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Vinteren L929 på Køge-Rlngsted Banen. lorrest i.oko 2
bagwed loko 1 nær Rlngstea. (foto: IJ.W.)
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luiodelbaner, veteranbaner og "rigti6Je" jernbaner.

Da vi startede itansk Jernbane-Klub for nu to år siden, 1å der et ret
stort forarbejde og en de1 forhandlinger forud for dette, og der war fra
forskellig side rejst advarende røster mod overhovedet at starte forening-
en, ligesom der var de.1te menlnger blandt lnitlativtagerne og andre jern-
baDeinteresserede, som man henvendte sig tilr om affattelsen af foreningens
for.nålsparagraf. Forholdet var Jo det, at der allerede dengang udover en
række mindre modelbaneklubber eksisterede en ret betydelig forening af
rnodelbane- og jernbaneinteresserede, Dansk Mociel Jernbane K1ub, hwls med-
lemstal 1å på nelIem 80 og 1OO. f denne forening var der et betydeligt an-
ta1 rnedlemrner, hvis interesse i- højere grad var rettet mod egentlj-g jern-
banedrift end mod det iøvrigt store rrodelbaneanlæfl, klubben ejede på Nør-
rebro station. Disse l<redse forsøgte da o.gså at fti wægten yderligere lagt
på de egentlige jernbaneinteresser og i denne forbindelse at få ændret
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hævede den afgørende interesse, man havde for Eodelbanearbejdet.
AIt dette førte ti1 stlftelsen af DJK, og at der var behov for d.enne,

synes Jeg næppe, der kan herske twivl om, når man nu ser, at k].ubben ved
årssklftet 7962/6) er nået op på over 4oo medlemmer, hvorimod det kan have
interesse at se 1i,dt på, hvorledes forholdet har udviklet sig me1Iem de
kredser der trenholdsvi.s havde deres hovedinteresse 1 modelbaner, veteran-
baner og jernbanedrift. Tager vi først spørgsmåIet oE lndretning af en
veteranbane, mener jeg, at dette har fundet en lykkelig løsning, og at der
her er g.jort mere end man oprindelig havde regnet med. Det viste sig hur-
tlgt oplagt, at de interesserede kredse var for små til, at man selv kunne
erhverve en bane rigesoE drift af en veteranbane på smalspor var udelukket
alene på grund af, at der lkke eksisterede materiel ti1 drlft af en sådan
bane, og at det næppe var mu1i6t at opnå tilladelse ti-1 en såd.an kørsel.
LøsnJ-ngen i Larrdholm blev derfor den naturlige og lndsarnlingen af de for-
nødne penge og samling af det fornødne materiel en hovedopgave for IDJK 1
796I og, I)62, og der har på dette punkt, så vldt jeg ved,-været fuld enlg-
hed me11em aIle DJKS medlemer, ligesoE der ejheller har været gnidninger
af nogen art meIlem foreningen på den ene side og DMJK og modelbaneklub-
berne på den anden side. På samme måde som alle her har kunnet erkende at
UJK haa.de en særopgave, har man indenfor DJK erkendt betydningen af det
arbejde/ der er gjort i modelbaneklubberne wed an1æg og udby6lning af mate-
rielt og trafikatt korrekte modelanlæg. llvad derimod angår de felter, hvor
DJK o,- D}IJK har fæIIes interesser, tegningssamlinger, fotosamlinger, bøger,
udflugter m.m.r har det ikke kunnet undgås, at der ind imellem har kunnet
opstå gni-dninger. Da moderbaneforeningerne såIedes forrige år stiftede sam-
menslutningen af model- og jernbaninteresserede, foreslog man DJK at de1-
tage i denne sammenslutning, men på vilkår der forekom os lidet gunstige,
idet D.IK der havde flere med-Iemer end samtlige andre foreninger tilsammen
ikke vi11e få nere indflydelse end den mlndste modelklub, hworlmod for-
eningen efter re611erne, da der skulle betales tilskud pr. medlem, ville
komme til at afholde over halvdelen af samenlutningens udgifter. Dette
kunne måske endda være, men da vi endwid.ere betviwlede, at en saromenslut-
ning med så få økonomiske midler, som der her er tale om og med bestyrel-
sesmedlemerne spiedt over hele landet, kunne få nogen prakti-sk betydnln€i,
s)mtes a'i, at vi burde holde os udenfor, hvilket voldte nogen uwilje hos
denne sammenslutnings initiatlvtaqere. Itertil kom naturligwis en wis u-
wilje overfor DJK fra visse sider indenfor DMJK, der følte at der skete
et indgreb på områder, hwor denne forening hidtil havde været suveræn. Det-
te har ikke kunnet undgå at medføre vanskellgtreder, wisse baner har lkke
kunnet forstå, hvorfor de med korte melleqrum fik henvendelser fra to for-
eninger om fotografler, tegningler, udflugter o.s,v.r off det har we1 heller
ikke helt kunnet undgås, at man har søgt hver for sig at få fat 1 bøger,
fotografier og ]-ignende, som den anden part også 6;erne v111e have fingre
i. vl- har imidlertid fra begl;-e sider forsøgt at glatte modsætnin6erne rrd
og har indttl videre glvet medlemmerne adgant tiI på lite fod at deltage
t hinandens ture, ligeso. der er sket udveksling af meteriale me11em for-
enineerno. Vi har fra DJKS side rådet tiI forsigtlghed med spredning af
arbejdet for meget, men kar selvfølgeIi-g ikke gøre krav på noget Eonopo].
Eed hensyn ti1 at arrangere ture, udgive bøger o.s.v. og håber nu at det
6ka1 lykkes j. fremtiden at få et godt aamarbejde 1 stand.

