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Aret f963 l ar været et godt år for Dansk Jerrbane-K1ub på sanme måde, somdet har været det for Damarks Jernbaner, der er blevet udvidet med endnu enhovedstrækrirrg o6 err ny moderne færgeforbindelse. vi trar haft det J-ndtryk, atforståe1sen af jerrLbanernes betyclning er wokset som I'olge af disse skelsættend.ebe8iverlileder' og at denne iriteresse også har været medvirkende årsag ti1, at vorI'orening har forøt]et sit rnedlemstaL med lJO medlemmer, ligesom vi har kurmetgennenføre en række arbeider i forbindeJ.se med rluseumstoget på I-oll,and, vl eI-lers ikke kunne have klaret. Vi har j- det lorløbne år hait en række uatflugter
og irar for første Sang kunnet orgarlisere ture ti1 udlandet, idet vl de-Ls i for-
aret havde et særtog til Iiødby rærge oed muli,gt..ed for ucifJ-ugt til puttgarden,
de.I's i efteråret en udflug;t ti1 Rostock og K0hfungsborn i Den tyske demokratLske
liepublik. Dndvictere har vi besøgt de baner, der er bLevet nedlagt i årets 1øb,
I(ø8e-ltingsted og jiiørring-Løkken-AbyLro. Af foredrag kan nævnes de fortrlnllge
Sennerntiange af Arnagerbanen og l{o1bæk banerne sart om De tyske Rigsbaer, på h1-
land lravde vi et Sodt år med museurastoget ured et rinelJ-gt overskud af drlften.

'l'akket være det kæmpearbejde, der er blevet udført af vore arbejdshold,
lykkedes det at lærdigrestaurere Dannarks æIdste privatbanepersonvogn, D LL fra
osJs, licesom vi er korilEet et godt stykke videre med )t z) fra saEme bane, c zo
lra 1(SB oS 5 f35 fra llJJ. IIIIJ l'4] afLeveredes nyrestaureret i ]"taribo af noglejydske medlemmer. vor maskinpark blev ualvidet med olIJ nr. 5t som takket værå
vore rrraskinkyndige' oB } er særlig lokoarotivl'ører.Linar Viggo Jensen fra OIIJ og
dennes søri, fabrikant Jens L. Jensen, lykkedes at få driftsklar,allerede 1 sep-
trrnber. "I'axe" jrolotti-t at kJ-are here sou,,rerens trafik, rnen vi var unæ6te1ig
no81e garige lidt bange for, at det j-kke sklrlle Bå Når sæsonen glk uden drifts-
1-orst1'ars15€r1 rrrå vi rette en tak, ikiie blot til de af LollarLdsbanens folk, der
har ydet os uwurderlia hjæ.Ip, men også ti-l al].e de iued.lemner, der har ofret søn-



dac p.1 sørloaL 1or, otte ior egne i)enge, at tage ti-1 ,.iaribo o6 trolde banen 1

1;.rg. vi er -tidt bange for at fretnhæve nogen enkelt, men vL må wist have lov
til at rerte eil særlig tak ti1 værkrnester Skadborg, trafikassigtent O.I(. Jensent
-lokor,rotivførcrne Verner Christensen o51 )iertram Jensen samt tiL Robert Jør8ensent
iljarne Jensen og ll.E. Pedersen, der mere end nogen a[den har 61j-dt i det for at
Ilolde det Ilele i- orderr.

I adminrstrationen af foren1ngen har vi haft et gnldnlngsløst samarbeide
1ele året, og wi ] ur, bortset l'ra de evindelige økonomiske besværligheder, ikke
haft vauskeligheder af næwneværdig art. Vi har haft et godt samarbeJde med fIe-
re udenlandske forenj-rtger og blade og med de danske stats- og privatbaner samt
me6 rnuseer og arkiver, llilesom vi ved flere.Iejlj-gheder har haft smarbeide Eed
.loka.Le mooeljernbaneliLubber. ijen nystiftede'rI'oreningen til gmle skJ-bes bevarel-
se", hvis formand, sekretær Spies, er gameJ.t DJK medlem, har fra starten haft
et snævert smarbejde med os, og det er som nævnt i forrige meddelelsesblad ved-
ta6et, at s/s "Skj;1skør,, ska.l indsættes på ruten Sakskøblng-Bandholm-øerne' aå-
Leoes at vore tog får forbi.ndelse med danperen.

