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Næstved - Tlf. (03)721001 danske træsorter

Roskilde Kontcntlorretning 
^1, L TRIOTEX

Dæmningen 20 - Herning

rft.3372
Algade 2 - Tlf . (03 35 88 22

Al S Slotsmøllen Andels- Osteriet Siælland

Kolding - Tlf. 055 - 26000
Ringsted - Tlf. (03615) 2575

Slongånd & Søn
Entreprenører

T.ARSEN & N'EtSEN
v,/ Sven Nielsen

Præstemarksvej 8

Tømrer- & snedkerværksted

Roskilde - Tlf. (03) 35 17 33

Nordisk Sav - Finerværk A/S
Gadstrup

Telefon: Gadstrup 266

Løvskæring af såve! oversøiske som

PouI Beek
Tømrermester - Maskinsnedkeri

Havsteensvej 11 - Roskilde

Trf. (03) 35 2512

Stillads udlejning



Øqnsk Jernbane Klub

FORMAND:

politiaduokat,
Birger Wilcke
Søbakken 24,
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cand. jur.

Charl.

NÆSTFORMAND:

lokomoliuf ører
Suend Jørgensen
Blichersue j 5t, Helsingør

SEKRETÆB:

frimærkehandler
P. Thomassen
Strandue jen 201, Hellerup
tirsdag, lredag kl. 10-14

KASSERER:

assistent Mogens Bruun
Lindehøjen 10, Vanløse

BESTYRELSES.

MEDLEMMER:

af delingsing., cand. polyt.
H. Thorkit-lensen
Østerbrogade 64, Ø.
Oplysning om
Museumsto get:
cykelhandler
Børge Chorfitzen
H ausgårdsa. I 2, H ellerup

REDAKTØR:

Pou,l Skebye Rasmussen

Ny Ordrup Sideallå I
Charlottenlund

SUPPLEANTER:

trafikkontrollør
N. Loumann Nielsen
Fyrreuang 53, Virum
ingeniør
Stig Thoke-lensen
Østerbrogade 232, Ø.

ANNONCE-EKSPEDITION:

Bouleuarden 63,
Kgs. Lyngby

TRYK:

N ational-Trykkeriet
Blaagaardsgade 19
Københaun N

nekommenl

som læser al DANSK TERNBANE-KLUB's meddelelsesblad,
der nu'f or 't'ørste gang udsendes som et >>rigtigt blad<<. Det er
efter suære oueraejelser af de praktiske uanskeligheder, der
er f orbundet hermed, at ui har besluttet os til at gå ouer til
dette, der ikke alene giuer mulighed for at bringe større og

bedre artikler og meddelelser, men også for at bringe flere
billeder end de hidtidige meddelelsesblade. Samtidig frem-
træder dette blad i bogtryk og i det større og mere praktiske
standardformat A4. Vi har også måttet skele til den økono-

miske side al sagen, og er derigennem ko'mmet frem til den
nu anuendte form. Det er hensigten, at der skal udsendes
6 numre om året, nemlig den 15. i hueranden måned, be-

gyndende i februar.

Bladet udsendes ikke alene til Dansk Jernbane-Klub's med-
lemmer, men også til samtlige danske stats- og priuatbane-
stationer samt til rejsebureauer m.m., for tlerigennem at ud-
brede interessen for jernbanen yderligere og giue bladets an-
noncører et større uirkefelt.

Det er uort håb at kunne finde frem til et blad, der houed-
sagelig indeholder stof af almindelig interesse, medens for-
eningsmeddelelser og lign. søges indskrænket til det mindst
mulige, idet man uil søge en del af dette stof bekendtgjort
på anden uis.

Forhåbentlig uil det nye blads standard kunne inspirere
medlemmerne til at skriue artikler om jernbaner og jernbane-

forhold, sporae je o.s.u., idet der i regelen uil kunne påregnes
plads til sådanne artikler. Artikler og billeder kan indsendes
direkte til re daktøren.

Københaun, i august 1964.

Best yrelsen.



STJERNE SILD

Fiskerihavnen - Aarhus
Tlf. 23551

Bjerringbro Savværk A/S

Bjerringbro, Jylland
Ttf.42

DANSK RøRINDUSTRI A/S

Fredericia - T||' 23266

A/S Bagermestrenes Rugbrødsfabrik

Thorsgade 23 - Randers
TIf. 20368

Silkeborg Stigefabrik

Teglværksvej 16 - Silkeborg
Tlf. 1376

B.M. FABRIKKEN

Nyvej 43 - Hobro
Tlf. 20s00

Rådgivende ingeniørfirma

H. P. MULVAD

Vestergade 13 - Brønderslev
Tl{'.24

A. C. HELLIGSøES EFTF.
Maskinfabrik

Nørregade B - Esbjerg

T11.22744

Nørresundby Isoleringsforretning

Tulipanvej 2 - Nørresundby
TIf. 31468

Chr. Bjerring Maskinfabrik

Ulkebø|, Sønderborg
TtI. 23539

Støt Dansk Arbeide

A. T.

A. C. DUUS
Maskinfabrik

Bellevuegade 23 - Kolding
Tlt.22s44

N. Møller Thomsen I/S
Trikotagefabrik

Skjern, Jylland
Ttf.390

Skive Trikotagefabrik

Fly pr. Skive
Tlf. Fly 65

JUTA SALATER

Kirkevej 35 - Randers
Ttf. 29666

A. BOLL MASKINFABRIK
Herning
Tlf. 326



[Vlillelhadisu]te Eisenhahnen

Når rnan kikker på et garnmclt kort 6.,,s1 '['1rskl311dg

jcrnbaner, vil man benærke, at den lillc by l(ehl
ved Rhinen ligger som edderkoppcn i et spindelvæv
af metersporede srnåbaner. Selv til Strassburg på

