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DANSK JERNBANE.KLUBS TIDSSKRIFT

FORENINGEN DRIVER
MUSEUMSBANEN MARIBO- BANDHOLM
MARIAGER. HANDEST VETERANJERNBANE

R 1974

DANSK JERNBANE.KLUB

\ø

FORENTNGEN STTFTET 15. JANUAR 1961
DANSK JERNBANE-KLUB blev stiftet i 1961 med det formå|, at fremme

kendskabet

Foreningens generelle adresse:
Oansk Jernbane-Klub,
Nakskovvej 62 A, 2500 Valby.

Tlf.

(01) 46 22 55.

(normalt kl. 17-19)

Formand:

Polltiadvokat Birger Wilcke,
Søbakken 24, 2920 Charlottenlund
Tlf. (01 66) ORdrup 2209.
Kasserer:

Regnskabschef Mogens Bruun,
Ahornvej '18, 3650 ølstykke.

Tlf.

Udover denne bane driver foreningen også Mariager-Handest Veteraniernbane, der blev åbnet i 1970 på delstrækningen Mariager-Handest
af Mariager-Fårup-Viborg Jernbane.
Endelig arbelder foreningen med etablering af en tredie veteranbane

(03) 17 88 04.

Poslglrokonlo nr.

15 38 30,

adresseret til:
Dansk Jernbane-KIub,
Kassereren,

Ahornvel 18. 3650 ølstykke,

øvrloe bestvrelsesmedlemmet:
lngeniør E. Hedetoft
gschet Erik B. Jonsen (næstformand),

Sar

Niels Christian Lind,
Politibetjent Finn Beyer Paulsen
(sekretær),

Lærer Ole-Christian M. Plum.
Afdelingsingeniør H. O. Thorkil-Jensen,
Overtrafikassistent K. Vahl,
Grosserer Povl Yhman.
OJK's nordlyske aldellng:

lngeniør E. Hedetoft,

Mågevej 14,9000 Ålbor9

Tlr.

(08) 13 16 26.

Uffe Andersson,
Murervej 9, 8900 Randers.

DJK's aldellng Fyn/Sydlyllard:

Niels Christian Lind,

Aagade 50, 5270 Næsby.
Museumsbanen Maribo-Bandholm:
lnlormatlon og bestllllng al særtog:
Povl Yhman.
Vesterbrogade 179, 1800 København V.
(01) 31 98 16.

Marlager-Handest Veleranlernbane:
lnlormatlon og beslilllng af særlog:
Stationslorstander K. Bertelsen,
Skolevænget 25, 9550 Mariager.
Trf. (08) 54 10 59.
Medlemskontingent lor årel 1974:
Ordinære medlemmer ........ kr.
Juniormedlemmer {under 18 år

40,00

.......... kr. 30,00
....... kr. 5,00
kan rekvireres
hos sekretariatet (se øverst) - og kontingentindbetalingen sker på
d. f. ianuar

'1974\

Optagelsesgebyr

..

.. ..

lndmeldelsesformular

det under

"Kassereren" angivne postgironummer.

iernbanen
Nr. 5 1974
14. årgang

Eedakiører:
Salgschef Erik B. Jonsen (ansvarsh.),
Esthersvei 19 B, æ00 Hellerup.
Tlf. (01 43) HElrup 6850.
Lærer Ole-Christian M. Plum,
Gritfenfeldsgade 56, 4., 2200 Kbh.

Tll.

N.

medlem merne.

Der arrangeres også udflugter for foreningens medlemmer til forskellige jernbaner. og på disse ture fotograferes der meget.
En del af disse billeder danner baggrund for en anden - ikke uvæsentlig - aktivitet, nemlig udgivelsen af en bogserie, der når tiden og de
økonomiske resourser tillader det, vil komme til at rumme bøger om
de fleste danske baner. Der er indtil nu udkommet 36 bøger, der
foruden jernbanehistorie indeholder mange værdifulde op;ysninger om
topografi og egnsudvik',rrg i Danmark.
En anden baggrund for disse bøgers tilblivelse er foreningens meget
omfattende arkiv. I forbindelse med arkivet har foreningen en salgsafdeHng, der forhandler arkivalier, postkort m. v.
Endelig skal foreningens mødevirksomhed nævnes. Hvert år fra september til april afholdes medlemsmøder, hvor foreningens ca. 1300
medlemmer kan mødes om deres fælles lnteresse og høre på foredrag
eller se film m. m.
Kunne De ønske at blive medlem af DANSK JERNBANE-KLUB eller
på anden måde støtte foreningens arbelde, beder vi Dem rette hen-

til:

62A,2500 Valby.
Ovenstående er teksten på foreningens nye hverveformular, cler
vedlægges næste nr. af tidsskriftet.
Vi håberrat Derved at videregi-ve formularen, vi1 medvirke til af skaffe nye medlemmer
i DJK.
Ole-Chr. M. Pl-um.

vendelse

DANSK JERNBANE-KLUB, Nakskovvej

(01) 39 33 12.

Vort forsidebillede:

Annonceekspedition:

Otto Danielsen,
Gelionsvej 5 B, 3060 Espergærde

Tlf.

ved Ålborg, kaldet,Limflordsbanen..
De tre baner drives på frivillig basis af foreningens medlemmer, og
til driften råder foreningen over ca. 25 damplokomotiver og motorvogne samt ca, 100 andre rullende enheder. Dog må vi erkende, at
det kun er omtrent 1/4 af materiellet, der er køreklart, men efterhånden vil mere materiel blive sat i stand.
De vogne og lokomotiver, som DANSK JERNBANE-KLUB I dag råder
over, giver et virkeligt billede af udviklingen på Danmarks privatbaner,
slden disse påbegyndte driften for over 100 år siden.
DANSK JERNBANE-KLUB er også aktiv på andre områder. Til medlemmerne af foreningen udsendes 6 gange årligt foreningens tidsskrift
ilERNBANE§n, der bringer artikler om iernbanedrift i både !nd- og
udland. Rubrikken »Jernbanenyt - kort fortalt* er yndet læsestof hos

DJK'S mldtlyske atdellng:

Tlf.

til og interessen for enhver art af iernbanedrift.

Snart efter foreningens start gik man igang med at undersøge mullgheden for oprettelse af en museumsjernbane, hvor eventuelt bevaret
jernbanemateriel kunne komme i anvendeise i et museumstog.
Resultatet blev Danmarks første museumsbane, der i 1962 ,'bnede på
Lolland mellem Maribo og Bandholm. Siden har museumstogene hver
§ommer kørt på denne strækning med historisk iernbanemateriel, og
ca. 150.000 passagerer er befordret med togene.

(03) æ 18 60.

NATIONAL-TRYKKEBIET,

KBH.

N

iIHJ Sm 22 og HHJ Ys 44 + Ym JJ i Odder,
7. april 1974.
Foto: Ole_Chr. lr[. plum.

Foreningsnyt
Kommende møder og udflugter
Søndag den
programYnet

27. oktober 1974: rrAfsked med skinnebusserne på Østbanenrr. Se
for d.enne uctflugt i Jernbanen nr. 4/?4 side lJ.

Jo. oktober 1974 kI. 2o.oo irrKarnappentt, Niels Heumingsens Gade 1o, ,rnderetagen, llJJ København K.
På denne aften vil foreningens formand, politiadvokat Birger Wilcke,
tale om: Slangerupbanen som privatbane. Foredraget vit btive ledsaget af
forevisning af biJ-l-eder fra KSB.
I Jernbanen nr. 4/?4 side IJ var ovennævnte møde fejlagtigt annonceret
til at finde sted onsdag d,en 2J. oktober kl. 2o.oo, men det skal al-tså være

Onsdag den

,0. OKTOBER 1974 Kt_. 2o.oo
Onsdag der, 2o. rrorerber 1974 k1 . 2o.oo i ttKarnappenrt, Niels
Gade 1o, und.eretagen, ILJJ København K.
oNSDAG DEN

