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Toget frenføres af D !00 og oprangeres ned ældre DSli-uateriel seDt person- og pakvogn
fra.UIJ. - lleisende fraSiælIand benytter tog 7t)9, alg. hh 6,19 Eed gennemgående vogn
til ilundegted havrr. f'paggn ankonr,er til Gr€nå havn ll,I0, hvor vort tog afhenter os.
Ved velviljc fra dc 2 genneøIøree loget til oir, fra urelii havn, selvom havneekspeditio-
nen er nedla3t. ',er bliver passeode oihold i l,t-ena, da nraskinco slial drejes og tage
vand. t)geÅ i lnrstrup Lliver der ophold, da btU-Eateriellet skal t;lkobles. I2.4i) går
det rrod llbeltoft; toget er arbejdstog, og der r.r gode mligheder for fotos.lop efter
lokalkendte folks anyisnirrg..,elt excepli,rnelt bliver der krydsning i Skærssl Vi er
i Lbcltoft kl. ci,. 13,t$. tå, grund af derr knappe tid arraDgeres ingen fæIlesapisnin-
på turen, men vi benviser tiI reslaurati,,iren på tlun(lested{renå-overfartetr. i 0beltoft
bliver der anledning tiI at bese lrlJs Datcriel. Me! byen har ossri andre attraktioner
end jernbaoeterranetr ['regatter, 'Jylland", den gamle farvergdrd og h,vedqaden med det
lille kønoe rÅdhus. Deaværre nå vi atter fra r,belto-tt kl.15,lrl for at kunne nå færgen
17,L) fra Grenå havn. \nk. (h 21,40,
l3illetprisen frs hh bliver i&lt kr.40,r)J tor hele turen. vnskes kun trillet Urenå harn-
l,lbelioft og tilbage til Gren,i havn, er pri.en kr,l6,oo . Gruppebil)ettr.o fra hh til
Grenå bavn via jtunriested koster 21r,80, og derrne kan anLefcl.ee alle deltagere fra sta-
tioner på stræLningen hh-iiillerod, hsor t,og 7,J9 staodEer
tionerne i.h, -birkerød, Ulerød og Ilillerød.
1'ogct udgår'iøvrigt fra Århus H, sl'g. 8,58. lliltetprise.i for turerl Arhus-Urenå havn-
flbeltoft-tirerri havn og tilbage til -A.rirus (2U6 kr) er kr.28,oo. -:iartogets plan:
Afg.,lrlrus U 8,511

rr ;\rhus tl 9,llr
" Ryong&rd It) , I 5rf l'nrstnrp ln,17
" Grenå lt),52

lnl(. Grenå. ham II,l0
,if g. Grenå st. 12, lr)
lnl;. Trustnrp L2,25
Åtg. " 12,40
\nk. tibeltofi cr.lj,&5

,,1.f g. irbe I tof t L5 ,tt\)
.Url(. irrend sl. Ifr,40
" Grenå havn 17,Oj

.ifg. i,renå st. 18,20
:lnir. Trustrup 18,1j
:\fg. " 18,47

" Itl'ongård 19,09
" .\rhus 0. 19,56

lnk, Arl,us U 20,12



Beløbet for billetter bedes iodbetalt snarest belejligt på poatgirokoni.o 67tt)\,1'.
thornassen, Strandvejen 2Jl, IlelIenrD. Sidste rettidige inribetalingsdBg er (n.gr. af
påsken) d. 13/\ pi postgiro ',t d.)6/4 pr. postanvisning eller check. Uilletter kan
dog afbentes j. sel(retariatel 17-l9f\ kf. lJ-!7 og Iørdag d.2l/4 kL. l0-14. IJilletterne
udsendes samnen ned særtogsplanen i videet muligt oufang, uen kutt ved rettidig indbe-
taling. Gruppebi)letter Kh-GrenÅ havn kan ikke påregnes elterleverede. I Århu: og
Grenå linder billetsalg sted i toget, nen kun i begrenset omfang.
Vi håber på goil deltagelsel Det er en lang tur, Een der bliver neget at se og o1leve.
Der er neget naturskønt p,l UTJ, navnlig ookrinJ Skærsø. -\.lel Ieru Balle og ilosNe ses de
store stenlejer, der har Ieveret stenballast til huntlreder af DSB-krn, samt dlatved
kalkværk (ly ualle TS) ned lalrige industribaner. - \ri øDsker alle deltagcrne cn god
og oplevelseerig tur.

