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DANSK JERNBANE-KLUB.

u S/52

Lalgelands,banens motorvogn u 3 (ti++----g-+++ foto-
graferet i Spe+eb-ieæg, d,en 8/17 1959 (rfn foto).

Møder og udflugter:
Søndae den 26/8 arrangeres udflugt med særtogs-
kørse1 på Langelandsbanen (". side 2).
Lørdag. derl 8/9 besøges remisen j- Fredericia der-
efter ho1des medlemsmøde ("" side 4).
Ntandag den LO,/9 kl . 20.OO afholdes medlemsmøde iItTrafiketaternerr, Trommesalen 2, 5. sal, Københ. V.
Der wil bJ-ive muJ-lghed for rnedlemmerne ti1 at wj_se
fiJ.m og J.ysbj.J-J-eder fra sommerens opleveJ-ser. Der
ho.ldes auktion, og som sædwanl1g er der tiJ- slut
lejlighed ti1 at få en kop kaffe e11er te.
SøndaT den 76/9 er der bestilt særtog over stræk-
ningen Odens e-Ringe-l'åborg-Ringe-Swendborg-Nyborg.
Toget fremføres af SFB 33 (nu TKVJ 13O).
(tr side 2).



Sørrdag d.en 26/8 arrangeres udflugt ti1 LangeJ.andsbanen:

Afgan6 fra Kh 8.35(to8 2)) tLL Korsør. Herfra skib ti1 Lohal-s
og-bui tl-]. Rudkøbiag. Særtog afgang Rudkøbing 13'30 ti1 Spods-
bjerg og retur tiJ- skrøbe1ev. Herfra tiJ. BageDkop og retur tl.I
Rudkøbing. Bus af. Rudkøbing L7.3O vj-a I-ohals-Korsør. Allkomst
K-h 21.55Foe Zo) .
særtoget 

-på 
IamgelaIldsbanen rprarrgeres såIedes: M-C-C-I.I. End-

videre opsti11e" på Rudkøbing eII togstamme tilkoblet damploko
nr. J ti1 fotograferint.
Ombord på, s/s rrMjølnert,, der besejler ruten Korsør-Loha1s, firr-
des restaurant.
Pris for de]-tagelse 2 fra Kø og fra RudkøbinE
(kun særtogskørs1en ].and . Tl1me1de1se sker
ved at l.ndbetale be1øbet på postgirokonto 1173 80, Mogens Bruun
LlndehøJen IO, Vanløse senest d,en,22/8. Postkwltteringen skal
medbriuges og vJ-1 i toget (trfrw. på Rudkøbing st.) utJ-ve ombyt-
tet med bi].1et.

Søndag aer^ 16/9 arranteres udfJ-ugt på Sydfyenske Jernbane:

Københawn H af 8.)5 $oe 4) Dampsærtoget på SFJ oprangeres
odense' .... alr 12.oo sållaes: roto TKVJ 13o (ti-ar'
Odense
Ringe

.. . . af 1,2.15 Særtog

.... an L2.5L

.... af L2.53

SFB 33,/DSB DF r3o) samt 4 stk.
2-a-tcslede personvog,r.e og L 2-
pkslet pakvop. fra de nordflrn-
ske privatbaner (svarende tiJ.
SFJs sidste 2-aks1. -Y9*9):---fr;-116;-tri;ee -oe-få5o;e- E I ana:-
ser toget ved a11e stati-oner
og trinbrætter. På øvrige stræk-
ninger standses ved enlelte sta-
tioner.
D; ;- ; ; s; s - å;;anEe ;6 t - -r;-1 1e { - -
spisning i Fåborg. Såfremt De
ønsker at de]tage herl.' bede6

Rfueee ..... aa 16.5I
ninse ..... af 17.O8
Svendbore . an 17.48
Svendborg . af 18.2J

Fåborg .... af L5.5O

9e ! ! g -3!Igr! -E lcPå-c1re5er! e! :
Pris for de]-tage].se i den:re tur er for rejse fra