Hemmingssrt

Dj-rektør Aagaard Frandsen, Had.s- Ning Herreders Jernbanertaler
Hads-Ning Herreders Jernbane og nærbanepl-anerne for Århusorrådet.

om:

d", 24. *ov"mb"r 1974: Udflugt på Høng-Tøt!øse Jernbane med blandettog fremført af damplokomotivet OHJ nr. 38.
Reparationen af OHJ nr. 38 er nu afsluttet på værksted.et i Holbæk, og
atter kan lokomotivet trække et udfl-ugtstog for Dansk Jernbane-K1ub.
Planen for udflugten ser sål-edes ud.:
Køhenhavn H. .........
o ( tog z4z5 ) afg. B.o4
Roskilde .......o..................
aIg.
o.2L
IøLløse .................o.........
ar:-Ic. B.5o
TøIIøse . .... .. ....... ( særtog) ... af g. 9.t5
Slagelse ...........................
ank. 12.45
Slagelse .........5 r -...............
af g. 13.lo
Høng .........
. . . . ...... ............
ank. L3.25

Søndag

o

^

-r

Frokostpause
Høng .. ..... . ...... . ........
. .......
Tø11øse ..... .......................

TøIIøse .....
Roskilde .....

.....

( tog 4264

af

g.

an-]r.

l-5.15
15 . oB

g. 15.19
ank. 16 J9
årrk. l'/.oo

) af

Særtoget oprangeres af OHJ nr. 38 - godsvogne - HTJ C 35 - OHJ C 22o

Billetpriser +):
Fra København H. . o . .. o .. ... . .. kff . 65 roo
Fra Roskilde ...................
kr. 55too
Fra TøIIøse .................o.
kr. 45roo
+) Eor medlemmer af Dansk Jernbane-Klub er billetprisen kr.5r- lavere end den ovenfor anførte . Gyldigt medlemskort skal forevises ved biIletteringen og nedeuaævnte tilneldelsesfrist må overhold.es.
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Tag til Odsherred næste gang De skal på
udflugt - eventuelt med dansevogn og
turistbus.

ODSHERREDS OG

HØNG.TøLLøSE JERNBANER

Hcrds-Ning Herreders

kører gennem Sjællands smukkeste egne
(03) 43 20 80

Tilmel-d.ing sker ved senest 1ørdag den 15o noveflber 1974 at ind.betale
billettens pris på postgirokonto 11 1o o6, Dansk Jernbane-K1ub, Udfiugtsafdelingen, Opnæsgård 21, 297o Hørsholm. Kvitteringskuponen med.brintes og
ombyttes i toget ned bill-et.
Særtogsanmeldelser vil blive udleveret under udflugten.
Såfremt der ønskes serveret mid.dag bestående af 1. stk. med sild og
stegt svinekam med rødkåI til- kr. 18,oo på Høng Hotet bedes rrMrr anført
bagpå giroindbetalingen. Maden betales direkte til tjeneren under spis-

ningen.

4. december 1974_ k1. agJo irriiarnappentr, Niels Hemmingsens Gaoe l-o, un«leretagen, LA53 København K.
Der afholdes d.et sædvanlige store andespil med mange jernbaneting som
præmier. Desuden vil- De kunne vinde ænder, vin, chokolade m.m.. Vi arrangerer ti gennemgående spil hvortil pladerne vil koste kr. 5r- pr. stk. Na-

Onsdag den

turligvis fårJ)e så tre plader tit alle ti spil for kr. LZr-.
Endvj-dere vil vi arrangere lotteri m.v. Benyt chancen til at få en
festlig aften midt i de mange juleforberedelser. Tag familien med, da vi
også vi1 søge at hygge om dem på denne aften,
VeI mødt d.en 4. december kI. A9.3o. Bemærk tidspunktet!
tsp/octtv/ PoR/PsR

Høng -Tølløse Jernbane
Med tog/ skib

/

bus

/ fly

A lle reiser arrangeres på

DTANALUND STATTON, trf. (03) 564031
filial af
DSB REJSEBUREAU, SLAGELSE, trf. (03) 523397

. . . altid

til

Deres tieneste

!

Alt iorden