TillæE II til ueClemslisteo. Ny medleroer:

418 Audun Reitzel, I.-linteuarken JJ, Søborg c
tlt Gunnar Busk )trartinuseen, Iluddingevej 182, Søborg c
lr20 s+ud.scieni,. Jaonik Dres)ing, Christiansvej 1,2., Charl. cr €
lr2l landsretsEa.{lører ;uErav A. tseier, Nygade lJ, }rakskov
rr22 aeeistent 0le -\. Pedersen, hongebakken 46, 1.1,v., ttosi<ilde. a, c, d
421 Fleming Voigt, Borups alle I/!), .\V 8r c
lr24 Fredy ilegge, i{øllebal<ken 22 st.tv., flillersd a, c, e
421 overtoldassistent B. Robde Jenaen, a, c

Elnealle l4 Å, Vordingborg
426 Torben Hvid, Svdskr,'rningen Q, Lyngby

\27 Lars J. Linde, ltånbornsgrdnd 8, Enekede, SveriJe
,r28 ingeniør IJent. Åryid Jenaen, Jagersborgvej 2!, Lyngby
42! \iels-F'olke VaIlin, Hverringevej 2J, 0denee
{J0 Frank D. -{nCeraen, Flynderborgvej 4, lJelsingor
lrJl trykkeriarbe.jder Dgon Nielsen, riosenvej 6, Næstved
\J køtelærer Vagn Hanseo, Ssnderlundsvej 81, ltoeLilde

\J2 Jørpn \Yithus Olsen, Nordborggade tU, 1., Arbus C
rrJl togbetjent Erik,{ndersen, Lundtofte;tårdevej 5,l.th.,Lynglry a, c, d, f, g
414 varkfører llichard Xirchrann, (agsbro 8, Urb,
{15 overassistent Gustaf l'aurschou, Skolevej,44, Knarreborg
155 boghandler Johs. IaarmaBen, lljallesevej-6, odense
tte tte I se r:

Christ,ensen: Gothers6ade 4,1., Fredericia) udneldt.
Lundo,f: II. C. 0reredsvei 19.,7., Y
Ilortensen; Solberrevei J5, ttlanalund
Itul,ow u,t går §[.'iEii*,: uaen i
Suidr r lllehelgensgade 14, l., ,toskilde
Vindum: a, c, d, smalfiln af rulleude materiel
telefonmontor Sv. il. lJroderaen, i,.ongehusvej J, Iiolding
(nangl ode i li sten i

379 John loulsen, ii.ørsangowgj 2, NV (manglede i listen)
J9 ltilhelnsen: her nr, 12.

I'itIVÅTtlAIrE NYT: I'å oHJ kørtes oed daup (D 857) deo lifz og 2of2 på grund af stole
,tlttr.i**p*ter. - VNJ havde rlen 5/t 60 års jubilæu uden større f estligheder.
PÅ VIIJ har der i vinter kørt en del danptog, .bovcdsagelig godstog. - SNIiB Eåtte ud
ned rlanploko 1 og 5 ieen dc.n l?-Lif2 og l8-2}f2 på gnrud af sne (Se Eotorfører lJrandt
Jensens beretning). ileo ll/5 mÅtte dDS erstatl.e nogle skinnebustog med dieaelloko- og
uotortog, da anedriverne blev for høje til skinneuuaserne. Af saMe grund uÅtte lJ ud
a<l tøabyiiniec nerl sneploven fra Maribo. Det er den kenrlte lokotender ned trætiI§g-
ning, og den klarede opgaven til mangea fonndring. t'orbåbentlig har stikkelsborbuske-
ne, der oE someren vokeer i den, ikke teget skade af turcu. - I'å 0§lS har danploko /
vEret ude ned plantog, da tler blev for me;et ene til skinnebuaserne' og det ene dieael
loko var brudt ued. - LIle skinnebusoateriel fik "nomal" litrering på GDS: So 5 og Sp

5, ikke eoLr tidligere nedrlelt S og T.
DSR-NYT. Nu ringer klokkerne att€r for lrinbrætteroe. Ved køreplanskiftet nedlagges
følgende: Broen, Bækkelund, i)rantu, Erikuauer, tløjgård, Hørup, Lundfod, Nybo' IlagebøI,
Iloualt, ltørkar og Sølten. Eor liroens og Bækkelunds vedlomende bevareE perronen af heE-
syn til udflugtetog. 8 af de 12 nævnte har tiilligere været stationer eller billetsalgs-
etederl - IltsBtrup BS er uedsat tiI trinbræt (u,s.) pr. l/J-61. Dejbjerg US blev ikke
eon meddelt i presaen helt nerllagt, neg_nedsat til trinbræt (u.s.) pr. lh.-67.

a, c, e, f, g
a LationerDeE opbygo.
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I(ol Koletrungård TS
l(ot (ovsted f
Kp I(arup
I(pg liarup grus;rav S

l{r Klarskov
hro hroager
Kr! Korinih
l(rt (uranetalten T
Ks l(nabstrun
IttE Katterod
Ku Nørre Ko t Iund
Ku Ktrud8trup \l
iiv Kvissel
Kvs l(verndrup
Kvt i(bhm. hva;torv
Irw li li plev
Ky I(værkeby
f,æ liibæk
Kø I(orsør
KoI i,ølvrå
Kos I(øl sen
Kå Kvi stgård