I det nye år er oet vor hensigt oels at afho1de en række foredragsaftener
rned ernner fra danske og udenlandske bmer, dels at afholde ekskursioner ti1 bf-
ner bacie herhjeryue og i ucilandet. Vi viJ- besøge de baner, der står forar ned-
IæiJgelse, idet vi dels vj-1 køre N).borg-llesselager-Svendborg med to særtog, h].v.
aamptou- og motortog, dels med særtog på den bornhoLmske jernbane. På SJæl1and
agtlr vi åt .f1ogg. besøg på l'axe Jernbane, medens der 1 Jylland antageliS b1l-
vår besøi,1 pa en midtjydsk privatbane. Det er endvidere meningen at afLægge et
besøg hos jerrbaneklubben i llmburg og at hoLde en udf'lugt ti1 smalsporbilerne
på tlUgen. DncieLig har vi f.orhandlj-nger i gaflg med Svenska JårnvåSsklubben oE et
6esøg-på 0stra sbdermanlands Jårnvåg og om en evt. fæIlesudflugt ti1 den sldste
sr..ikå sllal-slrorbane ,,red ren dampdrlft, tsyvalla-Iångstryttans Jåmvågr som des-
wærre står foran ned1ægge1se. j.led hensyn til museurasplanerne fortsætter wi ud-
bygningen af ijandholmbmen som museusstrækn1ng og håber at kolme videre Ded
muieui,rsplanerne i llanciho.Lm. I'red irensyn tiL iernbæemateriel skal vi først og
fremurest have restaureret d.et ;naterj.el, vi er i besiddefse 1f, men der er dea-
ud.en enkelte vo6ne og 1oko, son der i årets løb kan blive tale oo at ertrverye.
Det er meningen at udbygge foto- og tegningsarkiverne og udsende flere fototil-
brrd end ! 196), ligesom vi håber at kunne få no8.Le hefter l vor serie om pri-
vatbanerne færdifle.

sorl bekendt er der i en række lande etableret flere egentllge museumsbanert
Iigesorr irrivat interesserede har søgt at overtage driften af banestrækningert
dei e11ers stod foran redJ.ægge1se. Der har også herhjerme dels fra medlenmers
sicle, dels fra anden side været adsklllige planer om at fremføre daEptog Eed
ga,nrirelt materiel på andre strækninger end MBJ, i Jylland, på I'yn og nu aldst ved
il"1"i.gr". Vi kan allesammen trave aI mulig sympati for noget sådant, for så vidt
der herved kan skabes øget interesse for banerne, e1Ier der er en sær119 trafi-
ka1 opgave at Løse. og vi vi1 gerne, hvor der er hold 1 pluerne, være medr både
med assistance og med udlån af Eateriel', men vi nå på den anden side' llgesom
man har gjort det i usA og Dngland., foreløbig advare meget stærkt mod yderligere
at spredå t(ræfterne. Det er galt nok, at det ikke har været muligt at skabe et
godt sarnarbejde me11eE d.e eksisterend,e foreningerr og at Dan trar fundet det for-
iøaent sidste år at oprette en ny forenlng med saEtre fonnå1 som DJK og delvis
DIIJK, der under navnet 'rJernbanehlstorisk selskab" skal yde støtte tl1 DMJK.
SkaL de forhoLdsvis begrænsed.e kræfter, der står bad! iernbæelnteressen nu og3å
spredes ti1 at konkurrere orr at erhverve materl-el og skaffe personale til flere
våteranhaner, er vi bange for, at det hele vil kome ti1 at gtve undersl§ad og
konkrrrrere hinanden ud, hvortil komEer at d.er faktisk l-kke l,ængere på prlvat-
banerne flndes materiei af hlstorisk interesse 1 atørre omfangr t hvert fald lk-
ke materiel, d.er er bygget før århundredeskiftet. At begynde på nye veteran-
baner uden at alfe JLrnUaneinteressered.e står bag.nå i',-hvert fald frarådes.

Skønt vi havcie ån gunstig 1eJllghed hertll på den for ny1lg afholdte eksta
ordinære generalforsamling, trar vl af trenayn tl1å.:medlemerr der e? dår-
ligere stillet ikke forhøjet det aJ.mJ.nde1J.ge EedlemskontJ.ngent, da det er lyk-
teåes i årets Iøb i nogen grad at stabilisere foreningena økonoEl. IEldlsrtid
står vi stadig foran store udgJ-fter, b1.a. til ?eparatl-on af vore damplokomo-
tlver, der alie skal have lndwendlgt eftersyn eller nye k€dåtrrør E.n. Vl vil
derfor lndstændlgst, Ligesom sldste år, bede de medlemerr der kan klare lidt
nere end det ordlnære åiskontlngent, oE at glve et nap med. Det faste kont1n-
gent anvendes næsten udelukkeDde tl1 tryknln8'og forBenalelso af EeddelelBesb]ad-
åt. p.t vLste slg sidste år, at vor bøn tj.I nedlemmerne om lldt ekatra end kon-



tlngentet gav flere penge, end hvis kontin8entet vaD blevet forhøJet ned ! kr.for b.ver. Det er vort håb, at medlermerne vil støtte og lige så gåat i dei nyeår, vi har hårdt brug for pengene tir de mange restaurårin6sarbe.jder.
Til srut viI wl takke medlenmerne for a1 den støtte, de rrar ydet i året,

der. g1k, og vl sender ti1 vore atedlemer og forbindelser de bedste ønsker forL964' p.r,.v.
Birger w'i-lcke

