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Sokretar1at: Strandv€J 201, HeJ.J-erup
Poatg]'ro 679 94, P. Ttronaas€n, 6arns
adreaae. T61f. HE 79I v kun tirsdag - fredag

k]'. 10 - 14. Fomaadene telefon:

OR 22Op.

llal

tL 5/64

1964

Fredag den 15. mal kørte l{BS-reetauratLonstoget
v€d eten daEp tl.].
Yrad6, Ldet da-Ep].oket til reatauratl.oren
dog 1kke war opfyrot, m€n
blew trukket af åt mdet dmploko. Vort blllede vleer ikke dJ.ese
særtog.med derimod DA-IiISK JERNBANE-KLIrBs særto6 på Eoraena prl.vatuaer (v,/41ørnskov, rw) aen LV/L Lg6z.
(foto:SR)
I forblndels€
rned 1nd6tl.l[ngen
af drlften
på Svendborg-[ybort
Ba.nea
har DANSK JERNEANE-KLUB bes
på denne bane, den sldBte
dag med regeJ.mæssig drlft,
Særtoget freuføree de
ed Eotormateriel,
der oprlnd€IJ.g har
været arvendt på de sydfynske Jornbuestræknlnger.
oprangerLngen foryentea
at blLves OMB-Eotorvogn - BD - A - B - C - D.
Toget freuføres 1 retnlag fra Nyborg eoE albeJdstog, I retning fra
Sveadborg som særtog. Ksreplanen er .l.agt så1edes!
Nyborg-Svendborg

København H af

L2.25

SNB

Nyborg Fgh. an 15.OO
Nyborg F6h. af 75.L2
Nyborg H.
af t5.L5

Frørup
Skårup
SveDdborg

an L5.56 r r85
aI 17.10

a.a. L6.54 x ta7

811'l-etpris Nyborg-Svendborg-\yborg:

et.

I4g41ems4øde: Ti"sdag den 216
.nilnen fra Museunsbanen 196J

Svendborg-Nyborg

Svendbor6
Nyborg Syd
Nyborg Syd
Nyborg Fgh
Nyborg F6h.
Eøbenhavn II

k". 12,00.

af
aD.

20.10
2o

.55

af
sr
af

21. o1

aD.

o.22

B111etsa1g

x

794

2L.72
21.38

fincler steil I tog-

k1. 20.00 1 det nye Folkets Hus på bhghaveveJ.
vises. Auktion over t1.a. 1ysbl1Ieder

Trrren på BYVALLA-LÅ{GSEYTTAi{S JLRIIVIG flniler stetl sor,0 annonceret den 6t6.
I tLlqlft besages Jularbo-luånsbo Jårnvå9. Afrejse fra Malnd ned nattog rredeg arten den 5t6 kl. 22.O0. Overnatnlng lqrdag7søndag I Stockholm og besøg
aønilag I Llna Bruk oå 0stra S6tlernanlan<ls Jårnvåg. HJemreJse fra Stockholn
neil "Skånlngen" ankornst til København (v1a Hålsingborg) kl. 0.50.
llærrnere neililelelse on denne tur vl1 blive udsentlt snarest tl1 de' cler if1g.
neildeleleen t ln 4/64 har vist lnteresse for turen.

drrangenent: SvenEka J'årrrvE8sklubben, Stockholn.

ralforsanlj-ng, der afhoLdtes i lolkets Hus
4 nedlemruer. Børge Ghorfitzea bød velkon_
Jul. Paulsen son d.irigent. Byretsdonrner
oD,.

alforsanllngeas lovlj.ghed. Dirigenten

gav

til_nøder ku:r:re nan ønske foredrag on veteraabaner i andre
r-sær.i Eng]and., ligeson d.et sikkert ville rrære
aøre oE rationaliseringsplanerne for de ergelske baner.interessant at

Med-,hensyn
,J-ano.er
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ha8elige.

