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Et,,heldigt" lokomotivs historie,
Af O. J. Koch.

Mauge ting på denne jorcl har set d.agens
1ye mere eJ.Ier mindre velovervejet, og uden at
man har kunnet overslnre konsekvenserne heraf.
Itin tilblivelse blev inidlertid grundigt gen_
nendrøftet, inden mit udseeacle blev bestent på
en j.ngeniørs tegnebrædt. Jeg blev koastrueret
med et ganske bestent fornå1 for øje, nenlig
at slæbe kulvogne. Jeg blev langsont bygget op
oemmen ned to søstre på en fabrik i et frenuet
1and, hvor menneskene talte et sprog, jeg a1_
drig nåede at l_ære. Fin og nlmalet forlod jeg
fabrikken og blev sendt ud på en lang rejse
nordpå, til et 3.andrman kaldte Dannark. Jegi
blev stationeret på et gasværk rpå den anden
side af Valby Bakkex, og nit job bestod i at
s1æbe læsoede kulvogne fra Sydhavnen ti1 gas_
værkets retorter.

Ivtin bale var ikke lang, lnru ca. jr5 km.
Når nine vo6[e var læsset i havaen, kørte jeg
mellem Statsbanernes værksteiler på d.en ene si_
cle og snå kolonihaver på den anden. Jeg har
tit skevet ind på værksted.erne, hvor de store,
stolte eksprestogslokonotiver blev repareret,
men oftest glædede det nig at skue ud over ko-
lonihaverne, hvor jernbanens folk i deres fri-
tid gik og gravede i jord.en. Tit havde d.e også
deres børn med, og de kon løbende ned af have_
gangene for at se mig ase forbi, når de havd.e
hørt nig fIøjte enten ved Otto Busses vej e1-
1er ved Enghavevej. Min kvittering var en om-
gang sod ti1 cteres blege a-r.sigterl det var
godt jeg ikke kendte deres mødre, for det var
ikke en helt lille bal1e, der havde ventet mig
i eå tilfæIde !

Når jeg var konnet forbi Syd.krogen, et nin-
dre, skunmelt værkstedskvarter, skuIle jeg
krydse Enghavevej. Det var ikke altid et 1_ige

3-et job for de to aand, der sku1le 6lanfl6s f,r.4-
fikken for at lade nig pa66ere. Sær1igt sleot
var det i nyldretiderae, for beboerne i Sycl-
havns-kvarteret er 6om bekendt et folkefærd.
for sig, og de havde f..... ikke J-yst til at
vente på, at jeg skutle passere, når de kon
fra arbejile og skulle hjen til nLillemorn.

Efter at have pa66eret Enghavevej kørte
jeg langs DSB's godsforbindelsesspor helt ud,

til gasværket. Her har jeg mange gauge kørt
side om side ned storertunge godstogslokomo-
ti.ver, der hånIigt snøftede af nig. Længere
frenne krydsede jeg en anden gade ned. bomm€r

frekronergade hed den vist nok; når jeg var
komnet et stykke forbi den, kunne jeg på den
auden 6j.de af DSB's spor skimte en 1i1le remi-
se. Derovre har to andre lokonotiver holdt til,
sldst en 1i1Ie N-maskine, og jeg bar senere
hørt, at også den stadig er i l_ive.

Når jeg kom ud på gasværket, nåtte jeg yde

alt hvad. jeg havde i nig; jeg skulle op ad d.eu

lange ranpe ned kulvognene, og det var en hård
tørn. Senere fik mine søstre og jeg selskab af
en stor O-B-O naskine ( det blev sagt, at ilet
var dea største i Da.-ark) og err ES-naskine
fra DSB. Vi var aI]-e stolte af vores jobrfor
vi viclste, at København var meget afhæng"ig af
vores arbejde.

ØG nr.3 i Maribo, l7.maj 1970.
(Asger Bergh).

f mange år bestred vj. vores arbejd.e ti1
Basvarkets ledelses fulde tilfredshed, men den
dag skulle konme, hvor vi blev overflødige.
Gasværket skul1e nedlægges! Jeg fik bange anel_
ser, for hvad ekulle der så blive af nig? SkuI_
1e jeg l-ide den skæbne, at blive skåret i snå_
etykker af de gråaige skærebrændere? En dag
blev jeg så s1æbt væh, og jeg troede, at min
sidste time var konmet.

irten nej! Så gal.t sku1le det ikke gå denne
gaag. Jeg kon ti1 et gasværk i den anden end.e

af byen, hvor jeg atter fik 1ov at gøre gava
Bammen ned to mærkelige lokomotiver. De så ud.
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som om de havcle fået lagt en dyne over kedleo!
Her skuJ-J-e jeg ikke køre så langt necl kulvog-
nene, for vi kørte direkte fra havnen op på

rrmpen. Heroppe var der en fantastisk ud.sigtl
man kunne se ud over havnen med de store skibe,
og næsten lige aeclen for var der en stor remi-
6e, hvor der holilt nogle flotte røde vogue,
lyntog kaldte man den. Der kørte også nogle
andre nærkelige tog; de havde fuglebure på ta-
get, og så hverken brunmede el1er danpede de.

Men eu dag skete der noget i nit indre,
som man ikke ville reparere, fordi ilet forlød,
at også dette gasværk skulle nedlægges. Jeg
blev stillet incl bag i remisen, - godt gemt af
ve j en.

Så ea ilag kon d.er en he1 masse mennesker

med fotografiapparater dinglende på maven. De

skulle for sidste gang se et af lokomotiverne
aed irdyne., på køre op ad ralnpen. Så var det
altså rigtigt, at gasværket sku11e nedlægges.
Der var også nogle inde og se på nig, nen jeg
bed især mærke i to, for de så ind i mig, ban-
kede på mine ømne sted.er, kikkede neden und.er

nig, og gik med smilende ansigtsfoltler igen cle-

res vej. Jeg forstod intet!! Bvad var de Dr rr-
cle på?

Jeg fik clog 1ov at stå en tid. endnu, men

en dag blev jeg s1æbt over på østerport Stati-
on. Her fik jeg 1ov at stå sarnmen med en af de

uskønne rrdynerr- maskiner, og det varede ikke

1ænge før jeg kun-ne mærke rusten begynd.e at
gnave i nig.

Så skete d.er plud.selig noget! En bid.ende

kolcl vinterdag blev jeg trukket ind under en

stor kran af et grøtt spektaJ<e1værk. Eer btev
jeg viklet ind i ståtwirere, og largsomt be+

g-yndte det at knage i nig. PJ-udselig kunne jeg
ikke mærke sporene under mig længere, jeg svæ-

vede! En vidunderlig; fornennelse! Det varede
dog kun kort, for der blev skubbet en vogn med

spor ind. under nig, og den bJ-ev jeg blid.t sat
ned på. Mærke1igt, hvad skulle der nu tiI at
ske? Jeg blev surret godt fast til vognen, og

et par dage senere blev jeg koblet i.nd i et
godstog ned et brunnende uhyre foran. Jeg skul-
Ie ucl at rejse. Afsteil gik det med svimlende
fart; jeg var bange, for hver gang vi sku1J-e

under en bro, så det ikke ud ti1 at jeg sku11e

komme helskindet med uader, men det gik aIlige-
ve1 hver gang. Efter nogle dages forløb endte
rejsen i en by, ma:r kaldte Maribo. Eer koro jeg
atter en tur op i en kran, og ila mine egne

hjul igen kom i kontakt ned skinnerne, blev
jeg sIæbt over til- en reniee af et dieselloko-
motiv, der tiI forveksling lignede et marci-
panbrød. Evilket syn nødte mig, da portene ti1
remisen blev lukket op, og jeg kom inden for!
Fl-ere gamle lokomotiver, nymalede og flot putl-

sede! Skul1e samme lykke mon overgå mig?