Tilbaae bliver lmidlertid spørgsnå1et om man lkke både 1 DJK oa DI\UK
og måske Lkke nindst indenfor DJK skal passe på at forenlngerne i-kke ud-
vikler sig ti1 en slafs bedre hobbyklubber el1er frimærkektubber, hvor man
enten leger med modeltog eller rlgtige €aam1e tog e1ler bytter biI1eder,



bllletter, vognnumre og irvad man nu elfers kan finde på at sanle på, e1ler
fortaber sig a1t for me€let i mere e11er mindre ].ige8yldige enkeltheder
om æ1dre materj-eI. Der er et Dar af vore medlemmer, der f.eks. har vtret
ønske om at samle billeder af hver eneste K maskine eller i det hele taget
af hvert eneste statsbanelokomotiv. Det rnå natrrrlig-vis bllve deres egen
sag, men.jeg synes nok, at man her er ved at kome en 1i11e smule for 1ægt
ud. På same måde er det ga1t, hvis vl betragter vort foreta6ende på bf-
land b1ot som en model i naturli-g atørrelse af no9et, der er pass6, tvært-
imod bør vl se dette under den synsvinkel, at vl ved at levende€iøre for-
skellen me1Iem de gamle tiders tog og de nye toe, på Danmarks jernbaner er
med tiI at wise den udvikllng, der er sket oå barrerne og understrege, at
disse også er et trafikmlddel, der er fulgt med ticten,

Som jeg skrev 1 sidste numer af bladet her, erkender bestyrelsen, at
vi har svigtet med hensyn ti1 arbejdet for at fremskaffe oplysnlnger om,
hvad der nu sker indenfor Jernbanedriften, og at vi måske har korlcentreret
lnteressen 1ldt rigeligt om musemsbanen. I det nye år må vi prøve at af-
hjælpe disse manplef og styrke lnteressen hos medlemmerne for banernes
fortsatte beståen og udwikling, sådan :rt vi efter beskeden evne kan wære
med ti-I at sl)rede interessen for banerne ]tos andre og medvirke tiI en ud-
bredelse af betydningen af di-sses indsats.

Vl synes lmidlertid at vl €erne hr,:r ville have flere forslag fra rred-
lemmernes side, om hvorledes vi l<an udb).[ge deirte arbejde og opfordrer
derfor aI1e, der er interesseret heri til at komme med forslag til studie-
kredse, foredrag og ekskursioner og everrtuelt med l(orte lnd1æg ti.l bladet,
der kan Blve anlednlng ti1 udveksling af tanl<er og nye id6er.'

