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Turen ad godsforbindelsesbanen d.en 29f4 blev, son tlet nåtte
forventes, eD sucess. Der var nødt ca. 150 deltagere, og som sædvanligt var vejret fint. Der var fotostop ved Csterport reøise
og ved lerssen. Toget nFtte forstitrkes ned 2 Cv-vogne, og så var
der god plads. I Frederil<sherg rebrousseredes under negen opsigt,
det er ikke hver dag en Q-moskine tager vand der. I det hele taget er det vist il<ke tidligere sket, at der er ud,gendt særtogsanneldelge ned Q I00 t. Det var interessant at se de strækninger,
hvor der ellers ikke kører persontog, navnlig l-rarrestrul>Damhus.
nfter indrangering tiL rndt. bod overnaskiningenisr Einar Ilansen
os velkomren, og vi blev opdelt i hold og beså hovedrenisen og
værkstederne. Det trar gIæriet bestvrelsen at se, at der var lige
stor interesse for gamn,elt og nyt, lige fra G 602 til de sidste
lfh og IIx under reparat,ion !
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mødt 63 nedlenurer. Ingenior Linddirigent. Efter at fornanden havde aflagt detallieret
beretning, fortalte Sv. .Iørgensen om restaureringsarbejdet i 0sterport
og Klarpenborg. Maekinnest,er Guntofte, der var nødt op i anledning af
nuseunsbanena forestående Åbning, fortalte fornøjeligt on arbejdet i
Haribo. Så forelagde kassereren regnskobet, hvorfor der blev givet decharge. Til bestyrelsen valgtee afdelingsinqeniør ved DSB E. 0. Thorkil-Jenaen og ilen ene af vore hidtidige revisorer PouI Skebye Basuussen, da Erik B. Jonsen og trafikkontrollør A. L. Parbøl ikke ønsl<ede
genvalg. Erik B. Jonsen fortsetter dog son best,yreleessuppleant, ligeson Å. L. ParbøI har indvilget i at fortsætte son klubbens konsulent i
BuseunsspørgsoåI. Soro ny revigor valgtes N. Bonnesen og son revisoreuppleant Vagn Lindetrsm. De øvrige bestyrelsesmedlerner fortsætter
son hidtil.
TiI punktet "eventuelt" på dagsordenen var der overhovedet jkke indkourmet forslag. Ud over den tilbagevendende diskuseion for og irnod
listevalg frenkom ingen l<ritik, og generalforsanlingen blev afviklet
i ro og orden, ikke uindst det gode forhold, vi nu har til Dansk tr{odelJernbane Xl'rb var bidragende hertil. Et enlrelt Eedlen stente nod bestyrelsen, uden dog at give nogen begrundelse herfor. Der blev besvaret nogle spørgsuÅI fra nedleomerne, og til slut viste Chorfitzen
sin filur fra GDS-turen. Den vakte alrnindeligt bifald.
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Troornesalen 2r 5 sal. Erik D. Jonsen holder foredrag on evenskc li-

treringer og bagefter afhol,lcs auktion.
Efter nødet er der som sædvanlig lejlighed til
en kop kaffe eller tc.
Mug

at snakke jernbane over

euosbanen

[G;iffi:B;;af,oln Jcrnbane åbnes pinsedag 9:g-19/§. Der kørea herefter
2. pinsedag og søndage i sooneriid;;:--Foreløbig køreplan:
r0.30 13.30 15.20
MÅRIB0 af
BANDIIOIII af
t I .05
I,t.00 16 .50
Trekkraftproblenet er foreløbig blevet Iøst ved, at vi lejer SNNB 3 i
lourer, da vi af driftshensyn er nødt til at bavc cn reeervenalkine.
Bverkcn nPaxes søsterrr eller GDS ll kan nå at blive i forskriltaneaeig
atanrl .

