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Dansk

Jernbane-K1ub

Strandvej 2OI, Hel-lerup
M 3/5tu

marts l95l+.

På grund af forskellige uheldige sammentræf, sygdom, det frenr
rykkede tidsprurkt rlorrrre er vi denne gang npdt til at udsende bladet

duplikeret.

Medlemsmdder:

Mddet er @!g8 den 19. nn,rts kL. 2O'OO i det nye Folkets Hus, Erghavevej 40. Direktpr S.D. Brandt, LJ fortæIler on ttlollandsbanen ef-

ter

Rpdbyt?.

i lokalafdel-ingerne. Nord.iysk afdelins:
kl-. 19.30: Filmaften. JMJK lnviterer DJKs rnedlemmer til
amerj-kanske og engelske jernbanefilm. - Kaffe 2r-. Sted: A.S.F.s
Iokaler, Frederiksgade 45» 2. saL, Århus C.

Mdder

kl-. 14.00: Diskussionsaften: f) Skal vi tage os kærligt
- 2) Hvordan får man system i- sine samlinger af billeder,
bpger orsovo - 3) Auktion. - Gode ideer, masser af billeder, b§ger
ors.vo bedes medbragt. Sted: Banegårdsrestauranten, Arhus.

af

ELSE ?

SØndag d,en )/2 afholdt best5rrelsen mlde i Århus med de jyske
medlemmer af DJK. Der var kornmet over et hal-vt hundrede af disse
ti1 stede og udover at man diskuterede forenlngens anliggender,
fik medlemmerne adgang til at stil-Ie en lang række splrgsmål ti1bestyrelsens medlemmer. IIan enedes om at organisere l-okalarbejdet
og valgte to lokal-bestyrelser, der for SydjyJ-lands vedkommende
kom til- at bestå af Erik II. Dalgaard Eriksen, Ia.rs Andersen og
Preben Hansen. For Nordjylland valgtes: B. Dyrholm, Alfred Hansen

og Hartvig Albrecht.
Samtidig havde man en interessant udvekslilg af anskueleer
med civilingenipr E. Falk Sfrensen, der er forn'rand for DMJK og
med formanden for Jydsk Model Jernbane K1ub, Mogens lr[. Nielsen,

der begge var ;derst syn'rpatisk indstillet overfor et
klubberne ildbyrdes,

samarbejde
BI/tr.

Indrylcringen af efterlysnilgen af de sarmede plader fra
Aalborg har allerede virket efter hensigten. Det var naturli-gvis kla,rt at pladerne hverken kr.:rure vaere stjålet r.ueder vort besf,g, hvor vi var hundrede mennesker til stede omkring maskj:rerne
eller ved modelfolkenes bespg, idet disse slet ikke på selve turen
var ude ved nraskindepotet. Det, vi derimod frygtede, var at medlemmer af klubbsr i forbindelse med turene kurure have fundet på

-2at tage pladerne. Ved nærrnere underslgelse viser det sig iroidlertid, at den ene nu.skine flrst var kommet tit Aalborg senere og at
flere af pladerne var taget Iangt tidligere. Nu er inidlerti-d en
af pladerne anonymt blevet tilsendt Svend Jlrgensen fra Hedensted,
ligesom det er bl-evet opklaret, at to af plade:rre var blevet foræret af en dertil uberettiget for flere år siden til en mand i
Sydjylland" Disse plader er

også

afleveret.

Bi,I.

Efter at ovennævnte er skrevet, er der dukket yderllgere
to p.lader op, sendt anonynt til Svend Jlrgensen.
-_6Qs_
Fotoserier.
13

Dansk Jernbane-Klub kan tilbyde nedennævnte foto i stdrrelsen
x 18 cm til en pris af kr. 2r5O pr. stk..
Vi beder Dem bon'ærke, at billederne skal- bestilles hos for-

eni-ngens kasserer, Mogens Bruun, Lindehpjen I0, Vanlflse. Postgirokonto 1I/3 80. f:rdbetal-ing af bellbet for bi-Deder + porto 0r 60
skal indbetales senest den 2J. marts:
I) DBJ, Aaklrkeby st. med. 3 tog 190I.
2) DBJ, Alnrindingen st. med blandettog I9OI.