Iflg de nye l-ovc er iiontingentet iastsat siileJ.es:
f'or medlemr:ier ovr-r 18 år , . lrr. l-1,00 år1igt
9or rnedlcnmer under 1a i.r . - 1O;0, årf-lt
tse1øbet iran iribetar es 1ti !ost6irol:ot-rr;o 1171 80, iiogcns 3rurrn, ,-,in,1c)rc;en

nr. 10, Vanløse :11er ii.:e':r-'-. tt-L l:asscrerln på 1et fo.i,ste nodlensmø,le i l9;4.
Opnerksonhc I cn sllal her,1e,l es på § 2 i- f or:nin;ens ny3 love , ,'1cr sig:r, at

nedlerrmer der ikl,e in,leiL l/4 rar b--talt kontln5:nt, be'tai,illes son u.rr,.:1.1 t af
f orenj-ngen.

: -rh del af medlennernc vi-1 opdage, at Cct ud-
stort ril ko::thy1r'teret. Yi. beklage'.'d.:tte; l,:t

skyldes, :,t vi fra en tidlrgere leverand3r jrk et pa::tr kort'rl/istre le'ret''t r
foi 1i11e størrelse. Yi l:avJ e lkk': rå.J ti-l- ai lcasserr lar:tlet, l'tvolf or :l':t ol-
brugtes. )er er frcnti4ig kun,.en størrefse liadl3ns- og ltvittelli'igskcrt, oq'ie
små kort ombyttes ,:f terhånJen ir.'lighrrisvis. Uisendcl:;e af k-.u ittcri i'.i-skor:ene
er eft:rhån4en blevet for stor b;rl.de ion vor lrl:s.-re::, ligesoiil pDrtc- or; an'l 1'--

udgif ter J angt viLlc ovcrsl;ige 100 kr. Vi håbcr derf or, at ut.dlct:n. rrre, ') )1'

inrlbetaler pi. giro eller anden !ost, ikk. i.Lal noget ir1od, at vi uCsender",;','it-
teringskortene samLien med nærmest eftrriø1gcn,le'r1ad, evt. sarxlnen nte-i ar.,ier.
korresnonrlance. Sku11,-- ncget n.:d1em af cn ell:r an'l :n grund øt-tskc krlt,;et'ings-
kortet tj-lscndt omgå,:nde,"berles lette anført sannen r,rel indbeialingen. :?f)

EFT!PIYSNING! \tr\ø
Nu skal og nå rlisse tyverier af fabrikspl..'l j]' o8 1ign. fl'a lclio:'.otrv=l

og vogne høre opl-Ålborg Privåtbaner ned.le1er, at fclSonde fabl'i:,;pia'er' ;1'

fSrsvin.:et eftei ).rKs og no.l.1k1ubb3rnes ririflr-lgter i scptonc:r:

Man forstår værkr,restrt:nes forbitrelse, niotl t)rv,:lier ski.l va r. -al-l'-cn

for den offervifje, Je og deres personale lægget for:1a-gen, vcj at I.ØJ1l op cI;:

"rtarg", 
og køre"nåterlel frcm til g1æ<ie for jernbaneincr-resser'3 ie l' rCl Ll:'1-5I

af voi el1år andre foreninger. Resultatet kan nent bfive, at bailerrre i ir'en-
tiden ikke vi1 ltave noget ieci os e1--1-er anrlre j ernbarelntercssel'ede :t:: 6øTe. \li
vi1 derfor inastændigt beile enl-rver, de nåtte l'-av': en ar.'l.l-se or',:';or iissc
piå,f"" er blevet af ,"give sel;::etalii,tet ne.l11ele1se lL--ron, s1.r:ries at vi kir
gøre vort t1l at pladerne l:onner t:1bage.

Jet er en neget aå11i8 t;enosti' rlal:' JCll os alfo, livis tl.n af ;-'jsfoi-
stlLet anlst for at aigive nog;n ikke giver besl:-'d on i?t,:r3n lier,cJ il:'ti1 ryv'-
r13rne. 3i-:qer ,'/if cl'e.

UedlemsEøaler In.m.

