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P 917, sldste p-rnasklne I drift, foran maskln depotetpå Københawns God.sbanegård, aprit 1p5O.
Foto: d.E. Dancker Jensen.

Dansk Jernbane-KIubrs indvl.e].se og præsentation af rrFug].eflugt-
Iinien" finder sted ved en udflugt torsdae 23. ma.i 1963 (Kristi
Hinmelfartsdag).
Udfl.rgt.. b]-ir"r foreningens største arrangement L L96) - 6t ar-
rangement, Ilvor nyt og gammelt Eødes - tiJ- glæde for a1J.e inte-
ressegrupper - idet, der udover hovedformålet, vII bliwe taget
afsked med en af DSBrs mest veltjente lokomotiwtyper' og afholdt
figeneralprøvett på museumsbaoens 5J-sæson.
Programmet er fø]'gende3
udre.i se t
København H. af6. 8.OO
Roskllde
Køge
Næstved - 9.55
Nykøblng Fl. - 10.45
Rødby Færge ank. 11.30

h.i emre.is e :
Rødby Færge
Nykøblng F1.
Næstwed
Køge
Roskilde
København H.

- 8.30
- 8.50

afg.18.1O
aDk.18.4o
-x)
-x)
- 20.35
- 21. OO

Anm. x): DJKts særtog (l.IytøUing FI . afg. L9.o7) kører g5!4..!9g
Nykøbing F1.-Roskilde; deltagere fra Næstved benytter derfor
plantog P 1}75 (Nykøbing Fl . afg. 19.15 - Næstwed ank. 20.35)'
d.eltagere fra Køge re;sår hjem 1{g Roskilde (m/uus ttl Køge).
Særtoget, der oprangeres således: I-L9IZ - ECO - Cl{R - CO -
BL - BL, viI køre som arbeidstog mellem Haslew o6 Næstwed' hvor
der bliver diwerse fotostop. (InstmXtion sker wla togets højt-
taleranlæg). Fotomulighed gives endvidere wed ophold på ubetJent



krydsnlngsstation Lo1land mldt (krydsning med tysk lyntog 'tKø-
benhavn Expresst'). Rødby Færgestation vl-1 blive forevist ved en
rundvandring me11em k].. 12.OO og ].3.30. Rundvandringen s]-utter
på Rødby Uavn (lU)-station, hvor deltaterne i !i!§4.!gll .f-
rejser med I'Faxert o6 museumsmateriellet mod Maribo og Bandtrolm
(fotostop underveJs). Museumstoget returnerer t11 Maribo, hvor-
fra deltagerne køres med L.T-særtog til Rødby Havn (strækningen
lukkes for persontrafj-k 25/5) og videre til Rødby Færge (ad
forblndelsessporet) med ankomst dertiJ. kI. ca. 18.OO. I Nykø-
blng F1. kan deltagerne foretage en personJ.lg besigtigelse af
nyanlæggene (ca. 2J mllr.. ophold). Ved non-stop kørs].en mellern
Nykøbing FI. og Roskilde vil P-maskinens maksimalhastighed søges
opnået .
Tillæestur B, for deltagere med j.nteresse for an1æggene på tysk
slde, afgår fra Rødby Færge kI. L2.25 Eed ankonst ti1 Puttgarden
k1. 13.4O. Der returneres fra Puttgarden k1. 15.40 - ankomst til
Rødby Færge kI. 17.45.
Priserne for deltaFelse er følgende:
fra København kr. 38r-
- Roskilde - 34,- (deltage.e fra stationer på Nord.vestba-

nen og Vestbanen (Uf.a. deltagere fra
fln og Jylland) benytter Roskllde som
onsti6ningsstation).

- KøBe
- Nykøbing F1.

Tl1lægstur 
^-B

- 30,- (gylclie på tilbagerejsen ti1 Roskilde).
- L2,- (celtagere fra Næstved løser aLm. D-

bllIet ti1 Nykøbing Fl . og rrkLubbilJ.et'r
e erfra ) .

- 10'-
- 18,-.