Til tog- og atationatjeneste på uuseunsbanen asges nogle red1eEEer, der
vil nofre" nogle eøndage på at være brengepaarer, togfører eller etatiI: PouI Skebye
tionsneetcr. flenvendelse heror bedee rettet ekriftligt
Raeuuescu, Ny Ordrup SidealIc l, Charlottenlund.
pt banen blivcr:
lilletpricerne
dobbclt
?nkeIt
Barncbillet kr. l rkr. 2,-'t Tillægabillet til
Vokaenbillet - 2 r- 3r-' f kI.: kr. l,tillrgabillet
til I klaese
pÅ
kun
ekal
købea
stationerne,
Dilletterne
kan lsses i togene.
Deevænc vil dct vare nødvendigt I starten ogaå at opkravc diese bilIetpriscr for klubtrenr nedlenner, men det er bcatyrelscns hrlb, at bancns
drift hurtigt viI kunne tillade fri rejse for medleunernc.
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il<ke at få KSB C 20 færrlig, så den kan være ued til
åbningen af MRJ, Een vi håber, den kan blive færdig i sonmerene Iøb.
I stedet har det lille arbejdshold koncentreret sig on GDS C 40, der
gerne skulle nE at være med til ihningen. Der er navnlig neget enedkeiarbejde tilhage bl.a. ned nontering af bænke g.v. KSD C 20 er under
opmaling, og oår C 40 er ferdig, skal der Eonteres bænke og inventar
i den. For at de, der har lyst til at arbejde, ikke skal have direkte
udgifter heraf, refunderee billetprisen Bybanen-Kl. (kr. 2,30). Der
arbejdes i Hlarnpenhorg 1ørdag eftetuiddag og søndag formiddag.
I Varibo har arbejdeholdet under maskinmester Guntoftes ledelsc fået
et par rnegct fine vogne ud af de to MM!-vogne. NEJ Å 7 og TIHJ D 32
pudses op udvendig, og si er de 4 vogne drifteklare. Blåkildevognen
stod i nymalet stand i flobro i pfisken og kan anart veutee til llaribo.
laukevognen fra Ilorsens Vestbaner, q 16f (tidl. Horsens-Juelsmindc
Jernbane S 13f), fdr vi til sooner. Den først tilbudte pris var abeolut rinelig, men handelen kunne ikke gB i orden, før der havde været nørle i Iikvidat,ionsudvalget. Ved velviLje fra dette og indsate
fra Ilorsens Privatbaners direktør, fik vi vognen endnu billigere - og
tilned drejeskiven i Tørriug i tilgift:
- De).tagerne i EV-turen i januar vil huske den, den blev i 1929 onbygget fra sural- til nornalspor, da
Tørringbanen blev onbygget og forlænget til Thyregod. Der er god brug
for en drejeskive, dels er det en ekstra attraktion, og EFaxen ller nu
bedst ud, når den kører forlæns.

Y:-! russr- e!-9I!:rl r:!i !c.
Til anhringelse i I{SB C 90 søges 2 eaule gasl;-gter af typen vist på tegningen. De er ca.
1
50 en Iange og forsynet nctl cn stor glaekuppel. Vognen har oprindelig varet udstyret rned
ca 5c.cq
3 srldanne anbragt i tagrytteren. Itledlenø'er,
der evt. nått,e vide, bvor sfdanne lygter findes, bedes give rneddelelee herou tiI: Svend
I
Jørgensen, Blichersvej 5, I, Ilelsingør.
J
Pd given f oranledning skal det metlrleles, at alle nedlen'ne'r trar adgang
til vore vogae p.l Xlarrpenborg station. Uedlenskort skal uedbringes og
pÅ forlangende forevises for DSB-personaLet. Son regel træffes eet eller flere bestyrelsesmedlenrer på arbejdsboldet.
Santidig skal det me.ldeles, at nedlenrskortet, ikke giver adgang til at
færdes overalt pÅ Klanpenborg etation, nen kui-Tit aet Epor, DSB ind til
videre har overladt os.
I

