik ciet, at i\I'J ikke længere har l.kl., selv om dette står i køreplanen. AJ de to I.-2.-kI.
vogne, ,\l'J hLrvde tilbage, blew den ene o rhugget for et år siden, og den auden køber IITKI Det
er-vel den sidste liupe-voi.n, der er bygget til danske baner (A J, §canclia lgII).

OMB har haft nogle nedbrud af Eotormateriel, og.Loko I har varet opfyret i 0dense til
reserve. EIlers har dei været neget sr:oåt ued damp|ørsel på'privatbaner den sidste tid. Udover
VLTJs daglige havnetoq har kun TKVJ haft nogle skoleudflugtstog og VNJ nogle store nilitærtog.

irFHJ 9 og GDS V og tl står nu for ophugning. Sidstnævnte ueddelelse koE helt bag på
DfK, som havde planlagt en damptur på GDS og IIHGB. - Den lille IJ-naskine, der i et par år
har stået i Hillerød, er nu endelig forsvundet'

Å\N 0NCirii:
DAI\SI( L0[0I{0TIV TrDilN I)B

udgivet af dansk lokomotirrynands

indeholder mange artikler af interesse for
l{eIlerrr rve j 44, ilelIeruP

J0HNBAIi!)-, Itr;.TEjjIL-' FÅ,tiGr-, I}US-, S^D0IIV0GNS-

og andre billetter fra mange lande i Europa sendes gratis imod'

frankeret svarlmvert.
iioteletiketter og frimerker byttes'

tsruno lVittgrefe'
Slotsgade \J, I'redeusborg.

forening
j ernbaneintere sserede.
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AUKTI0N ved Dedlemsnødet d- 26f9,»a der har vist sig stor interesse for klubbens
auktioner, også fra medlemmer udenfor København, er vi blevet anmodet om at bringe
en liste over de vigtigste sager, der var indleveret til salg i klrrbben (hovedsage)-ig
gaver fra banerne og medlermer), fo. at uclenbys boende o; de, som er forhindret i at
konme til Eøderne, kan byde på saqerne. Deres bud må være sel<retariatet i hænde senest
dagen før mødet, og hvis der på dette ikke byrles over, sendes de ønskede sager pr.
efterkrav + lorto, eller de kan afhentes i sekretariatet (il.lIerrrr !'rimæricehantlel,
Strandvej 2ol) tirsdag-fredaa kI.Io-17 eller efter nærrnere aftaie. Der er intet salær.

JubiIær:msskrift: Amagerbanen l9t)7-I7, lo sider.
do. i'jerritslev-Fretlerikshavn Jernbane 1899-1949, 42 s., ilI.
do. Hads-Ning Ilerreders Jernbane 1884-1909, 42 s., i1
do.
do.

" I88tr-1944, 16 s. , il
'f 1834-1959, 24 s., il

6. do. H.orsens-Tørring Banen l89f-1916, 24 s.
7. do. Høng-TøIIøse Jernbane 1901-f951, 12 s., iII.
8. do. Lolland-Falsterske Jernbane Selskab 1874-L924, 106 s., ill.
9. do. Næstved-Præstø-l"lern llanen I!00-1925, 46 s., i1l. (sjæIdenl)
lo. do. Skagensbanen I890-f9lu, 8 sider, ifI. (S.iældenl)
11. do. Sydfyenske Jernbauer 1876-1926, 16 s.
12. do. Thisted-Fjerritslev Jernbane l9n4-L954, l0 s., iIl.
lJ. do. Troldhede-Itolding-Vejen Jernbane, L9I7-L942, 48 s., ill.
14. Komplet sæt edm. billeit,er fra Præstøbane., (ca. J00 stk.)
15. DSBs sonmerkøreplan (den røde) 19J6.
16. Fabers Rejseliste IQ2l.
17. DSB tjenestekøreplan 1960 (souner), kpl., IÅ, lB, 2 samt l'I.ts.
I8. IA og Its 1946, 2z 1947.
I9. " årsberetr.ine l91o/11.
20. " Lærebog i ,\laskinvæsen for Lokomotivpersonal.et, L9O9. 1?2 sider, ill.
21,. " Darnplokomotivet og dets iietjening 192j. 2 bind, 184 s., 427 ill. S,rm ny
22. r' Ordresamling Serie F 19dti, 690 siOer. VeIho1dt, sjælcienl
2J. Signalreglement for -i'rivatbanerre .l 916, iIl.
24. Aalborg .Privatbaners tjenestekørectan 1!2/.
25. i,'abers Rejseliste 1!,J!.

Sidste: På et bestyrelsesnøde vedtog tllU at forære iUi( lostvognen D j2l
L).2J.a:ug. foretoges rrøvekørsel med vort lokonotiv F,\X.l! på liandholmbanen. Det vakte
stor orsigt i Bandholm og i rien lollandske presse, og prøvekørslen forløi; fuldtud
tilfredsstillenriel ii. Guntofte var Iokomotivfører.
En større'rredningsaktion" iværlisattes for at Levare GDS C 40, landets minriste -)erson-voiin. På Politikens bai'sirle (jli}) sås en artiftel on vo:nen, og man o rforilrede inter-
esserede til at give et bidral. Sekretariatet modto; adsl;illige henvendelser og titsa;n
om kontante beløb, og vi er herefter nødt til at købe vo:lnen, selv om de indkomne be1øb
Iangfra dækker købsprisen. q__tq_SLEC!_!, og den vil ved forst givne le,jIigheC blive
kørt til vor sporplads i Xlampenborg.

Literaturanmeldelse: Fra England har vi modtaget et lille hefte, "Danske industri-
Iotom@-f-Effide"oo.,e.iiqtoverstørstedelenafdemangenorEaI-ogsrnalsporede
Iokorotiver, der siden 1864 har været bcnyttet her i landet. Oversigten omfatter godt 2JO
lokomotiver og indeholder 12 fotos. Den vil kunne købes for ca. lir.6,.)0 fra llr. D. CoJ.e,
Scarsdale Villas, London W.8. - Ilvis der er interesse for det, vil lUK udarbejde et sær-
li.rt rettelsesblad.
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