Der var noget, der tydede på d.et. I{og1e

tl'>

fi
l:
(

'i,I
t

I

I

,4.'

ØG nr.3 med tog i

Merretskov,
17. maj 1970.
(Asger Bergh).



unge mennesker gik i gang med at reparere mit
syge indre, og snart føIte jeg nig frisk igen.
Men 6t af de unge mennesker, kendte jeg ikke
han? Jo, det var en af drengene fra koloniha-
verne, sj.kke stor han var blevet! Han fyrede
senere op i mig, og det var en skøn fornemmgf-
se atter at mærke varmen i sit indre. Jeg var
ude at køre en tur med haml mine nye ongivel-
ser var en fryd! Det var ikke længere fabrik-
ker og værksteder, men et dejligt tandskab med

marker, små vandløb og skove.

Jeg har fået at vide, at jeg au er rrmuse-

umsgenstandrt, hvad det så end er for noget!
I,len jeg ved da, at jeg skal trække ganls pgr.-
aonvogne med turister og feriegæster om sønda-

8€E.
En vidunderlig fornenmelse gennemstrømner

6n, når man føIer at yære konmet til ære og
værdighed.

Som De sikkert allerede har gættet, er det
DJK's lokonoti-v VG nr. Z's (øO rlr. t) Iivshi-
storie.

LØRDAG den 8. maj - SØNDAG den 9. maj Lg7t2
Udflugt med DJK-materiel (ltfU.f) over føIgend.e
strækninger:
IÅNGÅ-S I LKEBORG-BRANDE-GR I NDS TED-VARDE, o g

VARDE-NR.NEBEL-N][M] NDEGAB/ r e tur

Santlige sær- og arbejclstog fremføres (aed ea
enkelt uudtagelse) af loko HV nr. J og person-
vogne fra t'rariager-Ilandest VeterFn jernbane.

Planen for udflugten ser således ud:

togskifte ti1 tog L732 t afgang fra Herni_ng

kL. 17.o2 ( se i øvrigt nedenfor).
Sj.JJreborg . ank. k1. 18.oo
Iangå .. ank. kI. 19.14

Togenene oprangeres såIedes :

Loko HV 3 - ZE - MHVJ-hjælpevogn nr. 1 - 3 stk
MH[J-persoavogne: (vu.r c 25 - HIIJ c 25 - HHJ

C 29). ZE-vognen medfører reservevandforsyning,
hjælpevognen medfører ekstra kuJ- og nødvendigt
rærktøj.

TI I,S LUTN] NGSFORB IMEI"SER :

IøRDAG den 8. lllaj L97Lz

København H...(tog 17 -AROS). afg. k1. ?.o5
Roskilde...... ........ afg. k].. 7.26

],ØRDAG:

Iangå.
SiIkeborg
Brande

afg. kJ..

afg. k1.
afg. kI.
afg. k1.
ark. kI.

t3.L5
t4.25
t5J8
l?.40
19.oo

Grindsted
Varde ...

Toget fremføres
ti1 Varile.

SØNDAG:

som arbejdstog fra la.urbjerg

afg. kJ.. 8.oo
ank. kI. Lo.3o
Nr.Nebel - Ny-

afg. k1. l-1.5o
ank. kI. 12.3o

Varde .. (arbejdstog)..
Nr. Nebel

Viclerebeforclring med skinnebus
nindegab/ retur.
Nr. Nebel ........ (særtog)..
Varde ......

Nykøbing FI. ......(tog.1o5).
Vordingborg .... .......
Næstved ...........(tcg 86a).
SIageJ.se

afg. 1c1. 5.48
afg. k]-. 5.12
af g. k] . 6.46
ank. k]-. 7.3o

Slage1se...... .. afg. kI. 8.o1

Århus

Iaagå

Rejsencle fra Fred.ericia og øst for
cler benytter DJK's,rgruppebillet'i,

LilLebæ1t,
foretager

afg. kJ-. lo.o3
afg. k1. 1o.42
ank. kl. 1L.59

afg. kI. LZ.oJ

ank. k1. ]-'2.19

5
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SøNDAG den 9. uaj 1971 (U.rnunrJsn):

Eerning ....(tog1?r2). afg. k'l .
Vejle .....togskifte .. ank. LI.
Vej1e ............(tog 1o/8). afg. k]..
Fredericia .. . . .. . . .. .. ank. kl-.
Odgnse ...................... åDk. kI.
Korsør .... . .... . ank. kf-.
Korsør ...........(to8 Io78). afg. k1.
Slagelse ............ .. aD.h. kJ-.

København E. .. .. ark. k.]-.

Tog 1o/8 standser ej i Roskilde. Rejsende tiJ-
Roskilde, Næstved, Vordingborg og Nykøbing FI.
benytter tog 1o85 fra Korsør afg. 2t.392

Korsør ...........(tog 1o85). afg. k1o 2L.19

Ringsted ...... ........ åEko l<3-. 22.19

Medlemnerr der ønsker at tleltage helt e1-
ler delvis i udflugten efter Iangå, køber bit-
Iet i toget (F.eks. koster turen O""U"-r". *.-
bel retur kr. ]-or- )

Der viI blive udleveret særtogsanneldelser.

Deltagerne nå selv sørge for indkvartering
i VARDE, hvor der bI.a. findes føIgenile hotel-
ler:
IIOTEL VARDE,
Torvet J, SBoo Varde, TIf.: (o5) 22 OJ OO:

Enkelt værelee/u norgenmad: Ifu.28rlo - kl".39t-..

CENTRAIEOTET.T,ET ,
Torvet 8., 58oo Varde, TfI.: (o5) 22 02 llz
Erkelt væreIse,/u. morgenmadz Kt, 35t-.

EØJ§KOT '.HJEMI4ET,

Storegade J6, 58oo Vard.e, T1f.: (o5) ZZ 01 4O:

ErkeJ.t værelse/u.morgenmad,: I(r.2IrJo - kr.Jlr-.
De nævnte hoteller har telefouisk oplyst cte

nævnte priser, som DJK ikke hæfter for.

IEMÆ38!-!_

Dette er en udflugt i særk1asse. Den gennemfø-

res med DJK-Ioko og DJK-nateriel over s:mtlige
strækninger ( - Nr. Nebel - Nymindegab). - -
Og husk: Laurbjerg - Silkeborg - Brande -
Grindsted Bedlægges pr. 23. naj 1971.

B. Sundahl og P.O.R.

Foreningsnyt
Kont i ngen ter

Det har vist sig, at selv on giro-indbeta-
lingskort ti1 brug for kontingentindbetaling
for 1971 har været vedlagt tidsskriftet hele
to gange, er d.er adskillige medlemner (herun-

der en række af vore svenske med.lemmer) r der
ikke har modtaget et sådant. Sådanne medlemmer

kan rekvirere et erstatnings-girokort hos kas-
oereren ( se side 2) eller benytte et alninde-
ligt girokort (ned fornød.en påtegning om, at
indbetalingen gæ1der kontingentet). Dette Dum-

mer af lrJernbanen', er det sidste, der ud.sendes

til nedlenmer, d.er ikke b;r betalt kontingent
inden den 1. april 1!/1.