La Laven
Las Laml6p
Let Ladby' Sjæll. T
Lb Laurb ierg
Lbn l,illebEltsbroen M

Lbt llroen T
Ld Lundgård S, senere
Ldg
Le Lsve
Ler Lersoen rbg.
Lf Lundl,of I

Lfo Licl iordsLroen M

Lg Langå
Lgt Lyngerup T
LSy Lange Gyde S.
Lbg Lundhedegård S

Lhs Lamehave li
Li Allerød
Lin l,indholn
Lis Lindved l'
Lj Lejre
Lk Lunderakov
Lln Lolland nidt M

Lln Lolland nord M

Lls Lolland syd It
I[ Leo
Lm Lille Moonark
Ln Lyngr
L.ts Lyngs grusgrav S

l,o Lov
Lp Lystmp
Lr Lerbierg
Lrt l-ångerrd T

Lt Løgten
Ltr Løgstrup
Lu Lundby
Lun Lundfod
Lv Longoskov
Lr Li Ile-Skensved
Ly Lyngby
Lyt Lyngbyvej
Lø Lølning
Løg Løsniug grusgrav S

Mab Majbsl

llno Uarbjerg M

llb llukebjergbY
Md Uid(te I fart.
Ue Vol LmgI le
IIf Maluii
tlg Middelhedegård S,

seuere tr{hg

ilC Mølvang
Mhg Middelherlegård S

Liis ilillinge
Mk Mosakov
l{t Mose lund
Mlt l.{argrethelund T
NE Momark l'ærge
Mn llasneds
.ldnt f,lasned, T, sr:nere Il
Mog Mogenetrun atengrav S

lip lløldrup
Mr Mørke
Ilt llsgeltt,ncer
Mu l{unilelstnP
Muk Munkebjerg
IIv Marslev
Ilw Må I ev
Mæ llarrebæk
Mø Msrkøv
Mrt llordrup

Nr Nørre-AbY
lras NakkebøIle T

Nb Nybo
fJdt Ntdager T

Ner Norager
Nf Nykøbing ['1.
Nfv Nf vegt M

Ng l,iyborg tl.
Ngf Nyborg fcrgehal
I(gs Nyborg sYd

tih Nørre HostruP
Nhr Nerlerhede T, senere
Nht Nordhava
Ni lrivå
Nk Nyekole 1S

Nl NYbøI
No 0ddetund (Nord)
Np NåruP
Nr Naur
Nm Nsrdan T

!is Ncrre- SundbY
Nra Nørre-SøbY
Nt Nerrerort, senerc lln
Nt Ned"r Tandslet
Nii Nørre SnedebY
Nv Nørre-ÅlslcY
Ny Nykøbing §tors
Næ Nastved
Nø Nerrebro
tiøg Nedager grusgrav S

Nsl Kbhvn. L
Nør N ordborg -{U

Nøs Nørre-BrobY
Nøt Norrenark T

0a tsroager
0b Oppe-Sundby
oal 0denae
Ods 0dense syd
0g Skalborg

-3-

0h Orehoved
0j Vojens
0k li.okkedal
Okg 0kkels grusgrav S

0l Holne-0lstruP
0n Hornun
0n Søniler-Onsild
0o Kongabolu
0p 0rtlrrrp
Opa 0l lerup
Ore 0ure
Ort 0rtved
0! Hornslet
0u Krogal ruP
0v OverJerstal
Ovt Over-Tandslet
0A Oldgård

I'a Padborg
Fb Pedersborg
Pbt l'et'er Bangsvej
Ids PederatruP
Ia Vipperød
Pi I'indetmp
Pj Pj edsted
Irr Pe jmp

tta IlÅnstruP
någ Ragebel
Itb Hibe
.Rc lti ee
Rd Randcre
Itdo Rødovre
Bds liygård
Iidt ltisdal 1

Ile llinge
Ite! Reeenbro
llet llender T

R6 Iiejsby
Rf tlsdby frrge
&lø Bødlry øst lI
Itg Ringated
fli Sjørring
Ris Rislev
Bj Bingkøbing
Itk Rødkerebro
Ill Roelev
IIE Råkildero8e s,

Sertere:
llerlufuagle
lloEalt grusgrav S'
senere Ronalt I
Rindsholø
Rønde AU

Ilo ski I de
Itolles Mølle
grusgrav S

Itødekro
llørkær
iti !Ekov
Itegstmp
ItungBted (yst
Rudae
Itoskildevej lI
IIe f sviodi nge
Ry
Rysl inge
llinkenoe

nn
Hrs
tllng
Bn
Hnd
Oo

Itog

R.q

Itrk
li!
Bt
Ru
nus
Iiv
Itvs
liy
Rys
llz



Itr
Bø
BA

Sa Sindal
SaE Svaneoøllen
San Sandved
Set Sarup T
Sb Strib
Sbt Søbylund 1'