Til-melding sker ved snarest og senest torsdaF 16. ma.i at indbeta-
,a 

"tarrIlaanre 
oeløo (noveoLur + eYL . "*g= "rti 

p" pos LgaroKurl-
to 67394, adresseret .
(Chects og postanvi ænde
1ørdag 18. maj - personlig afhentning af bi11et kan ske mandag
20. maj mellem kJ.. 15.O0 og 17.1O).
gpisnine (madpakker særdeles velegnede) kan ske i rrspisevognene,,
(CMR og CO)(åbne. for salg af øL, vand oEI kaffe k1. 9.OO-1Z.OO oB
18.OO-21.OO), eller evt. på restauranterne på Rødby Færge og ^\y-købing Fl. stationer (for t11]ægstur Brs vecikommende enåvidere
ombord på færgerne).

Højttaleranlæg. En række af DSBrs personvogne er forsynet med højt-
taleranlæg. Nedenfor giwes en beskrivelse af anlæggene, der ikke er
helt ens - de kan opde].es i følgende ErupPer:
A. Højttaleranlæg i LV 24L-255, 293-3L2' 3"L-33o, cc 1069-1098 oe
1l-8O-1189.
I disse vogne findes der en højttaler i frver kupe og tre højttalere
i sidegangen. Lydstyrken af højttalerne i kupeerne kan reguleres sær-
skilt ned en volumenkontrol i hver kupe. Lydstyrken af højttalerne i
sidegangen kan derimod ikke reguleres. 

^].le 
høittalerne er forbundet

ti1 en fæl1es.Iedning' d.er er ført tll to stikdåser (mærket "A"), som
er anbragt i Ioftet på hver sj.n endeperron. Fra disse stikdåser kan
der med et sær].1gt koblingskabel etableres forbindelse med nabovogne-
nes højttaleran].æ9.
I hver af de nævnte votne findes desuden en gennemgående mikrofonled-
ning, d.er i hver ende åf vognen er forbundet til- en stikdåse (mærket

"8"), som er anbragt L loftet på endeperronerne ved siden af de oven-
for omtalte stikdåser for højttalerledningerne.



ts. HøJttaleranlæg t LL 34L-35O og BL L32L-L}3O.
I disse vogne findes der flere højttalere både i rygerkupeen og i ik-
ke-rygerkupeen. Lydstyrken af aJ_1e højttal.ernc L dn kupe reg.uleres
med en fæ].].es volumenkontrol.
Højttalerlednlngen og den gennemgående mikrofonl,edning er ligesom ved
de under A nævnte vogne ført til stikdåser på endeperronerne.
C. HøjttaleranJ.æg i CÅR-vogne med lysrørbelysning (p.t. 128I-LZ8l og
1288-r29O).
Ån1æg6et l-disse vogne er udført soE angivet foran, idet kupeerne er
udstyret Ined højttalere som angivet under A og restauranterr som angi-
vet under B, og høJtta1er- og mikrofonledningerne er ligeledes ført
t11 stikdåser på endeperronerne. I sJ-degangen findes kun een højtta-
1er.
D.- HøJttal.eranlæg i udfJ.ugtsvogne CMR 2lL9-2L21 og kj.novogne Cp 2p8I,
2982.
I dlsse wogne findes der et anta1 højttalere, der ligesom mikrofon-
J.ednln6en er forbundet til stikdåser på endeperronerne.
Desuden er vognene forsynet med et forstærkeranlæg, der er anbragt
i rejselederrummet hen-ho]-dsvis operatørrumet, således at der kan
foretages udsendelser fra vognene. Der er anbragt mikrofonstik for-
ske].lLge steder i wognene.
TiJ- forsyning af højttaleranlæ6get under længere ophold på en station
flndes der udvendlg på vognene i den ene ende en stikdåse, hvortil
der kan tils].uttes 22O wolt vekselstrøE fra stationens elektriske in-
stallation. T11 anvendelse sammen med udfJ.ugtsvognene er nogle CO-
(2526, 274L, 2747, z762) oe cp- (2a59, aBTB; 287r, 3zo?) vosne uo-
styret med fire fast installerede høJttalere samt gennemgående højt-
talerledning med stikdåser på endeperronerne.
E. I vognene litra AC 43-52, LV 3)t-34O, CC 1115-1178, 119o-1L99 oE
CD L2O?-L2L2 findes gennemgående høJttaler- og mikrofonledninger, der
er forbundet tll stikdåser på endeperronerne, men der findes ikke
faste højttalere 1 voB'nene. Der er derinod i sidegangen anbragt stik-
kontakter, hvorti]. 1øse højttalere kan sluttes.
I vognene CC 1144 og 11!O kan en kupe indrettes som speakerrum, idet
et forstærkeranlæg er anbragt under den ene sæderække.