Rubrikken
fortsættes side 1O.

L7.oZ
]..8.2,

18.28
18.45

L9.32

21.25

2L.74

2L.49

22.56

Ringsted .........(tog LL?9).
Næstved.

Vordingborg o.. r

Nykøbing F1. ................

afg. k1. 22.26

aak. kl. 22.43

ank. kI. 23.o1

ank. k1. 23.?L

Ringsted .........(tog 1c85). afg. kI. 22.2o

Roskilde ... . . . .. . .. ... årk. kJ. 22.52

oplysninger om andre tilslutningsforbindelser
- se TOGPIÅN og DANMARKS REJSEFORBINDELSER.

Pris for deltagelse:

fra København/ Roskil-de,/ Næstvedr/

Vorilingborg,/ ttytøUing FI. .. . . .. kr.
fra Odense...... .. kr.
fra Fredericia ....... .. kr.
fra Århus .. kr.
fra Lang,å./ retur Langå e1I. Banders. kr.

9o t-
7o r-
6o r-
45 r'
4o, -

TILI,IELDELSE sker ved senest MANDAG d. 25. apri]
L97l at inclbetale nævnte beløb på postgirokon-
to 11 l-o o6, adresseret ti1;

Dansk Jernbane-K1ub,
UdfJ-ugtsafdeJ-ingen,

Alsvej 4Brlr.3r?t
297o Hørsho1m.

Kvj-tteringskuponen, der skal nedbringes, ombyt-
tes med kontrolbillet i toget (AROS), Dog vi1
rejsende fra Nykøbing Fl. rVordingborg og Næst-
ved få deres billetter tilsendt ved rettidig
indbetaling.

Vi beder oE, at medl-emnerne overholder den
nævnte tildeld.ingsfrist. Ud.flugten annonceres
i så god tid, at vi ned sindsro viI opkræve

kr. 5r- af efternøIerne, der bor øst for Store-
bæ1t.
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DJK's bogserie
Af de hidtil udsendte bøger kan løl-
gende leveres, sålænge lager haves:
J. Fortegnelse over danske jernbaners

motornateriel, 2. de1. (forsøgsvog-
ne, skinnebusmateriel m.v. .. kr.llroo

5. Nakskov-Rød.by Jernbane ...... kr.12roo
9. Vejle-Give JernbaD€ r o ....... kr.l2roo

Io. Kolding-Egtved Jernbane ........... kr.Ilroo
1I. Nakskov-Kragenæs Jernbane ... kr.l2roo
13. Vodskov-Østervrå Banen ............ kr.l4roo
14. U3øriIrg-ÅIbrk og Hirtshalsbanen

t9z5 - L965 . .... kr.r2loo
16. Eelsingør-Eornbæk-Gil1e1eje Banen.. kr.lproo
17. Lyngby-Vedbælc Jernbane ...... kr.2l,oo
18. Maribo-Torrig Jernbane kr.lJroo
2o. Køge-Ringsted Jernbane k:..JZroo
2]-. fr,ørve-Værslev Jernbene (2.udgave).. kr.2oroo
22. Danske Jernbaners Motornateriel ... kr.2oroo
2). Hjørring-Hørby Banen ...... .. kr.2oroo
24. Maribo-Bandhofuo Jernbane

1859 - t959 . .... kr.2o,oo
2). Horsens-Juelsminde Jernban€ o.o.... kr.2lroo
25. Fra I"IFVJ tiI MIIVJ: Mariager- Handest

Veteranjernbane . kr. )roo
27.
28.

29. Haderslev Ants Jernbaner II:
Becherer bygger videre .. .... ... ...

Gribskovbanen 1B8o - 1924 ... kr.48roo
Eaclerslev Amts Jernbaner f:
Dr. Iulauves bane . kr.4o, oo

kr.4o , oo

Bøgerne kan erhverves ved indbetaling af oven-
nævnte beløb + porto ( kr. orJO pr. publikatioa
- for nr. 16 , L7, 20 og 2? - 2) dog, kr. Ir5O pr.
pubtikatioo) på postgirokonto 5 ?, 9+, adresseret
til P.Ihomassen, Strandvejen 2o1-, 2!OO EeJ-Ierup.

Ved. køb af tre bøger - eller flere - er portoen
ial.t kr.2roo.

Jrn Jtio6cntlnun li[ [ct[ingor.

!!n ldfCE& &5r

{

.,Å

EN PERLE
FOR ALLE

JERNBANEINTERESSEREDE

Deres bogsamling om gamle iernbaner er ganske
enkelt ikke komplet, uden denne faksimile-udgave
af en charmerende tog-guide fra det herrens år
18O4 Foruden gamle køreplaner, kort og tog-
takster med priser i skilling og rigsdaler, Inde-
holder den en causerende beretning om alle de
seværdigheder, den togreisende på Nordbanen
kunne iagttage i hine tider, samt en samling på
26 stk. hidtil ukendte træsnit af fin kunstnerisk
slandard.
Bogen der er på 48 sider er trykt på fornemt pa-
pir i format A4 (ca. 20X30 cm ) i begrænset
oplag

Kr. 42,50
Da vi erfaringsmæssigt ved, at de fleste med-
lemmer ikke nænner at klippe i deres blad, har
vi undladt den sædvanlige bestillingsseddel. I

stedet beder vi interesserede bestille bogen pr.
brev eller telefonisk.
Ved lorudbetaling sendes bogen portofrit. lndbe-
taling kan ske med check, eller på giro 95999
Pr. postopkrævning er opkrævningsgebyret kr.
2,60.

Med venlig hilsen

FORLAGET WEJP & MAGNUSSEN
Kongevej 85, 3000 Helsingør.
Tlf. (03) 21 11 40. Giro 95 999

HADERSLEV AMTS
JERNBANER II
,,Becherer bygger videre"
Af Birger Wilcke,
115 sider og
ca. 7o illustrationer.

Bestil den nu i dag.Kr.rll,50(inkl.
MOMS og porto) indsættes på
postgiro 6 73 94, P.Thomassen,
Strandvejen 201, 2900 Hellerup.

t



DRIFTSREGNSKAB f or 1970
===================================================UDGIFTER

0mkostninx^skonto:
Porto, teler'on m.v............. 1.O57 r44
Kontoromkostninger 982 r95
Bl-adet m/porto 28.223 r54
+ annoncer........ 3.L46,67 25.A75 r97
Møder, fj-1m etc................... 3"027 r-
Re j ser, repræsentation.... .. 757 ,2O
Kontingenter........ 18O r-
Renter af kassekredit........ 1.652 r28
FiIm om I{BJts 100 års jub._W_
Forlaget: Udgivelsesomk. 58.523 r26
+ Iager 1l/12-69.. 40.000,-
+ lager )t/tz-1o- 40. oOC, -
UCf]ugterne: Særtog m.v. ial-t............

i,lirs eums t oSet l.{aribo-Bandho l-m :