Sc Skalbjerg
Scs Skt. i,lemene
Sd Shanderborg
Sdb Srnderborg
§bl, Sønderborg bystation
Sde Slude
Sdt Sludetrup
Se Svebsl Ie
Sej Sejlgård S, senere
Sei Sejatnp
See Jejs T
SC Stevnstrup
Sf Springforbi
Sfl. Sorgenfri
Sg Slagel se
SCt SøgÅrd T, aenere
Sgi §tengården
Sh Skelhøje
Si Simested
Si 8 Stenstrup lyd
Sit §kimede T
Sj ikjern
Sk Skive
Ska Skals
Skb Skibby
Ske Skelde
Ski Skive nord
Sko Skovlunde
Skr Skringstrttl
Skt Skjoldenasholø T,

a enere :

Skt Skovbryrret
Skø SLodsbøl
Sl Silkeborg
Slb Skolebakkel I
Slg Siiderliigu
Slu lbjer Sluse
Su Stoholn
SEi Sninge
Sot Sundenerk I
Sn Svendatrup JyI I .

Sne Snedsted
Sno Snoghøj M

So Sor.
Sob Sorø by
Sos Skodsbsl Sundeved, sen
SoE Skovsbo T
Sp Sparktr
Spg Spang
Spj Spiald ÅU

Spr Sprogt
Spe Skårup
Sq Snekkersten
Sr Stovring
Sr Skælakør
Sgs StenrgÅrd
Sst Somcrated
St Stenløae

Ta l'arm
Tan Tange
Ib T.jærebcg
Td Tr oldhede
Tdr Tønder g

Te Tinglev
Tg Thorsager
I h Turebv
lht Tinghøj
fit Tingerup f
Tj ljareby
lk Terkel sbøI
1'l Taulov
'fu Tinr
Tn l'ingsteC
Tnt 'I'ornved T
l'o To lne
Tod ToilbøI
Tof Toftegårds plad.. ,\U

Ton Trekronergade M

Tot 'forl<ildstrrp I
Tp Tonmerup
Tp" lrundenp
Tr listrup
Trn Tønder øst
Trt Troeletrup T
Ta 'tvi s
Tsb l'ørsbol
Tt l'o.ttemp
Tu Trustrup
Tus Tuemose T
Tii Thyregod
1v Tvingstlup
Ty IyIst,rup
Tyt Tyvelae T
Tz Thorss
Tc Tolløee
T& Tåstrup

Ubt Ubbemp T
UI Ulfborg

-l+-

Ilg Uggelhuse
Ugt Uggeløse skov I
Ul Llgley
llls Ulbølle
(ln Hunlu
Un Sunde
Up Ulstrup
[,r llurup Thy
Uu -{ulun
Uv Ullerelcv

Va Varde
VaI Valby
Van Vanløse
Vas Vassingerød
Vdt Langgade
Vb Vedbæk
\id llviding
Ved Vedde
Ven Venb
v6 vejle -\ord
Vg Viborg
Vi Viby Jyll. It, se'
Vin rio.
Vin VindLlea
Vir Viro
Vi s Vi eby
Vit Vi skiuge 1'

Vi Ve,rle il
Vks Veeter-:_rkerainge
VI Vrirlsloselille
! lg VeI I ing
VE Vamd rup
Yn Vejen
Vo Vord ingborg
Vos rto, ilor,sst . lll
Vop Vol lerup
Vp Vinrlerup
Vps Ve j El rup
Vpt Vesterport
Vr Vrå
Vrn Verniuge ÅLi

Vs Vekee
Vst Vrsngstrup
Vt Vester-Sottrup
Vu Ve jrup
Vurr Vo I lru
vv Vester I'alLedvej (Åv)
Vy Viby SjæIland
Vy8 Vester-.{by
Væ Værelev
Var Værløse
Vø Veggerløee

l{ii ilarneniinde

Yb Lyby
Yd Ydby
YI ilyllinge
In Lynge
lvt Syvstjernen I

Eg Sædding
åk Skærbek
Åc Ilæstrup

0d Skød8trop
bg 0lgod

Store-Rsrbæk
tl.ønb j erg
Ryongår d

Sta l lerup M

struer
Stenderup Sunde-
ved I, sonere
Stenstrup
Studsgård
Strømen
Sulsted
Styding
Svejbak
Svendborg
Svejstrup I
Svendstmp SjeIl.
Oddeeund Syd, scn.
Søby i)runkul
StÅby
Søby T
Strandvenget T

Skørpi ng
Sønderskov
Skovss ld

Sønderport
Sønad AU
SøruP
Søfien T
!ko d sb org

Sta
Str
st3

-sts
Strr
Stt
Su

sii
Sv
§vg
Svt
Sv
Sy
Sy
Sys
svt
Sat
Ss
Sok
Søu
Srp
Jør
Søs
Sø1,

Så



øjt øiese T

øk Orbek
(rl 0l st,Ykke
tIE Ule T

bt Eøng
Øp Ostru1'
laps økeendnP
dr Løgstsr
ørn Ørnhøj ÅU

øa Århus ø

ø1 0ster-BølIe
0u LøguEklotter

Åbenrå
Arhus rangerLgd.
ÅrsIev
Ålestrup - 

r.il.r, hrr Døor æn+d! iklc or cn ollc: cndre hcbåy?