(oa.r )

\ø
Der er en de1 prj-vatbaner, der stadig anvender armslgnalerr trvor arlnene
for begge togretnlnger er anbragt på sarnme aj.gnalmast. DJK har seJ.v op-
stillet €t sådart signal. (fra Stensved på KaJ.vehavebanen) ved. indkørs1en
ti]- Bandholm. Det har irnldlertid wLst 6igr at der må herske tvivl blandt
medlemmerne on, hvordan 6ig:na1et betJenes, for når medJ.emmerne sidste som-
mer skulle sætte signal., er det ofte blevet de mest fantasifulde kombina-
ti-oner, hvor den ene al:m trar wJ.st ubetjent station og den arden kør. Vi
skal derf'of lnden sæsor.en kort trrepetererr!
Kun den alra, der ses tiJ. højre for rnasten, har betydning for et mod s16-
nal.et kørende tog.

STATIONEN UBETJDNT
Signal nr. I

ISTrOP[
Slgnal. nr. 2

ntr ø pil

Sl6nalets arme hænger
nedad i en vj.rrle]. af
høJest 45o f"" master

Signalets aru valdret SJ.gnalets arrn poger
slcråt opad i en vLn-
ke1 af højest 45o
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NykøbIng

sporPlajr
E1 .

NykøbingFl station

Sporplan og billecte af station og kom-
månaopost er fra heftet rrÆndring af
bane- og veiforhoJ.d i NykøbinA tr'1'
25. ottåber I962t' udgivet af rrVinge-
hjulet'r i forbi;rdelse med lndvlelsen
af den lye stati-on.

\k
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
F'UGLEb'LUG1'SLINII'N PÅ TYSK SIDD:
på tysk side omfatter anJ.æSsarbeJderle bygni[g af en højbro over det ca.
13OO m brede Falrmarnsund. ij"o".. er 963 m TaJIg og 2I ø bred. Jernbane.Lini-
er ower broen er enkeltsporet, der er en -LI m bred veibane og et 1r5 m

bredt fortov. Gennemseilinasåbningen er 24o m bred og ved norrnal vand-
stand er den frie høJde under broen 2l m. aorbindelsen mellem Irehmarn og
fastlardet rrar tidlilere wæret opretholdt af Deut6che Bundesbalm med m/f
frsclrleswig-Holstein'r og m/f 'rlehmarn", errlieltsporede Jernbane- og bilfær-
ger. Jer[barren Ltlbeck-Grossenbrode er bfevet forstærket og en ny 18 km

iang enkeltsporet strækning er a*lagt fra Grossenbrode tiI PuttBarden.
Denne bane er bygget tiL uåksimal trastighed tz1 km/t og der findes 7 broer'
så1edes at niweaukrydsnlnger rued veje er uD<l5ået. I i'uttgarten er by6get
et nyt statiousanlæg. Det forsynes med 6 perronsl)or, der hver tre Og tre
har forbindelse med et af de to færgelejer i den ligeledes nybyggede fær-
getravn. fielleu banegårdens aukorost- og afSan8sspor fincles ca. 3 km opstil-
Iirrg."1ro". rlanegårdån forslmes geranem en ca' 2J lcrr lang rør.I.ednin6 med