I'!irger Wi l.cl<e.

Itleddelelser fra bestyrelsen :

Møder op udf1uster:

YandaF. den 11/2 1953 kl. 20,OO causerer kontorchef S.H. Soefberg,
-a.mageru@2, om AF.
Søndag den LO/3 7963 arrangeres uclf]-ugt
skal prøvekøre det nye skinnbusmateriel
at besøge værkstederne i l{o1tæk. Nærmere

ti1 Ho1bæk Privatbaner, Vi
ti1 HTJ m.m. oB slutter med
1 næste 'rM'r .

@2o.oo wil vi forsøge at få en ingeniør fra
DSB ti1 at fortæ11e om "Fu611ef1ugts1inien" som introduktiJn tir ud-l'lugt en.

er det sidste daB, Køge-Rinqsted Banen kører.
vi1 være muljgt at køhe nogle frioas, der gælder
1 med ba.nens tog denne dag, ligesom wi håber, at

i.:: :;":::l: :::å:"ilil,lli"H::3.?;.,::o^i:::-
vendelse ti1 sekretæren fra ca. t/3,

arranfieres udflugt ad ttl\:g1ef1ugts11nLen" ti'1
i et senere 'r M" .

afholdes ordinær generalforsamling.
en nuværende hestyrelse er vi11lg ti1
nyvalg af formand og bestl,relse bedes
den 29/3, Dfter generalforsanlingen

tugter, såfremt tiden tll1ader d.et.
afholdes møde. Først vises j svenske
fj-lrn fra Gribskovbanen (optaget i åre-

SøqaaF-aet t9/5 tq63 arrangeres udflugt med særtog på en østjydsk
PrJ.vatbans. Nærmere fø7ger 1 et senere "M".

Dette er vort foreløbLge program for foråret, såredes at De kan lndret-
te Dem efter ture og møder. Evt. ændrlager publiceres, når de fordligger.

Mgderne afho.ldea a].le I N.I.O.G.T., SveasveJ B, Københaw V.
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Nl'e po_1t_l9o_a|: (Kr. 1,OO pr. stk., porto O,15 uanset antal)
Klttl 1 Indvlelsesto8et med 1o1<o 1 på Bjær.erslcov st. 1917,
KRB 2 Danptog med loko 2 1 Lelllngeskoven 191g.
l(RB 3 Den lejede AI{TJ M 3 t926.
KSR 1 Slan6erup st. I9O7 med tog.
KSB 2 Loko 1O I Københaw L 1938.
KSB 3 M 4 mecl tog på LynAe st. 1947.
Nv fotoserle:

På opfordrin6 fra flere medlemer se-rle fotosi forrnat 13 x 18 cm. prisen bliver kr. 20 uanset an_ta1). Lewering ca. 1. marts. Be1øbet fo indbetalt påsekretærens postgirokonto (se nedenfor)
Vi atarter med 4 fra DSB og 8 fra

DSB I I.oko A 133 ved vandkranen i, Fåborg 1950.
DSB 2 Ijko J 13 1 Fåborg 1949
DSB 3 IÆko J 11 fabriksny
usB 4 Irko K 53O 1 Kh ca. 1!og

Føl3ende lilte_aatrrr haves til saIfl:
GDS Jubilæumsskrift 188O-19)O,, . prjs krcDS - .fi sr.i ldebanen t92l+_1949
r{FHJ - 1897_rg2"
HFrrJ - 1897-79\7
UFHJ - rlundestedhanen L976-\942
H!'I{J baneforlægningen
Horsens-Tørring Banen 1891-1916rrOdin & Roeskilde,,
'rDen stora L,okomotivjakten" .
Privatbanekommisionens betænkning 1!!4
HFHJ tjenestekøreplaner l92O-194O, Dr.
JII'IIJ tjenestekøreplaner 1941-1958, pr.
llorsens privatbaner tjenestekøreplaner,