dcn anden side af Rhinen har der været forbinclelsc.
Tilbage er nu kun strækningernc fra Kchl ovcr
Schn,arzach til Biihl og Schrvarzach-Rastatt, ialL

knap 60 km. Kikkcr man i den tyske >>Kursbuch<<

vil man se, at forbinclelsen fra Kehl DB og til Kchl
MEG foregår med bus. Privatbanen afgår fra en

station i udkanten af Kehl, der bærcr dert ejendom-
rnelige uavn >>Kehl Tr-rrnhalle<<. Betegnelserr statiotr
er måske ovcrdrevet, for alt, hvad clcr er, er et om-
løbsspor og et træskur, hvor clc rcjscnclc kan stå i l:-l.
Herfra følger baner-r en lancievej op acl en tcmnrclig
stejl stigning og over DB-linicn på cn bro fælles nrerl

landevejen. Turen til Schr,,'arzach går for cict nrcstc

langs vejkanten og i landsbycrne køres op 1>å tr.,r r ct
foran rådhus, kommunekontor eller lign. På bycns
torv findes krl,dsnings-, omløbs- og læsscs1;or. Dissc

stationer er betjent af agenter, der ordner billctsalg
og godsekspedition. Af- og tilbagemeldine af tog
foretages af togføreren, dcr mcdfører en telcfon med

et særligt stik, der lige kan tilsh-rttes i et lille skab

på telefonmastcrne ved stationer og lroldepladser.

Undervejs passeres en mængde store betonklodser,

minder om tidligere kriges fæstningsværker langs
Rhinen.

Hovedsporet cr ikke svejset, rnen alligevei mærker
rnan ikke noget til skinnestødene, Ior i stedet for at

samle skinnerne mcd almindeliee lasker, har man
anvenclt små stykker skinne hcr, dcr løfter hjuiene
over stødene, så kørselen bliver behageligcrc. Et sted

dukkede toget pludselig frem mellem to huse midt
på landsbyens torv, hvilket synes at være meget ro-
mantisk, set med jernbaneenthusiastiske øjne; dog
var togpersonalet ikke helt af samme mening. PIud-
selig kørte vi ind på Schrvarzach station, hvor vi
krydsede et par andre tog. Der var ingen signaler
for indkørsel, men der stod jo i køreplanen, at vi
skulle ankomme på den og den tid, så vi kørte bare
ind. Der var ingen perroner, så vi standsede bare ud
Ior stationsbygningen.

Der var en mængde omløbs-, krvdsnings- og de-

potspor i Schwarzach foruden 2 remiser og r.,ærk-

sted. I remisernc fandtes sandeiig også 2 damploko-
motiver, nr. 46, der var et gammelt B-koblet tcnder-
lokomotiv bygget af Grafenstaden i 1897. Det var
et ejendommeligt lokomotiv, der da også oprindelig
var blevet bygget til sporvejene i Stranssburg, der

stod i forbin<lclsc rncd MEG. Det anclet lokomotiv
\rar nr. 101. Det var helt nrorlerne, bygect i 1949

hos Krauss-Maffci. I)ct afløstc llll og da banens

diescllokomotir', uår clettc var til eftersyn. Den dag-
ligc clriit blcv oprctholdt mcct ct clic::cllokomotir',
Y 22.01, bygget i 1957 af Gmeinder, oe af 6 to-
akslcdc og li fircaksledc motorvogne. Des.rden fancl-
tes ca. 15 pcrson- og pakvogne, nogle godsvogne og
ca. 30 transportørcir, hvoraf r,ærkmcsteren mentc, at

1931: T 11 n-trrl p.rtotlt,opnctLe 5 og 95 på totuet i Lich-
tt:natt-Lt lrn, ibaggtutttit:tt ltrt T 7 anes. (Foto: SR).

de 20 i hvcrt falcl kunne anvcndcs. Om samme trans-
portØrer fortaltes, at dc oprinclelig ved leveringcn
iravde r,æret for korte, hr.,orfor de var blevet forlæn-
get, så de var blevet for lange, oe derfor kortet af;
nr-r havde man lige forlængct nogle af dem igetr ! I

'Irafikkcn på Schwarzach-Rastatt-strækningen kun-
nc holde dicsellokomotivet i arbejde hele dagen,
hl'orfor evt. godsvogne på dcn anden strækning
måtte beforr,lres r.necl rnotorvogn. De fireakslede
kunnc befordre to godsvogne på transportØrer pr.
tog.

Stationen i Schn'arzach vad altid betjent, men til
gcngæld også dcn enestc betjente station på hele ba-
nen. Hertil rnelclte togpersonalet sig over linietele-
foncn fra visse bestemte stationcr, således at sta-

tionsbestyrcrcn, dcr samticlig var togleder, hele tiden
i et særligt skema kunne indtegne togenes position
på strækningcrnc.

Som kuriosum kan næ',,nes, at der ved ett skæriirg

af en meget befærdet landevcj var blevet opsat

blinklys. Ved denne lanclevcj Iå et lille hus, hvis

havelåge vendte ud mod vejen i hjørnet ved banen.

Indenfor liavclågen var anbraqt et privat blinklvs
på cn stolpe. Jo, clet var en rigtig privatbane.

Poul,Skebye Rasmussen.



Weston Tæppefabrik

Christian X's vej 104 - Viby

rfi. 421Å,4

Staring Maskinfabrik

Staringvej 10 - Brønderslcv

T!f. 1175

Bryggeriet Odin

Viborg - Tlf. 36PouI lTielsen

Kødbyen, København V

Tlf. Eva 3065 - 3185

VILH. NELLEMANN A/S
Hospitalsgade - Randers

Tlf .21733

Autoforhandler

Aut. Britmo-forhandler

Køb og salg

H. Thygesen

Harlev - Tlf. 33 - 133



Ouersigt ouer ti ækkralten.:

46 damploko BT Grafenstaden 1897 18 tons

T 3 2 aksl. motorv. O&K 1934, 70 HK B »

T 4 2 aksl. motorv. O&K 1935, 70 HK B »

T 5 2 aksl. motor\,. O&K 1935, 70 HK B »

T 6 2 aksl. motor\,. O&K 1936, 70 HK 8 »

T 7 2aksl.moton/.O&K1939, 70HK B »

'I B 2 aksl. moton'. O&K 1941, 70 HK {i >)

'l 12 + aksl. motorv. \Vism. 1938, 150 HK li >)

T 13 4 aksl. motorv. Wism. 1941, 150 HK 17 >)

Denne bcretning hancllcr kttn om MIlG's >):.tanl-

baner<<. Middelbadische Eisenbahnen omfatter også

andre smal- og normalsporecle baner, nen'rlig Oberc
Wiesentalbahn, Bregtalbahn og Kaiserstuhlbahn
men derom en anden gang.

Rangeruheld i Bandholnt
Søndag den 19. juni skete under museumstogets
rangering på Bandholm havn et mindre uheld, hvor-
ved damplokomotiv nr. 5 afsporedes med forreste
drivhjulspar.

Tog 451 (afg. fra Maribo kl. 10.15) blev efter
cndt ekspedition ved perronen på havnen trukket
ovcr vejen ud på »sukkerkajen<<, så omløb kunne
foretages der. Endnu inden maskinen var koblet fra
togstammen, afsporedes den i et sporskifte, hvor
tungen på grund af den stærke varme ikke havde
sluttet. Svellen kunne ikke holde til det store pres,

der pludselig opstod, og sporvidden udvidedes ct
øjeblik så mcgct, at lokoets forreste drivhjul »gik på
gr-rlvet<<, mens de øvrige hjul kørte videre på sporet.

Falck-Zonen fra Maribo tilkaldtes og rykkede til
assistance med to kranbiler. Efter at have taget et

overblik, kørtes den stØrste af kranerne ind i sporct
Ioran lokomotivet, hr.,is >>næ-se<< derefter blev løftet
så meget, at de afsporede drivhjul med dunkrafte
kunne skubbes på plads. Inden lokomotivet kunne
køres tilbage på >>fast grund« igen, måtte sporet sti-
ves af med klodser og dunkrafte. Det varede 20 mi-
nutter fra det øjeblik redningskorpset ankom og til
lokomotivet stod på sporet igen. Efter at lokomotir,-
fører Jensen havde kontrolleret, at der ikke var sket

r-roget med hjulene, var lokomotivet klar til at køre
viclerc, 1 time og 15 minutter efter afsporingen.

Nu er det klart, at et sådant uheld ikke kunne
undgå at gribe forstyrrende ind i jernbanedriften og
ødelægge køreplanen, der er så stram af hensyn til
forbindelserne med s/s »Skjelskør<< og todækkerbus-
sen) at den ikke tåler væsentlige forsinkelser. Det var
derlor et stort held, at vor motor\/ogn M 1 tidlig
søndag morgen var kørt til Bandholm som arbejds-

tog med rnandskab til opsætnirig af signal m. m. Nu
fik motorvognsfører Bjarne Jcnsen travlt, først måtte
togstammen flyttes væk fra lokomotivet. Dct foregilt
ad to gange, så mange vogne var der. Herefter frem-
førte motor\rognen togene 452 og 453, hvoraf clct

sidstc havde forbindelse fra bus til dampskib. Me<l

tog 452 sendtes en ekstra mand til'Bandholm; han
påbegyndte opfyring af reservelokotnotivet 2>Faxe<<,

Lokomotiuf orer Jensen besigtiger skaden, OHI 5 er af sportl

mcd lorreste drioh jul. (lioto: Hans Gcrncr C'hrislianst n).

der stod hjemmc i remisett, Ill('l) sottl 1i1111111; r3ørcs

køreklar i løbet a[ en gocl tinre, hvis rrr. 5 skrrlle vol-
de kvaler.

Heldigvis gik det hele let og uden yclerligere van-
skeligheder, og snart kunne der gi'u,es besked til Ma-
ribo om at indstille opfyringen af >>Faxe<<.

Fra tog 454 kørte nr. 5 igen; vi åndede alle lct-
tede op - lettest undertegnede, dcr t,ar togleder, og

som allerede havde forestillet sig- lokomotivet ståen-

de afsporet resten af dagcn.



Tømrermester

G. DEGN JENSEN

Æ-røvej 11 - Frederikshavn
Itf .22847

Murermester

Aksel Frode Jensen

Knudsensgade 5 - Frederikshavn
Ttf. 20504

ALF. ]TIELSEN & SøN
Tømrermester

Herringløse pr. Veksø, Sjælland
Tlf. (03386) 180

Blikkenslagermestrene
LUND & JACOBSEN

Solbakkevej 4 - Frederikshavn
Tlf. 20980

.IENSEN & KARLBOBG A/S
Automobilhandel

Skagensvej B1-87 - Frederikshavn
T|t.22911

Tømrermester

ARNOLD HANSEN

Asylgade 11 - Frederikshavn
Tlf. 23800

H. V, LARSENS
Maskinfabrik

Skagensvej 65 - Frederikshavn

Tlt.22260

Roskilde Maskinsnedkeri

Mågevej 24 - Roskilde
Trf. (03)35 t117

DANIEL JENSEN & CO.
Tømrer- & snedkermester

[(ragholmsgade 13 - Frederikshavn
Ttf .23277

Tømrermestei
CHR. JØRGENSEN E. SØN

Nørregade 23 - Frederikshavn
T|t.20767

Varmeinstallatør
OVE JENSEN

Danmarksgade 7 - Frederikshavn
Tlf .20029

MADSEN E. MAGNUSSEN
Tømrermester

Borgerdiget 7 - Roskilde
Trf . (03) 35 12 6e

Blikkenslasermester I l. p. OLSENS EFTF.
K. JACOBSEN I v/ E. Braun

v. Beringsvej 50 - Frederikshavn I eondetinqet 1b - Roskilderu.2os75 | If. (03) 35 14 09

Murermester & arkitekt

HOUGÅRD OLESEN

Lisborgvej 24 - Frederil<shavn
Ttf .22633

VILLY FEJERSEN
Tømrermester

Køgevej 214 - Roskilcle
Tlf. (03) 35 56 46



M Øder og udflugter
Medlemsmøde onsdag den 2. september k\.20.00

i det nye Folkets Hus, Enghavevej 40, København V.
Der vises film fra indvielsen af den lollandske tre-
kantrundtur. Medlemmerne er velkomne til at med-
bringe film og udvalgte lysbilleder fra sommerens
oplevelser.

Udflr-rgt søndag den 20. se ptenber til >>Franz-

burger Kreisbahn<<, i dag en del af DR, i Den tvske
demokratiske Republik.

Befordring København H.-Rostock Hbf. med
eksprestoget >>Neptun<<, der fremføres af Deutsche
Reichsbahn med moderne motortogsæt. Fra Rostock
Hbf. med plantog i retning mod Stralsund. Toget
gør i dagens anledning et ekstraordinært stop I

Ribnitz-Damgarten Ost, hvorfra særtog ad den med
1000 mm sporvidde anlagte sidebane afgår. Sær-
toget fremfØres enten af et Bf B koblet mallet-
lokomotiv eller et B koblet tenderlokomotiv fra
1890'erne. I Barth indtages et let måltid, ligesom
der er besigtigelse af banestrækningernes remiser og
værksteder m. m. Turen tilbage til Warnemiinde
foregår antagelig med DER-busser. Ankomst til
Kh. kl. 0.22.

Prisen for turen bliver kr. 66, fra København
(kr. 42,- fra Gedser), men det må ikke glemmes,
at der ved indrejsen i Danmark toldfrit kan med-
tages spiritus og tobak m. m:

Husk gyldigt pas. Det kan oplyses, at der ved
melding skal opgives navn, adresse, fødselssted
-dato, nationalitet, pas nr. og udstedelsesCato
samtlice deltagere.

Udilugt søndag den 12. september i Midtjyllancl.
Familietur arranseret af foreningens nordiyllands-
afdeling.

kl. 11.00 afsejling fra Silkeborg med s/s »Hjejlen«
11.50 ankomst til Svejbæk - frokostpause

12.+7 med DSB til Ry

13.55 med rutebil til Brædstrup

14.09 HBS afgang fra Brædstrup

14.33 ankomst til Vrads - herefter kaffe i re-
staurationstoget

15.30 HBS-turisttog (skinnebus) til Silkeborg

16.00 ank. Silkebors - herefter mulished for
besigtigelse af moderne kommandopost.

Prisen for deltagelse i denne tur er kr. I 1,00 for
voksne og kr. 7,00 for børn. Tilmelding bedes så

vidt muligt foretaget forud til arrangøren: lærer
B. Dyrholm, Saxovej 6, Randers.

Udflugt søndag den ll. oktober på" Nordfynske

ternbane (Odense-Otterup-Bogense). Kørsel med
dampsærtoø.

Særtoget vil afgå fra Oclense kl. ca. 12.00, således

at der fra København bliver forbindelse med tog 23

og fra Jylland med tog 50. Særtoget returnerer til
Odense således, at der bliver forbindelse til tog 55

mod Jylland og tog 1076 mod København.

Pris for deltagelse i denne udflugt er kr. 14,00
(for børn under 12 år halv pris). Tilmelding sker
r.ed indbetaling af beløbet på sekretærens postgiro-
konto: 6139+ (P. Thomassen, Strandvej 201, Helle-
rup) senest den 6. oktober. Turen er arrangeret i
samarbejde med Odense Model Jernbane Klub i
anledning af denne forenings 15 års jubilæum.

Medlemsmøcle lørdag den 3. oktober i Aalborg.
Aalborg NIodel Jernbane Klub og vor nordj,yllands-
afdeling har arrangeret møde m. m. efter neden-
stående plan:

kl. 16.30 forevisning af ANIJK's anlæg (Forch-
hammersvej 3 )

18.00 mulighed for spisning

19.00 >>en jernbaneentusiasts glæder<<, O. Boye
causerer

20.00 jernbanefilm - herefter kaffe.

- Jensen! - ]ensen! -
Ja, hvad så med nig, jet

Jeg er bletet bliut! !

hatde lige J'åer rer Jlip på!

til-
og

for



Entreprenør

A. P. CHRISTENSEN
Fredensborg - Engelsborg pr. Viborg

Tlf. 977

Vildbjerg Trikotagefabrik

Søndergade - Vildbjerg pr. Herning
Tlf. 89

A. W. MILLING
Bygningsartikler

Østerbro 37 - Aalborg
Ttf. 20088

A/S VIBORG PAPIR-COMP.
Skt. Mathiasgade 31-33

Viborg
Tlf. 802

MOGENS KJELDSEN
Trikotagefabrik

Frederiksgade 4 - Hammerum

Tlf. 193

JENS KRøJGARDS
Trikotagefabrik

Sjællandsgade 80 - Herning
Tlf. 553

Dansk Arbejde

J. T.

K. F. \7. ASKØES EFTF.
O, Haxen - B. Andersen

Rådgivende ingeniører
Skjoldsgade 11, Arhus C

Tlf. (061) *4 66 00

Caspersens Maskinfabrik

Fuglebakkevej 48 - Aarhus

TIf. 66902

EDV. BENDSEN
Viborgvej '103-107 - Herning

Tlf. 4544

Aut. Volvo-forhandler

Støt Dansk Arbejde

J- T-

GJØRRET E. POULSEN A/S
Viborgvej 71-75 - Herning

Tlf .3282
Aut. Mercedes-Benz-forhandler

Auto Union

Aut. G.M.-forhandler

LYKKE MADSEN

Aalborg

OVE LASSEN
Kø!eteknik

Bryggervej 24 - Riisskov

TIf. 79899

Rådgivende ingeniør

K. AMBY
Rådhusstræde 2 - Randers

Tlt.22144

Autoforhandler
N. N. MØLLER & SØN A/S

Vardevej - Skjern

Ttf. 911

Støt
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Dei er i år 25 år siden, at dcn sidste sønderjydske
amtsbrne, I{aderslev-Ovcr Jersdal-Toftlund blev
nedla.et, og der kan være god grund til endnu en
gans at mindes clettc pittoreske indslag i vort jern-
bancvæsen.

Ilfter at den preussiske Kleinbahllgeserz af 28. juli
i392 havde lettet kravene til sidebanerlles udstyr,
lrredte disse sig snart o\/er hele Nordtyskland, dels
;rnlagt af private, dels af kredsene, både som smai-
spor- og normalsporbaner. Selvom trafikale over-
vejelser naturligvis også spillede en rolle ved anlæg-
get af kredsbaner, var det dog også i stort omfang
andre interesser, der spillede ind, og her naturiigvis
i Slesvig-Holsten særligt nationalpolitiske, et s),ns-
punkt der ikke alenc medførte, ar der i Slesvig-Hol-
sten tilsidst var 5,72 banekm pr. 10.000 indbyggere,
ct tal der kun blet, overgået af Pommern, men og-
så at linieføringen blev en ganske anden, end den
befolkningens trafikale interesser kunne begrunde.
Banernes opgaver var i første k ånd at sikre, at de
hovedsageligt tysksindede kredshovedstæder Åbenrå,
Sønderborg og i mindre grad Haderslev blev sat i
forbindelse med så stor en del som muligt af de
dansksindede landdistrikter, hvorimod det var af
mindre betydning, om der blev forbindelse mellem
disse sidste eller byerne indbyrdes. Resultatet var,
at banerne allerede fra starten gav et betydeligt
underskud. Haderslev Amtsbaner i l9l2 således
239.360 RM svarende til 43 få af amtsskatteoppe-
børslen. At disse baner i stort tal måtte gå ned, da
bilkonkurrencen fremkom, kan ikke undre nogen.
I Danmark holdt Åbenrå Amtsbaner kun til 1926,
medens Sønderborg-banerne nedlagdes eller ombyg-
gedes i 1932133 og Haderslev Amtsbaners syv stræk-
ninger i årene fra 7932 til 1939, begyndende mecl
den særligt sårbare strækning Haderslev-Fjelstrup-
Christiansfeld.

Vil man i dag se en af disse baner, må man rejse
sydpå. I Vesttyskland er der ikke mange tilbage, og
særligt ikke smalsporede, men man kan dog endnu
se en typisk normalsporet amtsbane kun 25 km syd
for grænsen, hvis man fra Flensborg langs den ned-
lagte metersporede bane Flensborg-satrup-Rundhof

kører ned til Satrup, hvorfra en stærkt slynget stræk-
ning går sydpå til Slesvig, hvor dcn møder stræk-
ningen fra Kappel. I hvert fald Satrup-banen har
ikke lang tid igen. I DDR findes endnu en dcl
strækningcr. Den nærrneste cr dcn tidligere Franz-
burser I(reisbahn fra Ribnitz-Damgarten til Barth,
som DJK besøger i september.

I Sønderjylland er der staclis spor af banernc at
se, selr, om de store amtsbanegårde i Haderslev og
Åbenrå begge er forsvundet i løbet af de sidste år,
ligesom Bahnhof Siiderbriicke i Haderslev og bane-
gården i Nordborg, der alle er blevet ofre for vej-
omlægninger eller anlæg af parkerinespladser, me-

Hadersl:u Amt:.baner (Kleinbahnen Kreis Hadersleben).

Damplokomotiu nr. 34 (Jung 1906) i Gram med tog fra
Rodding.

dens den særlige amtsbanestation i Vojens er faldet
som offer for en fabriksudvidelse. Tilbage er over-
gangsbanegårdene i Over Jersdal, Sommersted A,
Skærbæk og Hovslund samt en mængde større eller
mindre bygninger spredt ud over landet. Næsten
helt uforandrede er dc halvlorfaldne banegårde i
Høgelund og Uldal. Banelegemet er r-range steder
pløjet op og forsvundet, men i det kuperede terræn
omkring Åbenrå og på Løjtland eller nordøst for
Haderslev findes der dog endnu mange steder dæm-
ninger og nedskæringer. Turen ad den gamle amts-
bane fra Åbenrå forbi knappen til Stollig er en af
de smukkeste i Sønderjylland. I Årsøsund lå sporene
i mange år som roebanegård for vogne, der over-
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Murermester

SV. AA. JENSEtI
Stationsvej 26 - Frederikshavn

Tlf .21687

Brønderslev Betonvarefabrik

Slagterivej - Brønderslev

Tlf. 112

Autoopretning
så hos

HANS JOHANSEN
Elisagårdsvej 4 - Roskilde

Trf. (03) 35 57 07

Næstved Hårdttræslager
Næstved

Tlf . (03) 72 08 76

Vesterleds Trælast
v/ Erling Sørensen

Knudslundvej 31 - Glostrup

Tlf, (01) e6 16 78

Malermester

GUNNAR EMMERING
P. Møllersgade 17 - Frederikshavn

T|t.20724

DANIA MøBLER
v/ snedkermester Hubert Diedrichsen

Fabrik: Nyholms Al16 31, Vanløse. 706154
Butik: Oehlenschlægersgade 11. EVa 1833

KoEonial- & Skibshandel

v. Johan Damsgård
Boensgade 3 - Frederikshavn

rfi.22622_

Tømrermester

E. M. CHRISTENSEN
Aarhusgade 7 - Frederikshavn

Tlf. 20546

Tømrermester
MALTHE CARLSEN

Digetsvej 9 - Frederikshavn

T|t.21842

Frederikshavn Konservesfabrik A/S

Constantiavej - Frederikshavn

Tlf. 22566

VASKERIET »CHIC<<

Storegade BG - Stege

Trf. (03 81 44 16)

Brønderslev Jernhandel A/S
Brønderslev

Tlf. 880

Murermester
RODE CHRISTENSEN

Gærumvej 72 - Frederikshavn

Tlf. 21590

Malermestrene

E. & K. ANDERSEN
Fynsvej '15 - Frederikshavn

Tlf. 20850

Murermester

EJNER JAKOBSEN

Glerupsvej 2 - Frederikshavn

T|t.20774



førtes med færgen til Assens, men også dette er nu
borte ligesom havnebanen i Sønderborg, der indtil
for få år siden førte kul fra skibene ud til gas-
værket.

I dag går der rutebiler langs de fleste amtsbane-
strækninger, men forbindelserne er ikke blevet meget
bedre end de var i 1936, da Haderslev Amts Jern-
baner endnu kørte på 5 strækninger. Der er i dag
6 busforbindelser mellem Haderslev og Gram, i
1936 var der 7 togforbindelser. Busserne tager fra

70 til 90 minutter om turen, motortogene 86 til
108 minutter. Til Kelstrup Strand er der i dag 4
forbindelser, i 1936 6 (i ferietiden nu 5), i 1936 13.

Turen tager nu 25 til 35 minutter, i 1936 med de
gennemgående badetog 22 minutter fra Sønderbro
station.

Amtsbanerne i Sønderjylland er for længst borte,
men trafikringen af de offentlige ruter er ikke blevet
meget bedre end den var i »æ lillebane<<s tid.

Birger Wilcke.

Nyt lna trraskinaldelingen
Som en hel del mennesker allerede ved, har sæ-

sonen 1964, i hvert fald indtil dette skrives, været
særdeles travl på Lolland. Arbejdsholdet fra Vejle
har rettidigt aJleveret >>bænkevognen<< S-135 i Næst-
ved, hvor den vakte berettiget opsig i vort særtog
den 23.-24. maj. Vognen, der ved overtagelsen i
1962 var i meget dårlig stand, er nu fuldstændig
restaureret.

I Klampenborg var ØSJS E-26 fzerdig i god tid,
læsset med bl. a. skinnecykel, dræsine fra Aalborg
privatbaner ffi.D., men den nåede desværre først at
komme med særtog (MHJoko) til Maribo den 28.
juli. Med >>Faxe<< D-l1 og E-26 har vi et fuldstæn-
digt tog |ra lB7B.

Af de mange forskellige arbejder, vi har i gang i
Maribo, skal nævnes, at vi foruden Iøbende repara-
tioner, maling og lakering af enkelte vogne, har fået
revideret de a-f vore vogne, der var udløbet, idet dog
HHJ D-32 mangler at få afdrejet et hjulsæt. Vor
I. og III. klasse vogn (NFJ A-7) var allerede sidste
år i dårlig stand, og er netop efter at være forsynet
med flere nye plader i vognsider og døre sendt til
malerværkstedet, hvor malermester K. G. Hansen
velvilligst har malet og sta-fferet den.

I Bandholm havn er det 7 m høje signal fra Lel-
linge blevet rejst. Ved Grimstrupvejen er opsat et
signal fra SVJ og ved Maglemer et signal fra Ny-
vang. Endelig er signaltjenesten (v. Kirchhof Jør-
gensen) i gang med at montere to gamle meldeklok-
ker fra DSB på Bandholm st. og havn.

Der mangler imidlertid meget endnu, bl. a. skal
vi ved drejeskiven i Maribo lægge et nyt spor til op-
stilling af 3 vogne, - altså har vi stadig brug for
arbejdskraft. Der er tålelige overnatningsforhold,
når sovepose medbringes - og humør og kammerat-
skabet er upåklagelig . . .

I Klampenborg har indsatsen i sommer, grundet
den store travlhed i Maribo, været beskeden, men
den ene af vore grå skowogne er alligevel blevet
indrettet som en virkelig værkstedsvogn. Da vognen
tillige har en udmærket kakkelovn, håber vi i vinter
at få megen glæde af den, og håber at mange flere
vil deltage. Har nogen af medlemmerne overflødigt
værktøj hjemme, er dette velkomment, for værktøj
er dyrt. En høvlebænk er, bortset fra elektricitet, det,
vi allermest mangler. Både HHGB, A-1 og værk-
stedsvognen har installation, men tilslutning kau
næppe laves for under kr. 500,-, så det må vente
lidt endnu.

Arbejderne i efteråret og i vinter vil i første ræk-
ke dreje sig om at klare tovpligtige eftersyn o.g om-
fattende reparationer på »Kjøge« og nr. 5, hvortil
vi beder de flest mulige melde sig - både til arbejde
i København og i Maribo.

I Klampenborg vil arbejdet ligesom sidste år fo-
regå hver lørdag eftermiddag samt hele søndagen.
For 4 timers arbejde godtgør vi bybanebilletten
som hidtil.

Vi vil sige på at færdiggøre >>forsiden<< af HHGB
D-l samt at indrette KSB C - 20. Vi mangler sned-
kere og tømrere. Såfremt det er mulig, vil vi også
sØge at bringe D-l i køreklar stand til næste sæson.

Adresser:

J. Jensen, Lillegade, Avedøre pr. Hvidovre,
telf. FA 7897.

R. Jørgensen, Peder Lykkesvej 60, København,
telf.55 7+BL

S. Jørgensen, Blichersvej 5, Helsingør.

Vel mødt lil arbejdet. S. Jørgensen.



FR. DALSGAARD
lndustricentret Ringvej, Viborg

Ttf. 3095

Aut. Volvo-forhandler

LANDBOSPAREKASSEN
Frederiksgade 18 - Thisted

er stedet hvor du skal sætte dine
penge ind

rfi. Q7e1) -241

Autoforhandler
A. ANDERSEN

Østergade 77 - Skjern

Taf .722

W!LLY JENSEN
Rør- & sanitetsforretning

Jernbanegade 23 - Roskilde

Trf. (03) 35 25 65

Autoforhandler

VAGN LUNDORFF

Bredgade 32 - Skjern

Ttf .246

Brande Sogns Spare- og Lånekasse

Ttf. 65

Brande, Jylland

Murermester

HANS CHR. HANSEN
Rosevej 56 - Frederikshavn

Tlf .21121

H. TRANEKJÆR LARSEN

Tømrer- & maskinsnedkeri

Roskilde - Tlf. (03) 351424

A/S

TAASTRUP TRÆLASTHANDEL

Tlf. 99 04 51

A/S

L. LANGE & CO

,Svendborg ovne«

cE. 9941

Støt Dansk Arbejde

R. L.

Svejbæk Riste- og Måttefabrik

Svejbæk, Jylland

Tlf. 068't - 6055 - 6079

POUL LARSEN

Entreprenør

Helsingør - Tlf. (03) 21 1439

ROSKILDE T!DENDE

Broager Spare- og Lånekasse

Broager - Tlf. 113

Naaletræ-sawærket

»JONI«

Glumsø - Tlf. '175



DJK's optagelse i DMJU
Efter længere tids forhandling mellem medlemmer af
DJK's bestyrelse og formanden for DMJU - Dansk
Modeljernbane-IJnion - er DJK nu optaget i DM
JU, hvortil i forvejen 11 modeljernbaneklubber er
tilsluttet. Vi er altså nået dertil, at så godt som alle
organiserede danske jernbaneinteresserede - hvad-
enten disse lægger vægten på de rigtige jernbaner
eller foretrækker modellerne - er knyttet sammen i
6n sammenslutning og således bl. a. i forholdet til
udlandet kan optræde som en enhed.

Forholdet mellem de to klubber DJK og DMJK
har ikke tidligere kunnet vedrøre unionen, men efter
DJK's optagelse i denne, er problemet blevet et >>in-

ternt<< unionsspørgsmåI. Unionens love giver dog in-
gen befeøjelse til bestyrelsen til at blande sig i for-
holdet mellem to tilsluttede klubber, men jeg vil her
benytte lejligheden til at give udtryk for den opfat-
telse - en opfattelse, der deles af langt de fleste mj-
klubber - at den nuværende spændte tilstand snarest
bør erstattes af et positivt samarbejde, således at de
foreliggende arbejdsopgaver fordeles på en rationel
måde, hvorved enhver form for spild af arbejdskraJt
kan undgås. Resultaterne af et sådant samarbejde
vil derved blive bedre end de resultater, der opnås i
øjeblikket, og vi vil på den måde yderligere kunne
stimulere interessen for jernbaner - den interesse,
der jo er den egentlige baggrund for hele vort hobby-
arbejde.

Hvad vil DJK's optagelse i unionen nu betyde for
den enkelte?

IJnionens arbejdsfelt er ifølge sagens natur stærkt
begrænset, idet den blot skal virke formidlende klub-
berne imellem samt repræsentere disse over for MO-
ROP, den europæiske sammenslutning af model-
jernbanebyggere og jernbaneinteresserede, hvoraf
unionen er medlem.

I spidsen for MOROP står det ledende udvalg,
som i øjeblikket har B ordinære medlemmer samt
2 æresmedlemmer, a-f hvilke afd.ing. James Steffen-
sen, DMJK, er det ene. Endvidere deltager formæn-
dene for de enkelte landes >>unioner<< i udvalgets
møder.

Foruden dette udvalg har man nedsat et teknisk
udvalg, som fra dansk side er repræsenteret af sek-
tionsingeniør P. E. Harby, DJK og DMJK. Dette
udvalg udarbejder nonner for modeljernbaner i alle
gængse sporvidder, de såkaldte NEM-normer. Da de
fleste af de viSigere normer er færdigbehandlet, er
arbejdet i det tekniske udvalg foregået i et temme-

lig langsomt tempo de senere år, men der er dog
ved hvert møde færdigbehandlet nye normblade.

De to udvalg holder normalt møde 6n gang om
året ved de såkaldte MOROP-kongresser, der af-
holdes skiftende steder i Europa. Programmet for
disse kongresser omfatter normalt 3-4 heldagsud-
flugter med det pågældende lands jernbaner, så der
er rig lejlighed for også ikke-modelbyggere til at få
et stort udbytte af disse kongresser.

I år afholdes MOROP-kongressen i Haag i da-
gene 7.-72. september med et omfattende program:
Mandag den 7. sept.:
Åbning af kongressen; møder i udvalgene.

Tirsdag den B. sept.:
Sporvognsrundtur i Haag, besigigelse af spon,ejs-
værkstederne. Modtagelse af Haags overborgmester.

Onsdag den 9. sept.:
Særtog til Rotterdam, besigtigelse af arbejdet på by-
ens nye undergrundsbane. Havnerundfart i Rotter-
dams havn.

Torsdag den 9. sept.:
Særtogstur Haag-Utrecht-'s-Hertogenbosch-Til-
burg ( med besigtigelse a-f NS-værkstederne)-Rotter-
dam-Haag. Om aftenen festmiddag.

Fredag den 11. sept.:
Med særtog Haag-Rotterdam-IJtrecht (med besøg
på jernbanemuseet)-Amsterdam. Rundtur i Am-
sterdam med sporvogn og skib.

Lørdag den 12. sept.:
Med særtog til Rotterdam, hvorfra turen går videre
med damskib til delta-arbejderne. Tilbageturen fore-
går med Hollands sidste smalsporede jernbane fra
Hellevoetsluis til Rotterdam, hvorfor særtoget fører
deltagerne tilbage til Haag.

Som mn vil se, er der iig mulighed for at stifte
indgående kendskab til Hollands jernbaner ved at
deltage i MoRoP-kongressen til september. Nær-
mere oplysninger vedr. priser og anmeldelse m.v. fås

hos undertegnede.
Efter planeme afholdes de kommende MOROP-

kongresser således: 1965 i Lyon og 1966 i Budapest.
Med ønsket om, at samarbejdet mellem alle dan-

ske klubber for model- og jernbaneinteresserede må
udvikle sig i positiv retning, til gavn for vor fælles

interesse, vil jeg til slut ønske Dansk Jernbane Klub
velkommen i unionen.

(sign.) E. Falk-Sørensen,
formand for DMJU.
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Bygmester

tr(urt tr(nudsen

Vindinge pr. Roskilde - Tlf. (03) 357124

Alt i bygningsarbejde

MØLLEKILDE

Tlf. (03) 35 36 16

At
/s

JACOBSEN',S
Produktforretning

Oplagsplads: Københavnsvej 1 34-1 36

Roskilde

Tlf. (03) 35 4e 51 - (03) 35 76 05

PEITER M0RTE1{SEil A/S

Farveri- og

Textilforædlingsmaskiner

Frejasvej 30 - Hillerød