necl-necllemner af
u"i U"ia" abøftet nulighederne for et sanarbejcle
DMJKi; uesiyrelse, men-dette Døde var endt uden resultat'
nyttiSt var bI.a. veal-rørcndc
O"-"r"aåårr"i"o" åt sanarbejde kgnne være
-t;g"i"g;;-åf
forening har da også sendt a6-

jernbaneuateriåI, og vor
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for
sklllige tegni.nger til DMJK. On ture ville der 9gså v€ere nullghed
sanarbå3de,-de nqst aktuelle eksenpler her var Langelandsb?n9n oB
H.iø".i#:l;t[ån-.Åuvuro. hvor besge klubber havde airangeret hver sLn
6e
fællesarransenenter ikke ku:rne lykkee var delg
uåifugti Årsagen ti1 at fællesarrangenenter
slut
slutindtrvk. at DM,IK kun ønskede at værc en llller peTson§rat nai havde ået indtryk,
disse nornalt kun vqr {oL på
tet flok på sine udflugter, alels atjligheder
unclcr
bevde tilbudt folk
leilisheder havcle
owen 18
lrl ånIIIåI nan
tarr vJE enlielte
eniielte Ie
over
år. Når
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ge alen for sin bestyrelse.
Da. j-+gea-antlre ønskede gd9t, f orelagde kassereren

regnskabet, for
hvilket der blev givet dechaige.
varg af bestyrelse og-revisorer: alre valg var genvarg, bortset fra
de to revisorer, cler ikke havde øasket geivalg.-Bestyi6riåa-ueJtar irer-

efter af:

Blrger llllcke, fornead

Svead JørgeDsea, DæstforDEd.
lfogens Bruua, kasserer
P. Thonassen, sekretær

II.0. ThorkllJensen

B. Chorfltzen
PouI Skebye
Suppleaoter

Revlsorer:
Revisorsupp.

:

S.

Rasmusgea

llhoke-Jenseu

N.

IJoUDaDD

Ntelsea

Svend. Blentletrup

Bent Ibholt
:}{iels Bo..esen

Vaga Trlntlstrøn.

Der var ltke nod.taget nogle forslag til punktet 'rEventuelt'r og cia
lg6en_ øBskede 9d9t, afslutteile d.lrlgenten generalforsaollngen.
T11 slut f,aklrgds foruandeu byretsdonoer Paulsen for hans dygtige
leclelse af generalforeaaltngen.

\ø
----0il-IeE;ie;-lIEia-å;-I;;;a5-!;o-ii6]!Ei.EiEE-Ei-i[-i;a-eI

-E6;i.-I-Eile;--

t.d€t hr. xJ€ld chrtltl.aaaea, roråffiiEfr-EJ
?4, seboag uar påt-gåt lig
at Y.re kontattllard for eporvcJ.grirppcr. Iatere.larodc bcdoa lkr!,ftll'gt trorveadc alg tll hr. chrirtlåJrroE,, navaeEa på de, der tldrlgcrc her reldt rlg
!94 14!gTee!ercde, er EGddelt hr. Chrlrtiarl.€n.

\ø
Ophugntng: ffiOB E 1. Ilortrbækbancas f
EoTmlf 1906, blcv 1 aprlt ophugg
da fornanda! for Eclglncør [odol-l.;n
ct havc fåct vognen forirct tll 6rug
fra I{c}slagør tl1 Soumerlva (fcknlsk
vcteranbanen akulIc tørc ncd EHGB-na
natcrlel bcror hoa DJK, eon Eg [Jf, ebcrrbart lkke øaakcr sanarbcJdc nccl.
fan foretrækker nogle ieksperter fre Jernbenehlatorlak serakab"] uven
tlet så kan rære.
Uore on
- el1er lkke Dere? Dtase plane!, derh,r
reret et
synee at bl1ve nere og nere lufilge .
Først nå
en af et gannelt aanpikib, son ,F6ren1a8eE tlI ganle aklbes bevarelsen Bkulle seJle nett f foiufnaåtae mecl vet6rantogene. FoI"!11994 kenatte lntet tl1 rlettel Og 1 tlen fortræffellge hela1dåe
reportage 1 POlITIf,Etr af lekulek iluseums plaier aovntee iler 1kkå eet ortl on

Jerabane, entlalge veteranbane.

\ø
Plrsetrafikken på nuseunsbanea oversteg alle forventnlnger, i-d,et der
traasportered.es ce. loo persouer på ite to dage.