Fgtr kr - 2kr. 5O,OO. For reJee fra Odense !++-NvDore-Is+ +r.- z'1 'yu'
Tllmeldelse sker vea e ue:'øuet På
postglrokoo.to 573 94 P. Thomassen' Straldvej 201' He.].lemp'
postkvitteringen skal- medbringes på turen og vi1 i toget hhv'
på odense st. blive ombyttet ned billet, ligesom særtogsanmel-
delse vi1 bJ-ive uddelt. Mød derfor 1 god tid!
Vi skal- for medJ-emmer, der ikke rejser fra Købenllawn, gøre op-
mærksou på, at der tI1 den tid J.g€n er veekend-biJ.J-etter' Dog
kan medll--er fra Roskilde med fordel deltage i gruppebillet-
ten fra Københavrr H.

Københavrr H ao' 2).72

Med frM J/62" tøl.3er de to første sider af en fortegnelse over
DSBs person-, post- og rejsegodsvogne samt motorvogne' De to
sidstå sider af fortegre1Åen føIger med 'rM 6/62" '

VeJ.J.J'tlg B&S (strækningen Rlngkøbing-Skjern) er fra 1/8 nedsat
tiJ. trinbrædt uden sidesPor.
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Lanee ]-andsbalen:

--JÆæ/ro 
1911 både til spodsbjerg og Bagen].op. Havneba,'e

i Bagenkop, men J.kke i spodsbjerg. Des,deD havnespor J. RudkøbJ.ng.
Færgehawnea for _sydfyenske Dampsklbs selskabs J ernbalefærger blev
først anJ.agt 22/5 L)26. De første planer orn en Jernbanre fa krrg"-
la,d frenkom i 18JJ, da sFDS vi1le anlægge ,en smareporet Jernbonei landevejsgrøftenrr fra spodsbjerg til RudkøbLng. Der var oprinde-
1ig også planer fremme o,o e,, ba,e Rudkøbing-Loh;1s. Disse planer
blev først opgivet a 19i3. LB har fra atarten traft 1l stationer 4edfuld fokal betJening; ingen af disse er lukket. Endvldere var der
fra starten I trinbrætter (Snaremose, Vindeby og Broløkke; sidst-
nærrnte de].vis betjent sotn B & S 1928-19J2). F]ra 1926 t]-t 1950 op_rettedes t offlcielre trlnbrætter og et uofficelt (Kastanreve;). et2 km -Ia,gt spor fra spodsbjerg tiJ. en grusgrav ved straaden benyt-
tedes i en åmække ti1 badetog. En stor ro11e i barrens godsbefordring
spilLede roetransporterne, nawnlig efter L925, d.a. roevognene ktrnne
tralsporteres ned færgen via Svendborg. (ptir)

Læs mere om LB i rJernbane-BJ.adet'r, oktober 1p61.
Owersigt over driftsmateriellet :

Darnp]-okomotiver:
LE 1 Henscr.e1 LO3LL/L9LL I'C (t) - ophugget 1pJ2
r.B 2 _ 1o312/Lg77 I' c (t) 7g57Ir 3 - 10313/LgL7 t'c (t), r.B 4 Nohab to5t/t9]4 r'n (t) - ophusget 1!!J

Motorvo@e:
M 1 År16f 1!1I dampdrewet - ombygget til godsvoen J.9l4
M 1 Odense L)26 betz),n-mekalisk IO5 HI(
M 2 - L925 IO5 HI( l.enst. uden rEotor
I[' 3 - a929 1OO HI( ae peraonvogn B 1I
M 4 - L93L di.esel- - j-45 rII( se persorrvogzr B 12
14 5 _ l-50 HK RccJ u § ttl r,B Lg56 1'

Scandia

PersonvoEtre:
B 11 Scandia
812
813
c20
c2L
c22
c23
c24
c25

I Scaldla
2-

skLnnebus

L9LJ- TI/III k]-asse
LgLT rt/TU -
L9LL II/TAI -
1911 III klaese
1911 rII
r91r rrr
1911 rrl
1911 rrr
1911 Irr

- onb. tiJ. motorvogrt l4 3 L929
- omb. ti]. motorvogn M 4 tglt
- omb. ti1 III kJ.. C 20 .L9)6
- omb. fra B L3 7936

vognkasse sol-gt L)62
onb. f. D 3L L9)6 - oph. ?
omb. f. D 32 L936 - oph. ?