ferskvalld fra t-astlandet.
-l+-
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LISTE 0yER DJK'S P0S1'K0RI. Nedenst.ående kan atadig levcrer 6 l kr. pr.rt,k. l'orto o,25
@94,l..Thonassen,Strandvejen21)I,IleIlenrp.
AB I \nagerbro st. 1907
,\B 2 Loko6 Eed godstog ved Touerup (1916)
Ats J l,oko 5 ned peraontog ved lilcveruarksvej l$lr0
IPB I rrFJ loko lr)
APB 2 AEJ loko 15 efter orrbygning
APB J AEB loko 26
APB lr !'FJ loko J8 (Norresundby Havnestations rangermaekine)
LIli I Loko nr. , 'EA{8' ved renisen i Maribo 1952
Drl( 2 Loko nr. I "fÅXE'' ued peraontog i lterretakov l!62
GDS I Danpvognen ved Gribss 'I I88l
GIJS 2 Loko III i Græsted 1890
GDS J Loko lV ca, l89lJ
GD§ I Loko lI (danprogusnaskinen) i 0rasted ca. I8!J
GDS 5 Gribsø trinbræt ca. l!0/
GDS 5 GDS-stationen i Ilillerød ca. 192U
ETJ I Loko I ved 'Vulcan", Msribo 1900
UTJ 2 Loko 2 ucd persontog, bI.a. generltornotorvogu, ilbeltolt l916
EEGB I tiornbæk st. ued tog I!0/
HHGB 2 S'entinel daupvogn i Hellebrk 1926
lEGll I Odinshøj trinbræt 1907
IIIIGB tr Loko tlHts | (aenere EDS l1) f9O7
EBS I Uallct-loko på øetbirk at. ca. I9O0
HBS 2 Persontog ned Mallet-loko på broen over Uredtrup å ca. l!00
HIIS J Loko HV I 106 roed tUKs errtog ved Yinding bckker l!6I
HV I I'crsontog Eed lnalsporloko på llorsena st,. ca. 1920
HV 2 2 ualsporloko afsporet unrter enerydning ved Raek Mølle llOE
KB I loko 2 ued udflugtotog i Kalvebave llJ§
KltB I Loko I ued Åbningstoget på Bjaverekov st. l!l/
NRI) 2 Loko 2 ned blandet tog i Lellingeskoven l9I8
L.Rts I IEIJ Il 3 (onnibuslignende uotorvogn) lejet af KRB 1926
hSB I Toget pÅ Slangcrup st. 1907
XSB 2 Loko !, h.sbenham L. f946
XSIJ I ll tr, Lyngc st. l9tr7
Lts I Rudkøbing af-. ca. 1920 ned danptog
IJ, 2 Loko 2 ranger.r pÅ lærgen i Rudkøbing havn I!36
U] J Skrøbelev krydaningastation 1959
Lts t Loko l, E {l og bænkevogn J 146 på Hunble st. Igll
LB 5 Skinnebus på Spodsbjerg et. f959
NI'Mts I loko 4 ned persontog på -Bsgess st. incviater I!60
NPiiB 2 Loko t ned persontog på Tappernøje st. anevinter l!00
NPllts J Loko { ned LIIKg rertog på Bøgesø st. I!61
RGGJ I l)anptog på ltyorgård !t. l9ll
RGGJ 2 Sidste danJrto; på Gjerrild at., nedbringende sneplov og andet nateriel
Sru I Loko l, "St. hnud" 1876
SFJ 2 Fåborg st. med tog fra tlyborg (1904)
§FJ I Fåborg st.'uer loko 8 ''Freiar i forspand til Nr. ltroby lp).I
SFJ rr Brobyvark st. Eed tog nod 0dense l9l2

::: 
J Loko nr. 2l i liorinth 1947

AIK J-5: t forskellige trykte poatkort lra mrrseuusbanen på MIil, tilsau@en kr.2,oo.

TtL SALG fOR HIUESTd lUD: Billetgtenpleuaskine (f9ffi (evt. forsendelee kr.1l,oo)
llnil Upffer: Kiøge-llinAsted Jernbane. (Ill.) tidførJ.ig Ueskrivelse al banens tilbli-
velseshiet.orie med nange intereesante oplyeninger.

(førete udgave) ned nogle ganle koreplaner.
nvaaen ivlære) DsB f909

Sanne.1925i2bind.
Bud på disse sager bedes sendt tiI sekretarietet, ae øverat på denne side. Sekretariatets
kontortid: Kun tiredag-fredag kl.10-14, tlf. llU 794Vt kun indenfor eaune tider.
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Ebe.].toftturen:

-l-
I
I

llowedgevinsten i gult lotterl. på ETJ-turen
blew wundet på nr. 37, der bedes indsendt
til sekretæren, b.vorefter gewinsten ti1-
6endea.