Rejsegodtgøre1ser.. 357 r2o
KuI og ol-ie.......... 7.866 r25
Rengøring af vogne.. 919149
Vedligeholdel-se...... 1.5L7 r22
Iraf ikf orsikr.1ng.... 97a,48
Særtogsornkostninger............ l. 237, a9
Reglementer, adminlstrat. 1.944r69
Repræsentatiorr,............!....!.. 835 r-
Annoncer, brochurel. n.v. 2.912 1l-6
Diverse omkostninger.......... 9O7,25

i'iariager-Handest Veteran j ernbane :

Rej segcdtgøre1ser.. 240 r9o
KuI o-q o1ie.......... LO.5l-1r59
Vedligehol-del-se...... 1.712 r54
Traf 1kf orsikri-n5.... f . 801 , -
S:'rtogsomkostninger............ 4.938 r1o
Ad.mrnlstration m. v. ............ 1.049,87
Repræsentation........ 464,-
Annoncer:, brochurer............ L.719 r87
Diverse omkostninqer........... 685,8l
Re s taureringsafd el- inge n:
Maribo:
Damploko ØSJS. 2.. 2726 rl-l
Damploko IJ. 19.... 2358,35
El--an1-æg m. v....... lO39 ,12
El--forbrug 2 år.. 1069,-

2 .4OO ; o2
lOO,-
16l- rg4

67 r59
5. 619 , 48
t. o18,48

L9.475,64

23.147 ,7c

Værktøj 392 rll
Material-er............ 512 r67
Opvarmning............ 1O43, 41
Lokal-eafskrlvn. 1000r-
Re j segodtgørel-ser 640 15o
Salg af g1.mat. -680r4o
Kl- | borg: Rep. 85 220l- ,3o
Værktø j 37O r\4
El-f orbr.r9............ 88 r 58
Salg af gI.mat. -260,-

10. 120, 89

København z K.564
Oclense: Qa.L111....
Ve jl-e: YY}J.C.21
Mariager: se specifikat.
F,{ltrES: 'Fragter...

Forsikringe,r.......... 1. 084, 3o
Remlselej e/Th......._f2_9.:_ ?2.142,7o

IAIT ti1 modsat side midtfor 204.118118

INDT,!GIER

Konti-ngentkoqto:
109 indrneldeLser a 5 t- 545 r-
987 kontingenter " 35r- 3+.54rr-
]J8 kontin3enter rt 25t- 1.+50,-

18.54O ,-
- uaf regnede dif f erencer_!!Qr;_ 18.400, -
Sal-g fra For]aget t1I :

Medl-emmer 48.135,6o
Publikum i MEJ-tog 5.025196
Publikum i MHVJ-toS........ 1.921,38
Annoncer i Ii{HVJ-bogen.... 1.4OOr-
Bogtilskud fra Scandia l-.000,- 6l-.482194

Udflugterne : Bruttoindtæ9t............,. 47 .283 r5o

Museurnstoget Maribo-Bandhol-rn :

Billetsalg ti1 plantog 16.408r25
Grupaerejser m/plantog 2.606r47
Særtogsrejser.......... \1,.+57 r47
Særtog for fllmoptagelse 1.500,-
Reklameplads 1 kupeer.... f 90, - 12 .172 ,L9

l,lariager-Handest Veteran j ernbane :

B1lletsa1g ti1 plantog 11.852r5o
Lokale særtog...... 982,-
Særtog, fremmede baner 8.888,45 21.722r95

liCraJ til- forenlngen:
Tuborg-tr'ondet.......... 10.000r-
Marrbc kornmune.... 3OO,-
Medl-enner 4.816,15 l-r.l-15r75

Bii-notægter: Bankrenter.................... 7lr2L

ARETS INDTÆGTER . . 2t8.269 ,54

2A4.1l-8,18

= ARETS OVERSKUD -2.659125
===========

Specifikatj.on af restaureri-ng/Mariager:

'.t6.J8J , )!

58.523,26

45.733,65

- ARETS UDGIFTER

ReservedeLe m.v......... 2.626 r8+
+ lager 3t/L2-69........ 5.500,-
- lager 3t/12-7o........ 2.OoO,- 6,t26r84
Mal-ervarer................ ...... I .384 rl-o
Værktøj m.v........... 410,o!
Salg af gamle materialer............-l- .3Ol ,51
Overf ørt t11 modsat side............ 6.61-9 .48



AKTIVER

Kas s ebeho1dning......

Postgiro 153830......
Postgiro 111-006......

Debitorer og mel1emregninger....

Beholdninger.:
Bøger, postkort m.v. 40.000,-
Ku1 og ol-ie.................. L.000r-
Værktøj og inventar.. 6.000,-
Reservede1e.................. 2.000.-

Hensat tiL senere driftsår
vedrørende l-okalelndretning
i remisen i- Maribo i 1969..............

Ruflende materlel:
:- ) terrolan. 3l/t2-69 l,24.641,97
2) Årets anskaffefser:

Svovl s yre tankvo gn
DSB o7o8oo9-8........ l_.150, -

Go dsvogn
DSB Hj 317l-l-................ 1).2,5o
(uuv; hjælpevogn 1)

Hvid godsvogn
DSB Ivk 2O262.............. 100,-

t26.006 ,47
Baneareal ved Handest...................... 2.727 r76

København i marts 1971.

_M11!l!_

Bestyrelsen:

S T A T U S pr. 31. december I 9 7 0

797,11

10.168,o8
7 .423 ,59

7.t95,15

PASS]VER

tr'orudbetalte kontingenter........ L3.775 r-
Byggef ond f or MFIVJ-remise...... ., 3.740 r-
Bankkassekredit...... l-4.737 ,84
Restgæ1d vedrørende:

SNNB-motorvogne...... 1. 000, -
DSB/OHJ K.564......-_l.lOO,-_ 4.7OOr-

Diverse medlemmer 4.176184
ØvrLge kreditorer................ 13.329 ,9+
Nettoformue:

pr. 1L/t2-69...... t17.599 r31
årets overskud 12.659,2, l-50.258156

49 . ooo, -

5. 000, -

204. 118, 18

B]RGER WIICKE
Formand

ERIK B. JO}ISEN
Næstformand

P. O. ROSENØR],I I]OGEI]S BRUTJN

Sekretær Ka sserer
O. THOBK]I-JE}ISNN STIG THOKE-JENSENEØRGE CHORFITZEN H.

OvenståenCe driftsregnskab og statusopgørelse har vi fundet i overensstenmelse med
forenin3ens bøger og bilag, som vi har revj-deret. Kasse- og gi-robenolCningernc har
vi konstateret. -Beholdnins.erne af bøger, postkort, kuI, o11e, værktøj, inventar og
reservedele er opgjort af' bestyrel_sen.

København, d en 1! . niLrrts 19 70.

SIr-EN BIENDSTRUP BENT IBHOIT
Revisor Revisor

I tilknytning til- Dansk Jernbane-Kl-ubs tiende årsregnskab - som ses ovenfor disse
1i-nier - følger med næste nummer af ftJernbanenrt vort første ?'ti-års-regnskabrt.
I en tld hvor kortperiodiske regnskaber er et nyttigt og populært redskab, vil-Ie det
måske engang imeflem være sundt at se tj-ngene i det perspekti-v som kun et langperlodisk
regnskab kan give. Samtidig roerl en oversigt over udviklingen gennem årene, vi-1 hoved-
tal-l-ene bl-ive renset for lkke-kontante resultatpåvirkninger fra lagerforskydninger m.v.
således at den reel-l-e indtjeni-ng og anvendelse af forenlngens egne og Iånte mldLer vil-
fremtræde så kl_art som forhol_dene muliggør. ( t't. nruun )



Af lysning !

Utlflugten med H-&askine i Sønderjylland m.

vo - son annonceret i trJernbanen'r, nr. !/lt -
side 15 - nå desværre aflyses. Den sidste i
drift værende H-maskiue, nr. BOO, viste sig at
være i så dårlig stand, at den ikke kunne ind-
lemrnes i truclflugts-maskinparkenrt (rrJernbanenrr,

nr. 2/?l - side 5). nt projekt - rned kørseI
med Q-naskine fra Røilekro til Åbenrå og retur
over Vojens ti1 lladerslev (samt busrundtur i
Ead.erslev Ants Jernbaners opland) - viste sig
at være så kostbart, at det ikke var rimeligt
at iværksætte på indeværende ticlspunlct - ikke
nindst den ikke ganske billige udflugt i week-

enden 8./9. mai taget i betragtning. Bestyrel-
sen vil dog arbejde videre med dette projekt
ti1 efteråret - eventuelt samnenkoblet ned

kørse1 Assens-Tomnerup - afventeude Statsbaner-
nes stillingtagen ti1 forenirrgens frerntidige
kørsel på godsbaner. 

EBJ.

Litra H. Nr. 78e-800.

Af holdte generalforsamlinger.

På de to ekstraordinære generalforsamLj.n-

ger, der blev afholdt heuholdsvis 2I. februar
og 21. marts, blev cle af bestyrelsen foreslåe-
de ændringer i foreningens love § I oS § 4
vedtaget. Ved d.en første ekstraordinære gene-

ralforsamling stente 17 fot ændringerue og 2

inod. Afstemningen ved den anden ekstraordinæ-

re generalforsanling vister at a1le fremnødte

gik ind for ændringerne, idet aIle l-9 stemte

for.
EBJ.

Kommende moder
og udflugter

Ordi nær generalforsaml ing
Sønclag den 2J. april kI. 11.oo afholdes

ordiuær generalforsamling i ltKarnappenrr,

Niels Eemningsens Gade 1o, underetagen, lllJ
København K.

Dagsorden
1. VaIg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksonhed i

det forløbne år og oplysning on p1a-

nerne for tlet konmende år.

J. Goclkendelse af det reviderede årsregn-
skab, der fincles På side B og side 9 i
ilette nunner af rrJernbanenrr.

4. Faetsættelse af kontingent og optagel-
sesgebyr for året l9?2.
Bestyrelseas forslag:
Kontingentet uforandret.(se side 2).

5. Valg af medleumer til bestyrelseD Btovo

Følgentle medlemner af bestyrelsen m.v.
er på YaIg:
Birger Wilcke (fornanct)t

Erik B. Jonsent

Mogens Bruunt

Stig Thoke-Jensen.

Poul- Skebye Rasmussen (suppleant),

B.K. Ibholt (revisor) og

Th. Ring Eanseu (revisorsuppleant).

Santlige ovenfor nævnte er villige ti1
genvalg.

5. Indko.re forslag.
/. Eventuelt.

Opnærksornheden henledes på, at forslag til
valg af bestyrelsesnedlemnrer m.Y. og ti1 pu:&-

terne 6 og ? på dagsordenen skal være forman-

den i hænde senest den IL. april 1971.

Bestyrelsea havde ikke - ved fristens ud-
Iøb - den 14. marts 1971 nodtaget nogle for-
sIag, der ønskedes bekendtgjort for ned.lemmer-

ne inden generalforsamlingen.

København, i narts 197I.

10
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Lørdag den 8. naj og søndag clen 9. naj:
Udflugt necl EV nr. J og MEVJ-nateriel over
f ølgend.e strækninger :

rÅNGÅ-s r il{EBoRG-BMNDE-GR rNDs rED-vaRDE r

VARDE-NR. NEBEL-NII4INDEGAB,/ retur og

VARDE-S KJERN-EERNING-S I ],KEBORG-IÅNGÅ-RANDERS .
( Se progranmet for uilflugteu side 5 og 5 ).

M H V'I MARIAGER-HANDEST
L=-J VETERANJERNBANE

Mødereferat.
Lørdag tlen 11. marts afholcltes der general-

forsamling i såve1 DJK's Nord.jyske afdeling son
i Mariager-Eaud,est Veteranjernbane o

S.P. Laurseu bød. vellcommen tiI de ca. 4o
frennødte, idet der var indkaldt til parallelt
forløbende generalforsaml-inger i såvel Dansk
Jernbane-Ktubs nordjyske afdeling som i Maria-
ger-Eandest Veteranjernbane. Til dirigent for
begge generalforsamlinger valgtes S. Thostrup-
Christensen.

f beretningen for lplo, MflVJ's første e-
gentlige driftsår, henviste driftsbestyrer B.
Sundahl tiI de i trJernbanenrt nr. 5/197o bragte
oplysninger af mere statistisk karakter. Om
den konmende sæson oplystes, at billetprisen
ville forblive uændret, og Inan håbede, at den
nye køreplan med forøgede variationsmulighecier
for de rejsende sa&men ned PR-gruppens virk-
somhed vi1le tilføre banen flere rejsende og
d.ermed forøgede indtægter. Det driftsklare ma-
teriel ti.1 personbeford.ringen omfattede for
øjeblikket damplokomotiv EV rL:^. 3 sant J - 4
vogne. Ti1 sæsonen skuIle yderligere 2 notor-
vogne være istandsatte. Dea store I. k1. bog-
gievogn nred tagrytter, der i flere år har hen-
stået i Mariager og tjent som loglvogn, er o-
verdraget tj-I Jernbanemuseet.

På Mariager station er arbejdet ned onbyg-
ning af lokaleforholdene i fuld gang. Der ind-
rettes kontor ti1 betjening af publikum ud nod
pemonen. Det tilstødend.e store rum indrettes
til overnatningsrum for 4 - ! personer. LJ.ge-
ledes indrettes det tidligere kontor ud. rnod
gården ti1 overnatningsrum for 2 personer. I
a1l-e rum opsættes fjernvarmeradiatorer. Der
vi1 ongåencie blive taget fat på opføre1se af
en interimistisk, eternitdækket remise, der
kan yde lokomotivet fornøden beskyttelse j. de
perioder, d.et er stationeret i Mariager. Der
viI såleiles blive indgivet en annodning tiI
Mariager kommune om at få anvist et egnet sted.,
efter d.riftsudvalgets opfattelse helst i l"lari-
ager. Driftsbestyreren opfordrecle kraftigt ned-
lemmerne ti1 at tage aktivt de1 i arbejdet med
opførelsen af remisen; d.et skyldte man d.e med.-
Ienmelr der havde anvendt så mange arbejdsti-
ner på lokomotivets istandsætteIse. Beretnin-
gen godkendtes.

Kassereren gennengik banens regnskab, af
hvis poster især kan nævnes uclgiften tiJ- ku1
med kr. 9.5oo sant billetindtægten ned kr.
24.ooo. Selve clri.ften havd.e givet et såre be-
skedent overskud, men med.tages restaurerings-
udgifterne, andrager underskuddet kr. 4.5oo.
Regnskabet toges ti1 eftere'rning.