Sm1
Sm2

Sp
Sp

D31 Scandia

skJ.nnebuspåhaegsvo gre

oubygget tiI
oubygget tLJ.
henstl.].]-et
ophugget ?

?

-3-

personvogn C 24
personvogn C 2l

etvo

D32
E41
D42
D4)

- 1911
1 - 1911

- 1g1r
??

Godsvogne:
-se næste side-

,/ .: i'* cl



Gods- og bænkevogae .. ... .. I 746-f49
Lukkede gods- og kreaturwogne ......... fb 2O)-2L2 -se
Irrkkede godsvogne . .. fc 25C '254 -se
Lukkede gods- og kreaturvogri.e ......... Qb 55O-55O
Åbne, højsidede godsvogrre ....... Pc LA85-95
Åbne, lawsidede godsvogrle .. '.... Pd LL95-94
Åbne, uidJ-ert. owerbyggede god.svogne .. PfI 7491-94

-aru I -: nu ombygget tj-1 brug i skinnebustog.
-anm II- : oprindelig hvid-Ea.Iede.

anm I-
am II-

den oprindelS-ge Ic 2J4 war dampvogrren' der bJ-ev ud-
rangeret ca. L95O og erstattet af anden Bodsvotn.

Foranstående liste over IIls materiel regnes ikke for at være
komplet. Dwt. opJ.ysninger bedes medde.It sekretæren, P. Thomassen,
Stra-ndwej 201, He11erup.

Søndag der: 2/) arra.ngerer Dansk Model-Jernbane KJ.ub en udflugt ti1
LangeJ-and. Åfrejse fra Kh 8.35 - Ankomst ti1 r(h 27.55. Pris for deJ.-
tageLse: Fra Købenrravrr kr. 46,5O, på LaIge]-and a].ene kr. 15,OO. Ti.l-
me.IdeJ.se sker ved indbetalJ-ng af be.Iøbet på postgirokonto 5k578 adrs
Da-nsk Model-Jernbane Kl-ub, Nørrebro st.' Københarm N, trvorefter pro-
gram wi1 blive tiJ.sendt.

I{aribo -Bandho l-rn Je rnb ane
@erede kørepla, er ændret sål-edes:

l4A.RIBo af 10 . 30 t3 .30 75 .25
BÅNDHOII'{ af 11.O5a L4.30 16.50
a3 der kal ikke påregnes forbinde1se ti1
tog 4O5 mod Nykøbing F1.

JyJ-J-andsafdelingen er nu etableret og+nøde i Århus d,et 4/6. Som kontaktmald
kasgade 24, Århus.

har ho].dt sit første med1ems-
wal.gtes hr. A. tserggren, TreP-

AfdeJ.1ngens næste arrangenent er besøg i remisen i Fredericia og
møde deD. 8/9. »ettagerne sa-mles på perronen umiddeJ.bart efter tog
7O4l-rs ankomst fra Ng l-5.55. Herfra spadseres ti]. maskindepotet' der
vj-l bliwe forevist. Der vi1 også være 1ej1lghed ti1 at fotografere
damplokomotiver. Efter besøget tid ti.1 spj-sning f.eks. på banegårdens
restaurant, hwor der afho1des medlemsmøde fra k.I-. ca. 18.30. I afte-
nens 1øb ho1des foredrag, vises J.ysbiJ,J-eder og nogle film b1.a. fra
Faxe Jernbane. Mødet afiluttes således' at deltagerne kan nå I 84
Eod Ng 2L.O5, E 396 mod Kd-Es 21.23 og nNordjydenn 2L.40. Åf hensyn
ti1 arralgementets til-rettelæggelse, middagsbesti1ling og evt. mu-
Ij-ghed for grupperejse bedes deltagelse ameJ-dt ti1: A. Berggren'
'Irepkasgade 24, Århus senest d.en 4/g.