15.OO + O,20
10,OO + O,20
!, t-.tO + O,20
5, oo + O,20
-5rOO + 0,20
J,oO + O,20

15,OO + O,20
7,50 + L,oo
j,OO + O,_5O

10.OO + L,OO
3,OO + O,20
2,OO + O,2O
2,OO + O,2O

Ved sarrlet køb betales højst kr. I,25 i porto.
Ålt ovennæwte kan erhverves ved indbetalinq af te1øbet oå sekretærenspostgirokontor 673.94t p. Thomassen, strandwei zo7, lrellerup, rren husk at

anføre bag pårrkrrpon ti1 modtageren,r, hrrad De onsker for fenrene.
Afholdte møder ofl udflufTter!
ffi'tTrafjketaterne't,hr.ort]errUlveJeDSen'Dn
fortarte om Deutsche llundesbahn i dag. llerefter wistes rocle film fra DB,
Fllmene forevistes af herr Llechti- fra det schweizi-ske tlrristbureau.
L"n 27/70 afholdtes filrnsaften i luarlbo for nredlemmerne på blland-Fa1-
ster. Chorfltzen vlste sine film fra rnuserrntsbanen, (iDS-trrrer- SNNR-turen
m. fI.
!g!_2q.]q var der arrangeret udflu,ITt fra }tarjbo ti1 Stul)hekøhin8 for de
medlemer' der i sommer har medvlrket ved Inrrseurilsbanens drift. FormåAet
med turen var at r€turnere lokoet SNNB 5, som vi hawde lejet i sommer. For
at vl kunne komEe ti-lbaEfe tiI l"Iaribo tr.,l'de f i koblet ct)S C lro og Ll., M 1
ti1. Damptoget tl1 Stutrbekøblng førtes af Svend,Iørfiensen med Robert Jør-
gcnsen som fyrbøder og d'herrer værkmestre Skadborg, U og Drlk ltansen,
SNNB som lodser. Fra Stubtrekøbing var det motorvo{fnen, der skulte vise
hvad den duer ti1. Den førtes af r.ærl(mester Skadborg, der også har kørt
med den på Iangelandsbanen. Vi kørte hurtlgt både med da.mp- o€, med motor-
toget, og flk ttd tiI at holde fotostop, og tI1 at sætte Gunto:fte af 1
Nage1st1. ( fortsættes i næste "1.I" )
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DANSKU BANER.S FoRKoRIELSIIR (armoousuanrcn pÅ ulrlmnn lra,runrEl) .