!geclg:I.d:lge
0.S. Nock: "The Railvaya of Eritaira",224 sider. Pria kr. 6,-.
(Tilsendt fra P. Ilaase & Søn)
Bogen ekildrer de britiske jernbanera historie, derea driftsneteriel,
eikkerbedstjeuesten o.s.v., og giver i det hele taget et godt tværsnit
af engelske jernbaner. Bogens 49 billeder giver et indtryk af banerne
før og nu. For den, der skal en tur til England, kan bogen anbefales
son introduktion tiI de engelske jernbaner, og hos andre læeere kan den
skabe interesse for jernbanerne i tiaditionernes land, England.
Bopen or MIIB er udkonmet
52 sider, indeholdende 24 illustrationer,
oversigtskort, sporplaner D.v.
(+ porto kr. 0,20). Beløbet inrleættee på postgiro 6?3 94
Ili:_!l:_§-,!!
P. Thonaseen, St,randvej 20I, IIeIlerup. I aIIe ekseuplarer, der købes ad
denne vej, er der indlilæbet godsfrimærker og billetter
fra NPMI.
Bogværket or de gvenske jernbaner (ae II l/aZ) er blevet solgt for kr. 152,-

der var højeste hud.
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ved Gribaø, l88I
loko III, Græsted 1890
loko [V, ca. 1890
Ioko II (dampvognsmaskine), Græsted ca.
Gribeø trinbræt, ca. 1909
GDS-atationen i EiIlerod, ca. lg20
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Sentinel daupvogn, Hellebek I926
EIIGB 3
0dinshoj trinbret, I907
HEGI 4
Ioko HHB 4 (eenere cDS II), I9O?
De tidligere udsendte 16 kort haves stadig pÅ lager (ae V Z/eZ). Pris:
kr. 1,- + porto (kr. O,15 uauset antal)
lI:-]aU.
Da en del nedlenner har_ givet udtryl< for, at vort rnedlen i 0dense nitt,e
tjene tykt J,å dc i M 3/62 nævnte fotos fra de fynske jernbaner, skal det
at prisen kr. I0,- pr. stk. er den pris, fotografen forlanger.
:::::r"",
Fra Polyteknisk forenings ForIag ueddelee, at man har overtaget nDanake
Statabaners Danplokonotiver 184?-I959" (Steffensen, Gregersen og IYienecke) i kournision. Forlaget tilbyder klubbens nedlerrer verket til
!I: !r: qg4 lilIæg I + kr. 0,50 i porto. (Tiltægget alene kr. 1,50).
i;aB;i;IT;E-[ii-i[E-til
postgiro 94? IO, Potyteknisk Forenir:gs ForIag,
0ster Voldgade 10, Ksbenhavn K. - DIK-nedleoenuuroer skal saotidig opIIEGD 2
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Det forventedes, at atrækningen Nf-N5'sted helt -qkulle ncdlægges i år, oen
ved energisk indsats fra Nysted konmune ur.fl., lyt<kedee det, at fl alle
konmuner tiI at garantere for banen tiI 1066.
Også for st,rækningen Nf-Stubbekøbing er der ydet garanti tiI 1966.
OMD har stadig l<valer ned sit notorrnat,eriel, eå for tiden køreg der med
danp de fleete hverrlage.
Den lrL/d afgik følgende Iokomotiver til Sorø for senere ophugning i 0dense:
P 916 - P 919 - C 701 - F 460 - r'468.
P6 llonnark-Flborg ruten er M7lF "Ir{ourark" ude af drift en del af maj nÅned
på grund af eftersyn. n/F "GIyngøren afIøser.
Pi, 27/5 nedlagges føIgende stationer, billetsalgssteder og trinbrætter:
EngIerup, Fjenneslev, Frederikelund, Rislev, Tyvelae og Vitkinge. Pr.
L/7 nedaæLtes EDb billetsalgsrted til trinbrot.
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over IIJKs netllenner aqtes utlsendt med næste nur,mer af 'lln
::ii!","r""
En lokonotivlygte er til salg for bøjeste bud. Lygten kan beses i Xlanog søndag forniddag.
;;;[6;A-i;;ti-g-E?terniddag

!ir,iir..r=-r:!!s]er,
ai sekiet,ariaiet vil

være lukket i juli ur6ned, nen at korrespondance 1ejviI blive besvaret.
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Dette numner er det, sidste "Ur, der u<lsendes inden sonretferien, og bestyrelsen onsker nerllemmerne en god ferie. Samtidig skal vi gøre opoærksom på, at der hele sonrmeren vil være nyt fra D.IK i ".Iernbane-Bladet".
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er rerligeret af Poul sliebye Rasnussen
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