Søndae den 12/1 1a64 k1, 10.oo besøg på Jernbanemus6et, sø1vgade 40,
Mødested s udenfor. lluseuEsforstander, trafikkontro 11ør A, L. i,' arbø 7
vil- vl-se os rundt i museets smlJ-nger.

møde i det nye lolkets 1lus, Enghave-

besøg 1
ner. -
en kop

Vor næstfornand,
Spanien. Bag6fter

Som sædvanlig vil
kaffe eII6r te.

svend Jørgensen vi.ser lysbl..L1eder fra et
].ysbl.].leder fra forske].li-ge srnalsporede ba-

der ti1 slut være 1ejlighed ti1 at drikke



MEDDELELSER I-RA EESTTREI,SEN

Referat af den ekstraordinære generalforsmling i Fo.].kets llus den 9/72-63r
Forlnanden bød de 64 opmødte medlemmer velkomen, og redegjorde for besty-

relsens planer i nær'Eeste fremtid med hensyn ti1 møder og udllugter (se eide -
2,) sant for forenirrgens økonoiniske stiJ.ling i øjeblikket. !'ortnanden takkede

medlemerne for den støtte, de j, årets 1øb har ydet foreningen og s;r gik man
over ti1 generalforsaolingen. Ingeniør O. Lindstrøm valgtes ti1 diri(ent. iian
konstaterede generall'orsm.l.ingens lovligtred, men savnede en dagsorden i den ud-
sendte indvarsel. Han foreslog nedenstående dagsordenr oer vedtoges:

1. Va1g af dirigent.
2. Behaldling af bestyrelaeEs fors].ag t11 nye love.
l. Dventuelt.
Det bør bemærkes, at det af bestyrelsen fremsatte forslag til nye ].ove

ikke var helt identisk med tlet ti1 EedlemEerne med indka]cielsen udsendte forsJa,5
ldet aler var indkoEmet nog].e fors].ag tj,1 ændringer fra forskelli6e medlemmer.

Ad dagsortlen€ns pkt. 2:
IrorEanden redegjorde for de enke]te paragraffer i det nye lovforslagr der

J- duplikeret udgave var omdelt ti1 generalforsamlingens. de.Itagere. ParaSrafferne
wedtåges a11e, ldet nan foretog et par tilføielser i § 4 og § 5. Forskellige
apørgsmå1 blew stilIet, b1.a. vedrørende klubbens forp].igte.].ser overlor tredie
mand. riertil oplyste forrtranderr at kørs].en oed museumstoglet er indbefattet i IJs
forsikrlnger, således at DJK refunderer Lo11ædsbanen museurtrstoBets andel. l'or-
stk?ingen er tl-lsvaren(le aJ.le landets privatbaners forsikringer og tegnet i pri'
vatbaaernes gensldige forsJ.krin€isfond. Ior arbejdshoLdene gæ1der en særLlg u-
lykkesforslkring med dagpenge.Ilt medleE krj-tiserede bestemtelsen om, at besty-
relsen selv fordeleD llvervene j.me11em Sj-8, mens andre anbefalede Ctette'

Dlrlgenten kunne derefter ko[statere, attEstyrelsens forslag ti1 n-r'e love
ned de på generalforsæLj.ngen vedtagrre ti]føje].ser var ensteimiGt vedtaget.

Ad dagsordeDens Pkt. 3 3

Uader eventuelt var intet
maad og bestyrelse for de nye

indlæg modtaget, hvorfor dirigenten
Iove. Herefter hævcdes generalfor

Efter en pause gj.k mm over til næste punkt på afte-
nens progræ, andespilJ'et og det bLandede juleudsal'9. I
andeapillet var foruden de tre ænder' der ses ti1 højre'
udaat en tråndlygte, en tralv flaske snaps og nogle gode
jernbanebøger af forskelll.g s1ags. I den blandede afde].j-ng
fandtes tjenestekørepl-aner' bil.J.eder' grafj-ske kørepJ'aner
m.m. Vi siger tak til, de medlemer, der havde Eedbragt effekter'

takkecre for-
1n8.rn.

økono; ii
på Jo4 xr..

og og3å tak ti1 de, der bidrog til endnu en gang at støtte foreningens
ved deltagelse i aldespil og iulehandel. Aftenen gav et nettooversliud.

VI K.lmDenbors
Emll-!fi]f,t restaureringsholdet igen har fået sat øSJS r 23 nå riiul.