er rukket det neste af Ju11 nånecr. Korre.ponarance beavaree
l1ghetrsv1s. Beatllrlngei på bøger n.v. ekåpecteres 1 ylatest
lactbetallnger__pq_gtro eenest ,O/6. postgtio 675 94, i.---

an<lveJen 201, Ee1lerup.
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LOLLAN D -

spændendemdl

AlIe oplyanln6er, også angåendo
af naterlel t1l udflugter glver

,@
IIIUSEUUSTOGET
+5L P 453 P +55 P
,l
I1

t.i

457

1O.40

t2.?, r4.38

D6 rodenfor alførte p].aner er g.yldige
fta 3L/5 I!64, planen for museimstoEe

.f

to.1() 12.OO 1lr. ro 15.40 af Mar1bo

to.38

TurJ.stforen1ngen for Marlbo og oEeBn
Jernbanegade 6, Marlbo
Te1efon 4p6

dos fra t7/5. tLL
L96U.
"?/9
.rat"-"-ftuU )
451
456 B 45r o
Sen- og heJ.1l6dage P j452 P'I-1
1.i i 1-i
(Oa-uak

le

LeJe

16.O8

na-nalotn

ay

alr 11.4C

J BandholE Hevn aft
72.21 14.40 15.10 aD.
1r.

J.t. 1:
10

$.zA v .x

L3.L:

L".4t 14.5d 16.4:
12.4, r4.55i, L5.4c

d

I 18.50

Yrs.:l
18.30
§

Arle tog .tend!€r ondvld€ro ved Grl,strupvoJ, NagleEer og M€rrstakov,
aåfrent der cr reJ6ende at optage eller afsætte.
fog 45O cr motortog og tøUår k.rr. Zg/6-L6/å. ørrfg. tog er damptog.
Bllletprl.er:
Errle-LtreJre kr. 2,oo, dobbert kr. 3roo - børa under 12 år
hal.v bllletplia.
Tl'1lagabctallng for befordrJ.ng på 1 klaa_
ae kr. 1,OO.
TODÆf,KER

VETERANDAMPSKI
bi]'letprlaor:
eake]'t: k.r.4,OO
dobbcltr - 5,OO
børn under 12 år
ba1w prls

OI{NIBUS TORBIIrDEI.SU

Rut€bJ.l€n afgår 1
Urll.bo fra J€rnbanoatatloaen,
I §akakebLDg fra havner
Ycd damp.klbota ahlægapJ.ada.

4ar1bo atation

af i 9.3O t3.25 L7.Z<
;aksktbl,ns bavn on l1O. jO 11r.25 l8- 2(
takrkøb1ng bavn af 1o.4O 14.35 18.2
(arlbo statLon
er 1L.4o 15.1\ ae-2

bll]'etpri6or:
enkelts k.r.4,OO
børn under 12 år
halv prl.s.
6.00
dobbolt RUIIDTURS
BILLETTER
tJ.l en enk€ltreJ66 t!€d hwer af
dc n vnte led l' troka-tr,trartqn
MÅRIBO - BANDHO LIt{- SAI(SKøBING

ud.tedoa. Prl6r ka.
DA]IST JERNBANE.trLUB

StraadveJ 2Ol

HelI'erup

IO,OO

a/sttSKJEISKøRi

(Oanst VeteransklbakJ-ub)

Litteratur: NAXSKOV - BøDBI
bogtrykt, ud.ffi'I2,oo
i11. - bogt

qqRN-BANE,

48

s.r

16

ill., planer, kort 25'

(porto

øie)

(1. deI)

e)

MUS$UMSTOGET 0G MARIBO-BAXDEQLM tlEXEAlfE ud.komner i juai,
pris 2rlo
De to førstDævnte er ontalt i. tid.ligere nedd.elelser; sid.stnævnte er
en forbedret uilgave ef vort hefte on Maribo-Banalholn Jernbane, der Eu
Dæsten er udsolgt. De ny befte inclehold.er fyld.ige oplysninger on vort

rullende roateriel o.m.a.