fl) Anagerbanen
Å.B4 A[tsbanerne paa AIs
AG'I Alminding - Grrdhjen Jemhaae; Ira l9l4 DIU.
AIIB Aalborg - Hvalpsund Jernbane
Å.HJ Aalborg - Iladsund Jernhane
ÅHTJ Aarhus - Ilamel - Thorsø J ernbane
A.(r.8. Alsener (reisbahnen; fra l92I ABA.
ANSJ -4.ars - Nibe - SVenstrup Jernbanel f ra lllU åIlB,
APB Aalborg Privatbaner
AaA.I Aabenraa Ants Jernbaner
B.J. Den bornholuske Jembane (Rønne - Nexø)
DBI do., fra l9l{ De bornbolmske Jernbaner
D§I, se nedenfor
ETJ Ebeltolt - Trustrup Jernbane
Fru Sjerritslev - Frederiksham Jembane
I'BJ f'rederiksværk - Hudested Jernbane; fra 194J llFBJ.
FJ Fare Jernbane (persontrafik Stubberup - Fakse Ladeplads til 1928)
FNEJ Fjerritslev - Nørresundby - Frederikehavn Jernbane; fra 1899 FFJ,
F§I Irrederikshavn - Skagen Jembane; fra 1!24 Sts.
GDS GribskovbaneneDriftsselskabl genedenfor.
GJ Gjedser Jernbanel fra l89l DSIi.
EA Ejørring - Åalbæk; fra L9Jj EB.
IIrlS Iladerslev Åutsbaner; fra l)2J IIÅI.
HAJ do.
IIA., Ilamel - Aarhus Jernbane; fra I!l{ Å.HTJ.
gB Ilirtshals .Banenl fra I9l9 m
HBB og HIU: Eorsens - Bryrup Jembanel lra 1929 ttBS.
HBS Horsens - Bryrup - §ilkeborg
EIU Hillerød - lrederiksværk Jernbane; fra 1916 EFIU.
nl'IU tlillersd - f'rederikaværk - Ilundeeted Jernbane
ES Hjørring - Ilørby; fro l9l9 EP.
Uflts Ilelsingør - Ilornbæk Uanenl fra f916 mGB.
llncts Eelsingør - llornbæk - Gilleleje Uanen
HU Uads-Ning ilerreders Jernbane (Århus - Crdder - IIou)
HK Eaderslebener hreisbahnen; fra lp20 ILAB.
EIÅ Ejørring - Lskken - Aabybro; fra I9J9 lIP.
HGI Horsens - Odder Jerobane
HP lljørring l'rivatbaner
HTB Eoreens - l'ørrin! llaneni fra 1929 W.
HTJ Høng - TøIIøse Jernbare
EV Horsens Vestbaner
HVJ Børue - Værslev Jernbane
JIU Jyilsk-§enake Jernbaner; se neilenfor.
l{A Kleinbahnen rles li,reises Apenradel fra I!21 AaA.I.
l(B l{alvehavebanen
Kll,,I Kolding - iigtved Jernbane
IilIts XBgenp - Helsinge Llanen; fra 192t GDS.
IOLI Køge - Ringsted Jernbane
KS Kolding Sydbaner
KSB Iiøbenham - Slangerup Banen
LB l,angelanilsbanen
LFJ Lol laud-Falster JemLanel fra l89J IIIFS og lJ,
LIUS Lolland-Fal.ster Jernbane-Selskab; fra 1952 U.
LJ Loll an'lsLanen
LNJ Lyngby - Nænrm Jernbane
L1U Lemvig - Tl,y'l)or'øn Jernbane; fra I92l WTJ.
LVJ Lyngby - Vedbæk Jernbanei fra l92l LNJ,
M&, trfaribo - IJandholm Jernbanel frn l!!2 lJ.
III'VJ Mariager - FaanrJr - Viborg Jernbane
ILTJ trlaribo - Torrig Jernbane
Nl'J llollfYensl(c J ernLane
NFP iiorrljyllands forenede Privatbaner; fra l9l5 APB.
NI(,J Nakskov - lira,jeuæs Jernbane
NIJMI) lriæstvcrl - I'ræstø - I'lem IJanen
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NIU Nakskov - Rødbv Jembane
NTJ Nørre Nebel - Tam Jernbane; fra 1!l! Vlrll,J
OHJ 0deherreds Jerabane
OIOU Oclense - l(erteninde - Dalby Jernbanel fra l9l4 0Llrr.
0lSU 0dense - I(eri,eminde - Mart,ofte Jcrn-tane
9M! Nordvestfyneke Jernbane (ttdense - llidrtelfart og Brenrterup - Ilogcnse)
0NllJ Odenee - Nørre Broby - Faaborg Jemlone
PN), Pteets - Næstved Banen: fra _191, NpIfB.
nÅI Bønne - ,\llinge Jernbanel frt l9l4 DlU.
lE'll Hinge - Faaborg Banen
IiGB Ryomgaar,l - Gjerrild Banenl fra I9f 7 IU',GI.
RGC\, Eyongaard - Uerrild Grenaa Jernbane
IUIJ ll,anilers - Hadsund Jernbane
RI{U Ilødkærsbro - I(jellerup Jernbane; fra 1924 SKB.I.
IINB Rirge - Irvborg -Banen
Il.No.J. Itingkjøbing - liørre Oroe Jernbanel tta L925 }tll.I = RøHJ.
ltug.I Itingkøbing - lrnhøj - Ilolstebro Jembane
SD Skagensbanen
SFll Svenilborg - Faaborg Eanen
SFJ Sydfyenske Jernbanerl se nedenfor.
SHJ Silkeborg - llerninJ Jernbarel fra 1879 JEJ.
SX&I Silkeborg - Kellerup - Ilødkærsbro Jernbane
SNB Svendbor;1 - Nyborg .uanen
SNNU Stubbekøbing - Nykøbing - Iiysted Eanen
SVJ Skive - Vestsalling Jembane (SI,ive - Spøttnp)
tI'J Thisted - I'jerritslev Jernbane
'Ilnry Troldhede - Kolding - Vejen Jembane
Va.G.J. Varde - Grindsted Jembanel fra l!61 også V(il.
VGJ Vejle - Give Jernbane; fra lgl4 DSts.
VIJ Venb - Lerwig Jernbanel f ra 1921 VL,IJ.
VLTJ Vemb - Lervig - l'hyborøn Jenbane
VI\J Varde - Nørre Nebel Jernbane; fra l!l! tif f9t0 WTJ.
V-IiTJ Varde - Nørre Nebel Tam JernLane
WJ Vejle - Vandel Jernbane; fra 1914 WGJ.
VVdJ Vejle - Vanrlel - Grindsted Jembane.
UIJ Ostjydske Jerrbane (Itanders - Grenå og Århus 0. - Ryomgårtl); fra tgSl JFJ.
ø§rS UstsjællandskeJernbaneSclskab