EIJ-turen d.en 27/l+z
ljeJ'tager.rre fra Købentrawn started.e fra Kh
kI. 6.1!, hvor ]LF]IJ-personvogrron nr. 6.].
var reserv€ret. Overfarten llunclested-Gf.
foretoges i -tæt tåge, der J-kke lovcdG godt
fotoveJr for"dagen. K1. 8.58 war særtoget
startet fra Arhus H ruod Grenå. Det var op-
rangeret af D poo (Fricrrs 4t/tgZ{ forslrnot
Eed tenderen fra K 593, der udranger.dcs 1
1959 (Harionae 3580/LgOl) sarnt 2 vElhorate
CUrere og en EHrcr. På ÅrlLuc II war dLstrikt-
chef l{aLdbo, dc. 2 mødt op, for at rnske
god tur. I Lystrup krydsedeE tog 618 1 1(y-
omgård tog 620. I Hyom6ård var d.er et 11110
oPhol-d' nok til at konstatcrc, at der end-
nu war petroleumslarnpe L et stopsJ-gnal på
perronen. Yed udkørslen fra ltyorngård kunne
man endnu gemem tågen skimte banedæmningen

RGGJ, der lndstillede driften 30/6 1956. Dfter ankomsten tj.l Grenå ran-
gerede stationens Ardelttraktor EIJ C 1, C 2 og E 1 tl'l særtoget, mens D 9OO
b].ew wendt og fik vard og lrTJ M 3 afgik son pLantog ti]. I.u-Df. Så bakkede
særtoget IIed tI1 } avnen, en J knr lang tur, hvor kurver kræwer sIækkede kob-
J.inger mellem vognene og en nrængde krydsende veje kræver forsigtlg køraeJ..
På h.armen etod deltagerne fra Køberfravu parat ti1 at stige på, hvorefter
toget afgik tJ.L stationen lgen. I Tu var der et 1111e ophold, trwor de mest
energiske deltagere nåede ud tiJ. ETJs liIle rern1.se, hvor danploko J og D L,npereonvognrr omby6Jget fra M I ho1dt, D 1 udenfor.- Togføreren hawds allere-
de 1 Grenå udtal.t, at vi s.l-et ikke kulne nå de ønsked.e fotostop med den
køreplanrvi hawde, så l a:n forlagde krydsningen fra Skærsø ti1 Ilyl].ested. -
I Bal-J-e war en J-astbj.J- kørt op på atenlæeseralnpenr så wL kurne se, b.vordan
Earr ].æsser Eodsvo8Trene. Ved Ny tsalle iroldt wi fotostop, trer stod bL.a. flere
ga-rnle godswogna- og en persolvogrrskasse loil skurer og j. en flot underføriug
1rb et tipvognsspor. I llyllested krydsede wi pJ.antog J, ETJ M 2 og D 2. At
det ikke var hver da8, der kom damptog på ETJ sås flere g:rnge, b1.a. på en
flok fårs og no6le hestes reaktJ.on. I Skærsø besås b1.zr. banemesterens Do-
tortro]-ll.c, der i dagens anledning var kørt ud af sj-n remlse, en gamrlel
godgvognskasse, hvor den ene endevæg marrgledo. Sporskiftet til "remlsen" og
et spor ved siden af war I ctrenget! Efter endnu et par fotostop ankom vJ,
til Ebeltoft. Her havde banen fundet al.le sine Eotorvogne og lokomotiwer
frem fra de ruange små remieer lmgs fJorden. Der var M 1 (tfaf nøH.f u 3),
et dleeelloko med lænkeaks.Lerr der war ll l, den lange motorwosn (tidl SVJ
M 5), M 4, diesellokoet fra KS (M 3) og tri 5, tid1. l'lD-vogn fra DSB. Kun
M !, en Morvogn, der tid1. har tiLhørt LNJ bJ.ev indendørs. Det mest bemær-
kelsesværdlge ved D'IJ9 tnotormaterieJ. er at der står GeneraL l'lotors på. kø-
]-ernel al-t, undtagen RøHJ-lokoetr uer fornylig er owertaget, er ombygBet
og foreynet med €n e.LLer to clrl-di6selmotorer. - Opholdet L Dbeltoft blcv
klm ko!t; da plantog 24 alkom afgik særtoget mod Tu, denne galrg uden stop
og masklnen med tenderen forrest. I Gr. fortsatte toget straks tl1 havnen
for at opnå forbindelse med trMarsk Stl.gI ti]. Hundåsted, hvorfra IiFIIJ 61
l-gen war rescrveret tj-l Kh. M€ns særtoget holdt på hawnen 1 Gr. ankom ETJ
M 3 fraEf. EedE2. !,en togC 1, c 2og D ]-medhjem. DpOO blevvendt og
fik wand i remisen, og så gik det igen Eod Ar, hvortil særtoget ankom kl-.
20.12. Det havde wæret en dejlig tur, men uor6entågen blew dyr for DJK.
I{avde v€jret været 1lge sa godt or rnorgenetl, som det blew om eftermiddagen,
havde vj. \aft 2A-2J deltagere flere, og så havde der wæret balarce i regn-
skabet.
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Druonvt fra LrSB:
ffioreør Edt. har i de senere år af da:lploko forr.rde.l litra E og F været
stationeret en mindre Easkine tiI brug ved særtogskørseI på strækninger,
lrvor D-Easkl.nerne l-kke kan anvendes, f.eka. (Xø)-Sg-IOr/Næ. Det sidste år
har dette 'r1il]'e'r loko været P 9O9. Inid.lertid er derEre maskine nu hen-
sat 1 det fri; lanterner, kobllngsstænger, frontnurnnerplade m.rn. er afnron-
teret, og rnan urå formode, at Easkinen nu ku.:a wenter på af,gang ti1 ophug-
nj-ng, I stedet er aom'r1il1e" masklne stationeret D 85O, J.ndgået fra dc.2.
P )76 og P !28 henstår stadig i Sorø afventende afgang tiJ. oi;hugning. Af
Prere er så1edes 9.L7 den enest€'rlewenderr, idet P 9I3 J- nog-l-e år }..ar været
hensat L Næ.