Af hensyn til de marlge nye medlemmer, der har indme1dt sig siden M
l+/52 slr..at oplyses, at bogen oE Præstøbalen kan fås ved indbetaling
på postgirokonto 673 94 P. ThoEassen, Strandwej 2O1, Ilel].erup.
Bogen koster kr. 8,lO + 20 øre porto. Heftet om Bandtro1mbanen med for-
tegnelse ower DJKs materiel (teånine af NFJ A7 samt en del- billeder):
kt.2,OO + 1! øre porto. Forud.en de tidligere omta1te 26 forskellige
postkort er fremstil-\et 2 Eed wort tog på Bandtlofmbanen sant 4 tryt<te
å ntr... kr. 1,OO og kr. OrJO pr. stk. (+ porto 7l øte).

4



L og 2. dlstrikt.
ApriL 1952.

pr. voSn

9P-sg:91: 9-9y9I-P9I991:: -P9!!: - 9E
reJsegodsvogne smt motorvogne pr. ,L.narts 1952.

m-
pladser
i a-lt

I.kIr2.k1.----t-----
11751 -

I)6 l-

+o
4o

40
4o
42
48

58
44
24
1b

a)

68
87
6L
87
7)

AC

AF
AI
AD
AY
AR
AR

AT
AU

AV
AV
AX

CA

CAE
CAR
CAR

CB

CD

CL
CLE
CI§

CM

CM
CIUE

CME
CMK

CMK

CML
CML

CTIR

CTII
CMI
c0

c0
c0

c0
c0

c0

4P
1B
18
IB

56 i- 560, -
L25', -
|,4l Lzo

541 q6-l
sol aoo

54ol 12oo
721 L6e

i

---L----

14t-)5o
185, r-87, IB9
186, rBB,rgo

r12-1r4

L6L-L65
279-288 Jz:--l,4o
257 -260

L57,2Li8, 2L59,PL6o,2L6!

22)4-?2)7

2422

2475,2477,2\78
2257,2258
2269,22?L,2?7?
2L2O, 2122 - 2L24 ( udf J-u gt sv

25or, 2505, ztuT, ?5ro, zDrS
2522,252r ,2525 ,"526 ,25\8

,254',2544,2545
,255L

2799
,2702
,2742,274)
a71+6,P747

eL62, 2t5), 2t5\, 2t55, zt56 |

2L67 ,2L68 ,pLBr,2t1a ,?tB) |2184,2185 | zt

101-102,I05-Iæ
1tr, I20
?L9-22L

26L-z7B,?89-roz

19L-)98

L254-1259
126t-t261,:.272-L274
l.aB),1286-89
I28I, r282, r284,1285
rær-1ro8
ro79-ro9B, lrog-rr1o,
l.l.æ-l.l.44,1149-LL6),
1r75-r178
1204-I2IO
tSzz-L6rr

,2055,2059 ,?O50,206)
,?067 ,2068,zo7t,zo74

2075,2077 ,2087 ,2æ8 ,zWL
2092 ,2W4 ,?O95,2095 ,2Og7
2099,zLOO,2tO4 ,ztL?
2t4\-2L54,aL59-2180,
zLB6, aLB9, a]r9o, 2L9L, zrge
2L9J-?202,2217
24zL,z4z)-z4zT