3) DBJ, Ilammershus st. med tog L9L3.
4) DBJ, Neksl station og banegårdsterrenet 190I.
5) DBJ, Hrml-edals flrste st. 1913.
Industrllokomotiver:

5) uedefrusene TISKJOIDI? (Krauss 6989/t9L5) L957.
J) rieaehusene t?DANt? (Henschel LO564/f910) 1957.
8) DDS (ståtvatseiraerket) Nr. 5 (ex HHGB 5) L957.
9) Hedetiusene, 785 mm sDor. (Krauss 7o35/L9 ) L956.
1o)Hedehusene, 285 ran spor. (o&K 9291/:rgzl-) 1955.

Il)Hedehusene teglværk, 2 damploko L956.
I2)Hanrnersholt tegtværi< Nr. 5 (æt< 6ezL/L9L5) L956.
tJ)Hammersholt teglvækr Nr, I (tutattei I+OO3/19I7) L955.
I{)Svovlsyrefabrikken, Nlrresundby loko 3 (.il. g 2o75/L9U)
sporvidde 785 rnm L956.
Husk at skrive bagpå kuponen til modtageren hvilke billeder, der flnskes, og husk at aIJ.e foresplrgsler og bestillinger
rettes tiI Mogens Bruun.
SJ.

- til brug for ajourflrilg af
of the Danish State Ral1ways.
Fllgende lokos er udrangeret (s
87L, (+r) r' L6o, 468, (39) K 59
P 9l,6, gtg, 92t, (rr) s 72L, 72

L9§3

W. Bay'si The Locomoti-ves

D 818, 83L, 846, 868, 875, gg7,
srto the Swedish Bailway Museumi?
433, l+34, l+35r 438, l+l+2r 443, l+461 450,462,465, l+7o, l+74, l+gL,

-34331 434,435, l+38, l+l+2,4h3r 446,45or 462, l+65,47or 474, l+9l-,
673, 674, 675, 679,680, 681, 682, 683, 586, 689, e/Se) HS 373-,
379,392, 403, 4O5, og) X Sl3, 5gg, (46) p gog, gL3, G5n5)
w 92L, (47/49) R 938, 955, g56, 960, 96L, (5:-) s 725.
(Tallene i parenteserne henvlser til bogens afsnit). Derudover
kan foretages fllgende rettelser og tilfljelser:
i afsnit 2,
2l-. Iinie fro.3 ruulyr? til ttJunetrl i afsnit 392 R 593 udrangeret
1959; i afsnit 432 o 880 ikke udrangeretl i afsnit !8, IJ. linie
f.n. rettes til: rrSvendborg-Nyborg SNB 29n o.sovr j j- fotoseicbionen: fotografierne til I og 14 er fejlagtlgt ombyttede; under
45 slettes: t?now in store for the Railway Muser:,nrr.
(nn.r)

Jernbanenyt. kort fortalt.
FtsS: Restaurationstoget på Vrads station vil i år blive udvidet med endnu en vogn, såIedes at der bliver ial-t IL4 siddepladser. Oprangeringz L 2O5, C 227, p,233t C 224. E-vognen anvendes
som klkkerr nurrlo Toget klres ud fredag den 15. maj.
I sommerklreplanen indlægges på sln- og helli_gdage et særligt iltog Silkeborg-Vrads. Toget fremflres af Sm, og det standser ikke ved mellemstationerne men på særI-g smukke steder undervejs. IfIg. 1. klreplansudkast llber togene således: I 181-: Vrads
af 15.30 - SI. an 16.00 og I I8{: 51. af 16.05 - Vrads an 15.30.
(oa)
HTJ: TiI de rejsende i HTJs tog har der været uddelt splrgeskemaer på hvil-ke de rejsende kunne glre rede for deres lnsker med
hensyrr

til

banens

klreplan.