Tegning af Qvisr a 'rBerlingske Tldenderl

TIPS TIL SO|MERFDRIEN. Hvls De har tænkt på, at holde somnrerferle 1 Tyskland,
bliver De ikke skuffetr uanset trvl-1ken form for Jernbæedrlft, De forltrætker.
r rysklmd kan man flnde al]e for'er lige fra darptog Eed to-akslede person-
vogne tj-1 moderne styrevoglstog. Der fLndes personvogne med 2 etager åg notor-vogne med e€n Eotor for trver kørselsretni:rg. Af damp].okomotlver har Forbunds-
buerr.c (oa) enonu J4 hovedtyper--l drift. Hvla D€ er interesseret 1 moderne
dleseltog, I.ar Prlvatbanen GIILNHÅUSER KREISBAHN på strækningen wechtorsbach-
tsad orb (nær I'rankfurt am Main) no61e l,IaK-dieselloko af sa-ome type so4 Amager-banens. H€rtiJ- kobles en .flaK-atyrevogn og en MaK-personvogzl, begge omtrent soa
odeherredsbanens Bl-vogne. stræknirrpren er 6r5 t<:a rang og køretiden er 10 Eln,Tldllgere regnede Ean Eed EindBt 10 min, til on1øb på endeetatlonerne. r dagklarer vl-sse tog aig Eed I mln. llvis De vl.L ae daup, så besøg CHIDI4SEEBAHN vedI"lunctren. Her lLar eet lokomotLv klaret he].e drlften sld.en f88t. Om natterr trol-
der lokoet L en remlse ved bredden af søerr, ved slden af maskinen l1gger hJul-
da-Eperen, der sej.Ler på søen. Det er ikke hver d.ag, man træffer remiså og båa"
b.us under sæue tag. Hvis IJe wil ee Itla].].et-].okomotiver, så tag til Obere l{ie-
sentalbatm ZELI'ToL/TNAU. Den er rigesou chLemseeba-tm anlagt med tooo mn epor.
Godstoget køres a1le hverdage af et BrB-koblet }iar]etloko, og h.vis der er ek-

Åa
Ar
Ae
Aat

stra uage vogne af et CrC-J.oko. Person
vogn. DE strækningen I\IOSBACH-MUDAU 1
Baden er også 1OO07, daxlpjernbarte. Her
fLndes 4 dærplol<o af typen 997. rtt
denne metersporede bane har DB besti].t
2 dlese].f-okomot1ver. En morsou bane er

ti-l. Ra6tatt. Sporvldden er også her
]OOo inm, og en stor de1 af banen 1ø-
ber i vejkanten Eed statloner Eed om-
Iøbs- og læssespor på tonet 1 de små
lædsbyer. Der flnces ku egentllg
station i Sctrvarzach. Her er toglede:-

har 2 dæplokomotl.ver i reaerver eet
'tsporvejslokomotl-vn med udvendig rmle og et a1m. 

' 
moderrre 1oko, bygget I 1949

D€tte var bare et par 1'orslag ti1 baner, der er værd at besøge. Der er mange
flere, E1-Llederne stmer fra bogen I'Brllcke zuø llå,rtzfeld", udglvet af.hr. Sel'
de]. i Schwablsch. GEund. Bogen trmdler udelukkende oE deme snalsPorede ba-
ne fra Aalen over Neresheim (1 Baden-wurttemberg) tl1 D11l1ngen(t uayerd. srt

,-

BrB kob.let Fla1letloko nr.

fra Kehl til BUhl(Baden) med sidellnle

i{årtsfeldbanens personvogn nr. 10
købt i L949 af De schweiz1ske For-
bud6ban6r ( Brllul-gbmen



I'IARIBO BANDHOIIT{ TIL SOMMER

Dfter at bestyrelsen fla Irllandsbanen trar modtaget tiderne for ankomst
hhv. afgang for forblndeJ'sorne med Køben-havn 1 soruerkøreplmaperloden er
museunstogets køreplu nu ].agt som nedenfor arført og indsendt tl1 Stat6-
banernee køreplaskontor tlI optageLse 1 den blå og den g].øNe kørep].æ 1
soll[er.

Togene 45) oe 458 agtes fr6mført soru blanded€ tog, hvorl medføres nogle
af klubb€ns godsvogno, der ti.l.llge Eed en person- og en pakvogn henstlllea
dagen lgen:rem 1 Eandholm -tsy soi "b1ikfang".

Blllettaksterne bIlver de same som sldste sommer, nemlLg kr. 2rOO for
en enkeJ.trejee og kr. 3rOO for retur. Ilørn mel].em 4 og 12 år befordrea for
halv prls. For befordrin6 på II klasse opkræves et t1l1æg på kr. I,oo.