Vi nodtager ned glæde oplysninger on fejl og nangler i notornaterielfortegnelsen. Pit ) onråder er det vlst i praksis unuligt at anføre helt
aøjagtlge oplysninger: Eotorers ydelse, antallet af pladser i personBotorvogoene og udrangerings- eller ophugningsår. t'ørstnævate angives
snart nåd, snart uden d.e to Ø overbelastning, såveI fra leverandørers
son fra baaernes side 3 pladsantallet opgiver nogle baaer son faste sid.depladser, andre incl. klapsæd.er. Udrangerings- og ophugningsåret kan
tlifferere 1o-12 årl Banerne regner det år, en vogrr afneldes til forsikrlhgen, for udrangeriagsåret3 dette bebøver dog ikke at betyde, at vognea hugges op. Når en bane oplyser, at en vogn er solgt til ophugnirg,
har det vist sig, at ophugDingsfirnaet har haft den ståencle (encltla aaveaclt dea "Iokalt") i flere år efter. Derfor er niadre dlvergenser 1
rævnte ] onråder lkke af støne interesse. - Når 2. del uclkonmer, brin6es tlllæg indeholdentle rettelser og tilføjelser. 2. de1 omfatter forsøgsEotorvogne sant a1t skinaebusnateriel, ejet af danske baner. Den
kan tidligst forventes ud.sendt decenber 196,tt.
kan atter leveres, ialet vi bar
1 eksenplarer. Prls kr. 2oroo,
kr. 8,5o (porto o,25)
Jernbane " 8r5o ( " or25) (cier er ikke naage tilbagg
Drlftsberetning for Maribo-Bandholn Jærnbane 1952 kr.
5,oo
196, ,' 4, oo
"
De usædvanligt flne nye postkort for MBJ (5 forsketllge a 5o øre) har
været en virkelig succes. Vi send.er sættet for kr. ]roo portofritl
De ] sidst udsendte postkort er fra SNB (SNBs egen station i Svendborg
1897, Nyborg Lokalstation ned tog ca. 19o6 og SNBs lokoraotiv nr. J på
sanme sted 18r) I kr. pr. stk.
Til au.ktioneo. 2/6 er d.er naage gode tlng, og for at vore provinsned.Iernrer og d.e, der er forhindret i at konme, skal have lejlighed tiI at byde, anføres her de vigtigste:
DSB : Baneafdeliugens lqornaltegninger
." : Danplokonotivet og dets betjenlng (2 bind) I948-uclgaven
AIborg privatbaners naterielfortegnelse I!22
Nåssj6 - Ogcarshanns JÅrnvå9, jubllæunsskrltt L8?+-L924.
Deres bud. nå rrære sekretariatet I hænde senest dea 2/6-L96t+.
I veekendoD 4-24/5 havde forenlngen udleJet €t tog ti1 kørsel ved byNæstved-Præstø-Mern Banen

Eørve-Værs1ev

f€sten 1 Næstved. krdag Eorg€n tidug af6lk oateriell€t fra Marlbo som 5ærtog, ]'oko oHJ, tnod LB a 2l, NPUB c l1 og E 41. Fra GreJedal at. var bænkerofr.rr ILrJ S lrf arkoErot bolt nyrevideråt, fra Fyn den koub. II,/III kI.
eldegangavoF OUB B 4, aon vl har lånt hoe d6 uofdfytrske privatban€r. D€tte
Eatsrlsl lndaattea L kørcel mcllem et sPor wed rutebllstatloaen og NæBtved
havn. TJ,I rangerltrg Eed Eat€rLeLlet wed Etationen arrvetrdtea Maglemøl1e papirfabrlkc daDploko lllrl Bf. 2. Det var et fl6t eyn, uår Nr. I kon op langs gadernc ovcr ltlgtrlngetl Eed de mange kurwer for fuld daEP. Det var et Par rlgtige
dage både for Nr. 5 og for lokoEotl.vfører J€ns€n. Arrangementet war komet
t itana goBneE lngeniør Ilolger Madaen, der er folTand for turletforenlngen
1 Næctvcå og nedler af DJX. Anlednlngen var turLstforenlngens 50 åre JubllEu.E. SsBdag aften returneredc Eat6!a"_tar""-tll Marlbo.

{PBI9åIP:IE'
øSJS !

lutomatisle blintlyssiunaler
tagcs,i brug fra og med lørste tog lørdag den 16. mai d. a. ved
kønelen i Rødvig by lor rogucvelon nødvl3_Sk;rplntG.

over-

Den nuværende bevogtning med bomme borlfalder.

_Vtjtrafiken.har pligt til for rødt bllnk at nedsætte hastigheden i
god. tid
og shiCae op 5 m loran lysstandeme.