Den har 1 et stykke tid. svævet over dlsse, medens en delekt l'ieder blew udskil'-
tet, ned en Eod.tag€t fra RHJ. De 16 fiederbolte blev fornyet ved sæme lej1ig-
b.ed.. BremsetøJet er Eonteret lgen, og forud.en en del af wognkassens brædder har
2/3 af guLvbrædderne J- wognen måttet fornyes,' 

I januar og februar er det heusigten at påbegynde det lndvendige arbeide i
KSD C 20, d..v.s. montering af sæder og toilet. E 23 skal mal-es indvendi8 o8 den
gamle trol]le fra FFJ, der står l.nde f E 23 skal repareres. Det skal benærl(es'
at der kan opvarmes både L C 20 og i E 23, sL sel-v de kuldskære ha]l en chance
for at være med. Der arbeJde€ som regel trver lørdag kl. 13-17 og hver søndag
kL. g-L7. Dog arbejdes d.er Iejlighedsvig om søndagen i Roskilde med monterinS
af førerhuB på loko 6 i Roskilde. Henvende1se kan rettes ti1

Svend Jørgensen' Bll.chersvej 5' 1' He].singør' el1er ti1
Robert Jørgensen te1f. AMager 1281y (on aftenen).

I Bandholn
hA6-#-ri i someren L)64 at kunne åbne en jerrLbaneudstilling i statiorrens

pakhus, som er stillet tII wo8 dispositlon, men for at dette skal kurue være
mu118t, er det nødvend.igt, at vi allerede nu bører fra trredlemer, der kunne tær
re slg-at medvirke ved indretnlng af d.eme. IJesuden skal der laves kort' skit-
ser, Iekst m.E. En stor deJ- af clette arbeide kan laves hJeme, når De a1Iigeve1
tttå uar andet for' Noset af det vl-.fl." mesbi øieblittet elolfl."Ja"a".*r"iå'.'?



LOVE for
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DANSK JERNBANE-KLUB

Vedtaget på den ekstraordinære general.forsamJ.ing den p. december 1963.

1.

4.

l'oreningens navn er "Dmsk Jernbane-KLub'r .
Iroreni,ngen, der har hovedsæde 1 København, er stiftet den 15. janu-
ar 1961 orT trenvender sig ti1 aLle Jernbaneinteresserede.
l-.lens fornå1 er at frenme kendskabet ti1 og j-nteressen for enhver art
af j embanedrift
I'omå1et søges frerrunet b1.a. ved afholdelse zf mødet) ekskursJ-oner,
samt ved udsendelse af publikatloner og periodlske meddelelser.
ljer søges opnået salnarbejde Eed incien- og uoen.].andske foreninger, der
har tilsvarenoe forruå1.
I,oreningen vl.1 endvidere selv arbejde for bevarelse af jernbanemate-
riel a1' serlig j-nteresse, savel fra offent].igt trafikerede stræknin-
ger sorn fra j-ndustribaner. trIaterie.]..Let anvendes dels på en særLig mu-
seurusbane, dels i særtog på andre stræknj-nger,

-tsegæring om optagelse i loreni-ngen sker ti1 bestyrelsenr der tager
sti-J-1ing ti1, oa den pågæLdende kan optages i foreflingen.
!redl,emmer under 18 år har ikke stemneret på generalforsallingen.
Foreningen kan udnæEe æresnedlemer.
Et ;red]e;a, der ikke irlcen den 1. april har betalt kontingent, beh,and-
1es so[] udrueldt af foreningen.
lJestyrelselr kan udelukke et medlem, hvis handlemåde efter bestyreJ.-
sens or)fattelse berettiger dette' men vedkomende kan irdanke si)ørgs-
m,iLet for den ordinære generalforsml-ing.

Ite6nslcabsåret går l'ra 1. Jariuar til 3L. december.
Iiedlenskontingentet udgør kr. IJrOO årlJ.gt, For nedlemer under 18 år
dog kr, 10,OO årIigt.
Ved optage.lse betaLes et optage].sesgebyr på kr' J'OO.
Ved indrreLdeJ-se efter 1. ju.1i nedsættes kontingentet for det pågælden-
de år rned l(r. 5, OO .
Såfremt der dames loka1e grupper' betales kontingentet fortsat tlI
iorenir:*3en, sonr derefter, efter næruere aftale' treJ.t e11e, defvis kan
refundere gruppens udgifter.

iiest}'rel-sen består af 7 af generalforsam.l.ingen va16te medLemmer.
.lJerudover væLges 2 supp].eanter, 2 revisorer og 2 revl6orsuppleanter.
i.ormanden, bestyrelsen, revisorer og suppleanter wæIges for 2 &t, s*
ledes at 3 af bestyrelsens Inedlemer' 1 suplr.Leant, 1 revisor og I re-
v5-sorsuppleant, der udpeges ved lodtrækring, afgår første gang i 1!64,
for,aan<len og <ie øvrige i 7965.
De lrersoner, der oirnår største stemetal. ved generalforsarLLngen, an-
ses va1gt.
.llest)'relsen fordel-er Jrvervene indbyrdes og er berettiget ti1 at fore-
tage a.I1e dispositioner' der fa.l-der indenfor foreningens formåI.
Inger forpligtelse kan påtages og lngen udgift afholdes uden bemyn-
dirie-Lse fra bestyrelsen.
.t'or forpligtelser, der er påtaget på foreningens vegne' hæfter deues
1'orurue, oB oer kan intet krav gøres gældende mod de enke1te medlemmer.