Foreningens medlemer har mod foreviBning og kontrolk].lpnlng af g'y].digt
medlemskort ret ti]. en frl.rejse med banen.

Id Ssn- he1].i 26/5-L5/9 1963.
i 4fil[ 455

c al I
P 45?

2.1
P 459

2a
P 456

,a
B 458

,1
P l+5o

)a
Lo.oot 12.ooxlx
10.30l 12.18
10.351 12.zo

14.OO
x

L4.27
14. 30

6
x

L6.47
L6.50

20I af Maribo
f Maglemer ....
I Banaholm iBy .
an Budhof.m Havn "t

x
L3.o3
t3.oo

30L3 t5 ,25
x

74.53
14. 50

77 .55
x

L7.25
7?.20

Arlo tog ka. endwidere atands€ ved Grlmstrupvej€n og ved r'Ierret-
skov trlnbræt såfremt, der er rejse,de at optage elier afsætte.
Iog 455 er motortog, øvrlge tog åamptog.

Lidt facts ou ETJ. lLbnet z?fr-Lgol, !2 h + havnebane i ilbeltoft. 6 stationer o,1 I trin-
br"tte., t*.f , (sl.utbe Syrl og Grenivej) "uofficiel).e". Ny Ealle tS encvidere ned pr.
sidt'soor til ilatved kalkværk. Under besættelsen havde den tyske værneoagt fået anlagt
2 sldespor; det ene ved'l'nEtrup var en forløber for "vogrrbjørneue'r, idet tankvogne ned
flyverbenzin til Tirstrop Ilyveplada kunne køres ud på blokvogne, der si l)lev t,rukket el
laetbiler ad landevejen. Det holdt vejerre ikke til, så benyttelsen af sidesporet hørte
hurtigt op. Det andet sidespor udgik lra Uravlev til'Iirstrup fllreplads; man n,iede at
fuldføre anlægget af planu, ueu der blev kun Iagt et par hun<trede øeter spor irrden
l<apitu)atlonen. - tf nateriel har benen haft ! daroplokonotiver, hvoraf k.rr rrr. J stadig
eksieterer, l)et er hersrt i TruEtrup, og det er absolul- ikke tjenstdygtigt. (er tllis 2).
Af uotoruogne J (bvoraf een udraugeret) og ootorlokonotiver 2,,!f pereoo- og rejsegods-
vogne iall p rg af godsvogne ikke nindre end godt 70! \f de sidstnævnte var langt de
fleste åbne godsvogne iil steotranBporter, der altid bar været o; stadigt er l,anens
hovedindtægtakilde, Der Du kun et par enkelte tilbage af godsyognene; dc lleste er
solgt til andre baner, Lovedsogeligt til DSB. ETJ har altid ltuft en ret god peraontrafili,
namlig i forbiodelse ned urenå. Iereontrafiken tog ct Letydeligt opsving, da nogle af
banens tog gennenfartes til og fra Grenå (1925), aenere til urena haw i forbindelse ned
Orenå-ilurdested overfarten. .jom kuriosm ken nævnea, at ETJ er den eneste bane, der har
fået oprettet et trintrræt t,å en IrJll-strækningl Det vår Honå (relIeB Trustrup o6 Ålsrr),
der for 0TJs regning aolagdes i 1925, og kun privatbanens tog stanrlsede der i Ce første
år. DSB ville ikke kendee ved Ae!, lør i l!!8 (nedlarf 1955). - .\f !.iTJs faste anlæg kan
næneF: Ileuiser, værkstealer og drejeskive i :beltofl . llylleEt,ed er kryCsning..station:
en del sidesporanlag nellem Ny Ba!le og Rosms; høj ster).æsserarpe i lalle: drejeskive
og renise i Trustmp. ,\f landskatrelige eeværdigheder kan rrævnes Stubi,e aø og det stærkt
kuperede terræn merl plantagerne mellen Dråby og Vibæk T.

AfhoLdte Eøder m.m.

Søndag Oen 24/Z var der arrilgeret forevisni.ng af He.Igoland maskindepot. I
hold blev deltagerne vi6t rundt på masklndepotets område. I en af hallerne
stod 4 røde lyntog sld.e om slde, de var,rarbejdsløserrp.gr. af lse[r der iiav&
Dedført, at de ikke overførtes over storebæIt. o6;så Llo-vogrle fik vl forevist
og på forpladaen så vl. tankninHsanlæ8 m.m.
Mudag d,en 18/3 fortalte fuyrg. overingenlør, afdelingslngetLør Slmenfeldt
Nielsån fra DSB om arlæ66arbejderne i forbindelse r,red Irugleflu6tslinlen.
Dfter foredfaget beswaredeg spørgsuå1 fra deltaS,erne og aftenet: sluttede med
kaffe og t€drlkning.
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sNEVTNTEREN pÅ stussoKøBrNG-liyKøBrNG-NysrED BANEN.
1.eA;;6;8".r=. n

Jeg har fJ.ere guge (enart naage) ned skiuebus slddet fast j- rneter-
h.øJe enedrlwer, 4-6 gange været med 1ok. I ovre at ryalde sne på Nysted-
stræknlngen. llandag d,ea t8/2 6ku1le Je6 11ge].edes tlave været derover (der
1å, sldat Jeg war der L3/2. på eteder sne tiJ. nJ.dt på skorstenen), ruen den
dag måtte vi helt opgj.ve på grund af meget kraftig snefygning !er. (Dndnu
(Aet Z5/Z) trar vI ikke været d.er stden D/2).