TiI driftsbestyrer genvalgtes B. Sundahl.
Som medlem af samarbejdsudvalget genvalgtes

K. Vahl og nyvalgtes E.J. Fredberg, idet Ee-
detoft ikke havd.e ønsket genvalg.

På dagsortlenen var anført en principiel
drøftelse af en evt. sanmenslutnj-ng af MEVJ og
nordiiysk afdeling. S.P.f,aurse[ naaede til for-
sigtighed i clette spørgsnåI, b1.a. utl fra ju-
ridiske betragtninger. Eventuelle interessere-
de medlenmer henvistes ti1 at udarbejde mere
konkrete pl-aner.

Mariager-Handest Yeteraniembane

KøREPLAN 1971
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OBS! Kører kun søn- & helligdage i
tiden fra 23. roaj til 2p. august L9?L.

Under eventuelt havde flere med.lemner or-
det. Dyrholm forelagde et forslag ti1 regula-
tiv for lqHVJ. Bland.t bestemmelser af mere aI-
nindelig karakter gav en bestenmelse om, at to
af tlriftsudvalgets nenige med.lemmer skuIle væI-
ges på den år1ige generalforsamling, anledning
ti1 drøftelse. Dyiholm motiverede besternmelsen
med ønsket om herved at give medl-ennerne stør-
re medindflyclelse og medansvar for tilrettelæg-
gelsen af arbejdet. Det var absolut nødvendigt
at få arbejdet delegeret ud; driftsbestyrelsen
kunne ikke aleae klare arbejdsbyrden, men måt-
te tilrettelægge arbejdet i hovedlinier. Der
nå nobiliseres mindst lo ansvarsbevidste og
tjenstvillige nedarhejdere, hvis marr udover
den forpligtelse, vi har påtaget os ved drif-
ten af veteranbanen, også skal have gIæde og
morskab ud af arbejdet. Der var dog stort fler-
tal blandt generalforsamlingens deltagere for
at bibeholde den nuværende ordning , hvorefter
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driftsbestyreren udfra faglige synspurJrter ud-
peger sit clrifsudvalg. Driftsbestyreren lovede
fortsat at forvalte sine såIedes tillagte trdik-
tatoriske" beføjelser ud fra strengt fagli.ge
synspunkter. Reg,ulativforslagets øvrige punh-
ter, hvori bI.a. driftshestyrerens og drifts-
udvalgets ansvar og kompetanceranmer er fast-
lagt gav ikke anledning ti1 bemærkninger.

Thostrup-Christensen redegjorde for PR-
gruppens planer, der dels omfattede udsendelse
af brochureroateriale, dels en soignering af om-
råd.et ved Handest station, hvor der i vogne,
placeret på sporstyldrer ved si-d.en af hovedspo-
ret, ind.rettes kiosk samt venterum og tørklo-
set for de rejsende. Endvj-d.ere eventuelt op-
stilling af en modeljernbane med møntindkast
samt udstilli-ng af forskelli-gt modelbanemate-
riel. For at skabe good-wilI i Liariager-omrii-
det kunne man endvid.ere tænke sig beboere af
egnens al-d.erdomshjem og institutioner invj.te-
ret på ture med veterantoget. Desud.en rede-
gjorde Thostrup-Christensen for planer om e-
tablering af en støtteforening for MHVJ, så-
ledes at enkeltpersoner, firmaer og institu-
tioner specielt i Mariagerområdet kunne yde
banen støtte i form af kontante nidl-er e11er
gennen arbejclsydelser i forbindelse med mate-
riellets vedligeholdelse 11.voo Planen vi1 bIi-
ve forelagt på et komnende samar,bejdsudvalgs-
møde.

Efter yderligere nogle indlæg, b1.a. om
faren ved at lave trcirkusI i forbindelse med
veterantoget og om det absolut nødvendige i at
lave rrcirkusir for at tiltrække rejsende, samt
indlæg med mell-emliggende standpunkter, slut-
tedes generalforsamlingen kl. ll.Jo.

Preben Bech.

ffi Hå-Medderetser
Det af driftsbestyreren udarbejdede sik-

kerhedsreglement, signalreglement og ranger-
reglement er godkendt ved skrivelse fra Til-
synet roed privatbanerne. Reglementerne vi1
snarest blive nangfoldiggjort og uddelt ti1
det tjenstgørende personale.

På forespørgseI oplyser E.J. Fredberg, at
der ti1 kursus i sikkerhedstjeneste har nelilt
sig 14 deltagere, medens der til kursus for
vordende motorførere har neldt dig 1o deltage-
I€.

Kassgr.s3..r K.VahIr er gIædestrålencle
vendt hjen fra hovedstaden nedbringende et
driftstilskud fra Dansk Jernba-ne-Klub's hoved-
kasse på kr. 2.ooo. Det nå desvæme konstate-
res, at d.er allerede er dj_sponeret over hver
en øre, dels ti1 indkøb af ku1 ti1 de første
driftsdage, dels ti1 ind.køb af bygningsmateri-
aler ved ombygningen på rvtariager station og
dele ti1 clækuing af kassererens ud.1æg i for-
bindelse ned allerede foretagne indkøb.

Nordiyske aldeling.
Møderef erat.

Som nævnt audetsteds i bladet afhold.tes
der generalforsamling i DJK's Nordjyske afde-
ling 1ørdag den 1J. marts.

Beretningen for afdelingens virksomhed
blev aflagt af S.P. Laursen, son omtalte tiI-
gangen af medlemmer i afdelingens område (JyI-
1and. nord for en linie me11em Horsens og
Skjern). Afdelingens aktiviteter havde del-s
bestået af de månedlige klubaftener på Hotel
Iangå, som gennemsnitlig havde semlet me]Iem
15 og 2o cleltagere pr. gang, og hvor man under
tvangfrie former snakkede jernbane, så films
- dels egne, dels udIånte fra statsbanerne,
fj.lmklubber o.Iign.. Den skepsis, d.er i star-
ten havde været overfor gennemførligheden af
et sådant Iøbende arrangement, var på Uaggrund.
af nu to års erfaringer helt iorsvund.et. End-
videre havde afdelingen den 1/1o holdt en ud-
flugt med besøg hos Hjørring itivatbaner og på
Svovlsyrefabrikken i Nørresundby - begge ste-
der var vi blevet nodtaget med en helt enestå-
ende imødekonmenhed - itdre nindst besøget i
Nørresundby, hvor vi blev befordret ti1 svovl-
syrefabrikken i en CP-vogn trukket af l4HVj's
netop restaurerede IIV 3t og hvor vi fik 1ov at
køre rundt på fabrikkens område med de to ?85
mm-sporede damplok, som i dagens anledning beg-
ge var fyret op, var en oplevelse af de helt
store. Ve1 var deltagerantallet, 2!, nok en
smule skuffende - på den anden side bidrog det
måske netop til den gode succes, idet ingån
trådte i vejen for hinanden - og turen havde
tla givet afdelingen et oberskud pe 92 kr. ! -Beretningen godkendtes 6nstemrnigt.

Det sanne gjaldt regnskabet, som balance-
rede med L.l?5r4o kr, og raed en kassebehold-
ning på 383J9 kr at overføre til næste regn-
skabsår. Afdelingsledelsen havde besl-uttet at
lade tilskuddet fra DJK's hovedkasse tilfal-de
llHVJ, således at afdelingens indtægter alene
hidhører fra uclflugtsoverskud, auktionsover-
skud, renter og gaver. Med. den større regel-
mæssighed, som nu rnå forventes i uclgivelsen afrrJernbanennr €r d.er grund tiI at antage, at af-
delingens største udgiftsposter, portoe kuver-
ter og duplikatorpapir, fremover viI undergå
en vis formindskelse.

Til afdelingens ledelse blev valgt S.P.
Laursen, Sv. Gade (begge genvalg) og John Arn-
strong Ped.ersen. TiI revisorer blev genvalgt
A. Maxen og Jø. Wessberg.

S.P.Ia.ursen.

Lokalaldelingen
Fyn - Sydiylland.

Afd.elingens næste nøde bliver TIRSDAG DEI{
27. APRIL, kI. 19.Jo, på "BØGELUNDT" EVIDSMIII-
DEVEJ, KOLD]NG.

Kolding Lokomotiv-Klub lover, at d.er vises
film fra jernbaner i ind- og ud1and.. Endvidere
viI der blive aflagt beretning fra DJK's ordi-
nære generalforsamling. Der vil blive serveret
kaffe.

Fra Odense søges en e1ler anden forn for
fæL1es befordriag etableret.
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Mødereferater

Møclet den 9. februar på Ind.ustripalæet i
Odense havde san]-et et pænt antal deltagere,
og på en forespørgseI blev det enstemni[t
fastslået, at denne form for medlemsmøder skul-
Ie fortsætte, og at det ligeledes fremover
sku1le ske i sanarbejde ned de tidligere nævn-
te foreninger.

Der var på nødet arrangeret en bogudstil-
l-ing, så medlennerne kunne orientere sig om
bvad der er frenne af bøger og tidsskri-fter
onhandlende jernbaner og sporvogne. Dog savne-
des her bøgerne fra DJK, d.er som bekenclt kun
forhandles nod forudbetaling, noget der ikke
undrer så få.

Efter en kop kaffe viste formanden for af-
tielingen nogle serier lysbilleder fra rurariager-
Fårup-Viborg Jernbane og fra tlen,del af banåu,
der nu køres på af I{EVJ, sa-mt en serie fra Tu-
nesiens jernbaner.

Den år1ige generalforsa-roling blev afholdt
den 9.marts på Industripalæet Å Odenserog den
blev indledt af formanden, der beklagede, at
dagsordenen m.v. ikke havde været offentlig-
gjort i rrJernbanenrr, og at dette var på grund
af brevforsinkelser til reda-ictionen, hvorfor
nan ikke kunue laste denne herfor.

Der foretoges nogle nyvalg til bestyrel-
senr idet et par af de hidtidige medlenner ikke
havde givet roøde eller på forhånd tilkendegi-
vet, at cie ikl<e viI1e fortsætte. Efter valgene
ser bestyrelsen ud. som fø1ger:

Formand: S.Thostrup-Christensen, Vedtofte.
Næstformandi E.G. Christiansen, Odense.
Sekretær og
kasserer : N. Chr. Lind, Næsby.

Arne Kirkeby, Odense.
E. Dalgaard-Eriksen, Vej1e.

Sidstnævnte som repræsentant for medlenner-
ue i Jy11and.

Valg af suppleant blev udskudt ti1 næste
møde, de:' finder sted i Kolding (se nedenfor),
idet rnan ønsked.e inclvalgt en repræsentant mere
for Syd,jyl1and.

Forud. for generalforsanlingen havd.e be-
styrelsen et møde med formændene m.f1. for O-
dense I"loalel Jernbane Klub og Kolding Lokomo-
tivklub ang. fortsat senarbejde on møder og
andre arrangementer, og der var enighecl om at
fortsætte ilette sanarbejde og b1.a. søge ti1-
rettelagt et par møder mere i Jylland, evt.
foruden i Vejle et i Vojeas, Eaderslev e1ler
sydligere.

Som medlem i DJK's udvided.e bestyrelse (i
henholci til Iovændringen, der nu er vedtaget
på første ekstraordinære generalforsamling og
forventes at blive det ved den anden og sid-
ste) valgtes formanden og som suppleant E. Dal-
gaarcl-Eriksen, Ve j1e.

Under en efterfølgende diskussion blev der
aævnt, at maa havde set hen ti1 en liclt større
ændring af ,rJernbanentr s inithold, hvor man men-
te oplysninger om DSB's vognpark og litrerin-
gen af sa-rnme optog l-idt for negen p1ads. Man
havde gerne set, at der blev bragt aktuelle op-
lysninger om f.eks., hvor man endnu i aærmeste
udland kan se da-npdrift, og det blev nævnt, at
clette bl-.a. kunne ses i Syd-Tysklancl - hvail

der senere blev ført beviser for, id.et semme
medlem viste filn fra Moselclaleir og Saarbrtr-
cken optaget så sent som i decenber L9?o.

Under en omtale af MHVJ's konnende sæson
blev clet oplyst, at der and.etsteds sysles med
planer om oprettelse af en rrVeteranbanens Støt-
teforeningtr ned det fornåI at skaffe niiller og
nuligheder for repræsentation af bestemte vog-
ne og udførelse af visse audre arbejder ti1
gavn for banen, og ideen vakte betydelig in-
teresse.

Aftenen sluttede med filn og en gang rtJern-
bane-snakrr.

Forsåviilt der i afdelingen er medlenmerr
der kunne tærke sig at gøre tjeneste ved MHVJ
som togbetjent eI1er på stationerne, henledes
opmærksonheden på, at der for at man kan komme
i betragtning, kræves kendskab ti1 sikkerheds-
bestenmelserne, og at d.er skal afIægges eD
prøve for at blive godkendt. Er der tilslut-
ning, vi1 der evt. kunne igangsættes et teore-
tisk kursus ber på fyn eller i Sydjylland.
Dette kursus vi1 kunne klares på nogle aftener.
Den teoretiske prøve afIægges for tidligere di-
rektør ved RHJ, hr. Justesen, og den praktiske
de1 af op1æringen sker på IaEVJ på et par søu-
dage, hvor der køres indøvningstog.

Eenvendelse ang. ovenstående sker til- 1o-
kalaf delingens f ormand.

S. Th.- Chr.

JJ(l,5eumøtoget

Den 1o. sæson står for døren. Trafikkea
starter i år samti<iig ned. den rrofficiellerr som-

uerkøreplans start, nenlig søndag ilen 21. naj
- sidste trafikdag bliver søndag den 19. sep-
tember. Endvj.dere køres der på lørdage fra 25.
juni tiI 7o augustl

Bortset fra en mindre justeriag vi1 køre-
planen blive son i 197o.

( fortsættes )
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Iuledlenmer, der øasker at forrette tjeneste
ved trafikkeus afvikling, bedes nelde sig nu.

Tjeneste ved banen er åben for aIle medlem-
Derr- clog skal lokonotivførere, fyrbøderel tog-
førere, la.gerledere og bremsere være godkendt.
Tjenesten onfatter også petcmsstre, togbetjente
og postkortsæIgere foruden mnndskab ti1 vedli-
geholdelse af rullende materiel m.v. Vi har
hårdt brug for arbejdskraft, også inden sæso-
nens begynd.else, hvor cler arbejdes i de komnen-
de week-eader.

Tilneldelse bedee foretaget på et åbent
brevkort, der skal indeholcle følgende oplysnin-
8er:
Afsenderens nayn:
Afsendereus adresseS .......... ....,...
Afsenderens evt. telefonnumm€rt oo,..........
Afsenderens personanunmer: ...................
Afseaderens medlemsnunruer! oor.
Ønsker at gøre tjeneste son: . . . . .. .. ..
Jeg kan følgende datoers ooor................
Ear gjort tjeneste ved l4useumstoget som:

...... .......... år! ooooor

Kortene seudes tiI:
DRIFTSUDVALGET,

c/o G. Fox Mau1e,

Tårbæh straudvej 59 K,

2pJo Klanpeaborg.
De, der melder sig, vil i begyndelsen af

nqj nåned nodtage besked fra tlriftsudval-get,
når turlisterne foreligger. - Nærmere optysnia-
ger om transportmuligheder vi1 blive necldelt
seDere.

Der er overnatningsnuligheder i remisen i
Maribo for tjeaestegørende.

Ve1 nødt i Maribo!
G. Fox Maule.

n- ).
o I ' 'i§.:

BOGANMELDELSE

HADERSLEV ATilTS
JERNBANER I
,, Dr. Mauves baner"
Dansk Jernbane-Klub's publikation nr. 28,
144 sider, 5o delvis ukendte illustrationer af
stati.oner, nateriel m.m. Endvidere en fuldstæn-
clig reclegørelse over banernes forhistorie.
Bogen fremtræd.er i meget fin udføreIse.
Prj.s kr. 4oroo. Tilsendes ved henvend.else tiI
P. Thomassen, Strandvejen 2o1-, Z)oo He11erup,
ved indsend.eloe af beløbet + Ir5o kr. i forsen-
d,elsesporto. Giro 52.394.

Birger Wilckes første bog af i alt 4 on Ea-
dersl-ev Amtsbaner er intet miudre end en Suld-
grube af oplysnirg€rr

Kære venner siger nan gang på gans ti1 sig
selv under læsningen, sådan skal deu bog skri-
v€s - intet miudre. Vi har fået en virkelig
jernbaaeforfatter i Dannarkr og yi kender ikke
hans mage.

I snukt uclstyr og ned rigeligt billednate-
riale udsendes dette værk, der under planl-æg-

ningen må have fascineret og forfærdet forfat-
teren selv ved si.t onfaag.

Birger Wilcke har ganske rigtig indset, at
uden ret så dyUtgående orienteriag om de poli-

tiske forhold i grænselandet, - og her frem-
stillet på en meget indsigtsfuld nåde - vi1 en

bog on netop disse baner knn rære af behersket
interesse.

Vojens Antsbanegård, ca. I9Io.
Illustration fra bogen rrHaders-
lev Ants tfernbauer II.

Her får vi i eaglig frenstilliug både de

3.okalpolitiske og de lanclepolitiske aspekter,
der hiilførte alle de nærkværtlighecler, og clea

ejeudonnelige linieføriag, der prægede baaerae.
§tationsbygningerne har forfatteren hæftet

sig Iæuge ved, - og med god grund. ttage tiI
ræd61er af preussj.sk byggestil fiudes ganske
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enl<elt i.kke. De er alle opført af den kgI. byg_
ningsråd i Haderslev, Jablonowski, og at denne
mand i en årrække har kunnet tå lov tiI a$ rej-
se landsdelen rundt og opføre sine hæsIige hu_
se som skamstøtter over egen uduelighed er en
forbløffende kendsgerning. Bogea er velforsy_
uet med billeder af disse enorme stationer med.
deres tårne og spir og gotiske vinduer og over_
dimensioaerede murværk, - midt på en åben mark.
Desværre står ftere af dem endnu. Forfatteren
er med rette forfærdet, og ri med ham.

Banernes utrættelige forkæmper og p1an1æg_
ger er den herostratisk berømte tyske 1andsråd.
(antmand) dr. l4auve.

Hans evner for intriger og ræ.kespi1 brag_
te ham naturligvis i modsætningsforhold ti1 o_
verordentlig store dele af befolkningen, men
som en danptromle for han frem, nedkæmpende aI
modstand, og i hans køl_vand 1å den sønderjyske
smalsporede bane. Med en, - set med vore Euti-
dige øjue - aldeles ligegyldig hensyntagen ti1,
hvor han kun.e skaffe sig indpas og lyilhørhed,
svang hal baaeføringen hid. og did i de mest
ind.viklede linieføringer, man nogen tid. har
set. Se blot på B2m1e kort over Sønderjy1land.
Hans håncl sporedes i a1t ti1 de nind.ste d.etail-
1er.

På åben mark og med g:nsas få tog om dagen, og
uden fast bosiddencle i uniddelbar nærhed, er
nulighederne for at sæIge livsforsikringer e1-
Ier drive krohold forsvindende små, el1er fin-
des reelt slet ikke.

Det første de nye stationsfolk gjorde ved
tiltrædelsen var, at begynde at se sig on ef-
ter ea and.en beskæftigelse. KvaLiteten af ile-
res efterfølgere bl.ev stadig ringere, og i se-
uere å.r blev antallet af direkte afskedigelser
alarnerende højt.

Sådanne ,rpatentløsningerlr prægede dr. Mau-
ves sælsomne virke, og skaffede han naturlig_
vis stemninger på halsen fra åbenlys foragt
ti1 rødg1ødende had.

Da han i juni måaecl 1!oo blev forfrenmet
og forflyttet til Kassel ud.l_øete meddelelsen
herom endeløs jubel - båae hos tyske og d.anske,
og en dansk koiamentar i rHejmdallr lader intet
tilbage at ønske i tydelighed:

rrllvis ikke folkene her var besindige,
viI1e oplaget af f1øjter i Haderslev
ikke sIå ti1 - tiI deu pibekoncert,
som Haderslev'erne vilde ledsage han
ud. af byen med.rl

Banernes ruJ.lende materiel vil i de fø1gen-
de bøger blive nøjere beskrevet, men det skal
dog nævnes, at man ved banernes åbning anskaf_
fede 9 stk. to-koblede da-nplokorootiver fra Ha_
gans maskinfabrik i Erfurt (de såkaldte spor_
vejsloko), men herom - og om personaleforhold
i de følgende bøger, iclet forfatteren er ret
sparsom med disse oplysninger i den første bog,
- der da også er tærkt som dannende grunillaget
for en mere jernbaneteknisk gennengang senere.

Der er aI god grund ti1 at takhe Birger Wi1-
cke for dette værk. Det fortjener en stor ud-
bredelse - selv hos 1æsere, der ikke uniddel-
bart iateresserer sig for jernbaner, - for her
er tale on virkelig egoshistorie så det fænger.

Man er unægtelig blevet ikke så Lidt klo_
gere på sønclerjyske forhold efter -54, når man

Iukker sidste b1ad.

Skodborg station, ca. 19o5.
Illustration fra bogen rHaders-
lev Ants Jernbaner II.

Også i den bestikkend.e icle ned at ind.rette
kroer i stationsbygaingerner og samtidig gøre
nærten her ti1 postagentl købmand, livsforsik-
riugsageut etc. - foruden naturligvis stati-
onsforstarrder. En sådan sammenbland.ing af ak-
tiviteterne medførte en reduktion af udgifter-
ne ti1 b".epersonale, og lyder umiddelbart som

ea god icle. Forfatterea påviser inid.lertid ned
megen 1une, at id.eea var afsind.ig fra starteu.
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Verner Eri.k Johansen.