,2?77 ,2?78 ,2279,2280
It!,2I21 (udflugtsv)
465,z\58,2469,2470
466

,25\7

?, 2557, 2554, 26oL, 26o2
L,2652,a65),2604

L2
18
L8
IB
L2

L678-L699 I zzLTot-1712 I i;
zL)L, 2t12, 2T)), ?L14, 2L)5 

|2t)7,2t19, 2L4o,2L55,2t* i

____L____t-- lb00
----F----
- i74B

I

i

I

I

I

- I 4608_ tl4o
- bzaft- it42- 

i 
ro44

I

I

54
56
48
55
48
,5
44

,6
4B

BO

8I
B4
85
78
86

76

4

I

2

IO
4
2
1
2

5

)

r944

1)t

4B

r44

1Za

8oo
)24
t6B
5)

L56

5t6
228

-5-
I

t12L-LlrO

,2762,276)

plaalser
m- 1 alt
tar rr.k1,J2.kI.--:i -:- -t----
L6 I 672i -
5l rsol -

,i r.el .eozi )61 6\
)i )6t 96

i

)21 575 t28o

Bl e6 fr4

.1.....
5l - 4o8
6l - a6\
5i - 120
4- 54
B_ 576

56 - 4ol)z
7- 476

r0 - 870

III
55 I - bgeorll- l7o4
6l - ltfr
4l- 

l",u

5 - lr"o
D - l-
4 - lrr+
t - l+g

I

z - 1,.r,
Ij t_ l+zs

4 l- ltrztlltll



vogn

zBSL-zB4t,aB'€-2863
PBTE-aAB?,2895-2900
2904-29LL,)207

2!BI (klnovogn)

2984, 2985, 2985, 2987, 2988
?989,2990,299L,2991
fro4 J5o9 ,16Lo,r6Lr ,16L2
frLi,16L4,15L5
160",)60)

?9r5 ,29L6 ,2924 ,2925,2926
2927 ,?929,2971
29L7 ,29t8,29L9

2%), 2»6, 
"919, 

2942, 2941
2944 ,2945 ,295L ,2955,29*
2959,2950
2982 (klnovosn)
)228 ,1229 ,r2)5,1219

15L6 J6tT ,fitg ,fr2L,t62T
)529J6)o
1605
1606;60T J5æ,fr5a

!eli

i praoser
t.
i 1 al-t, an-

!e1
i alt

L:Ell3:\l:

B2L2
68

)B

I

I

I- laaLz

I

I

29?O I

a93L,z9A ,296e ,zsel ,a$al

IIII -
CP

CP

CP

I alt

I

64
70

59
tra

67

78
76

;.-
;a
)9
4T
)L

18
18
t2
L2
L2

r5
,

1

5

lOBB
L92
2r-0

CP
CP
CP

tra

56o
207

B04

28o

CP
CPS
CPE

CR

CRS

ARM
ARM
ASM

ASM
ATItl

CMM

CPM

cQM

io
5L

78

7L

(o

549

624
I)t)

t722

9o
54
4B
24
48

EhÅ

78
)o4

2
-r;;'
tL7
t55
94

L24

L42

4fr



JERNBANE-nyt, kort fortal.t :

! g1.1|r Skønt den sidste tjenestekøreplan for 2. distrikt ikke
indeholdt eet eneste plaatog, der sku11e fremføres ved damp' er
det dog ikke he].t slut med dampen i Jy1lafld-Fyn. Der trar næsten
dag].ig været godstog med E Frederlc1a-Århus, i enkelte tilfæ]-de
Fredericia-Åalborg. En enkelt H trar også wj-st sig, og passerer
ma-n Fredericia en hverdag, er der af og tiJ. nsort'r af lokomotiver
- dog ikke al-J-e under damp. De mar.ge særtog for FDF ti1 Århus og
for pigespejdere t11 Bække-tund afstedkom også nog.Ie dampsærtog.
NogJ.e dage kørtes bal'J-asttoget fra Trustrrrp ti1 stræknj.ngen Skalder-
borg-Skjern med D.
Som rangermaskine har F .Iaagtfra udspillet sin rol1e. Aa.Lborg og
Rand.ers har ofte 3 i gang foruden Mhrere. f-angå mistede dog sin
sidste faste rangermaskine først i juni (F JOO, der nu gør tieneste
i Århus). - De nhøjerr F, d.er i mange år har opholdt sig i Sønder-
jy.Iland, bJ.,a. Åbenrå, hwor de stadig ind ti1 forny1ig kørte per-
sontog, er blevet hensti-I1et i Padborg, bortset fra F 434 der er
kørt ti.l- Struer.
2. distrikt har endnu 2 HS i drift, nemJ.ig HS 385 i Brande og HS