DSBr trledens rle jysk-fynske statsbaner aoyendte forkortelsen JFJ på nateriel og i de
officielle eteopler, ses ingen forkortelser for de sjællandske baner. "DSB" op-
træder først fra ca.lSEl i jyske og fyneke stationsstenpler (»Sn -.ll). fra lå9,
Ees DSts på alt statsbaneDateriel og i alle etatsbanestationers stenpler.

GDS: fiar aldrig officielt betydet "Græsted Daep-sporyogn', eller Gribekov Dårp-sporyei;
sidstnsmte var et uopfyldt ønske fra ingeniør Rovana side.

sFJ: Onfattede oprinclelig kun strækningen 0dense - svendborg; fra 1900 tillige Ringe -
t'aaborg (fra 1882-l9L)0 eget ejendonsmrke på nateriel)-åaut f.a fg97 Ringe -
liybo::g Uanen.

Når tilstrækkelige konkrete oprysniuger on ejendousnærker på oateriel fra rene
industribaner foreligger, bringes de i neclttelelsesbladet.

====JI.==.---==
SøndaT d,en 24/2 La63 er der arrangeret besøg og forevisning på Helgoland
;askfndepot-Gar. Mødesteds Indgangen 1 Strandvænget kI. iO,OO.
DSB har bedt os gøre opmærksom på, at deltagerne færdea i mdt. på eget

==1I=====DJK har fra Carlsberg Bryggerierne modtaget en lukket godsvogn, ZA 995L7(Scanclia 18pO, opr. i".?-iotZ). Den er indtil widere hensat 1 Band}.oJ-m.
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Nyt fra res baureringsafde I inflen:

!!_9!!grlyser:
1. Fabriksplade
2. Kedelmærkeplade
3. Det meste af fløjten
4. Klol(ken

Disse dele er fjernet fra vort lokortotJ.w nr. 2 rrStore J{eddingelr, mena
dette har henstået i fri luft på sukkerfabrikken i Nykøbin{T F1.

Vi håber ikke, det er nogle af vore medlemmer' der har været på sou-
venirjagt, og amoder enhver om at eøTe aIt for at skaffe disse værdifulde
genstande t11bage. Fremstillin6 af erstatning for ovennæwnte dele liEAer i
øjeblikket uden for, hvad klubbens økonomi til1ader.

Der må samtidig på oet kraftigste advares mod uretmæssi8t at fjerne
genstande af lignende art fra loko og vogne, Vi har desværre allerede op-
daBet forskellige eksempler på, hwordan solidt fastgjorte skilte og pJ-ader
p1udse1i,6 er forsvundetr og næste gang et sådant tyveri opdages' vi1 der
blive indgivet ameldelse ti1 politlet.