Tirsdag d.e\ l9/2 startede vl. med snerydning her på Strækaingen ured
2 1ok. Vj- nåede Nykøbing 2O/2 kI. 19.uO, men Nykøbtng havde da prøvet at
få sne, eå det var gal.t Eed aporsk1fterne. Vi kom hJern i6en samme aften
kI. ca. 2J.OO og aftenen før kI. O.lO, hvor jeg nåede til ilorbetev. Denne
gang var a].].e udgravnlngerne helt lukket. Ja, de to, 3 og J, trar rlgtlg
måttet prøve kræfter med naturen.

Det lyder måske barnJ'J.gt, men uder såd.ame forhold (trvad privatrnand
lkke kaa forstå), kaJr. ma-D. mærke, } vordan man holder af en sådan rnaskine,
6om mu har arbeJatet med slden ca. 1930, men Jo mest 1 perloder, hvor der
akulJ.e b€sti..LJ.ea nogetl det er jo uægtelig l-ettere at trykke på en start-
knap på en motorwogn og så euse afsted.

Jeg vj-J.J.e falstisk have tiJ.skrevet Dem forJ-ængst, men }lar dår1ig iraft
tJ.d dertiJ., da vinteren næsten heJ't har lagt besJ-ag på rlg, lrgeledes på
min koIlega, da vi to jo desværre er de eneste her på banen, der må frem-
føre ].okomotiw.

@r,!- rrÆ'
P q31 (Jernbuemuseet) er hensat 1 Ixnderskov d'en 9/L f963.
D€5o er aen 5/2 1963 ovetført fra 2, tj-7 1. dl.strlkt. Den b.I'ev I-rep.
d.et Io/L L962 og, har siden da stået kold som reserve i ildt. Ea.
W ", 

den t9/2 1953 komet tilbage til 1. dl.strikt efter S-rep. på cva.
PR ao8 er nu den sidste køreklar€ PR-uaekine. Den er stationeret i Da.
PR azl hensattes i 1961 1 tsm. og PR 9o5 hensattes ved årsklftet. Når oen
er bfevet udtørret hensættes den L Va

Følgende maskl-ner er 1 revideretr kørek].ar stmd hensat:
R 945 f Pa efter Irrelr.
N 2O5 I Pa efter I-rep.
H 798 1 Fh efter S-rep

H 8OO 1 Fh. efter S-rep.
F 653 i Str eft. S-rep.
tr. 694 i str €ft. S-rep.

81.a. p.gr. af issituatlonen har der 1 2. distrlkt været kørt en l..e1 deI
særtog m€d d.a-Ep.I-oko. Foruden flere loko af titra D har bI.a. føl'gende loko
været 1 drift: E 97L, E 974, ]j,7a5, N 2o9' R 948, 11 959.

Ved velvilJe fra DSB har vi erhveryet "spocialvogn 516", der indtil fornylig
havde hJensted i Køge. Det er en af d.e åbne nærtraflkvogne, der lige fra 80r
er:ne og tll S-togenes anskaffelse var faate vogne 1 tslaflpenborg- og llolte-
togene 1 sommerperloderne. Vognen, vl har fåetr er bygget 1 Strømens meka-
nlsk€ Værksted ved OsIo i 1891 oe var den sidste i numerrækken; C€ L)45. f
1936 blev den omdaruret tll telegrafvogn nr. 16, frr L949 kaldetrrVærksteds-
vogn for Slgnalwåsenet nr. 16" og enclellg oBlitreret L L958 tl1 Specialvogn
nr. 515.
vognen €r i tod stand og ikko synderli8t onby8get. Der er naturl,lgvis intet
lnventar I den. Nu er spørgsmålet bare: skal vi sætte skydevinduer i den cl-
ler lade den være aom den oprJ-ndellg var, nem118 helt uden vlnduer? I'ørst oE-
krlnB I9O7 f1k vogEene skydevlnduer - sikkert efter utal1i8e kLager over støv
røg og kulstykker - oE først t L9L6 flk wognene overgangsbroer. IIon lkke man-
6e af wore medlemer husl(er trJemfarten fra rrBakken'r en Iun solnmeraften' hyg-
åel1gt ru-u1en6e 1'rskowvogne.å" i det skånsome skær fra oll-e-Lamperne, når
det elektriake IyE evlgtede. Mon lkke mæ sad hånd i hånd med sit livs ud-
kårne el1er aamL aften anskaffede hJerterdane? - Kom tll Dandholm, når vl
engang har fået vogren klar; så ku De opfriske glado ungdomsminder. (PT)
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Møder og udflu€terr
Programmet I M f/63 over mød€r og uCflugter amu11ere6.

Søndag den 7/4 1963 k1. 10.OO afholdes 'rFL1m-formlddag" 1 DSB Klno,
Køberhavns troved.buegård. Prograxnr€t er:

"somartåg" (s.f-fifm om d.ampd.rlft på l.ta].mu-Sl'Erl-sharn banen)
rrLokrr (itohab-fiJ.m om J.okomotivlevermcer til nordlske stats6aner)I'Malmtåg 9oO1, (TC,{JJ-fi].E om nalurtrafik)
rrDen daglige Dont'r (OnS-f:.fn)
'rsoruertrafik 1938tr (CtrS-fifm)
"SoEmertrafLk 1947n (COc-fifm)
rrMl.nuten des Abschieds,, (StsB/DB/USn-fitm om et l-nternat. eksprestog.)

Da J.eJen af J.okal-et er noget større end sædvm1ig, inødeees medlemer-
nes forståeJ.se af en entr6afgift på kr. 2.OO. eæster viJ- kume Eedtat-
es tj.l salme takst. Beløbet vi]. blive opkrævet ved l.ndgangen.

sørld,at den 2L/4 La63 arru8eres udflugt med dampsærtog på ETJ

@ernbme). For de.Ltagere fra sJæl-land arran-
!e.". grrppereJse vla Hundested-Grenå. Se 1øvrlgt side 1 og 2'

l,{ædag den 2o/4 1q63 kI. ?O.OO afholdes ordinær generalforsælj-ng 1
benhavn V. Gy].dlgt medlemskort ska]'

forevises ved lndgangen.
Da*sorden efter l]veies § 6 med tilføie1se af pu'kt 6: Eventuelt.
Dennuværendebestyre]-seervi].].lgtilatfortaætte.E.vt.forslag
tiJ, nyvalg af formæd. og bestyrelse må være lndglvet t11 sekretæren
senest den Efter generalforsæIin8en vlses film fra foreningens
udflugter' såfrent tiden tl-Ilader det.

udfJ.ugt med darnpsærtog fremført
tved-Rødby Færge og retur NykøbiDg

omst€n tl.I Rødby Færge forev1ses
Eu].lghed for udfJ'ugt m€d færgen

ødby Færge-litarlbo-Bandho In-Rødby
s 1 næst6 M.

På grund af dc talrige klager over udeblivelser af
, der her foråraagct nisbrug sf af sekreteriatets

telelon - ogsl udenfor ,,kontortidn - ber vi eelv overteget udeendelseme, hvoned vi
sparer en del porto og smtidig Belv kan besteme, hvornår vi vil have udeendt uedde-
låIscr o.v, - skulle dsr trods al påpaeselighed have indsneget aig lejl i rore ny adres-
aepladcr, er vi taknemelige for rettelEer.
Sekret&riatets adrease: !. Thouaasen, strsndvei
E0 Jp& v, kun tirsdage-fredage og ku kl.lU-I4.
begge dage inkl.
DAttS( MoDUL JEHIiIJANU I(U.IB tejrede eit 25 års jubilmn Eed et J-daget ProEras. Oet 24/1
var der arrengeret Errtogstur ued et lr-vogna lyntog f,h-lJillerod-Helsingtr-Skodsborg-Kh;
iler var ca. 100 deltagere.
AM,IoNCE I FINST(E SMÅLiPOlrBÅNllli. 0plysninger, he I at
udgivelse. I'. n. tsooth, l&! tsargater, Leouiaatcr,

på engelsk, Eanl lotoB øDskes til bog-
Eugland.

I I{aseereren beder ot neddcle, 8t triONTINGENTEB ikke er
navnel, på en by i ydre Mongoliet, uen noget nere norliggende. Da den sidcte frist for
betaling er ovelskredet, bedee de reaterende
tiI genåralforaanlingen a.z)f\ u betinget af

kontingenter betalt snarest ruligt. Adgang
gyldilt nedleøskort (rod l96r-kvittcringek.)

Sidste: ldh 16{ leveret (i drilt Lh). EB t7i (gl.t'ype) udrangeret (hensat); IIe J8E eendt
fra hb tTl-Efie-LaT:-Effiiltt5-e?F415 afløse i tJedehusene' Iil erstatning har Kb lÅet
F {8i fra Slagelse, der;ru bar 2 lth. Yt herfra er seldt til Gb.

Udsendt af DÅ\S[ JEnNts.Nl]-KUJB, Straodvejen 201, Hellerup.
Dette nr. er retligeret -f l'oul Skebye ltaanusacE og P. IhoEBaaan,
laGdakr ionen sluttet 27 /1-6j.
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