(pf)

af banens dieselloko var sidst i februar på værksted til motorrep., så br.aendte ledningsnettet sarnmen på det an-

ØS;S: Det ene

Damplokomotiv rrr. f blev opfpet og 'klrte bI.a. godstog i
nogle dage og lflrdag- og slndagstogene med de genrnemgående vog-

det.

ne tilfra

Kh,
GDS; Damploko nr. II er nu klrt til- l,Iaribo, idet
maskinen af GDS. Læs herom på side /.

-

DJK

(O.l)-

har lejet

DSB:

P 93L, der i 1958 overgik ti1 Jernbanemus6et, passerede d.en L5/L2
Vejle på vej til Fredericia, hvor det d.en 2)/2 henstod i velpudset stand.
(OB)
P 9L3 (uden tender) er i februar L954 ophugget i Vordingborg.

(nn;)

Litreri-ng:
Opnuerksomme

iagttagere blandt klubbens

medlemmer

har

måske

i den seneste tid lagt mærke til nogle, der har fået et litra tiIfØjet eller rettere sagt fået et bogstav mere i det oprindelige
litra.

- 4For at kunne skelne styreledningsvogne fra hinanden har de
vogne, der er forsynet med A+B+C lednilger (jvfr. Erik B. Jonsens
artikel om styreledninger i N 7/53) og såIedes kan anvendes som
mellemvogne i- tog, hvor der anvendes styrevogne af litra CLS,
CPS og CRS vil disse vogne efterhånden som de kommer på centralirærkstedet få tilfljet bogstavet L. Det drejer si-g om fØIgende
vogne:

i{,ZZi _iZZ) der vir rå ritra

'rii|\L:

lålP

der

AVL

vir rå litra

samt en række CP, CR og CHI{, der
CRL

og

cLL

altså vil få litra

CPL,

CRI{L.

litra CML med st;revognstedninger (tidligere
dog ikke få ]itra ændret.
Vogne, der har styreledninger A+8, og altså kan anvendes som
mellemvogne i tog med MO forrest og bagest vil ikke få deres litra
ændret. (0m disse vognes nunre henvises til M 7/53).
Vogne med

litra Afla) vil

Erdvidere er der i- den seneste tid fremkommet nogle Gs-vogne med et noget afvi-gende udseende end den normale UIC-type. Disse vogne har numrene 399OG39917 og er de mest rummelige vogne
i DSBs park af lukkede vogne. Vognene er ombygget fra de i- I94I
af Scandia byggede kllevogne litra IKS 2h903-2492O. Tilbage af
denne tSrpe er såIedes nu kun de 2 tyskbyggede IKS nr. 2490L og
902, der er noget anderledes end de danskbyggede.(J.K.PetersenrKl)

fra restaureringsafdelingen :
I Klampenborg arbejder vi stadig regeLnæssi-g hver l/rdag/
slndag og ti1 de forfrosne, der sidder hjemme i kakkelormskrogen,
kan vi fortæIle, at arbejdsholdet også får chancen for de mere
spændende opgaver, når sådarure viser sig:
Loko GDS IL:
Slndag d.en L5/2 mldte ialt 8 rand i Hillerld for at afkobIe GDS nr. 1I. Den gamle damphest blev hurtigt gjort klar til
den lange tur til Maribo a1t imens en liflig 4g (fra en gammel
sækt ) skabte den helt rigtige stemni-ng ved remisen. Der blev også tid til at pudse maskinen pænt og om aftenen, da S 737 afhentede nr. 11, blev der lejlighed ti1 en kold men dejlig tur rned gar
le nr. 1I ti1 Gb, hvor den ånbragtes tindtil den fredag d.en 2L/2
i særtog nddt mellem to IGI-Ioko, der skulle til Itlæstved hhv. Gedser blev klrt sydpå. Masklnen er i bedste velgående ankommet tiI
Nyb

Maribo.