I Skanderborg mdt. }.enstår O 318, K 563, A L59, lls 4O3, r^665 oeMX L3Z.
Udenfor remisen henetår: E 965, D 968, R 954, R 955, R 966, R 96I, H 784,
H'787, P 925, P 92'1 , PR 9O5, r 689 oe T 299,
D 995 o€ Ii p!8 er owerført tiJ- 2. distrikt 1 marte måned og er nu statj.oDe-
ret 1 Ar, men vil om kort ttd indgå til S-rep på cva. R 96), der blev hen-
sat 1 I€ 1958 oe L 969, der blew hensat i, Hs L962 er indgået tI1 S-rep på
cva.
D 871 ( jernbanernueeet) er lrenaat L Vg.
Fø-Lgende R-maskiner er endnu kørende: k
953 1 At, 958 1 Fh, 959 t Ea.
meddelt af J.K. Petersen, Kø oB P.

D 848 og 8l'l er hensat.
937 1 Ds, 944 i Fa, !48 i Str,

Thiesen, Fa og Å. Berggreen, Ar

PETTSONALD TIL UARIAO-AANDHOIJ.I'TIL SO}{J.IER.

Har De ikke lyst til at deltage i kørs1en med museumstoget til soømer?
som bekendt begynder wi at køre ae7" z5/5. De, der er interesseret i at
medwirke 6orn lokomotiwfyrbøder, togfører, togbetjent, breEser ro.v. bedes
henvende sig herom til:
swend Jørgensen, i3llctrersvej 5, r, Helsingør (tSeneste som rokomotj-wfyr-

bøder og motorvognsfører)
B. Chorfitzen, llavsgårdsveJ 12, Hellerup (togtJenesten)

te1f. HELlerup 7109
TAsa 5?43

Ilenwendelsen bedes såvldt nuligt rettet skrlftltst, og gerne med. algiwelseaf hvilke søndager der har lnteresse. På brevkortet bed.€s evt, t€lefonnum-
mer anført, De vJ.l så i god tid bliwe underrettet om bvilke dage, De er
tJ enestgørerrde.

===========
Kan De huske ?

at vi I l'l l/63 efterlyste forekellige de1e, d.er var fjernet fra loko nr. 2rrKiøgerr, da det henstod i Nykøbing f'1.
Nu er kedelmærkepladen dukket op!
Vi mangler stadig en fabri-ksptade, klokken og fIøjten, men vl lover frlt
leJde ti1 deu, der af.Leverer «lisse dele ti]. os.
Kedermærkepladen var 1a6t 1 en kuvert med swend Jørgensena navn udeupå på
et sæde i en af kup6erne i den ene CUier på ETJ-turen.
===========

Udsendt af DANSK JERNBANIT-KLUB, StrandveJ 2O1, He11erup.
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