5, Generaf forsm.Iingenr der er foreninrlens høieste Dyndighed' afiroldes
hvert år i april måned efter indkaldelse, der skal. ti'lsendes ruedJ.en-

)

3.



Eerne senest 14 dage før generalforsamllngen.
fndkal.delsen skal indeholde oplysning om hvilke medlemrtrer af besty-
reJ'sen m.v., der er på va1g.
Den ordinære generallorsarnlings dagsorden skal indeholde fø1,.Jende
punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Ileretnlng oin loreningens virksomlLed i det f'or1øbne år.
3. Godkendelse af det reviderede årsrc61nsl<ab, der udsendes

tiI medlemrnerne samen med i-ndkaldelsen tiI generalf or-
sam.1ingen.

4. Vatg af medlemer ti.l- bestyrelse m.v. i henhoLd tl1 § 4.
J. Indkome forslag.
5. Dventuelt,

!'orslag tl1 valg tiL bestyrelsesEedlemEer m.v. samt forslag ti-1 op-
tagelse under pkt. J på clagsordenen skaf. være formanden e1Ier sekre-
tarj-atet t hænde senest 7 dage før generalforsmlingen.
Bestyre].sen skal 1ndkalde ti1 ekstraordinær generaltorsamling inden
2 måneder, når mindst 25 medLemmer begærer dette, og kan gøre det,
når den finder ciet nødvendigt.
Vedtagelser på ordiære eLler ekstraordinære generalforsamlinl.er kræ-
wer slmpel flertal blandt de fremmødte.

5. l'ors].ag tll, lovændringer eIler ti.L foreningens op1øsnlng skal ved-
tages på en generalforsmling og yderli6lere bekræftes pa en ny gene-
ralforsmllngr der skal afholdes inden 2 måneder,

F- rirltd ple ,t. l,rgda ptd.



l)et sl{er I'r'a tid til arrden, at en e1ler anden avis e11er 6t blad skriver
orn foreningen e1l er oln IILLSeunsbanen. I mmge tilfælde ti.lsendes bestyrelsen et
e]<ser.:p1i r, merr i 1iile så manp,e tilfælde hører vi intet. Da vi raver en ssrap-
bog over foreningens virksomhed, er vi lnteresseret 1 a1 omtale, og vi beder
jjem derfor klippe ud o{, incisende udkllppene tj-1 sekretarj,atet. (sc)

Ny-!--tre=lL§E :

På centralværkstedet i- Købentravn er i- 1øbet af
ber og december foretaget følgende rep:
S 727 S-rep E 99J- S-rep D 825 S-rep
\. 979 I-rep E 993 O-rep a 344 S-rep
C. 341 o-rep E 994 S-rep
l' 477 I-rep ta 983 S-rep
S 727 var Lensat først på Gb senere 1 Sg.
D 82J har i flere år været hensat i- 1.{æ.

SJ R 975 er ophugtet i cfostrup.
Ved en brand natten t1J- den 9/D pe opstlllingssporene vEnghave maskindepot ødelagdes S-togs motorvogn IIM Z32 fu.l.d_ru.r /JE ruau- Færgcrange:,lngstændigt. Yognens j-ndre er hel,t udbrændt undtagen førerru_h.r F^nrn- PuttriardenT::.-l:::":^:.:.':fli:i_ Ik." lo ti1 at h;'; ;;;:;--";;;;;^;; ,tl'f3;si"IIR foto)fra siden ses på pladerrre i vognkassen, at varoen må hawe været enor,.norm, for defLeste af dem er f'uIdstændig krøl1ede.

tønrer op; en rnaler, der kan l-ave en masse skilte, vi har
on lrjælp bedes rettet tj-1 niestfonuanden, Svend Jørgensen
AVrSlJri oG i rL,A]lb

l)cn ovenfor anførtc S_;:eparatior: afsendes rJa rii ophugni_ng i stårlet.

brug for. Henvendelse
(adresse se ovelfor).

( sJ/sR)

t8

ø

De\ L2/r2 sprængtes en af hjulbandagerne på E !g2, da den kom kørendo ved rå-strup. Bandagen fløi op gemem fodpladen og akæmån ower hjulet. Dn del af lo-komotivets bremsetøj blev beskad.lget, ,,en uhe-Ldets omfang var kun ringe. En c-maskine fra Gb hentede senere E gBZ.
Den i M ?/53 næ.mte darpgeneratorvognr er nu blevet numereret: Specialvogn nr.4o5, og den anvendes til togfo.r""-ii.g l- Roskllde. Det må saledes forrnod.es, atG 611' der tidligere har været anvendt ti1 forwarmlng i Ro, skal udrangeres.
!'ra vordingborg meddeler et med1em, at før6ende dalploko 1 .ovembsr er ophuggetders .u 818, HS 379, F \65 oE, !'474,
saEt at D 843 i en periode har fungeret gom statj-onær d.arpcentlal for et firmai Vo., hvls eten dmpkedel var uder reparation.
1963s store engelske i)osttogsrøveri trar Eed.ført Eangt og ueget ..... også forDSB! Dn filn on røveri-et er under optage-r.ae her i rå,det, 

"g r aer .åtf. nødven_dlgvis medvirke et tog. p 917 br,ev derf'or rigget tir, so, engelsk dampfoko, medrød'/ sort/tød skorstensbånd og na*et "city oi LiverpooJ," på siden m.m. Den kør-te sådan i Frederikssud i nogle d.age først i december, tittoUtet J.(l CU_vogne.
-iøng- Io1f øse Jernbane :

fra 3J er kØbt to skiniiebusser, yB 04 lr. C6? ox o59,Sr 18 er solgt ti1 E, hvo-r.len rrar falt;;-.;;5;.'rn rq er s:olrt ti1 gg{!r- hvor den alrerc.e er i drift son sn 16.sp l9 -.r' so1!'c til F-n.rI'irvor- e""-'lå. f i et 
-i1;: 

§p 
-ii. " ""

lrcn 12/8 ,<om I-llandsbanens tog kørende over en overskærlng nær Sakskøbing,
det giorde en lastbil også. t.esultatet blev, som De sj-kkert ved, at dieselLoko
og pakvogn E.m. endte 1 grøften og sporet bJ.ev ødeLagt. ilrl-ften på IJ var lnd-
stillet i et par dage. liu er regningen ti] lastbilchaufføren iflg, Berlingake'-cidende komet. Den lyder på knap 2oo.ooo kr.! chaufføren mener,,at han bJ-ew
blændet af so1en, og derfor ikke så b-linklyset ved overskærlngen, så vidt, det
oplyses, var det gråveJr, den dag u}.e.I-det skete, men havde solen sklnrtet, vllle
chaufføren irave haft den i ry6gen! ! !

25 annullcres nuligvis, og naskincn



BOGANUELDI]LSI]
Ui"t"ri"k hrr ilgængelige privatbaner. irorfatteren har
genner de sidste l5 år smlet oplysninger til næmte bog og har fået ikke sr lidt med u[
intereesant stof. - tianens forhistorie og anlægget af deu er særrleles udtørligt behandlet'
hvorinod afsnittet om linieførinJcn er elt for liort og topografisk højst uangelfuldt' llette
afsnit kunne uden akade have været udførligere og lrengere på bekostning a-[ alsnittene oE

banernes ledelse og indvielee. Fsrstnænte er fyldt ued navne, d,r vel næ|pe engang lrar
lokal interesse, da de fleste næhte er (lødei indvielseshistorien lilnel alle antlrc privat-
baners, bloi øed andre rravne. - Dri-ttsoaterielLet er nok det. alsuit, Iorfatteren er sluppet
bedst fra; det er blot lidt fonirreDde, at dette stof er spredt over flere a'snit og ende-
lig opsmeres i nogle bilag, og det må forekome ulogisk, at notormateriellet ikke omtales
i afsnittet "Driftsnateriel"! Når det er lykkedes forfatteren at skafle så fyldige or udtou-
uende oplysninger on trakkraften og personvogngnateriellet, Låde hvad r.ekniske rlata o1 nate-
riellets skæbne efter nedlæggelaen angår, burde godsvognsmateriellet være lixeså godt be-
hendlet. Det har sikkert ulige større interesse for de fleete at få oplysning om vogrcMs
videre skæbne end at nogte af rlem havde trappe, lråndstænger og aurlet, rier lnrnne falde af i
tidens løb, - Afenittet ,'Banerne gennem J/ år" indeholder eo nængde gode og konkrete olIyE-
ninger, der ikke alle kan hentes i driftsberetning€rne. Der gøres rede -tor næsten a1t, lLvad
der er foreta:et af udvidelser o; nyansl(af-felser (enke)te irst,al er glemt), men der savrte"
oplysning om de rrofficielle trinbrætter, hvad noh kuorre tiltrænies, da al.le rls svli.s st,ir
i enhver køreplan fra banens tid' Diveree sidespor p'i fri bane (grusgrave, tøNeIæssesnor
o,I.) står der ejheller noget on. - fndr,r afsnittet on autmobildrift er glent ruten .iejls-
uinde - t'jelstrup. - I bilag I opføres driftsresultaterne, nen disse tal er iklre ne;et be-
vendt, når indtægter og urigifter ikke sarrrtidig anføres. llilog 2 er deh'is oisvisende, d,L

ootortogs- o4 dmptogskilooetre iltke er udregnede p.r sanue made for og efter lali;14. rt
tallene lor 1951/14 ikke skulle være oplyst, turde være usandhed! - \år forfattcren uriforligt
behandler god"friærker, burde ban ogsi hai'e interr:sseret sig for takster og lrillet,t,er; tler-
ved havde han undgået fadæcen i bilag'+, der udviser err besyndcrlig fornr {or statistik: Læg-
ger man f-tallene sa@eD, bliver der ikke l00il ud af detl Dette har en ganske naturlig for-
klaring: Der blev solgt to Blajs billetter i togene, nenlig trinbrædtbilletter, der;jaldt
fra et enkelt trinbrtst, og togbilletter, der kunne klippes.[ra et hvilketsor:helsl holdested
til'et anrlet. t 1952/15 solgtes over 18000 togUilletter, der ikke figurerer i i ila5 4. -
De veltegnede og nvdelige sporskitser indello]der nogle unøjagtigtreder, hvis Lle alle sl'rrlle
være fra same tid, Det havde varet mere korrekt &t anføre årstal i stedet for hynoictiskc
antagelser, ligesom rlct ikke skulle være rLoverkomeligt at pirføre enIægsProjel(tet. for hol-
ding Syilbanegård de relativt -tÅ ændringer, det unttergik ved arrlægget. - Lilteduatr'rialet
er ikke særlig omfattende; 6 af de 8 fotos er fortriulige. Der Eangler teg[inger aI srvel
rullende nateriel sob af aiatj.onsbygninger, et aavn der særlig vil føles a{ rnode!jernbane-
interesserede. - Den tilsyneladende høje pris er der intet at sige til, når Ean har set
bogen med dens srukke tryk og glittede papir. Uden filarrtropisL- støtte havde bo;en næ"pe

""1 
d.g"r" lys, og forlaggeren (f/S fnicol vil næppe spinde guld på udgivelsen. - l'r(,ds oven-

næmte uungler og fejl kan vi roligt anbefale bogen til alle, der i.ke går for videnskaLcligt
til verks ned studierne af dansk iernbanehistorie' (r[.)

4C slder p:1. glrt-
tet papir, 2 zftel nærnere be-
kendtgør:e1 s e
Jernbane-Bfadet (bogtryl.lieri3t I'Centrun") har so:l en juleoverraskelse uC-
sendt en nydelig 1i11e bog on G)S og IItlGB. Son z'ecalrtører står Vcrner Johan-
sen og Aage letersen, men første def af bogen er }i8ti-gnok skrevet af en
helt andenr der er os bel.endt fra Jernbane-31ai'lets spalter, oG sotJ ønsker at
være anonyn. - 3o5en er ikke nent son en fuldstenrlig historisk redegøre1se
for de to baner; den indeholder spreCte træk fra den, ntuntre beretningcr,
navnlig fra liiIGB og ikke så få litlet kcndte facts. ttroget tyd,:r på' at bogen
har ventet på at sc dagens lysr da neget om G)S camploko nu er foræl-.iet.
Første de1 synes at bJ'gge på lidt 1øse oplysninger samt noget sætt-'værk;lr1i'I
en enkelt ting skal fremdrages: Det :renføresr at Sodstransport3tne ver
'tfåtallige" cie første 10 år, nen allerece det 4. driftsår r.ldgJord.-- Sodsi-nd-
tægten cA. 4oy'. af banens sanlede indtægter, og der holdt ,ien sig i rrange år.
Yi kan roligt anbefale a1le at anskaffe sig denne fornø;e1ige oA billiic
bos. '- (Pr)

Dette numncr er redigeret af P. Ihonassen og ?, Skebyc Re"srussen'
,Recaktionen er slutt3t te:n 11/12 1953.

Qiroindbetalingskort ti1 kontingentet for 1!64 vedlægg3s r litc :rL'.nlii.r af
bladet,

A/SE HarpsøeeSøn