Vi håber at se mange flere i

Klampenborg

i

den kommende

tid,

der er opgaver for aIIe, også for de der har 10 tommelfingre.
Den garc-le pakvogn fra ØS;S skulle gerne være færdig til museumstoget skal begynde kdrselen. Det skuJ-le drzesinen, der står inde

5også, Vor værkstedsvogn, HHGB D I ser ikke for kln ud,
gerne snarest have en rtmake uptt og desuden er der hundIeqe.and_rg opgaver at tage fat.på, Ikke nok med, at der arbejdes,
ind i mellem bliver der også tid til lidt jernbahesnak og en kop
i

pakvognen

den

skuJ-J-e

kaffe.

f Roskilde arbejdes der lejlighedsvis med l-oko ØSJS 5.
(Robert Jlrgensen, telf. 55 7l+ 8I giver aIIe oplysninger vedrfi
rende restaureringsarbejd ezne ) .
I Vejle arbejdes der, med assistance fra Odensemedlemmer,
så snart vejret tillader det. Vi håber det lykkes at få vognen
færdig ti1 påske.
f Maribo skal materiellet rigges til og pr§vekfires nogle
slndage t mart,s/april. Nærmere oplysninger meddelos restaurerings-

holdet i Klampenborg.

MUSEUMSTOGET

(S..1. )

L964:

IJ. maj begyTder vi aL kfrre igen mellem I4ARIBO
I år vll der blive kØrL 4 togpar hver slndag indtil
2?/9. Klreplanen vi]. blive trykt i- næste nummer af bladet, den
er allerede indsendt tit DSB til- offentligglrelse i sommerkfireplanerne. To tog i hver retning vi} i Bandholm Havn blive fØrt
helt ud til kajen, hvorfra der ved dampskibet trskjelskprii (Foreningen til gamle skibes bevarelse) er forbindelse tit Saksklbing.
Mellem }4aribo og Saksklbing vil en toetagers engelsk bus blive
indsat. Bussen ejes af Maribo Turistforeningl den bliver overtaget fra det engelske busselskab South Down Motor Service iBrighton. Den vil- såIedes være muli-ghed for en trekantn:ndtur,
som vi håber mange turister vil benyLte slg af. Den flrste bestilling på et særtog tj-I sommer er allerede incl-pbet og forhåbentlig vi-l der i år komme endnu flere end tidligere,
Men også i sommer skal vi bruge personale i }4aribo til togenes
fremflrelse. Ilaskinafdelingens personale, hemnder motorflrere
kommer hovedsagelig fra restaureringsholdene, men desuden skal
vi- jo have en togflrer og en togbetjent tiJ. hver sfindag. Mon i-kke
De skul-Ie kikke på kalenderen allerede nu. Tilsagn om tjeneste
ved togene bedes sendt til: Blrge Chorfitzen, Tagensvej 169, Kb
benharne tfV (telt.: Taga 5743).
Instruktionsmlde for personale under trafikafdelingen vil blive
afholdt i Klampenborg primo maj.
(Sn)
Slndag den

og.BANDHOLI4.

Medlemstallet er nu 5l+4. Tiltæg 5 til medlemslisten udsnarest. Vi trænger til- en ny medlemsliste, den kommer dog
i-kke flr vi ser, hvor mange, der skal slettes for restancet
Vi er alle inden for bestyrelsen overbebyr.dede med arbejde for
DJK, så spar kassereren for ekstra besvær med at skrive postopsendes

-6kræwringer. (Kassererens postgiro m.m. se side

Dette blad er udsendt af

2).

(PT)

DANSK JERNBANE-KIUB

sekretariat: P. Thomassen, Strandvej 2OI, Hellerup

te1f.:

Odense:

Hellerup ?94

Hans Gerner

v

(kr:n tirsdag-fredag og
kr:n k1. I0-I4)

Christiansen, Bernstorffsvej

nr. lJ,

Odense.

Nordjylland: B. Dyrholm, Saxovej 6, Kristrup,

Sydjylland:

Preben Hansen,

Randers.

Grlnholt 1/, Vej1e.

Dette nummer er redigeret af P. Skebye Rasmussen.
Redaktionen sluttet den 7/3 t964.
Tryk:

