KLUBS TIDSSKRIFT

,i

ÅåtE : ', aI
*.

FO R EN ING

EN

DR IVER

MUSEU MSTOGET MARI BO- BANDHOLM
MAR IAG ER. HAN DEST VETERANJ ERN BANE
MEDLEM

NR.

3

JUN. 1970

a

DANSK JERNBANE.KLUB

\ø

FORENINGEN STTFTET 1s. JANUAR

1951

Forrnlngens generellc !dr!3so:
Densk Jernbane-Klub,

Togensvej 169, 2400 Københevn NV.
Tll. (01 72) TAga 5743 (mandag-lredag
k1.10-16).

*
Form!nd i

Politiadvokat, cand, jur. Birger Wilcko,
Sobekken 24, 2920 Charlottenlund.
Tlt. (01 66) OFdrup 2209
Ka!! !re r:
Bogholder Mogens Bruun,
Ahornvcj lS, 3650 øl5tykke.
Tll. (03) 17 88 04
Sekretær:
Fuldmægtig P O. Flosenørn,
Skjoldagervei 4, 2820 Gentofte
Tlf. (01 33) GEntofte 9607.
lluE!um

rlog!l

ltla rlbæBr ndholm

r

Trrlikaldrllng og inlorm!tlon:

Borge Chorlitzen.
Tagensvej 169,2400 København NV.
Tll. (01 72) TAge s743 (01 13) HElrup 7t09

Ovrlgc bcrtyrclsermodlcmmcr:
Konsulent Erik B. Jonsen (næstlormand),
lngenior Siig Thoke-Jensen,
Aldelingsingenior H. Thorkil-Jensen

DJK'r nordlyrka aldcllng:
Oyortralikassistenl S. P. Laursen,
Falkevsj 7, 8900 Banders.

Tlf.

(06) 42 6s 84.

ilarlagar-Handcrl Val!ranlrrnbrnc
Trallkaldeling og lnlormalionl
Overtrafikassistent B. Sundahl,
Vinkelvej 2, 8870 Langå.

Tll.

:

Den 1. september overlader generaldirektør P' E. N' Skov .stolen'

til

chelen

lor Kommerciel aldeling, Povl Hjelt.

(06) 46 12 75

DJK's lynske afdeling:

Danske jernbaneentusiaster vil benytte lejligheden til at takke generaldirektør
P. E, N. Skov for megen velvilie og lorståelse Ior vor interesse Ior -hans' forretning, Og vi vil udtrykke ønsket om, al el næsten So-årigt virke må blive elter-

S

Thostrup-Christensen,
Vedtofte, 5574 Rormosehus.
Trf, (09) 4s 12 82.

Medlemskonlingent lor året 1970:
Ordinære medlemmer .. ..,.
Juniormedlemmer [under 1B år
den

l. januar1970) ....

lulgt af et langt og lykkeligt otium.

..

Povl Hjelt, der

Optagelsesgebyr lor nye medl,

lndmeldelseslormular kon rekvireret
kassereren (se ovenfor).

hos

ba nen
iern
Nr. 3 - 1970
10- årgang
Tldsskrillct cr medlem alr
Union lnternationale de Presso
Ferrovisire (l€rpress), Wien.

i dag er chef for bl. a. den afdeling, vor forening 'handler'

Ior persontransPort, har allerede vist ved mange leiligheder,
at han er interesseret i samarbejdet udadtil mod Publikum, så vi har kun grund
til at tro, at vi hcs ham vil møde den samme forståelse.
med, Salgskontoret

Det kan virke som en utidighed - men vi vover alligevel på dette sted at
fremsætte jernbaneenlusiaslernes store ønske - bevarelse at et driltsklart
damplokomotiv på hver side af det bælt, der skiller vort land. Vi v6d, at den
nye generaldirektør skal - og vil følge den tralikpolitiske målsætning, at Danske
statsbaner skal drives forretningsmæssigt, men måske kunne en af lorretningens nydannelser, Markedsudviklingskontoret, lokkes til at undersøge' om ikke
også "dampkørsel. kunne sælges.
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Vort forsidebillede:
- anstrengelserne er kronet med held har fået "sin" mu'seumsbane Tog 10
afdeling
nordjyske
Dansk Jernbane-Klub's
på Mariagen station.
plantog
afgang
klar
til
holder
første
MHVJ's
Manden bag kameraet var: Gunnar W. Christensen,

Skuffelser og hårdt arbejde er glemt

T)en
bekvemme

Tag

trr,ed

d,amptog

OHI &HTJ
Flere og flere rejsertil Berlin, Øst- og Sydeuropa over den
gode gamle rute Gedser-Warnemiinde.
Hverdag kørerdetgennemgående lyntog
"Neptun« og nattoget »Østersø-Ekspres« København-Berlin og omvendt.
Lyntoget afgår f ra København fra 31 . maj kl. 8.10 (25 minutter senere end tidllgere)
KøRER DE BIL...

Afgangstider
31 . maj

-26. sept.

Gedser afgang: Kl. 1.10 10.05-15.10-20.10a).

Warnemiinde afgang: KI.
3.45 -'t2.40 -17.40 - 22.40a).
a). Kun to. fr. sø.

Fra Berlin afgår f.eks, et
turisfbiltransport-tog over
Mtinchen til Villach.
Oplysninger lås hos Deres reise-

bureau eller
DDR's TRAFIKREPRÆSENTATION
,au, Veslerbrogade 84.
V., Telf. (01) 31 2221

ODSHERREOS JERNBANE
JERNBANE

&

HøNG-TøLLøSE

arrangerer kørsel med damplokomotiv iplantog

på

strækningerne:
Holbæk - Nykøbing Sj. - Holbæk og
Tølløse - Høng - Slagelse - Høng - Tølløse.
Odsherreds Jernbane kører med OHJ nr, 38 søndagene

den 28. juni, 19. juli, 23. august og 20. september
togene 9 og 20 i følgende plan:

8.24 | afg. København H.
9.29 | afg. HOLBÆK

10.32

|

ank.

t

i

17.35

ank. I rs.gs
ank. NYKØBING SJ. afs. I $.28

Høng-Tølløse Jernbane kører med HTJ G 625 ("Gerda")
juli, 2. august og 6, september i

søndagene den 5.

togene 1818 og 1821 i følgende plan:

Hillenød Pnivatbaner
Hi

Gribskovbanen og
llerød-Frederi ksværk-Hundested

8.24 ! afg. København H. ank. +. 14.42
e.13 | afs. TøLIØSE ank. I re.ss
10.27 [ ank. SLAGELSE .fs. I p.4s
Også De skulle benytte en af de kommende sommersøndage til at tage ud og se det skønne Nordvestsjælland og opleve lidt af den.rigtige. jernbaneatmosfære,
som kun kørsel med damplokomotiv virkelig kan give.
Odsherreds Jernbane & Høng-Tølløse Jernbane håber
at se Dem iløbet af sommeren og ønsker på for.hånd
GOD BEJSE!

Hå Mariager-Handest

VeteranjBrnbane
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er beg),ndt. Et al den lorste driltsdags tog (tog 111, lrt:mlort al I'Ll-J \tr. 5, >darnper,< alsted langs Mariaget
glade
af
ljord - f1,ldt
- ttngdomntelige - rejsende. I lremtiden blitti IvIIII'J strdr:t. hzor jlske born totitc gang stilter beken.dtFoto: Gunnar W. Christensttt
rkab med et rigtigt darnplokornotizt
:,,,lrbe jdsdagetr<

På Mariager kommunes og Mariager Handest Veteranjernbanes vegne har jeg herved fornojelsen at indbyde Dem og Deres

hustru

til

2

veteranjernbanens indvielse lørdag den

maj

Der er for indvielsen fastlagt følgende program:
Kl. 15.00: Modtagelse i byrådssalen på rådhuset.
KI.15.30: lndvielsestogei afgår til Handest,
Kl. 17.30: Ankomsl til Mariager.
Kl l8.00: Middag på Hotel Mariager'.

Et brev, der

resultat at vi er nået

slutningen af begyndelsen,

Selvfølgelig skulle det fejres. Det har været bestemt længe,
Vi vil gerne med en lille festlighed rette en beskeden tak til
de mange, der på afgørende vis har hjulpet os igennem problemerne, og i al beskedenhed syntes vi, MHVJ's personale,
at vi havde fortjent en festlig aften sammen.
Men det skulle ej så være, for

Mariagers spejderorkester gav gæsterne en musikalsk velkomst på torvet foran det gamle rådhus, hvor borgmester lb
Frederlksen bød velkommen og kort fortalte om rosernes og
de toppede brostens by samt uddelte erindringsgaver.

borgmesteren.

fortæller, at flere års arbejde har givet

til

som vi er meget glade for.

0g hvilken dag blev det ikkel
Med venlig hilsen
lb Frederiksen
(sign.)

Et herligt brev at modtage Ira

ønskede byrådet i Mariager at festligholde indvielsen. Ganske vist er det kommunens bane, og ganske vist er det kommunen, der har koncessionen på veteranbanedrift, men ingen
havde dog af den grund drømt om, at byrådet ville invitere os
og fejre MHVJ's indvielse på en så festlig og storslået måde.
Vi ser heri en anerkendelse af vort arbejde, en anerkendelse,

-

-

som det fremgår af brevet

Selskabet begav sig derefter til banegården, hvor gamle
VLTJ Nr.5 og personvognene AHB C 45, TFJ C 7, VNJ C 25
og RHJ D 8 var klar til afgang. Amtsborgmester Bobert Svane
Hansen, Århus, gav med signalstokken afgang til den tidligere
MFVJ- og nuværende MHVJ-stationsforstander i Mariager,
K. Bertelsen. Langsomt kørtes hen til æresporten, hvor borgmester lb Frederiksen klippede den røde snor over og erklærede banen for åbnet, alt imens pressefotografer, TV-folk og
journalister havde travlt med at forevige begivenheden.

Der lurede et saligt smil på lokomotivfører Andersens ansigt, da han lukkede op for regulatoren på Nr.5 og kørte ud
på sin gamle bane på den tur, som han havde ventet og arbejdet på så længe. N,r.5, der ellers altid er kvik til at levere
små overraskelser, skikkede sig vel i dagens anledning. Op ad
dæmningen kom vi og videre indover det forårskolde land.
Handest var såvel vejskilt som flag sat op, og fru Vejlgård tog
imod os med et strålende smil. Alt gik godt og planmæssigt,
- også et par ekstra stop af hensyn til TV-folkene, der som
den øvrige presse gav en god og fyldig reportage fra dagen.
Blandt vore gæster i toget gik snakken livligt, stemningen var
god og humønet højt.
I

Vel ankommen til Mariager begav de ca. 150 gæster sig til
Hotel Mariager, hvor en fornem festmiddag ventede. Talernes
tal var legio, og timerne gik hurtigt. Det blev en fest, som
deltagerne sent glemmer.
Ved kommunesammenlægningen den 1. april 1970 blev den
gamle Mariager kommune sluttet sammen med yderligere to
kommuner med et nyt byråd som resultat. Et af det gamle byråds første handlinger var at give Dansk Jernbane-Klubs nordjyske afdeling tilladelse til at etablere MHVJ - dets sidste var
- post festum - at være med til indvielsen. Fire års godi samarbejde har det været, et samarbejde og en støtte, som vi
næppe kunne have været foruden, og som vi kan sige tak for.
Ganske særligt må vi fremhæve det arbejde, borgmester Rasmus Rasmussen og viceborgmester, advokat T. Aas Larsen,
ydede for os. Aas Larsen var qua sin juridiske ekspertise
f. eks. to gange med i Ministeriet for offentlige arbejder for at
hjælpe med

til at løse de gordiske

knuder.

På den baggrund kan det vel ikke undre, at

vi gerne så det

gamle byråd som vore gæster. Det nye byråd syntes ligeså,
men ydermere, at alle tre tidligere sogne- og byråd, amtsborgmester Svane Hansen og Turistforeningen i Mariager,
hvorfra jeg specielt gerne nævner hr. Åge Nielsen m. fl.,
skulle med, så det blev ikke alene en festlig indvielse, men
også et festligt "afdansningsbal.. Mange muntre episoder var
der, som f. eks. da "medlem nr.904., skoleinspektør Maxen
Roslev, ønskede for de forhenværende et godt.opium",
hvilket omgående fik borgmesteren til at.prostituere« et
eksempel. Bjerre, Vahl og jeg skulle fore et motorsærtog til

fra

Banders midt på aftenen. Mange havde sagt, at de ville med,
men Iangt de fleste.glemte. det,

Blandt vore .jernbanegæster. var Mariagers folketingsmand, Otto Mørch, som var meget stærkt medvirkende til,
at det lykkedes at få veteranbaneloven gennemført. Hr. Mørch
medbragte en hilsen fra trafikminister Ove Guldberg, som på
grund af den politiske situation ikke kunne komme. Uden Otto
Mørchs arbejde og uden ministerens evne og vilje til at se
vort problem og til at lose det med udarbejdelsen af vetenanbaneloven var der i dag ingen veteranbaner, hverken i Mariager, Bryrup eller Helsingør. Må vi sige tak og udtrykke
håbet om, at ministeren engang måtte finde lejlighed til at se
resultatet af det, som ministeren skabte forudsætningerne
for, Vi jernbaneentusiaster færdes hjemmevant - somme siger
måske for hjemmevant - på de danske jernbaner, Selvfølgelig
er vi glade for dem og interesserede i dem, men jeg er bange

for, at vi ikke altid i tilstrækkelig høj grad er klar over

og

påskønner den venlighed, imødekommenhed og hjælpsomhed,
som vi altid møder. Jeg vil derfor gerne her gentage den tak,
som jeg bad vore gæster, trafikinspektør B. G. Taudorf, Driftsomåde Århus, og trafikkontrollør S. A. Andersen,5. tilsynsområde, modtage på statsbanernes vegne for aldrig svigtende
interesse og hjælp, og direktør E. Helmø, Privatbanetilsynet 5

von og de øvrige private baners øverste chef

-

på privatbaner'

nes vegne.
En vis skepsis er naturlig, når amatører vil til at lege fagfolk, og især når det drejer slg om en så kompliceret og krævende opgave som driften af selv så lille en bane som MHVJ.
Det er derfor et meget stort ansvar, vore tre tilsynsførende:
direktøn A. H. Justesen, ingeniør W. Bay og baneingeniør E.
Jakobsen frivilligt og ulonnet har påtaget sig og ligeledes et
ikke uvæsentligt arbejde. Vi kan vel bedst sige tak ved at
sorge for, at ansvaret ikke bliver for tungt.
- og så var vi der jo da også selv. Hele MHVJ's uddannede personale, driftsledelsen med hustruer, P. Yhman fra
Museumstoget Maribo-Bandholm, forskningsleder P. Thomassen og DJK's bestyrelse. Kendte ansigter, gode venner - en
herlig dag og en herlig aften.
Den tillid, som det gamle byråd viste os, har vi været taknemlige for. I den korte tid, som det nye byråd under borgmester lb Frederiksens ledelse har virket, har vi mødt ligeså
stor velvilje og tillid. Må jeg som hin aften slutte med: Jeg
håber - og jeg tror også - og jeg ved, at jeg vil arbejde for,
at fremtiCen vil vise, at vi har været tilliden værdige. Tak.
B. Dyrholm,
moto rf ører
togfører'

togleder ved MHVJ.

IERl{BA1{EMUSEET
Sønderjyllands genforening med moderlandet
den 17. juni 1920
Gcnforeningen rnedførte sårel før som efter sehe >>dagen«
mcget store tilrettclægningsarbejder Ior stat og korrrrnunel
Et af de rrlest omfattende må r el siges at r,:e re Danske Statsbancrs overtagelse af dct sønderjl'ske jernbanenet (250 km
statsb:rnelinier). Iiun tned et nøjere kendskab til begrebet
jernbaner'æsen ril rnan kunne dannc sig et nogcnlunde skøn
over denne opgavcs mangfoldigheder. Eksempelvis kan nzcr'nes: Tili,ejcbringelsen af det i dette s:erlige øjemed bedst
egnede personale til bestridelse a[ stations-, tog-. bane-, signalog sikkerhedstjenesten.
Banenettets udb-vgning (bauelegerner, skinner, sporskifter
og signalers åjourføring efter behov (og det var stolt). Tilvejebringelse af dct fornødne togmateriel (lokomotir-er og
vogne m. m.)
Alt i alt et kærnpemzrssigt administratirt arbejde, hvortil
kom tilrettelzrggelsen af det daglige arbejde udc i marken såsom udarbejdelsen af instruktioner, reglementer og koreplaner
m. m. Historien viser, at alt dette lykkedcs ganske godt. Vi
kender den lokaIe befolknings store gl:cde over alt det n1-e.
der skulle komrne og kom med genforeningen, bekræftet af
utallige udtalelser i tale og shrift sår'el son det frerugår af
det righoldige billedmateriale fra den gang.
Jernbanemu:eet vil i 50 irret i år lorsøge at skildle noget af
alt dette gennem en særudstilling i Jernbanemusccts lokaler,
Sølvgade 40, København.

Jernbanemuseet er åbent alle onsdage fra kl. 12-16 indtil
den 28. oktober, og der er gratis adgang lor alle,

W. E. Dancker-Jensen.

Honshylte - Kvarnamåla Jårnvåg
Af Birger Wilcke

rejsegodsuogn,

litra BFt, lotograferet uden for
tid elter nedlæggelsen al

haluanden måneds

Foto: Frank Stenuall.

Medens befolkningen i Småland gennem middelalderen og op til år 1800 havde været nogenlunde
konstant, skete der i attenhundredetallet en eksplosionsagtig befolkningsudvikling, således at befolkningstallet i store dele af provinsen voksede til op
moC det tredobbelte af, hvad det havde været ved århundredets begyndelse. Småland var i forvejen forholdsvis tæt befolket i forhold til de muligheder, der
var for at ernære sig i det fattige område uden industri af større betydning, og det øgede befolkningspres bevirkede derfor, at man måtte inddrage store
dele af landsbyernes fællesområder under ploven og
dyrke morænebakker, der tidligere kun havde været

til

græsning eller skovbrug. Trods en beanvendt
tydelig udvikling af det dyrkede areal faldt levestandarden dog i en sådan grad, at kun en i forhold til

befolkningens størrelse meget stor udvandring til
Amerika i århundredets sidste fjerdedel i nogen grad
kunne råde bod på vanskelighederne. Myndighederne, der først sent blev klar over den fare, der lå i et
stigende befolkningstal, der kun holdtes nede ved en
udvandring af de mest energiske og ungdommelige
dele af landbrugsbefolkningen, gjorde sig dog til
sidst betydelige anstrengelser for, ved forbedring af

de dårlige samfærdselsmidler, at skabe muligheder
for en begyndende industrialisering og udnyttelse af
provinsens skovrigdomme.

I Vårend, den del af Småland, der Iigger syd for
højsletten, åbnedes således i 1879 en jernbane fra
Vislanda station på den sydlige stambane til Karlsha-mn

(KVJ)

og

i

1897 fra Kronobergs Låns hoved-

stad Våxjii til Ronneby, ligesom I(arlshamn, beliggende på Østersøkysten. Begge disse baner var
anlagt med Kapsporvidde, 1,067 mm, og kun forbundne indbyrdes ved hjælp af den blekingske kystbane, der havde samme sporvidde. Forbindelser på
tværs af landet fandtes i øvrigt ikke. For at råde bod
på dette forhold og skabe en forbindelse mellem
Våxjci på den ene side og industrisamfundene langs
Mijrrumsån på den anden side opstod der i forbindelse med anlægget af Våxjo-Ronneb1,[2nsn planer
om en bane fra Norraryd station på KVJ til Kvarnamåla station på den nyanlagte bane, ligesom de
andre baner med en sporvidde på 1,067 mm. Disse
planer støttedes yderligere af, at der i Urshult sogn,
der ville gennemskæres af den nye bane, i de sidste
år af århundredet var opstået en ret betydelig frugtkonservesindustri og et stort salg af frisk frugt, der
ville kunne skaffe den nye bane betydelige godstransporter. Urshult sogn hører til Sydsveriges smukkeste, beliggende omkring den store sø Åsnen og den
sydlige sø, Hiinshylte fjård, med et klima, der er
\,æsentlig mildere end højslettens og som giver nruIighed for bl. a. dyrkning af æbletræer i et omfang,
der ikke kendes noget andet sted i Småland. Baneplanerne medførte, at en gruppe interessenter fra de
to baneselskaber, de lokale sogne og de omliggende
købstæder i foråret 1B9B indgav andragende om
koncession, hvilken meddeltes den 27. maj 1898,
hvorefter banebygningen påbegyndtes i foråret 1899,

beliggende ved Hiinshylte fjård. Den oprindelige
stationsbygning er nu nedrevet og erstattet af en
ganske lille bygning, medens HKJ's stenremise med
to spor og drejeskive stadig findes, men ikke Iængere anvendes. Fra Norraryd drejer banen i nordøstlig retning under landevejen fra Ryd og videre
gennem skov og på en bro af gitter med et spand på
25 m over den i attenhundredetallets begyndelse af

Ur.:liult rtation

( 1955

). Bemærk l:erronen i

>>kælderplan<<.

Foto: Birger

14/ilcke.

til brændetransporterne anlagte kanal mellem Hcinshylte fjård og Åsnen. En kilometer længere fremme passeres N{cjrrumsån på to broer, hvoraf den Iængste har et spand på 30 m, hvorefter banen fortsætter forbi Blidingsholms og Sjtiryds trinbrætter gennem ret ensformig skov, til den efter 9
hensyn

km når den eneste betydelige station på strækningen,
Urshult, hvor der et stykke hævet over sporene blev
opf.ørt en stor træbygning i to stokværk, fra hvilken
der førte en bred trappe ned til perronen. Bygningen
er nu overtaget af Urshult kommune. Der findes her
et ret betydeligt sporareal, og banen havde gennem
mange år en del transporter herfra, dels fra nogle
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og banen kunne indvies der. 22. oktober 1900. Banen, der er 20,8 km lang, har en stØrste stigning på
1:70 og en mindste kurveradius på 300 m. Skinnerne havde en vægt ph 17,2 kg pr. m, oS det største
tilladte akseltryk var 7,4 t.
Banen udgår fra den ubetydelige station Norraryd
8

mindre træforædlingsvirksomheder, dels af frugt og
frugtkonserves. Foruden den lokale persontrafik var
der en del turisttrafik til den smukke ø Sirkiin, der
ligger i Åsnen nord herfor. Der var før krigen to
mindre hoteller, men er nu kun 6t tilbage. Fra Urs-

hult fortsætter banen gennem øde skovterræn videre

til

banens anden station Rcismåla,

i hvis

nærhed der

kun fandtes en enkelt købmandsbutik, der nu for
længst er nedlagt, og et par huse. Det sidste stykke
går banen nord om Hyllesjrin og løber så sydfra ind
på Kvarnamåla station, ved hvilken der opførtes et
hotel og to købmandsforretninger.

At det ikke var alt for store pengemidler, man disponerede over - aktiekapitalen var kun 193.000 kr.
- og at man ikke fon,entede nosen alt for stor trafik,

vidner banens materielanskaffelser om. Af damplokomotiver anskaffedes kun et enkelt, idet man påregnede at kunne leje reservelok hos KarlshamnVislanda-Bolmens jårnvåg (KVBJ). Lokomotivet,
der var bygget hos »Nydqvist och Holm<< i 1899,
havde byggenr. 5BB og var et tenderlokomotiv af
typen 2 B. Det bar navnet >>Sankt Sigfred« efter en
lokal skytshelgen. Da det viste sig at være vel stort

Holm<<, byggenr. 786, et tenderlokomotiv af typen
1 B. Dette anvendtes på banen i mange år og overgik
sammen med Blekingebanerne til SJ, hvor det fik nr.
4038. I 1948, da jeg var i Blekinge, anvendtes det
som daglig togmaskine på den nu for længst ned-

lagte sidestrækning fra Sandbåck
udrangeredes

i

til Olofstriim. Det

1954.

Banen var gennem hele sin levetid et meget dårligt aktiv, og det var næppe heller muligt med den
toggang, VTJ holdt på banen, at skabe samtrafik i
større omfang. I 1932 bestod toggangen således kun

af to tog i hver retning, der dog begge havde gode

sJ litra

til

w,t nr' 4003 -

tidligere

HKt

banens trafik, byttedes det

n'Flr'o,

Birr*

i

I,r/,cke.

1905 med Blekinge

Kustbanors lokomotiv nr. 5, et 1B tenderlokomotiv
bygget hos Ljunggren« i 1899 som byggenr. 3. Dette
lokomotiv, der anvendtes meget på banen, udrangeredes som opslidt i 1936, medens HKB's oprindelige lokomotiv, der hos BKB fik det ledige nr. 5 og
ved SJ's overtagelse af banerne fik nr. 4003, anvendtes bl. a. til lokaltog på kystlinien, indtil det blev
taget ud af driften i 1959.

Udover lokomotivet indkøbtes to små gennemtil 32 rejsende. Disse
eksisterede helt op til anden verdenskrig, men anvendtes kun meget lidt efter, at banen i 1936 havde
fået motordrift. Af vognmateriel anskaffedes ydergangsvogne, hver med plads

ligere en reisegodsvogn, 2 stk. lukkede og 5 stk. åbne
godsvogne. De lukkede godsvogne lastede 6 t og de
åbne 7,5 t.

Resultaterne af de første års drift var skuffende,
idet både person- og godstrafikken svigtede, således
at selskabet ikke var i stand til at svare renterne aJ
sit obligationslån og i 1903 måtte erklære sig konkurs. En af hovedaktionærerne købte banen af konkursboet for 25.000 kr. samt overtagelse af obligationsgælden, der udgjorde knap en kvart million kr.
Han overlod dog hurti5 banen til en lokal bank, der
så igen overlod aktiemajoriteten til Våxjii Tingryds
Jårnvåg i 19i3, hvorefter forvaltningen, der hidtil
havde været varetaget af KVBJ, overgik til VTJ.

Efter bankens overtagelse af aktiemajoriteten i
1905 anskaffedes et nyt lokomotiv fra >>Nydqvist och

forbindelser i såvel Kvarnamåla som Norraryd. Det
ene tog, der i køreplanen anførtes som persontog,
havde en køretid på 35 minutter, medens det andet
tog, der anførtes som blandettog, anvendte en time
til turen. | 1932 blev banen overtaget af KVBJ, der
hurtigt udvidede toggangen til tre tog i hver retning over hele strækningen med yderligere et fjerde
tog mellem Norraryd og Urshult. Persontrafikken
steg da også noget og var i 1935 på 17.000 rejsende.
I 1936 anskaffede KVBJ en bogieskinnebus og udvidede toggangen t1l +/2 motortog i hver retning,
foruden et personførende godstog, der dog kun an-

vendte 50 minutter om turen mod det gamle blandettogs fulde time. Godstogene fremførtes med
I(VBJ's 1 C 1 tenderlokomotiver, idet togene udgik
fra Karlshamn og førtes igennem direkte til Kvarna-

måla, hvor de kun var i ti minutter, hvorefter de
gik tilbage til Norraryd og herfra videre til Karlshamn som persontog. Udvidelsen af toggangen medførte det første år en vækst i antallet af rejsende fra
17.000 til 20.000 og det følgende år til 22.000, medens godstrafikken lå på ca. 8.000 t årligt, alt i samtrafik med enten KVBJ eller VTJ, idet den lokale
trafik, sorn man kunne vente, var lig nul.

i forbindelse med den alminKVBJ og hermed
privatbaner
delige overtagelse af
også HKJ. Dette medførte dog ikke større forandringer i banens drift, idet man fortsat kørte godstogene med damp og persontogene i det omfang, det
var muliS med skinnebussen.
I l9+2

I

overtog SJ

i

1945 afgivne betænkning fra jernbanekommiteen af 1943, hvor man drøftede det blekingske banenets fremtid, anbefaledes ombygning til normalspor aJ strækningerne Ronneby-Våxjo og Karlshamn-Vislanda, hvorefter HKJ ville komme til at
ligge som en isoleret smalsporbane. Det kan derfor
ikke undre, at selv en jernbanevenlig komit6, derfor
satte et spørgsmålstegn ved, om HKJ kunne bevares

den

og i så fald naturligvis med anvendelse af. overtøringsvogne. Udviklingen i efterkrigstiden kom imidlertid til at tage en ganske anden vending, end ko'

større betydning, svandt trafikken alligevel i et sådant omfang, at SJ blev tvunget til at indskrænke
toggangen til tre skinnebustog i hver retning dagligt

Den 30. maj 1965 indstilledes persontrafikken
helt, da antallet af rejsende var faldet katastrofalt,
dels som følge af det øgede antal biler, dels som
følge af det her som andre steder i Småland faldende befolkningstal. Banen bibeholdtes dog stadig
som forbindelsesbane (materielflytninger). For den
på foreningens sidste generalforsamling så hånligt
omtalte smalsporsklike i DJK er der efterhånden
ikke så mange baner i nærheden af Danmark at
studere, og også i Sverige er det gået slemt tilbage.
Endnu sidste efterår lå sporet mellem Norraryd og
Kvarnamåla der stadig, og jeg tror, at det endnu
ikke er taget op. Vil De i kort afstand fra København foretage en udflugt til en strækning, hvor der
endnu er lidt af den gamle tids kolorit tilbage, ville
jeg, hvis jeg var Dem, gøre en udflugt til Mijrrumsåen og følge banen fra Vislanda ned til Ryd og
videre mod øst til Kvarnamåla. En spadseretur langs
det halvt tilgroede spor er en oplevelse både for en
naturelsker og en jernbaneentusiast. Broerne over
Honshyltekanalen og Morrumsåen findes der ikke
mange mage til på sidebaner på disse breddegrader,
og både Norraryd og Kvarnamåla stationer er nok
værd at studere som minder om en svunden tid, for
ikke at forglemme ødestationen i Rcismåla, hvor den
omgivende bebyggelse er lige så forladt som selve

og godstog efter behov.

stationen.

miteen havde forudsat. Af forslagene om ornbygning
gennemførtes kun ombygningen af kystbanen, og
HKJ fik derfor nu en helt ny opgave, nemlig som
smalsporet forbindelsesbane mellem Våxjii strækningen på den ene side og Karlshamns strækningen på

den anden. Trods at banen på denne måde fik

Broerne ouer Miirrumsån (med SJK-udllugtstog (1963)).

Foto: Birger

11/ilcke
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I - 1970.

DMJU (og

således DJK-medlemmer) kan deltage

i

kongres-

sen,

Ud over det egentlige kongresprogram,

se >>Jernbanen<<,

nr. 7-8169 - side 23 arrangeres i tilknl'tning til kongressen
en række udflugter, bl. a. på HTJ og OHJ samt forevisning
>>Sporr.ejshistorisk Selskab<<s vogne i Svanemøllen remise;
de nærmere enkeltheder fremgår af kongresprogrammet.

af

I

forbindelse med kongressen afholdes

9. august en udstilling i

Sparekassens

i

dagene 31.

>>sks<<s

juli til

lokaler, Vim-

melskaftet 35 (>>Strøget«) i København. Udstillingen vil vise
modeller, jernbaneeffekter, billeder, blade og bøger med tilknytning til jernbaner samt fungere som kongresbureau. Der
er åbent i det pågældende tidsrum mellem kl.9.30 og 19.00.
Dansk Modeljernbane Union udsender i slutningen af juni
et hæfte om foreninger for modeljernbane- og jernbane-intersarnmen

med tilmeldingsblanket og hotelbestillingsformular rekvireres mod indsendelse af frankeret (80 øre) svarkuvert (format
ikke mindre end 11 x 22 crn) til: Dansk Modeljernbane
Union, E. Beyer, Bremensgade 25, 2300 København S,

Det obligatoriske kongres-geb1'r udgør kr. 135, , hvortil
komrrrer afgifterne for deltagelse i de enkelte udflugter.
(Nærmere specificeret i kongresprograrnmet.) Opmærksomheden henledes på. at kun medlemmer af foreninger tilsluttet
10

i Danmark:

Model- og Jernbaneklubber
deltagere i \{OROP-kongressen
og r.il kunne købes bl. a. på modelbaneudstillingen på Danmarks tekniske Museum (se nedenfor) og i kongresbureauet.
esserede

Det endelige kongresprograrn er udsendt og kan

>>Danske

1970«. Hæftet udsendes

til

Det store udstillingsanlæg, der er opbygget af en

lang

i Danmarks tekniske Museums
udstillingsbygning på Nordre Strandvej i Helsingør, tages i
brug den 3. juli. Anlægget vil være i drift hver dag i museets
rzekke danske m. j.-klubber,

ordinære åbningstid indtil søndag den 30. august.
EBJ

Danske StatsbaneFs
pensotr-r

FO!51-r

og Feisegodsvogne l97o
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Cls
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61

603, 604, 607, 609, 611-621
674-694
481-s(Xt, 632-638
701-712

501-516, 518, 520-523, 526-530,
622-631

115

21

67tH73,

27

47F4,80
713-714
2119,2121
2702
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,)
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36

79

74

2801,
2834,
2846,
2858,
2872,
2889,
2899,
3203,
3211,
3219,
3230,
3238,
3249,

695-699

I

30

5

32

6

'18

2

2

1

1

2802,2803, 2806, 2829, 2833,
2835,2836,2839, 2844, 2845,
2848, 2851 , 2852, 2853, 2855,
2859, 2864, 2867,
8, 2884,
2891 , 2893, 2894,
2901, 2905, 2906,
3205, 3206,3207,
3212, 3213, 3214,
3220, 3221,3222,
3231, 3232, 3234,
3240, 3242, 3244,
3250, 3257, 3301
287 5, 287

2870,
2886,
2895,
2911,
3209,
3217,
3223,
3236,
3245,

2871,
2888,
2897

,

3202,

3210,
3218,
3225,
3237,

3248,
76

CP

68

2814,2815

2

CP

64

CP

69

2912, 2913
2917, 2918

2

CP

70

2921,2922,2927

3

CP §)
CPL

3)

74

5

5

CPS

70

3241, 3247, 3251, 3254, 3255
3228, 3229,3235, 3239

4

4

CRS

1)

2

2910

86

3602

1

I alt

')

Cl 29-25,560,604,607,609,611 og CP 2859,2878,3207 er specielt udstyret for anvendelse i udflugtstog

§)

Vogne af dette litra stationeret

i "Driftsområde

København" har "Værkstedsområde vest (Århus)"

2) Udflugtsvogne.
3) Udstillingsvogn,

.)

Særligt lormål (styrevognslorsøg).

Vogne af litra Afh, Bf, Bhl, Bhs, Cl, Cle, Cll, Cls, (CO), CP, CPL, CPS, (CRS) er midtgangsvogne, øvrige vogne er sidegangsvogne
(Buh, BRh og CMB er dog delvis storrumsvogne).

Cifler 1 og2: regime nr.:50: vogne
51 : RIC-mærkede vogne'

:
Ciller5og6:

Cifler 3 og 4

,l^
lU-3

51 86

E

: DSB.
vogntype; cillerTogS:

maks, hastighed og
varmesystem: Kolonnerne,Cifferlitra.ioversigten,

CiIler 9, 10 og 11

AB
12

3

4

56

Ciller 12

9

10

11

indenlandsk brug;

styrelses nr.: 86

:

vognnummer: Kolonnerne "VOGN NR,"

ove rs igten.

Ciffer: 1 2

til

:

kontrolciffer.

i

BEJSEGODS. OG POSTVOGNE

**)
Driltsområde Århus

Driftsområde København
Bogstav-l Ciffer-

titra I

VOGN NR.

litra

Antal

VOGN NR.

EH

9(H8

alt

slt

9

I

32

32

6

6

26

27

8

8

01,

6211,
6238,
6259,
6286,
6308,
6600,
6866,

61

02,

6212,
6239,
6265,
6288,

61

03,

6226,
6242,
6267,
6291,

04, 61 05, 61 06
6231, 6234, 6235,
6245, 6254, 6256,
6283, 6284, 6285,
61

6299,6300, 6304,

631 0

6761, 6762, 6765, 6777, 6793,
6872

139-147

I

48-1 50

3

12

8(x)-811

12

872-814

3

15

001{)03

3

004-015

12

15

101-104

4

201-213

13

1

591 3

7

106-110
214-221
5914, 5915, 5916, 5917, s918, 5919,
5920, 5921

701-708

8

709-71 3

5906,5907, 5908,
Pmh

L trcot

00-1 08

61
'l

nta

001{32

1

6280

A

591

0, 591 1,

591 2,

57

5
8

9
21

I

15

5

13

125

182

I

t+) Vogne af hovedlitra D (E) er rejsegodsvogne; vogne af litra

DPh er kombinerede rejsegods-, postbureau- og postpakvogne, litra Pk og Pmh er postpakvogne, øvrige vogne af hovedlitra P er postbureau- og postpakvogne, Litra EH er to-akslede vogne, øvrige vogne er bogievogne.

t) Vogne al dette litra stationeret i "Driftsområde Arhus" har "Værkstedsområde øst (København)".
§) Vogne af delte litra stationerel i "Driftsområde København" har "Værkstedsområde vesl (Århus)",

Følgende vogne

er stålvogne: Vogne med nummer angivet med "fed. type i denne oversigt.

Følgende vogne er R|C-mærket ("regime 51*): Litra S, A, AB, ABh 38-61, 293-297, B, Buh 89-25 701, BD, BDh 82-24,261-263,
BRh, CC 29-52,181,182,184 og Dh 92-68, lIll{106, 021424,
Følgende vogne har elektrisk varmeanlæg: Litra AB, B
Følgende vogne har

A

{

2(H0,300-319, BD 82-80, O2O422 og CC 29-52, 181,182, 184,

B styreledninger (for anvendelse som .mellemvogne*

i

MO-tog): Litra S, ABh 38-21 257 og Bl 27-$5,

321,323, 325,

FølgendevogneharA+B+Cstyreledninger(foranvendelseistyrevognstog):Vognemedunderlitra"l.69"5./"L"og"S"
(3. el. 4. bogstav).

.Oversættelsestabel.: Fremtidig litra

+

hidtidig litra.