394 A Struer.
Å 159 er efter istandsættelse i Århus (swarende til S-rewision)
hensti1let i Skalderborg, og P 937 er afgået fra I,rnderskov mod
Århus for ti.Lsvarende istandsættelse.

På privatbarerne er der da:ap på OMB alfe hwerdage p.g.a. motor-
materiellets tilstand. I Midde1fart ses OKMJ 15 rargere, og gods-
togene køres med damp mod Brend.erup-odense. På AB er nr. 5 opfyret
dagIig son reserveloko på grund af den store godstrafik, og i Lem-
vig køres havnetogene som sædvanlig med VIITJ nr. 3 e.Iler 4 - Vi1
De være sikker på at se danp om søndagen' så tag tiI Bandholm inden
lO. septeuber.......,
Ophueeede darp.Ioko: PR 926 oE 93O i Horsens. H 793, 794 oC 795 i
ænstod i l-redericia. HS 4o6 og 422 samt K 595, der"
henstod i Brand.e, er ophugget i I{orsens. GDS 4 (nMaren") oe, LJ 23
er ophugget på StåIva1seværket i Frederikswærk, hvor de har gjort
tjeneste i en årrækker førstnævnte indtil for få måneder siden.
Stålva1seværket har nu kun de 2 HS i driftr medens "Skio1d" og'rDanttl
er hensti-I-Iet.

FFJ: Optagningen af sporet Sæby-Frederiksharrn er snart afsluttett
hvad skinner algår. Disse er so.l-gt for kr. 17O.OOO inc1. de fleste
svel1er. Det gik stærkt med at rydde stationsarealet Frederikshafrn
G, d.w.s. de fleste skinler, for sporskifter, sweller og dreieskive
har voldt en de1 kvaLer. De 2 dafiplokomotiwer, der henstod i remisen
i Fh er kørt tiJ. Aalborg' hwor de bliwerrrgemt". Det er FFJ l1 (med
tr. 2)rs tender) og FFJ 35.
HTJ: DeD sørgelige ulykke wed Store Merløse d,en l'8/?, der kostede
il6Eorføreren 1iwet, bevirker at HTJ må aJlskaffe en anden skinnebus,
da HIIJ Sm 1J brændte tota.lt. Det eneste der måske kan bruSes af den
er boggierne.
IIV j- likwidation: Skinner og sweJ-ler er so18t for 1,2 mi1I. gptae;-
ningen skrider støt frenad, man er nu nået iorbj- Tørring og ÅL".
(Ved welwilje fra direktør Jensenr Petersen & Albeck i Vejler op-
tages drejeskiven i Tørring med beskedne udgifter for DJK, og wed
I1ge så stor we.Iwilje fra Ilorsens Priwatbaner og Lol1andsbanen
transporteres den tiJ- Maribo samen med sporskifter, som IJ har købtl)
A1le stationer å. for1ængst soJ.gt, de f.Leste fortsætter som rute-
bilholdepfadser og postekspeditioner. Det må med g]æde noteres, at