Ørirlællandrke Jornbrnc.
DSB. Aa 113

DeD. udlBrgercda JerrrbaD€vogn, der nu fungerer som klrke I Ska].borg, J.J.gner eD. gajo.Lo a1!1D'd€119 statsbane-p€rsonyogn. Men dykker ma.r. a,ed 1
Jernbanehl.atorlske arklver, vlaor det !1,g, at voga.n har E€!. nh.j.atorlcn erd
uarr tænker a16. Den byggod€a af Scandla L 1A92 aom I og II k].aagec voga .I.l.tra
.AÅ nr. 1l red lO aJ,ddepladacr på I og 28 på II kJ.aaae. Det yar .rr kupSvogn
Eed udwendl6 billetterlng.
Fra L932 var vognerl hclt II klaeae ned 42 alddepladeer. Fra 1934 bl6v voga.en ho].t fellelklasse, og den f1k da lJ.tra CS og
uu@€ret 14. - !4ed den forøgeds kørehaotJ.ghed og publl-ku.Es kray on størrc koufort var kup6vognene båb].ost forældede, de Dore solLde ombyggedec tl,l g€DreEgangsvogrre. Dette akete ogaå me<l CS Ll, der L L9)a onbyggedea I Ksbenhaya
til tni.dtergangevogn med,59 alddepladeer på fæIleeklasae (det nuwærende 2. kJ..)
Vogr.en hed nu CO lt3O2. L939 fLk den trykluftbreEa€ og kal.dtee derefter CO}{
LL)Oa. Endrtu en galg akl'ftcde vognGa in8vntr, ncnJ.ig 1 1941, da DSB onnu.EEorarod€ aI16 pcraonvogn€, og den ksrte indt1l forrlge år gom Cqi'r^ )5O2. (nf/Sn)
T et Jysk dagblad stoal aler 1 en ennoace, at en nlands_
onhecrn Bøgte et erhverve fotoe fra deneke Jernbaner, helet
amt.b'ner.0g aå trbilIet nrk.rr ! Det nest iystlske
1n1cikke evaredee på henvencrerser fra DJK-nerilenner, deråratOr
og qgt-er clog i DJK, der skuIle være chance for et hente
t gætte !
GDS: Motorvosa u 5 er blevet ophu6gct. Delo af wognon !ka1 a.EveDd.e! tll oD.
Eotortrol].Le.
EFHJ: De tre Eco-vogna, sorn HFHJ k.bto fra DSB L Lg63 er nu alla 1 drlft rou
to8opvarunintlvog,.c Eed po!t- og aeJ66god.ru.E. Iltra og autro z DK ?6 - 79.
: D.n sldet erb.vcrvede avenake .klD.a.ebua, SJ IrBOd LJ,l6 or nu konnet i
drlft, atadlg ned dsr. guJ.e fawo og sJ-nu.ErrGr. Det or cu påbanBlvoga af don
nye aklaaebustype.
Århua: Fre en Århuela.uer fl-k v1' aDnodalng or opr og te6al'ngår af Dævnto vo6,D., da ha-D. havd€ dcn atåcnde på aln aonEelbur6r'uad! Efter at D.avo fÅet naruere oplyanlagor - bygget 1 Krlstlanla I
1885 og udrangeret L934 - Eåtte wl bed.rsv. n.ndea uod, ai-det ikke var chr.
lf,ra eBen aeloawotn, !6E DSB s f. Den-e er dog ikke ulndre lntercaaaat, da
den oPrlDdcll€i var Gedler Jeraba.D.o6 la1onvoga, roE DSB ovortog Eed FaLltcrbaEen I 1893. - D.tte har åbcnbart Ergret cJerer 1 d.D grad., at han becluttcde
at ophugge vogn6r.. Vt flk don dot tl'lbudt, tcn pri!€n var uantag€Ug...... og
foreaten fLnd€! Ctr.riatia.n IXa aalonvoga da på Jcrnbaneaua6et.
(pt)
SN}{B l-ndetJ.I]-€r drlften ved garantlpertoden. udIrb, .-tagieug F,t.. jl/)
1966.
ETåu.. at kurue areEg€r. cndnu ot da.nprartog pÅ'a""ae-i.o".
DSE: d,/f xchrlrtla.n IXn or ao16t. til ct sv.a.k rcdcrl, for vldere aeJ1ada.
CA 1247 orbygget r,LL CAI, LZI+7
cL 1490 oulltrerct tll CLL 1490
HI'HJ f3 rrdraagor€t pt. 2L/2 7959,

Dottc !.u.EEer af neddelclaeab]'adet ud!endea ogaå tll EedleEEolrre af Dægk
Uodol-J€rnbane Klub for at gJ.ve dLaae 1eJ1lghed tJ'l at få referatct fra genoralforrarllugea i DAIISK JERIBANE-KIIIBT da d6 L nsigD.a1poatsnr gLyne oplysnl.ntar vedr. vor foroD.J'D.g Lktc al.le cr helt overenslteDEeDde rlsd do wl,rkeligo
forhoJ'd.
Dstta DulrEer er rcdltcrot af Poul Skoby. Raalulrra.
R.daktloEeD efaluttcdca don 25. ral 1964.

A/SE Harpsøe8Søn
Københåvn