Aeh

AD

BI

BL

BDh

CAE

Afh

AL

Bg

cc

BRh

CAR

DPh

DC

Ah
ABh
ABhI
ABv
ABxh
AByh

AC

Bgh

CC

Pa

DA

AV
AVL
AV

Bghl
Bgoh
Bjh

ccL

Pbh

DB

CD

Ph

DD

CB

PK

DK

AX

Buh

BU

Pmh

DM

Dh

AY

Ajourført pr. 31. marts 1970 (7. udgave).
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Jernbanenyt - kort fortalt
§.,0P?

Motormateriel:

DSB

Tog lo

s."r"banerne

I januar kvartal er sket

nedenstående

til- og

Damplokomotiverne E 978,997 og 999 er overflyttet fra 1.
til 2. distrikt. M714O4, der har fungeret som "skolemaskine"
i 2. distrikt, er ombyttet med MZ 1402. MY 1131 og 1132 er
overflyttet fra 2. til 1. distrikt; MX 1022 er til gengæld overflyttet fra 1. til 2. distrikt.

Elektrisk motorvogn MIVI 746 og diesel-elektrisk motorvogn
568 en udrangeret. (Sidstnævnte køretøj er overgivet til

MO

"Je rnbanemuseet..)

Fra "Vognfabrikken Scandia A/S. er leveret 2 stk. personvogne (1./2. klasse), litra AB 39-80 018 og 39-80 019,3 stk,

141

Tra kto re r

100
25

Lyntogsbivogne
M oto rvogne

rullende materiel:
Fra 'Nydqvist & Holm AB" (oS underleverandører) er leveMZ 1411. Fra .A/S
Frichs. og .Vognfabrikken Scandia A/S. er Ieveret 10 stk.
elektriske 2-vognstog, litra MM/FS 770117201 - 771017210.

117

Lyntog s motorvogne

algang m. v. al

ret 1 stk. diesel-elektrisk lokomotiv, litra

komotiver

Range rlo komotive r

43
133

Motorvognsbivogne

5

Elektrisk maleriel:

Motorvogne
Bivogne

........

221

Trækkraftenhedernes fordeling på de enkelte litra fremgår
af "stationeringslisten., der medfulgte "Jernbanen., nr. 7-8l69
som bilag - med fø!gende ændringer: Total antal ændres for
MZ til 11 stk. - for MM til 221 stk. (1 04 MM (700/800-serien),
110 MM (7600/7700-serien)) for MO til 128 stk.

Antal bivogne fordeler sig således:
Lyntog
AA

3

AB

4

FJ

4

FK5

personvogne (2. klasse og rejsegodsafdeling), litra BD 82-80

82-80 022 (samtlige stationeret i 1. distrikt) samt 30
stk. åbne bogiegodsvogne (flade med nedklappelige støtter),
litra Rs 390 0 050 - 390 0 079. Fra 'Centralværksted København. er leveret 2 stk. rejsegodsvogne, litra Dah 92-28 107 og
92-28 108 (ombygget fra postvogne DA 5016 og 5017) (stationeret i 2. distrikt). Fra "Centralværksted Århus. er leveret 4
stk. personvogne (2. klasse-liggevogn), litra Bgc 59-64 003 59 64 006 (ombygget fra hhv. CC 29 63,189,058,060,096)
(stationeret i 1. distrikt) samt 4 stk. rejsegodsvogne, litra Dk
020

-

6101, 6104-6106 (ombygget fra postpakvogne DK 5901, 5904,
5905, 5909) (stationenet i 2, distrikt). Fra Sverige er indkøbt
(brugte) 13 stk. beholdervogne (privatejet: "Dansk Esso A/S.):

0700300-o700312.
A

262

90-68 213 og Pk (DK) 5913 er overflyttet fra 2.

til

1. distrikt.

9 stk, person-, post- og rejsegodsvogne er udrangeret: CP
2820,2892,3226,3258 - Pbh (DB) 90 28 105 (eften rangeruheld) - DH 5302,5316 - ECO 6302 - EH 6863 (se 'Jern-

-side

AS
AM

10

BM

6

BR

11).

.Stationeringslisten* (.Jernbanen., nr. 7-8169) kan å jourI oversigten .Danske Statsbaners
person-, post- og rejsegodsvogne 1970*, der Iindes på siderne
11-13 i dette nummer af tidsskriltet (takket være en »mæsgn.), er medtaget ovennævnte rettelser m. v.

føres efter ovenstående.

*
Pr. 31. marts 1970 - ved regnskabsårets alslutning - rådede
statsbanerne over følgende (antal) trækkraltenheder (oS påhængsmateriel):

....
Rangerlokomotiver

1,1

1

23

FM

6
0

...
(ny)

FS(s|.1
FS

80
1

10

*
Pr. 31. marts bestod vognparken af:

906 stk, personvogne (styre- og påhængsvogne for lyn- og
S-tog ikke medregnet), I januar kvartal er der tilgået driften
5 vogne, og der er udrangeret 4 vogne.
182 stk. post- og rejsegodsvogne.

I januar kvartal er

der

6861 stk. lukkede godsvogne, I januar kvartal er sket en afgang på 10 vogne.

3404 stk. åbne godsvogne. I januar kvartal er sket en tilgang på 30 vogne - og en afgang på 26 vogne.
541 stk. specialvogne. I januar kvartal er sket en tilgang på
26 vogne: Nr. 920-938 (B/2) .51;nntlransportvogne., nr. 943,
944 (B12) 'Skinnetransportvogne", nr. 1189 (Bl2), 1190, 1192,
1193,1194 (B/1) (diverse transport-, lager- og værkstedsvogne
for mekanisk sporombygningsmateriel - se .Jernbanen<<, nr.
.l8). Der er sket en afgang på 2 vogne:
7-8169 - side
Sneplov
nr.69 (B/2), nr.556 (S/2). Oversigten over specialvogne i
bilaget til .Jernbanen., nr. 4167, kan rettes efter ovenstående.

3 stk. privatejede personvogne (sovevogne) 'samt 665 stk.
privatejede godsvogne (hvoraf 1 stk. er lejet af DSB). I januar
kvartal er sket en tilgang på 13 vogne: 13 stk. 070 0 - og en
afgang på 24 vogne:1 stk.040 0 (tidl. ZS),21 stk.070 0 (tidl.
ZE), 1 stk. 070 1 (tidl, ZE), 1 stk.070 8 (tidl. ZE).

Damplokomotiver:

Toglokomotiver

'I

BS

7

FL

udrangeret 5 vogne.

+ B + C styreledninger er (atter) monteret i ABh 38-21
- litra'et er derfor ændret til ABhl. Postvognene Dh (DD)

banen., nr.2l7O

221

........
..

*
39
29

I

oversigten "Danske Statsbaners godsvogne 1969" ("Jern-

banen., nr.7-8169) kan kolonnerne.antal vogne. pr.30. september å jourføres pr. 31. marts således:
Gklm
Gklm
Gklm
Gklms
Gkm
Gkms
Gs
H

ks-u

lblps
lcs
IB

IBU
IKG

IKT
Ucs

"30"
Tdgs

30/9
70
31 6
521
769
100
49
81 3
50
58
63
27
10
13
11
21
26
66

3113
68

Elo

312

Kklm

51 8

Hs

761

SK

93

Skm

48

TD

30/9
1488
20
40
97
30
98

31

0

/3

1425
14
B0

17

795

I99.

*

Leveringen af 2. serie MZ-lokomotiver er ifuld gang; MZ 141
ankom til Helsingør den 22. marts (og ikke som forhastet anført i "Jernbapgl«, 11r. 2/7O). Eller prøvekørsel KøbenhavnKorsør og retur den 23. marts indsattes maskinen i 2. distrikts
påsketrafik fr.o.m. den 25. marts. Derefter lulgle M2 1412
1

(12/4), 1413 (1s/4), 1414 (27/4), 1415 (14/5), 1a16 Q6l5);

49

Driftsdepotområde Århus disponerede således over en maskine mindre, ved overgang til sommerkøreplan, end oprinde-

75
55

lig beregnet.

24

Der er endnu mulighed for at se damploko-fremførte tog i
- i det mindste i en del af sommerkøreplansperioden
- nemlig logene 271112734 tirsdage til fredage (Fredericia
Bangerbanegård afg. 5.40 - Herning ank, 9.57 / Herning afg.
17,O5 - Fredericia Bangerbanegård ank. 19.40). Turene køres

9

Danmark

12

I
29

med E- eller H-maskine, af de lokale brandvæsener langs
strækningen døbt .Pyromanen..

80

*
Pr. 1. april 1970 var følgende rullende materiel i ordre:
16 stk. diesel-elektriske lokomotiver, litra MZ 1412-1426,
48 stk. elektriske motorvogne og styrevogne (2. klasse),

litra MM/FS 771117211 - 775817258,
20 stk. personvogne (2. klasse) (m/el-varme), litra B 20-

- 20-80 339,
10 stk. personvogne (2. klasse), litra B 20 84 145 - 2084 154,
45 stk. personvogne (2. klasse), titra Bkl 20-84 70O - 2084 744,
7 stk. personvogne (2. klasse og rejsegodsafdeling) (m/
el-varme), litra BD 82-80 023 - 82-80 029,
200 stk. lukkede godsvogne (med forskydelige sidevægge),
litra Hbis 211 5 000 - 211 5 199,
80 320

100 stk. specielle lukkede godsvogne (selvtømmende - med
tag, der kan åbnes), litra Tdgs 574 O 10O - 574

Hos .Vognfabrikken Scandia A/S. er bestilt yderligere 100

stk. specielle lukkede godsvogne (selvtømmende

- med tag,
der kan åbnes), litra Tdgs 574 0 100 -574O 199, magen til de
firs sidst leverede. Vognene er bestilt til levering i perioden
februar 1972 - december 1972.
'Vognfabrikken Scandia A/S. har afsluttet leveringen af en
serie på ti kombinerede person- (2. klasse) og rejsegodsvogne
(med el-varme), litra BD og påbegyndte levering af en serie på
tyve personvogne (med el-varme), litra B, i slutningen af april
- de fem første vogne af denne serie tilgår Driftsområde Århus. I begyndelsen af maj indledtes endvidere leverance af
lukkede godsvogne (med forskydelige sidevægge), litra Hbis.

"Centralværksted Århus. fortsætter "moderniseringsprogrammet. for personvogne. Den 1. april befandt der sig tredive vogne i værkstedet for ombygning:14 stk. CC til 2 stk.

Den lørste af en serie på 200 stk. al statsbanernes nye godsuognstype, litra Hbis, nr.211 500-0 (maj 1970).

Foto: Erik B. Jonsen.
15

Bgc og 12 stk. Bg, 15 stk. AV

til

ABv samt 38-61 283, der bli-

ver prototype for en planlagt serie kombinerede person- (2.
klasse) og rejsegodsvogne, litra BDv. (De nævnte AV- og 12
stk. CC-vogne er i den medfølgende oversigt: 'Eanske Statsbaners person-, post- og re,isegodsvogne 1 970" rubriceret
under de blivende litra:ABv hhv. Bg.)
I juni er hos 'A/S Frichs. o9'Vognfabrikken Scandia A/S.
bestilt yderligere 24 stk. elektriske 2-vognstog, litra MM/FS
7759/7259

-

7782/7282,

iil

levering

i

1972.

Alle personvogne af UIC-standardtype (litra A, AB, B og BD)
er forsynet med højttalere i kupeer og sidegang og med international (UlC) 12 polet koblingsudstyr på vogngavlene, ligesom vogne af "moderniseringsprogrammet.s 3. serie er forberedt for montering af sådant udstyr. I en del af vognene vil
der i den kommende tid blive monteret mikrofon, forstærker
m. v. (i BD-vognenes togførerkup6 og i el-skabet på endeperronen på øvrige vogntyper), således at togpersonalet ved
h.iælp af dette udstyr kan give de rejsende oplysninger via
hø.jttalerne. Det ovennævnte 12-korede kabel vil endvidere
kunne udnyttes til andre formå1, f. eks. dørlukning. Der vil
alle indstigningsdøre blive anbragt betjeningsafbrydere,

ved

så-

ledes at togpersonalet kan lukke samtlige døre i toget fra en
vilkårlig dør i stammen. Systemet arbejder med elektrisk betjening af trykluftventiler. På hver side af vognene vil der blive

anbragt lygter, der giver blåt lys, såfremt en eller flere døre
(i pågældende vogn) ikke er lukket så tæt, at dørlåsen fungerer. På tilsvarende måde vil det nævnte kabel kunne udnyttes
til at fjernbetjene lyset i en stamme fra en hvilken som helst
vogn

i

stammen.

Som led

i

statsbanernes "strukturrationalisering" nedlagdes
distrikternes maskintjenester med udgangen af marts måned.
De driftsbetonede opgaver er herefter samlet under 6t funktionsområde - Loko- og S-togsdriftstjenesten - medens opgaverne vedrørende det rullende materiels vedligeholdelse i
størst mulig udstrækning er samlet under vedligeholdelsestjenesten (Værkstedsområderne øst (København) og vest (Århus)). De største maskindepoter opdeles nu i driftsdepoter og
depotværksteder - de mindre maskindepoter overgår til at

være driftsdepoter, selv om der istørre eller mindre omfang
udføres vedligeholdelsesarbejder på trækkraftmateriellet. Lo.
ko- og Stogsdriftstjenesten består bl. a. af tre såkaldte driftsdepotområder: Driftsdepotområde København, driftsdepotområde Fredericia (svarende til 2. maskinsektions tidligere område) og driftsdepotområde Århus. Særligt interesserede henvises til en artikel i "Vingehjulet., nr.3l7O - side 50/52.

*

Et nyt togvejsspor (benævnt spor 3) på Hedensted station blev
i brug den 26. maj. Overhalingssporet, der er sideliggende (og ikke midtliggende, som nævnt i.Jernbanen., nr.
7-8169), er beliggende øst for de gennemgående hovedspor
og er uden perron. Det "nys. (omlagte) 2. spor Herlev-Skovlunde blev taget i brug den 31. maj ved driftens påbegyndelse.

taget

Det nye midtliggende overhalinsspor på Nivå station nåede
ikke at blive klar ved overgang til sommerkøreplan. Det vil
først kunne ibrugtages til efteråret. Dette medfører, at tog 608,
der nu udgår fra Nivå, indtil videre må "vende" i Snekkersten.

Den nye containerterminal i Ålborg blev taget i brug den
6. marts. Terminalen er placeret på Ålborg privatbaners tidligere areal ved Dag Hammerskjdlds Gade.
Som led i statsbanernes "strukturrationalisering. nedskæres de tidligere 236 banekolonner til 81 enheder - benævnt
16

banemesterstrækninger. Disse samles igen iseks baneområder. Der henvises til en artikel i 'Vingehjulet., nr. 3170 -

side 53/55.

*

Den nye fjernstyringscentral i Viborg blev taget

i

brug den 17.

marts iforbindelse med indkoblingen af stationerne Rindsholm, Rønbjerg og Vinderup samt mellembloksignalerne (Livbjerg) mellem Vinderup og Struer i fjernstyringsanlægget. Den
videre udbygning er planlagt således: I slutningen af juni
tages et nyi relæsikringsanlæg ibrug på Stoholm station, og
der iværksættes fjernstyring af Ravnstrup;imidten af september tages et nyt relæsikringsanlæg i brug på Højslev station,
og Stoholm og Hø,islev stationer fjernstyres. Herefter vil hele
strækningen Struer Rødkærsbro være fjernstyret med stationerne Struer, Skive H., Viborg og Bødkærsbro som overgangsstationer.
Den 26. maj blev et nyt relæsikringsanlæg taget ibrug på
Hedensted station. Det automatiske linieblokanlæg Vejle H.Hedensted var planlagt til ibrugtagning ved overgang til sommerkøreplan, men vil først være færdigt til efteråret.

Den 28. maj indkobledes Vildbjerg station i FC Herning
(med Avlum som overgangsstation). I slutningen af august
tages et nyt relæsikringsanlæg i brug på Tvis station, hvorefter Avlum station vil kunne fjernstyres (med Tvis som overgangsstation). Derefter resterer - for FC Hernings' vedkommende - kun strækningen Tvis-Holstebro.

I forbindelse med Oddesund Nond stations nedrykning til
trinbræt (se nedenforJ blev et nyt sikringsanlæg for Oddesundbroen taget i brug den 29. maj. Til erstatning for udkørselssignalerne (for spor 1 og 2) for tog mod Struer på Oddesund Nord station, der hidtil tjente som dækningssignaler for
Oddesundbroen, blev et nyt dækningssignal (DS) med tilhørende fremskudt signal taget i brug. (Tilsvarende signaler
findes på .Humlum-siden" af broen.)

Automatisk linieblokanlæg på strækningen Nivå-Snekkersten blev taget i brug den 29. maj; samtidig ophørte Humlebæk station med at være togfølgestation,
lforbindelse med ibrugtagningen af 2. spor mellem Herlev
og Skovlunde den 3'1 , maj ophørte sidstnævnte station med at
være togfølgestation, og det fra Herlev fjernstyrede sikringsanlæg aflystes. Togene fremføres herefter - indtil nyt strækningssikringsanlæg kan tages i brug i 1971 - på af- og tilbagemelding med stationsafstand mellem Herlev og Ballerup
og omvendt.
Oversigten over ljernstyrede strækninger (.Jernbanen., nr.
4/69 - side 13/14) kan å jourføres således:

FC Herlev (med strækningsangivelse) slettes; mellem

FC

Struer og FC Silkeborg indføres:
FC Viborg

Struer-Vinde

ru

Ravnstru p-Vi bo
Vi bo rg-Rød

p/Vinderup-Skive H.*)

rg*)

kærsbroxJ

under FC Silkeborg ændres 'Herning-Silkeborg*).

til

"Her-

ning-Funder*)/Funder-Silkeborg., under FC Herning ændres
"Herning-Vildbjerg*). til .Herning-Avlumx)..
Oversigten over strækninger med automatiske linieblok- side 14) kan å jourføres så-

anlæg ('Jernbsnsn., or.4/69
ledes:

Mellem'Nykøbing Fl.-Gedser. og'Holbæk-Kalundbong"
indføres .Lejre-Tølløse.,'Snekkersten-Helsingør. ændres
"Nivå-Helsingør., mellem .Holstebro-Struer. og "Funder-Silkeborg. indføres "Struer-Vinderup".

til

Som led i statsbanernes "strukturrationalisering" afløses de
hidtidige 41 signalformandsstrækninger af 23 sikringsmesterstrækninger, ligesom de to tidligere telekolonner afløses af
fire telemesterstrækninger. Der henvises til en artikel i"Vlngehjulet., nr.3l7O - side 55/56.

*

Fra den 1. april eksisterer begreberne 1. og 2. distrikt ikke
mere, og distriktsadministrationerne i København og Århus
ophørte med at fungere, i og med at funktionerne spredtes
til lokale tjenestesteder eller blev lagt ind under fagafdelingerne

i

Generaldirektoratet.

Den daglige trafikale ledelse (togledelse, togforstærkning,
tjenestefordeling m. v.) foregår gennem to driftsområder øst
og vest for Storebælt, benævnt hhv. Driftsområde København
og Driftsområde Århus, der igen organisatorisk er underlagt
Driftstjenesten under Generaldirektoratets trafikafdeling. De
opgaver af tilsynsførende art m. v., der hidtil er varetaget af
trafiksektionerne i Jylland/Fyn, påhviler nu tre tilsynsområden
med sæde i hhv. Struer, Fredericia og Århus,

I forbindelse med overgang til sommerkøreplan - den 31.
- blev der foretaget nedennævnte nedlæggelser og om-

præstere. GDS L t har ien periode imartsiapril været udlejet til VLTJ, medens denne banes dieselloko, M 12, var på
værksted efter hård sneplovkørsel.
HHGB: Banen modtog 2 stk. to-vognstog af sit bestilte Y-materiel den 27. maj, nemlig Ym 51 Ys 91 og Ym 52 -Ys 92.
(Endnu 6n Ym (med førerrum i begge ender) følgerJ). .Bumpegeden., Sb 2, er gået til ophugning.

-

-

HTJ/OHJ: Skinnebusbivognen, FFJ Sp 13, er istandsat og nymalet og sat i drift som OHJ Cs 233.
VGJ/VNJ: Benzinmotolvogn VNJ M 2 og personvogn VNJ C 25
er solgt til repræsentanter for MHVJ; VNJ-personvognene
C 26 og 27 er solgt til ophugning.

VLTJ: Damploko nr. 3 er ophugget. Skinnebusmotorvognene
Sm 9 og 10 er solgt til ophugning. Sneplov 2(lidl, AL221)
er udrangeret efter uheld; DSB Elo 511 o 174 er købt som
erstatning og har fået påmonteret sneplov.
Faxe Jernbane: Banen han indkøbt DSB Gklm 111 7 501, som

nu er forsynet med smalsporpuffera og træktøj, idet

den

bruges som "mellemvogn",

maj

dannelser af stationer m. v.:
Følgende slationer nedlagdes: Daugård (indtil automatisk
linieblokanlæg Vejle H. Hedensted kan tages i brug i efteråret

1970 (jvf. ovenfor) vil stationen være betjent af stedlig stationsbestyrer; ved indførelse af fjernstyring af nævnte strækning bliver stationen VM-station), Rindsholm [dog stadig fjernstyret krydsningsstation). Følgende trinbræt nedlagdes: Fårhus.

Følgende stalioner omdannedes

til trinbræt uden sidespor

(T): Bred (dog stadig VM-station), Bur, Farre, Gårde, Hjordkær
(dog stadig fjernstyret krydsningsstation (og med privat side-

spor)), Humlebæk (med billetsalgJ, Oddesund Nord, Rønbjerg
(dog stadig fjernstyret krydsningsstation), Sig, Skovlunde (med
billetsalg). Følgende station omdannedes til trinbræt med sidespor (T&S): Orehoved (dog stadig fjernstyret krydsningsstation).
Følgende stationer omdannedes

til sidespor (S): Grejsdal

Til

afsualing på en uarm sommerdag - et al uinteren 1969170
VLTJ nr.6 med sneplou nr. I - på strækningen mellent ltteitup og Strande. Foto: Soren R. Andersen,

mange sneploutog:

(dog stadig fjernstyret krydsningsstation), Ravnstrup (indtil

Nedlagte baner:

indførelse af fjernstyring af strækningen Ravnstrup-Stoholm,
hvilket påregnes at ville ske i slutningen af juni (jvf. ovenfor),
vil stationen være betjent af stedlig stationsbestyner; derefter
- fjernstyret krydsningsstationJ. Følgende trinbræt med sidespor omdannedes til sidespor: Vejle Nord.

APB: Banerne har nu solgt resten af det rullende materiel til
ophugning. Af trækknaft var der kun M 1207 og 5202 tilbage.

Siden sidste tilsvarende oversigt ("Jernbanen., nt.7-8/69 side 19) er Avnbøl og Kværkeby stationer omdannet til trinbrætter uden sidespor den 1. april (Kværkeby dog stadig VMstation); Sjørring T&S omdannedes til T den 2. januar.

\øtrivatbanerne

"Kdf-traktor. af DSB, med det formål at prøve om typen

til rangeringen i

Frederiksværk

af

ophugningsfirmaet som ranger-

personvogn C 72 til pnivatmand, der vil bevare vognen.

Horsens Privatbaner ilikv, har nu solgt remiser og værksteder til DSB. Når omlægningen af sporarealet på Horsens
station bliver aktuel, nedrives træremisen og en del af
rundremisen. Værkstedsbygningen agtes solgt til industriforetagende, der vil benytte DSB

GDS/HFHJ: Banerne modtog - i god tid før sommerkøreplanings ikrafttræden - det bestilte Y-materiel. Materiellet leveredes via Puttgarden-Rødby Færge og ankom til Hillerød
således - den 17. april: Ym 8 - Yp 25 -Ys 47 - den 29.
april: Ym 9 - Yp 26 - Ys 48 - den 1 3. maj: Ym 10 - Yp 27 Yp 28 - Ys 49 (fire-vognstoglJ. (Ym 7 og Ys 46 leveredes
som bekendt sidste år.J HFHJ lånte i en periode i april en

var anvendelig

Førstnævnte anvendes

traktor på APB's sporareal, hvor ophugningen foregår. To af
D-vognene (25 og 26) blev solgt til Aalborg værft, og vognkassen af sidstnævnte dukkede op på - Amager! Ophugningsfirmaet, der købte resten af materiellet, videresolgte

-

man var

dog ikke tilfreds med det antal "heste., traktoren

kunne

til

transporter.

Privatejet materiel: Har nogen tænkt over, hvon mange lokomotiver og vogne, der efterhånden ejes af andre end de
"levende. baner og jernbanemuseet? Mere end 150. Fordelt over hele landet isyv remiser, fire museer og på mere
end tyve stationer. DJK/MBJ/MHVJ tegner sig for mere end
'?/: af "det bevarede materiel".

*

Denne spaltes redaktører

er: E. B. Jonsen (DSB) og P.

Thomassen (privatbanerne).
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Foreningsnyt
Referat af generalforsamlingen 1970
Til foreningens ordinære generalforsamling, der afholdtes i
>>Karnappen<<

den 5. april, var mødt 126 medlemmer.

Formanden Birger Wilcke bød velkommen og foreslog
dommer Paulsen som dirigent. Dommer Jul. Paulsen valgtes
med akklamation og gav, efter at han havde konstateret generalforsamlingens lovlighed, ordet til formanden for aflæggelse

af beretning.

Formandens beretning indledtes med en opgørelse af medlemstallet, der ved udgangen af 1969 var 1150. Der var nu
udsigt til, at den af en kreds af medlemmer ønskede medlemsfortegnelse kunne udsendes.

daglige drift. Dette driftsudvalg havde også overtaget ledelsen af arbejdet i Klampenborg, hvor der nu atter var kommet gang i vognrestaureringen.
Foreningens salgs- og arkivafdelinger havde bl. a. hentet
store arkiver i Ålborg. Det er hensigten at etablere et biblio-

tek

i pavillonen i Charlottenlund.

Samarbejdsudvalget havde afholdt ruøde i Mariager den
30. november og i København den .1. april. Næste møde var
fastsat til den 10. oktober og skulle holdes i NIaribo.
Formanden beklagede, at foreningen ingen sekretær havde

haft; det havde givet anledning til en række problemer. P.
Thoniassen havde ønsket at traekke sig ud af best1,rs15s. .*
helt hellige sig forskningsarbejdet, og formanden anbefalede
generalforsamlingen i stedet at vælge P. O. Rosenørn, der
havde erklæret sig

villig til at

overtage sekretærhvenet. For-

Siden sidste generalforsamling var der afholdt otte nedlemsmøder og ni udflugter; af udflugter nze\.ntes især arran-

manden takkede P. Thomassen for det store arbejde, han
havde udført for foreninger), et arbejde, der var større end

gementet i forbindelse med Ntlaribo Bandholm Jernbanes 100års jubilæum. Formanden takkede i den forbindelse alle, der
havde medvirket ved arrangementets afvikling og fremhævede
det arbejdshold, der havde gjort daploko LJ 19 køreklart til
jubilæumstoget, ligesom en tak rettedes til Lollandsbanen og
især til overhåndværker Verner Christensen, der havde lagt
hele sin kærlighed i arbejdet med restaureringen af personvogn MBJ A 1, byggeår 1869.

nogen andens.
Formandens planer for udflugtel var': Indvielse af N{H\rJ,
Dresden og smalsporbaner i Sachsen, K-maskineudflugt i forbindelse med MOROP-kongressen, en tur i Sverige, N-maskineudflugt Laurbjerg-Brande, og såfremt det blev aktuelt
en tur med VGJ.

Herefter gav O. J. Koch en orientering om arbejderne i
Maribo. For Mariager Handest Veteranjernbane talte B.
Sundahl.

Som sidste supplement til formandens beretning redegjorde »Jernbanen<<s redaktør, E. B. Jonsen, for den økonomiske situation omkring bladet.

Til formandens beretning havde følgende bemærkninger at
fremsætte: O. Lindstrøm mente, at bladet kunne udsendes
mere regelmæssigt. Ligeledes mente han ikke, at det i bladet

- det er denne barske måde, loreningens medlemmer behandIes på - på udllugterne synes Mogens K. Auep Jørgensen.
Om foreningens tidsskrift oplystes, at der var udsendt syw
numre. Forlaget, der forestod annoncetegningen, havde indstillet sine betalinger, hvorved foreningen stod med forskellige forpligtelser over for trykkeriet.
Der var i årets løb anskaffet en del jernbanemateriel bl. a.
fra de nedlagte Ålborg Privatbaner. I anledning af MBJ's
jubilæum havde Lollandsbanen overdraget foreningen to
vogne, personvogn LJ Ca 16 og lukket godsvogn LFJ Lc 195.
Den største begivenhed var, at kørsel med damptogene mel-

lem \{ariager og Handest nu kunne påbegyndes, og der var
især grund til at takke d'herrer B. Dyrholm, B. Sundahl og
K. \rahl for deres store arbejde. Desværre savnedes en remise i Mariager, i stedet var materiellet anbragt i Randers
og i den nu kommunalt ejede remise i Nørresundby H. Bestyrelsen havde ikke haft mulighed for at deltage aktivt i arbejdet i Mariager, der var udført af lokale medlemmer, uden
at bestyrelsen havde fundet anledning til at rette nogen form

for kritik.

For Museumstoget lvlaribo Bandholm var der nedsat et
driftsudvalg, der, foreløbig for sæsonen 1970, skulle lede den
18

aftrykte generalforsamlingsreferat var fyldestgørende. Et register over artiklerne i bladet var ønskeligt. Årets indkøb af
jernbanemateriel var sket for tilfældigt, en del af det anskaffede jernbanemateriel var uden museumsmæssig interesse, og
en del var i for dårlig stand. I øvrigt mente O. Lindstrøm,
at der i foreningen fandtes en lille klan omkring formanden,
der var smalsporede; han mente ikke, der var så stor interesse

for dette område af jernbanedrift, og

påpegede det mindre

heldige i de mange ture til DDR. Han savnede udflugter til
andre >>udlande<< og foreslog en udflugt til Hamburg for at
se på jernbaner af i dag eller til Bruchhausen-Vilsen til den
tyske museumsbane.

H. Meyer savnede oplysning om planer for fremtiden og
gjorde opmærksom på, at vor forening ikke blot er en museumsforening) men at interessen også er stor for foreningens
udflugter, og han henstillede ti1 bestyrelsen at se mindst fem
år frem i tiden med hensl'n til udflugtsplaner. H. N{eyer
mente endvidere, at DJK skulle tage del i debatten om de
aktuelle emner inden for landets trafik.
S. Thostrup-Christensen udtalte, at en del af det anskaffede materiel var anskaffet til MHVJ, hvor det først og fremmest gjaldt om at få vogne, der kunne og måtte køre. Tho-

strup oplyste, at han havde erfaret, at veteranbanen ved
Vrads havde haft en indtægt på ca. 40.000 kr. i 1969, og han
mente derfor, at der måtte være penge at tjene for turistbaner. Han sar.nede artikler om udenlandske veteranbaner i
bladet og næ\'nte til slut, at foreningen arrangerede udflugter

til DDR for

i drift.

at besøge smalsporede baner og opleve smalsporet

H. O. 'I'horkil-Jensen mente) at vi måtte forsøge at opleve
det historiske, idet fremtiden kom os i møde, ligesom han
mente, at valget af DDR som mål for så mange udflugter var
at opleve den form for jernbanedrift i virkelighed, som vi på
vore museumsbaner og veteranbaner forsøger at genskabe.
Formanden besvarede indlæggene og oplyste, at det måske
også kunne blive nødvendigt at nøjes med seks numre af
bladet i 1970. Med hensyn til referat af generalforsamlingen
mente han, at interessen var størst blandt de, der selv havde
r' æret på talerstolen. Trods en eventuel >>lille smalsporet
klike« havde der f. eks. i de to ens ture til Riigen deltaget
193 hhv. 70 deltagere. f en tur til Schleswiger Kreisbahn for
nogle år siden deltog 9 medlemmer af DJK! Desuden har
DJK r,æret arrangør af flere ture i Sr.erige. Formanden

mente, at der var større fordel ved at være individuel rejsende ved besøg på museumsbaner, Hamburg eller måske
Sylt. Forrnandens beretning godkendtes herefter.
Så forelagde kassereren, Mogens Bmun, regnskabet. Efter
et enkelt spørgsmål blev der givet decharge.
Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af kontingentet for 1971; her godkendtes bestyrelsens forslag om uændret

kontingent

i forhold til

1970.

TiI ]or.enes § 5 »valg af medlemmer til bestyrelsen<< m. m.
var indkommet flere forslag, idet bestyrelsen indstillede B.
Chorfitzen og H. O. Thorkil-Jensen til genr.alg og foreslog
P. O. Rosenørn nyvalgt til bestyrelsen og P. Yhman til den
ved Rosenørns oprykning i bestyrelsen ledige suppleantpost.
En kreds af medlemmer havde foreslået Erik Sevaldsen til den
ledige suppleantpost. De af bestyrelsen indstillede valgtes eller

genvalgtes til bestyrelsen uden afstemning, hvorimod en
skriftlig afstemning om suppleantposten var nødvendig. Resultatet heraf bler': P. Yhnran: 58 stemmer, E. Sevaldsen: 41.

Til

posterne sorn revisor hhr. revisorsuppleant genvalgtes
d'herrer S. Blenstru;; og V. Lindstrøm.

Det af jyske medlemmer stillede

for^slag,

om B. Dyrholnrs

i

bestyrelseu, blcr- trukket tilbage, idet foreninat I:enrsætte forslag om udvidelse af bestyrelsen med repræsentanter for hhr'. den nordjyskc og den
sydjyske/f,vnske af deling.

indr,ælgelse

eens bestyrelse agier

Dagsordenens punkt 6
>>indkornne forslag<< - indledtes
medJ at O. Lindstrørn fremlagde planer for en vognhal ti1 besky'ttelse af jernbanemateriellet i N{aribo. Han havde i sam-

arbejde med J. Seligmann fået udarbejdet to forslag, hvortii
tegninger var frerulagt. Formanden bekræftede, at bestyrelsen
var enig med forslagsstilleren om, at en vognhal var en nødvendighed, men der kunne ikke i øjeblikket afses de nødvendige midler, iflg. O. Lindstrøm 75.000-80.000 kr., idet der
var andre udgifter, der også skulle dækkes. Samtidig måtte
det bemærkes, at der på \,IH\/J ikke fandtes en remise, hvor
i det mindste lokomotiverne kunne hensættesr og at alle reparationer her måtte foretages under åben himmel, hvilket
måtte tages i betragtning ved en prioritering af udgifterne.

Herefter havde d'herrer H. \,Ieyer, P. Braun og S. I.hostmp-Christensen ordet for forskellige bemærkninger, og kl.
14.15 kunne generalforsamlingen afsluttes.

*
Referatet er udarbejdet af P. Skebye-Rasmussen
- og godkendt af Birger Wilcke.

*

P. Thomassen, der ønskede at udtræde af bestyrelsen (jvf.
ovenfor), fortsætter som forskningsleder - og som sådan, leder
af foreningens arkivafdeling. Skriftlige henvendelser sker
stadig til: Strandvejen 201, 2900 Hellerup - og telefoniske (i
begrænset omfang) på: (01 43) HElrup 794 v - og kun tirsdage til fredage mellem kl. 10 14. P. Thomassen leder endvidere fortsat salget af publikationerne i foreningens bogserie.
EBJ

*
DJK

Nordjysk afdeling og MHVJ's
generalforsamling 1970

-

Nordjysk afdelings hhv. N{HVJ's ordinære generalforsamling
åfholdtes lørdag den 21. marts på >>Hote1 Langå«.
Efter at B. Sundahl havde budt velkommen til forsamlingen,
blev E. Hedetoft valgt til ordstyrer. Ordstyreren forestod derefter valg af stemmeudvalg, idet der senere skulle være afstemning om valg til både Nordjysk afdeling samt til MHVJ.
Driftsbestyreren for MHVJ fik derefter ordet for at aflægge
beretning for året 1969-70. Idet der løbende i >>Jernbanen<<
har r,æret orientering om tr{HVJ's arbejde, skal her kun
næ\/nes, at driftsbestyreren i sin redegørelse kom med et
fremtidsforslag angående bygning af en remise (se nedenfor).

Efter forskellige indlæg fra dir.erse medlemmer, bl. a. forskellige forslag og mange spørgsmåI, godkendtes beretningen.

Det skal dog

bemærkes,

at

kassereren

og værkstedschefen

havde ordet for at berette om økonomien hhv, arbejdet med
især damplok nr. H\,' 3, som fledag den 20. marts var kommet i hus i .{PB's remise i Nørresundbl'.

Nordjysk afdelings formand redegjorde derefter for afdelingens arbejde samt fremlagde regnskabet. Begge dele blev
godkendt, regnskabet dog med forbehold af revisorernes bemærkninger.
Generalforsamlingen blev dereftel afbrudt

i

ca. en time

til

kaffedrikning m. m. Herunder foretog man en auktion af
forskellige ting og sager, hrilkct gav et pænt beløb i afdelingens kasse.

Efter kaffepausen blev der afholdt valg. først til MHVJ,
hvor driftsbestyreren blev genvalgt. De 2 medlemmer til samarbejdsudvalget bler. ligeledes genvalgt, det var K. Vahl og
E. Hedetoft.
Nordjl'sk afdelings bestyrelse bler. alle genvalgt. Bestyrelsen

ville senere konstituere sig, idet S. P. Laursen gerne ville fritages for formandsposten. Til revisorcr bler. n,vr.algt A. Ivlaxen,
RosJev og J. Wessberg, Randers.

Under eventuelt havde først drif tsbestyreren for N'IHVJ
ordet for at komme nærmere incl på forslaget om et byggefond til en remise eller r.ognskur. Forslaget går i al sin enkelthed ud på at få samlet penge sarnmen p:i andelsbasis,
og forslaget vandt tilslutning blandt medlemmerne. (Vedtægt
for fondet se side 23); man vil fra NIHVJ's side delefter
håbe på medlemmer og ikke-medlemmers velvilje, så banen
kan få det hårdt tiltrængte >>hus<<, som den jo desværre har
savnet al for længe. Herudover havde flere medlernmer ordet,
hvor forskellige ting blev diskuteret.
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 23.00, hvor ordstyreren takkede for god ro og orden.
- Sun 19

5.

Boganmeldelse
i foto: Fotohefte l: APB, nordenfjords,
FFJ og fotohefte 2: APB, sondenfjords, AHB & AHJ. Pris
pr. hefte: Kr. 12,80 (inkl. Moms og porto).

Danske Privatbaner

Tidsskriftet >>Signalposten<<s iuitiativrige redaktør hat' foretaget et nyt fremstød med udsendelsen af to billedhæfter om
Ålborg Privatbaner. Der er i hæfterne billeder af de fleste af
stationerne og trinbrætterne, alle tagne i banelnes sidste år.
Der er adskillige gode billeder irnellem, nren også en del
meget dårlige fra trinbrætterne, som man gerne kunne have
undværet. Billederne, der er i off-set, er for flertallets vedkommende ganske godt gengivne, men en del er endog rneget
mørkt eller uskarpt gengivne, hvad der er s1,nd for helhedsindtrykket. Der er kun nogle enkelte billeder af materiellet
og ingen ældre billeder på nær et par gengivelser af postkort.
Teksten indskrænker sig til billedtekster på fra tre til ti
linier, De er desr':erre mangelfulde og behæftede med alt for
mange fejl.
Birger Wilcke.

6.
7.

14. Hjørring-Albæk og Hirtshalsbanen
15.

udsolgt
udsolgt

18.

kr. 19,00
kr. 25,00
kr. 15,00

I

Dansk Jernbane-Klub. Maribo-Bandholm
Jernbane. Museumsbanen og dens rullende
materiel
20. Kø ge-Ringsted Jemrba.ne
2t. Hørve-Værslev Jernbane (2. udg.)
22. Danske Jernbaners motormateriel

)q

Kr.

26.

24.

DJK 26: Fra MFVJ til MHVJ. Uclgiret i

Bøgerne kan elhverves ved indbetaling af ovennær'nte beløb f porto (kr.0,50 pr. publikation nr. 16,17 og 20 dog
kr. 1,50) på postgirokonto 6 73 94, adresseret P. Thomassen,
Stranduejen 201, 2900 Ifelbt up. Ved køb af tre bøger - eJler
flerc --er portoen i alt kr. 1.50 (I juli rrråned urå cn l:cngere

)eleringstid påregnes.

)

sommertilbud

anleclninq af åb-

ningen af \,Iariager Handest Veteranjernbane. 20 sider og

6

.

Heftet indeholder en længe sarnet redegørelse for \IF\-J's
besynderlige metarnorfose: Privatbane

- industrispor

vete-

lanbane. Indledning af B. Wilcke og borgmester Ib Flederiksen; afsnit om industrisporet og NIHVJ's besværligheder og
veteranbanens virke af B. Dyrholm; om den ny vetcranbanelov af folketingsmand Otto tr,Iørch: om tr{H\,-.|'s drift med
køreplan samt beretning om veteranbanens hicltidige virke og
som sidste afsnit en omtale af en del af \IHVJ's rullende
materiel af P. Thoma:sen.
BC.

DJK's bogserie
Som nævnt ovenfor er der nu udkommet to nye >>numre« i
DJK's bogserie. Ingen feriekuffert uden en DJK-publikation.

l. NæsWed-Præstø-Mern Banen ....,...........,.
2. Maribo-Bandholm Jernbane
3. Hørve-Værslev Jernbane
4. Fortegnelse oveir danske jernbaners motornateriel, l del (motorlokomotivor, motorvogne,
S-tog, lFltog m. v.) . ... .... .

T'il støtte af DJK har ri rnodtaget nogle lariteter, sorn vi udfor Løieste hud:

b,vder

STATSBANEDRIFTENS OPSLAGSKØREPLAN

l/10

lBBB

110x75 cm nred påtrvkt kort. usædvanlig velbevaret eksemplar. Lige ti1 ræggen ihobbyrummet eller ti1 det lille private
jernbanemuseum

!

PUBLIKUMSKØREPLAN 1/10 1928
vel nok den mest efteltragtede årgang kun AA A J og et
par småstumper af banerne er ikke med i den; ellers er der
kør'eplaner for samtlige danske stats- og privatbaner. De kan
roligt byde højt . ..
STATSBANERNES TJENESTEKØREPLAN

Bogserien omfatter nu:

20

kr. 10,00
kr. 32,00
kr. 20,00
kr. 20,00
kr. 20,00
Hjørring-Hørby Banen
N{aribo-Bandholm Jernbane 1869-1969 ...... kr. 20,00
Horsens--Juelsminde Jernbane .................. kr. 25,00
kr. 5.00
Fra MFVJ til I{HVJ

BC.

*
ill. Kr. 5,

Ma.ribo-Torrig Jernbane

19.

DJK 25: Horsens Juelsminde Jernbane. 96 sider og ra. 50 iil.
taget sig sarrlmen til at tage fat på
Horsensbaneme. Der har tilsyneladende r'æret nok at tage fat
på efter bogens omfang at clømme. Udst,vr og opstilling er
som i de senere af de to folfateres skrifter. Af stoffet kan
szcrligt fremh:r:res den fornøjelige l;crctning orn l;anens indviel:,e og det omfangsrige kapitel onr det brogede og mllende
materiel.

925-1 965

Stubbekøbing-Nykøbing Nystcd Banen .....
16. Helsingør-Hornbæk-Gille,leje Banen
17. Lyngby-Vedbæk Jernbane

23.

Endelig har B. W. og P. 'f.

kr. 15,00
kr. 12,00

udsolgt
Jernbane
udsolgt
8. Langelandsbanen.......
kr. 12,00
9. Vejle-Give Jernbane
10. Kolding-Egwed Jernbane ......................' kr. 15,00
11. Nakskov-Kragenæs Jernbane 1915-1965 ..... kr. 12,00
12, Skagensbanen 1890-1965 ........................ udsolgt
kr. 14,00
13. Vodskov-Østervrå Banen

*

25.

2. del (forsøgwogne, skinnebusrnateriel samt
supplement til 1. del)
Nakskov-Rødby Jernbane
Museumsbanen og Maribo-Bandholm

kr.

I & II

1928
8,50

udsolgt
udsolgt

udso,lgt

omfattende hele landet. Indeholder >>Tjenestekøreplanens indledende Bemærkninger<< med de særeste lokomotiver og bestemmelser.
Send et kort med Deres bud til P. Thomassen, Strandvejen
201, 2900 Hellerup, senest d. 27. juli 1970. Ikke pr. telefon!

SALGS
1

STEAM RAILTOUR OF DENMARK

N

I dagcne 19. september til 26. septembcr arrangerer den engelske forening >>The Railrvay Enthusiasts' CIub« en stor-tur

Nye Postkort:
Foreninsen har nu forøset sin postkort-serie med følgende
otte motiver:
DSB 1B: C 717 på N{ogenstrup stationJ februar 196.1.
DSB 19: E 980 på I'redericia Nlaskindepot, juli 1969.
DSB 20: F 430 (Høj »F<<) i Åbenrå. april 1959.
DSB 21: H 798 på Fredericia \Iaskindepot, juli 1969.
DSB 22: P 917 ved remisen i Nyk. Fl., september 1962.
DSB 23: Q 313 + Q på Godsbanegården maskinclepor i

Københarn, juli 1958.
DSB 2.1: R 938 på KoJding station, iuli 1959.
DSB 25: S 737 på Hellerup station, septernber 1967.

efteråret

) For

foreningens ]lostkort

',il l;lire udarbejdet

i

1970.

liebhavere:

»-l'ilbudsliste nr. {<<

el

udflugt på >>Nluseumstoget l,lari)ro Bandholm<< indgår ligeledes

i

programmet.

Afgilten fol dcltagelsc i udflLrgten udsør ca. kr. 910,og alle yderligere oplvsningel kan rekrirercs fra: Mr. F. L,
Pugh, l6 Berrylands Road, Caversham, Reading, Berks.,
England, rnod inclsendelse af to internatr'onalc svarkuponer.
EBJ

Kortene, der koster kr'. 1,25 pr. stk., kan lrestilles ved på
postgirokonto l3 53 13, adresseret til Ole-Chr. Plum,
Rantzausgade 9, IV., 2200 København N., at indsætte beløbet for kortene f kr. 0.60 til porto og sanrtidig anføre
bestillingen bag på talonen til modtageren.

[,n liste over

gennem Danmark med damploko-fremførte tog. Der bliver
kørsel sår.el vest soru øst for Storebælt med DSB litra C, E,
H, N og R samt med OHJ- og VNJ-damplokomotiver. En

udkomrnet, og dennc kan rekvire-

res hos Ole-Chr. Plum, Rantzausgade 9, IV.,2200 København N., i.'ed indsendelse af 80 ør'e i frimærker.

5)l:nseurnstDget
MARIBO-BÅNDHOLM
>>N{useurnstoger \,Iaribo Bandholm« irrdlcdte sin 9. sztson,
søndag den 14. maj. \,'i overladcr. denne gang galant pladsen

til vore jyske kolleger, der har særligt rneget på hjcrte. Blot
beder vi alle medlenrrner om, aldrig at glemme at anbefale
\enner og ltekendte en udflugt med >>r'ort lille tog« - og vi
påtager os stadig - med glæde at køre særtog for foreninger, firmaudflugter og lignende.
Der er udsendt en n), eleganL synes vi - lolder for »N{umen køreplanen vil De endvidere finde i »'l'og-

seumstoget<<r
plan<< og

.1.

Koreplaner, billetter m. m. sælges:
Tjenestekøreplan for Horsens prir.atbaner fra
et af årene mellern 1960 1966
Et szet billetter fra DI..f sidste år (ca. 150
stk.

)

P. Y.
6,00

kr..

kr. 10,00

Driftsbest.vrer Stensballes betænkning om APB

fra 1923

kr.

r

0,00

Tjenestekorcplan for .\PB fra et af årene mel-

lenr 1925 196.1

kr.

Det o\ennæ\nte kal bestilles ved indsættelse af

8,00

beløbet

til

de ønskede »saser<< f kr. 1.50 pr. forsendelse
på postgirokonto 13 53 13, adresseret til Ole-Chr, Plum,
Rantzausgade 9, IV., 2200 Københar.n N.
svarende

P. S. Disse

tilbud gælder til og med 15. juli

Bemærk venligst

Danmarks Rejseforbindelser« på side 211.

M H V] MARIAGER-HANDEST

L=:J

VETERANJERNBANE

Søndag den 3. maj 1970
Den 2. og 3. maj - to travle dage. Det vrimler med fotografer, både professionelle og amatører. Også jeg har mit
apparat med, men får ikke tid til at tage et eneste billede og har ikke fået et eneste - jo, jo, i dagens post to breve fra
gode venner i Viborg og Strandiejen 201 med mange gode
billeder. Det vrimler med pressefolk og redaktører., men alligevel må man selv til skrivernaskinen.

1970.

!

Foreningens K-maskine, nr. 561, rraspolteledes den 10. juni
fra (N1'købing Sj.-)Holbæk til København Gb. og er nu
an)rragt i remisen på Amager^)tro station.

Den særlige >>K-maskine-gruppe« girr derefter i gang med
restaureringen og dette bedes noje bemaerket - kun denne
gruppes medlemmer har adgang til stationen og rerniseanlægget. Dette krav fra Amagerbanen må absolut efterkommes.

*
udsendt i midten af
dog sandsynligvis blire nødr.endigt i august
at udsende et særnummer, der vil indeholde information ont
efterårets r-rdflugter og møder.
Næste nrrmmer
septernber. Det

af

>>Jernbanen<< påregnes

vil

PORiEBJ

Lartgt om lnnge er tandtagningen ouerstået og nr. 5 kan
tongere.t

til .\tamtnen til MIIVJ's lorste plantog

(3/5-1970).

Foto: Gunnar W. Christensen.
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Dagens aktiviteter var rrange og spredte. Må jeg derfor
nøjes med at fortælle lidt orn, hvad jeg seh' var med til.
Dagens dont begyndte i Randers, hvorfra Bjerre, Vahi og jeg
skulle føre et motorsærtog bestående af FFJ M 1210, AHB
C 45 og APB NI 1 til Mariager. Vi skulle medbringe de DJKmedlemmer. der ankom med natekspressen. Der kunne foI
resten godt have været et par stykker til. l'uren gik planmæssigt. \/or egen bane er altid en oplevelse. Der er stejle stigninger med barske kurver, der krztver påpasselighed og en
god makker; dæmningen larrgs fjorden lindes næppe smuk-

kere her i landet, man kikker efter den telefonmast, hvor

at sidde, og efter skrænten, hvor rævene
holder til, og de tre steder, hvor man næsten altid ser rådyr.
Kom I fotografer. hvis I vil opleve både tog og natur.
musvågen plejer

Klokken er 9.'10. Jeg fløjter klar til indkørsel ved bonrnen og bliver som foreskrevet rangeret ind i spor 2. I spor 1
skulle tog 10 holde klar til afgang, men nr. 5 mangler. Den
holder stadig i kulgården. Belært af tidligere tiders problerner med vandtagning havde vi i Mariager sikret os såvel
brandhane som brandslange og så r'ar der intet vand den
dag. Med en halv times forsinkelse kom vi af sted med hah'
fulde vandtanke, som Falck fra Hobro derefter fyldte op ved
ankomsten til Handest. Bortset fra dette og et enkelt lille
uheld mere blev toggangen afviklet planmæssigt. Vi ønskede
på denne dag at præsentere så meget og forskelligt materiel
som muligt og havde derfor planlagt kørsel med både damp-

Åbningen al MHI.J uar en rigtig priuatbaneinduielse - med
Foto: E. Dalgaard Eriksen.
æresport.
lokomotiv, moton'ogne og skinnebus' På grund af en ustabil
brændstofpumpe måtte skinnebussen dog erstattes af en
rnotorvogn, idet der var risiko for motorstop. Hvis bussens
akkumulatorer havde været i stand til at starte den igen,
kunne det have gået, men de er totalt udslidte, og vi har
ingen andre, der er egnede. Har De for resten 1300 kr. formeget til et par nye? MHVJ har desr'ærre ikke.
Nå, tilbage til tog 10. For passagerer og tilskuere blev
ventetiden fordrevet på bedste måde af et særdeles velspillet
jernbaneorkester fra Ålborg. Også denne dag havde vi inviteret gæster - turistforeninger, rejsebureauer, gode venner fra
nær og fjern og samtlige jernbane- og modeljernbaneklubber
i hele landet. Mange kom, andre sendte lykønskninger vi
håber at se dem senere og til disse gæster havde vi indrettet
TFJ C 7 som receptionsvogn. Apropos C 7 - vognen har kun
bogstaver på den ene side. En eller anden venlig sjæl >>lånte<<
dem sidste år og >>glemte<( at opgive navn og adresse' Ligeledes har man >>lånt<< to af klapbordene i C 7! Hvis disse låntagere vidste, hvad den slags koster af ærgrelser, mispryd. arbejde og penge, så
Bortset fra det befandt vore gæster sig nu meget godt. Det
er for øvrigt ikke alene DSB, der har togstewardesser. Det har
MHVJ skam også. Kønne og kvikke Leni Bertelsen sørgede
godt for vore gæster og fik også solgt mange andelsbeviser til
byggefondet. Til daglig serveres ikke vin og kransekage, men
der sælges som regel is og pølser foruden andelsbeviser og
DJK bog nr. 26 om N'IHVJ's tilblivelseshistorie m' nr.
gode venners selskab går tiden godt' Hyggeligt f. eks. at
hr. Knud Løgstrup, giveren af ETJ SNI 1, E1'J E 1 og
C 1. og skomageren fra Ålborg, K. E' Nielsen, som tidligere
har gjort et stort arbejde med, og mange flere - og fru Vejlgård i Handest. Ligegyldigt hvornår vi kommer, hvor manpJe
vi er, og hvor snavsede vi er: >>I skal lige ind og have en kop

I

nrøde

kaffe!<<

>>Pigen er
fjers<<

seksten maskinen er sexti
F

22

og f øreren femoghalu-

(Leni Bertelsen og Adolf Andersen).
oto

: P.

T homassen

(

den strik ) .

Kristi Himmelfartsdag scrverede fru Vejlgård

sårnænd

:ebleskiver til både togpersonale og passagerer! Hr' Vejlgård
serverer mink, hvis nogen skulle foretrække det. I Handest er
vi da også leveringsdygtige i selvfangede fisk fra vor e6Jen
bæk. Fru Inga Borup i Vester Tørslev har hundehvalpe, og
frugt kan De selvfølgelig få ved trinbrættet Frugtplal)tagen.
Jo, jo, MHVJ er et alsidigt foretagende'
Tilbage til emnet og Mariager med tog 11. Jeg styrter over
til den skinnebus, der er blevet til en motorvogn. Har De for
resten ikke 1300 kr. til et par nye akkumulatorer til bussen?
Nå - nå, nej. Vi skulle køre særtog til Vester Tørslev for afsætning af fotografer, der ville fotografere tog 14 på stræk-

ningen) der b1'der på mange virkelig gode fotosteder. Er der
for øvrigt ikke en eller anden, der kunne sende et par strækningsbilleder? \/i andre fik jo ikke chancen.
Tog 14 passerer - såvel Vester Tørslev som Handest var
togfølgestationer den dag og så tilbage til Mariager for at
gøre klar til motorsærtoget til Fårup, hvor DJK-medlemmerne skulle nå forbindelsen til Sjælland. En halv times kaffepause og så tilbage til Handest, hvor vi krydsede tog 16.
M 1210 blev sat bag på tog 17, hvorefter turen gik til Randers med APB M 1 + CXM. Hjem til en kop te, lidt snak
og et brusebad. Jeg sov roligt den nat. Det havde r'æret
spændende og herlige, men trættende dage. Vi kom i gang Dvrholm.
vi kom godt i gang.

For- og efterspil
Den 30. november 1969 r'ar også en af de gode dage i
MHVJ's historie. Den dag mødtes byrådet, MHVJ's driftsledelse, B. Wilcke og H. Thorkil-Jensen fra bestyrelsen og
Koch og Fox Maule fra Maribo. Anledningen: Samarbejdsmøde i forbindelse med underskrivelse af kontrakten mellem
Mariager kommune og DJK om driften af MHVJ. Banen

Passagertallet har vzeret støt stigende med 350 rejsende på
en dag som det foreløbige maksimum. Indtægterne stiger også salget af bl,ggefondsandele går stØt. Indtægterne er dog
langt fra store nok endnu. Det er en dyr bane at køre på.
Alene maskinen koster ca. .100 kr. pr. køredag, så der skal
mange penge ind; men vi er optimister, og endnu tyder intet

på, at vi ikke også har grund

Nu kunne vi da vist godt holde juleferie,

syntes

vi. Arbej-

2000 arbejdstimer på hoi'edrevision af maskinen. Arbejdet
foregik i fri luft; men svejse rør i frostvejr kunne de trods alt
ikke, og arbejdet kunne derfor først genoptages for alvor, da
det endelig i slutningen af marts lykkedes at få maskinen i
hus i Nørre Sundby. Den forsinkelse kunne ikke indhentes, og
det blev derfor ikke HV 3. der kom til at køre indvielsestoget;
men et par måneder til, så er den der.
Problemerne var så store, at der mere end en gang var
snak om at udsætte premieren, men det turde vi simpelt hen
ikke. Vi har haft aflysninger nok. Det store program for den
3. maj måtte selvsagt prøvekøres - og hvordan gik det så?
Vores lokomotivfører blev syg, så kun tog 10 kunne køres
med damp; skinnebussen drillede og måtte hentes hjem ude
fra strækningen, koblingspladerne på den ene moton'ogn blev
totalt ødelagt, og på den anden svigtede trykluftkompressoren. Godt, at Sundahl altid er optimist. Han syntes, det gik
meget godt!

Vi fik det heldigvis til at gå bedre den 3. maj, og siden
er det faktisk gået godt, så godt, at Sundahl allerede har
færdige planer for udvidelse af toggangen. Dygtig mand, ham.
Berthelsen og Bertelsen har også travlt. Den ene med annon-

cer, bøger, brochurer, plakater, turistforeninger og rejsebureauer og hvad ved jeg, og den anden med det nu altoverskygende problem: Hvordan og hvor skaffer vi den nødvendige spor- og r'ærkstedsplads?

det.

Dyrholm.
MARIAGER-HANDEST VETERANJERNBANE
BYGGEFOND

til

opførelse af remise eller vognskur
Vedtægt:

1. Fondets størrelse er 10,000,00 kr.
2. Beløbet er opdelt i andele å 10,00 kr,, d.v,s.
3.

der er ud-

stedt 10(X) stk, nummererede beviser med nr. 1-1000.
Andelene »sælges. til både medlemmer og ikke-medlemmer.

4.

Beløbene

lor .solgte" andele indsættes på særlig

bank-

konto.

5. Når

byggeriet

af remise eller

vognskur

er slut,

påbe-

gyndes tilbagebetaling af andelene således:

blev kørt igennem i SIt{ 1. Vi gav frokost i Fårup, og byrådet
kvitterede med kaffe i Mariager. En af forudsætningerne var
et forsikringstilbud fra A. Jessen & Co. på 1750 kr., hvilket
skal ses på baggrund af, at vi ca. tre måneder tidligere kun
havde et tilbud på 25.000 kr. og siden et på 8.000 kr.
det blev dog genoptaget den 3. januar, hvor FFJ N{ 1210 blev
kørt fra Ålborg til Fårup, hvorfra den så skulle hentes til
Mariager den 4. januar. Den kom først den 27. marts! Banen
var simpelt hen lukket af sne, og da sneen endelig forsvandt,
forsvandt også banen. Tre steder blev den undermineret af
smeltevand. Det medførte en uindhentelig forsinkelse af hele
forberedelsesarbejdet; husk på, at vi indtil da ikke havde
kunnet køre 6n meter, og at alt arbejde skul)e foregå i fri
luft. Lidt barske betingelser. Bedre var det ikke i Ålborg.
Arbejdet på H\r 3 gik også i stå. Hedetoft og Erik Jensen kan
præstere næsten det umulige. De to har foreløbig anYendt ca.

til at være

a) Der

udtrækkes hver den 1. marts og 1. september 50

andele.

b)

6.

lhændehaveren af de udtrukne andele iilbagebetales
andelens pålydende værdi + rente 5 0/o p. a. Ira andelens køb.
De udtrukne andele skal hæves senest 6 måneder efter
udtrækningen (31. aug. hhv. 28. (29.) febr.). Såfremt beløbet ikke er hævet senesl ouennævnte dato, tillalder
beløbet incl. renter MHVJ.

7. De udtrukne numre

bekendtgøres

i

.Jernbanen.

og

.MHVJ-nyt".

8.
9.

Administrationen af londet loreiages af MHVJ's driftsbestyrelse.
Driltsbestyreren lorestår .salg. af andelene.

10. Driltsbestyreren forestår udbetaling af udtrukne
som lremsendes

i

andele,

anbelalet brev.

Langå, den 21. marts 1970.
P. b. v.

B, Sundahl.

I april

nunrmeret af de t,vske forbundsbaners blad >>Rad und
findes en annonce, der sikkert kan interessere mange
af foreningens medlemmer, som stikker næsen mod syd i sommerferien.
Schiene<<

Annoncen indeholder følgende:
^A.MATE UR.FO TOGR.A,FEN

Wir wissen von Ihrem Kdnnen!
Fotos aus allen Bereichen der Eisenbahn suchen wir
fiir unsere laufenden Publikationen.
Schreiben Sie uns bitte, oder senden Sie uns eine
Auswahl Ihrer letzten Aufnahmen (Nlindestformat
13

x 18 cm).
\/erdffenlichungen werden honoriert.
REDACTOR VERLAG G.m.b.h.
D-6 Frankfurt/NIain
Savignystrasse 4B

Vesttyskland

Philip Maschke.
23
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DANSKE STATSBANER

Drifb sdnråde

l(øbenhavn

Køber:havn, den 09.06.l-9T0.

Gyldig fra 1t.or.I97o.
F O 686 ophæves.

St: Kh. I(Ø. Ng.fa. Ar. Fh. Hr. Es. Ti.
Ar. Str. Lyntogshold (pers ekspl)
Ddo. Ddt: Gb. I(ø. Vops: Kh. I(Ø. Vognbelysningen lfj.
pa.

Top:p: Ifrr. Fa.
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OBERBAYERN
SCHWEIZ, ØSTRIG,
ITALI E N, FRAN KR I G,
eller til
S C H WARZWALD

- individuelt eller på selskabrejse,
Dette er Deres vogn på rejsen. . men hvis De ikke kan undvære Deres bil så..

ta' bilen med itoget
De sparer tid - sparer kræfter - sparer penge - sover mens Deres bil kører med toget,
og De undgår overfyldte motorveje.

Ptøv vort særtilbud
Auto - Traum - Express mellem Hamburg og Mrinchen
Exempel: 1 personbil uanset størrelse inklusive to passagerer fra Hamburg til Mrinchen,
koster 351 d. kr. (Sove- eller liggeplads ikke inkluderet)

2, klasse

Alle oplysninger om billetpriser og køreplaner til disse tog kan De få i de autoriserede
rejsebureauer og i automobilklubberne.
Vi ønsker Dem en god rejse

!

DEUTSCH E BUN DESBAH N
Generalvertretung frir Dånemark und Norwegen
Vester Farimagsgade 11472, København V.
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