det meste Eaterie1 bevares, idet f.].ere aldre baner har vist sig
interesserede. Kura de tre damploko, HV L 1O5-1O7, den ene LM samt
muJ.igvis de åbne godsvogrre med trykluft-ledning forventes ophugget.
Der skal. setlere bringes en nøjagtig J.iste over raaterieJ-J-ets skæbne
i vore Eeddelelser, men foreJ.øbig kan noteres, at IIBS overtager
skinrrebussen IfV Su 11O, et par af personwognene, samt to af I-M-
Eotor:vognene (tN lJ-5-7J-?, hvoraf eåo sou all-ered.e nævnt ophugges).
HOJ overtager de fJ.este godsvogne sanot en E-vogn. HOJ udralgerer
herefter sine ældste godsvogne. TKVJ er interesserede i dieseJ--
]-oko og nrotordræsinen, og som bekendt har DJK købt IIV e 151, tid]..
HJJ S 131 (bænkevogr). Dånne køres snarest ti1 Vejle, hvor et
restaurerLngshold under ledelse af wort EedreE Lars Andersea vi1
tage fat på den.

19/c)LB: På I-arrgeLandsbanen indstilJ.es drJ.ften pr. 5i/ig-tg6Z.
IJ: Fra d.en L/8 er Bursø station på stræknlngen Maribo-Rødby hanrrr
nedsat ti1 trinbrædt. Gods ekspederås herefter ti1 Maribo, hvor-
fra udkørse]- finder sted.

S: Oa RIiJs skinnebus, Sm !2, kolJ-iderede med en J.astbiJ. ved Gugpå ÅHJ, b.lev den så slemt Eedtatet, at reparationel1 snarere vil
bliwe en rekonstruktion, der wi1 koste omtrent d.et samme, sortr err
brugt skinnebr.rs fra en anden privatbane.

Maribo-Bandho lm Jernbane :

@rlbo-Bandhorm Jernba.e for offentligheden,
men allerede den )/6 kørte det 'førsten tog, idet en kreds af Lnd-
budte gæster befordredes fra Maribo ti1 Bandholm, hvor der serwere-
des frokostr og retur. r denne frokost deltog b1.a. repræsentarrter
for Lollandsbanen, Maribo turistforening og de 1oka1e awiser. Fra
sverige var komnet en gæst, trafikchefen fra svenska Jårnvågsklubbens
museumsbane. r en mængde taler gaw gæster:ne udtryk for derei gode
ønsker for banerr. GJ-imt fra indwieJ.sesdagen og af tal.erne er op_
taget på filn og bånd, og vir bliwe vist på ei medlemsmøde i. efter-året.

Selve åbningsdagen oprandt i strålende so.]., og se].w om IJs
dieselloko, der skulre fremføre toget med. genlemgående vogne fra Kl.brød ned på vej ti1 Nf, så de rejsende måtie befårdres i et ower-fyrdt skinnebustog, ankom atle L god behold ti1 Maribo, hwor DJKs togwentede wed perron 2. Med et kvarters forsinkelse kunrle tog 1 afgå
mod Bandholm ued et hafvt hundrede rejsende. Det blev nødvendigt, atfremføre det midterste togpar (+og 3/4) Eed reserveLokomotiwet sNNB J,da et leje på'rFaxen varmed.e, rnerl siden har nr. 5 ikke wæret i drlft.

Der har pl.. 7/8 med p.l.altog været befordret islt:
lOl! rejsende i retning Maribo-Baldhol_m ot
1118 - Bandholn-Maribo.

Imidlertl-d wil det, trvis a,talLet af rejsende fortsat stiger,
være nødvendigt, at få suppleret personvognsparken. Der arbejdes d.er-for stadig i Klampenborg. For tiden er det de to voBne fra ø§JS, derer u-nder restaurering. De skulle gerne kuflne indsættes i driften 1963.

Fra cementfabrikken trDaniarr i
taget et smalsporet darnplokomotlw,
brikkens fuJ.dstændige overgang til

Mariager, har DJK som gave mod-
der er blewet overflødJ_gt ved fa-
dieseldrift på sit 785 uru spornet.

Dette nummer er redigeret af pouJ. Skebye Rasmuasen.
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