Yr-e {!erlvegr-es9å :

nogle medlemmerr der har lyst ti1 at hJæ1pe os med at fremstille for-
skelllge småting. 81.a. skal vi have fremstillet nogle 1åse og nogle 'rover-
fa1d" af messing, der skal repareres kupelmper, og der er meget mere; ting
som De allesamen kan 1ave trjeme i Deres eget hobbywærksted.

Arbejdsholdene kan ikke også k1are dette arbeide, så wi håber derfor'
De viI hjæ1pe her.

I-E-1etrP9!E9rE'
arbejdes der f.t. hovedsagelig på øSJS D 11. De mange gamle 1ag grå og

guI maling indvendig brændes af og vognen ma].es gu1 igen' Der ska]. opsættes
skillerum mellem de 2 midterste kup6er og endekup6erne. Når dette arbeide
er afsluttet, skal der skæres lister ti1 sæderne. Så skal. der 1æ8ges nyt
tagpap på. I lrver side skal der foruden 4 døre også være en 1em' der fører
ind ti1 en 1ampe, der skal oplyse 2 kup6er. Vognsiderne skal s1i'bes fuld-
stændig af og lakeres. Desuden er der en hel del småting at reparere' men
hwis d6nne vogn sl<ul1e b11ve færdi6, så vi kan anvende den ti1 sommer på
museumsbanen, wil der blive rift om pladseme i den.

Hornbækpakwotnen HIIGB D t har fået udskiftet brædderne 1 vinduerne med
glas og de værste utætheder er stoppet, så nrr har vi et godt værksted. Når
vi en gang får tid, skal den have en gang maling.
I Maribo:

er der også nok at ta.'e fat nå, A 7 har vi haft megen g1æde af i som-
mer, undtagen når det regnedel Så var det ingen fordel, at ).øse ti11ægsbj-I-
1et ti1 1. klasse, for der regnede det gennem taget. Der skal skiftes p1a-
der ud i dørene, og den skal ma1es. De øwri8e wogne skal også hawe den for-
nødne vedligeho1delse og 'rstore l{eddinge" sl<a1 tl1 reparation og trykpføve
tros Lllandsbanen.
I ]lorsens:
Ee;=;I=;o=r bænkevogn fva IIJJ/EV stående. Der er også nok at tage fat på.
Skul]e De nu have iået lyst LiI at glve en håad ued (der er arbeJde Dok
tiI elI€:), kan De få aærnere oplyEnlnger otrl tldspunkter ved henveDdelse
till Elanpenborg oB Roskllde: sv. JørBensen, Bllchersvei 5'1. 

' 
ilelslagør,

og Robelt Jørgensen, Peder LykkesveJ 60,2' 
' 

S (AM 328Iy).-Uarlbol Tass'
OI8..Jensen, Uårlbo st.- Eorsens: Lars Åndersen, Nlels Skouevei 5r VeJle'(SJ)
SIDSIE! IIatt€E t1I l?lL opstod brand I ØSJS værksLed t Eår1ev. P.gr. ef der
6tærke kulde vaaskeliggJordes slukDlntsarbejdet, og iDden brandeD var uader
kontroL, var det neste sf værk8tedet brænd.L. ForudeD 2 ruteblle, og en le6t-
vogn tdelagdes ØSJS lI 4 (ex DSB lle 44), Ilgesoe leger, EesklDor og værktrJ
gtk tabt. Værst rant af bråndeD blev værkrnester Verner Nlelsen, son boede
på I.saI I værkstedsbytningen, og hvis hjeu bJ.ev rasere!. Brandskadea 1 Itår-
1ev vtl llgeson I f,øge (mn) tetøte slg tll cs.5oo.ooo t(r. - Det er Dæppe
Dogen overdlivelse at Ekllve, at alle DJf,s uedLenmer føler Eed dlr. Nleleen
og verkneeteroD,^soll Dange af os Lend,er fre vore vellykede ture på ØSJS og
KRB, og son nu får forøg-de byrder og b€sværllgheder Eed baaernes d.rlft. (pT)
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Jernbane-nyt. kort fortalt:

F 650 og 670 er hensat i Kolding (Kd).
APB købte som næwt I ll g/GZ.skinnebuspåhængsvogn Sp lf af Høng_TøirirøseJernbane. Denne vogn er nu ]-itreret: Ail.l Sp 10.
DBJ nåtte opglve regermæssig drift den L/t, aa morgentoget kørte fast 1sneen ved Iobbæk. Banen var ryaldet og regelmæsstg drlft genoptoges næstedag ved mlddagstld. Atter omkr*g a€i 161t uu, det 8a1t med sneen lgen.
GDS ryd 2-aksted.€ personvogne, C 3t, C aZ, C 33, C A7, C agos c 39 53 oc D 56 Zerrt 6 -rru."a" loå"roirå Jr sorgt tt.l op_hugnins eplanaekitte vi1-M j, M t åe 

" 5-;-irre uarangeret.
Hi:lå: J_akslede soas.os, pc zog,-scaidla r88o, da den
Det af 

røjtevogn'

og T 5. 
købte skinnebusmateriel er litreret således: s 5

d,ea 16/J.2 arrangeret et JuIetræstogtev udleveret et juletræ tl1 hver då1_
lserr og Julemanden deltog se1v.
betød att udsolgt, Dange kom end_raskelse at se toget fremført ef
r kørt for DJK. Særtoget var op_
ft, da IIBS eget dieseltoko DL r}z

, .åff ":i::"iil,3,1i3;ll!'."I"I*"1"._
aucces, os den var omtalt i en række-aif:":]";i:"1*rtiliirlr.il,fl åjl"r""_uden en stor artikel ind.e i bladet på si. 'rmuntre batside" skrev: ,vidsteDe? ... at banemmden-på Bryrupbanei fr nter Juletræerne på en træjuIetdræsine?,,. (r.reaaelt ar-oatgaarå E;i;.;- I v..;i.;
KBBfs remlse i Køge Vest nedbrændte natten ti1 den :io/f 1963. ved brandenødelagdes banena 3 motorvogne, tn 2, M 3 oe u r*. sttir'.;";:;; sm 5 blev red_det ved energisk indeats fia branaiorklne. De skubbed.e .en ud af den brænd-ende bygning.
IJrs skJ.nnebus Iøb af sporet aen 4/t, da den me11em Røclby og Rødby HaEforsøgte at forcere en snedrlve.
Prlvatbuernes jembaneskole er nu flyttet fra Horsens t11 Marlbo. T11 for-stander er udpeSet vort med.1em, traflicinspektør J. Jacobsgaard, IJ. skolenslærere kommer l1geIedes fra lpitæa"U..e..
SNNB flk som bekendt ar.Lerede een af de første dage i januar brug for sinedamploko. r sneEtomen måtte sklnnebusserne opgive og å"rp"r træde ti1.D?n 3/l kørte begge damploko fast 1 en sne og jorddrlve, så hø5 at dennåede førerhusets tag' 

"udenfor 
Åstrup. De rejsende fra iogene måtte over-natte 1 ventegalen på Åstrup st. og 1 personvognene. Det Iog 1ang tid at

Erave l.komotiverne ud' o8 1 Ee]lemtiaten måtte Fatck skaffe ku1 åg vandfrem gennem sneen ti1 masklnerne. søndag d.en 6/r genoptoges regelmæssigdrift,
Dagbla.det rrPolltlken" bragte løtdeg d,en 5/L en artikel fra baen med fotoaf loko 3 og af det tllsneede gangtøj på loko 5. Endvldere bragtes 1 musik-radioen€ rræresrunderr nogle dage senere en trllsen t11 lokonotlvførerneBrandt Jensen og Mortensen og deres EedhJæIpere, der lkke havde været 1seng 1 over J døgn. (sa)

Dette numer er redlteret af poul Skebye Rasmussen.
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