DANSK JERNBANE.KLUBS TlDSSKRI

FT

FORENINGEN DRIVER

MUSEUMSBANEN MARIBO. BANDHOLM
MARIAGER. HANDEST VETERANJERNBANE

LIMFJORDSBANEN

NR.
SEPTEMBER

DANSK JERNBANE-KLUB

\ø

FORENINGEN STIFTET 15. fANUAR 196l
,I'IEDARBEJDER"

Folenlngens generelle adresse:
Dansk Jernbane-Klub,

Nakskowej 62 A,

Tlf.

(01) 46 22 55.

Formand:

Politiadvokat Birger Wilcke,
Søbakken 24. æ20 Chatloltenlund.
Tlt. (01 66) ORdrup 2209.
Kasrerer:
Regnskabschål Mogens Bruun,
Ahornvej 18, 3650 ølslykke.
r03) 17 88 04

Po.tglrokonto nr.

5 55 38 3lt

adresseret til:
Dansk Jernbane-Klub,
Kagseleren,

Ahornvel 18.

3651,

ølstykke.

lngenlør E. Hedetoft
Sargschel Erik B. Jonsen (næstformand),
Niels Christian Lind,

Politibetjent Finn Beyer Paulsen
(sekretær),

Lærer Ole-Christian M. Plum.
Afdelingsingeniør H. O Thorkll-Jensen,
Overtraf ikassistent K. Vahl,
Grosserer Povl Yhman

DJK'8 nordlyske aldellng:

lngeniør E. Hedetoft,

Mågevei 14, 9000 Alborg.

Tlf.

(08) 13 16 26.

DJK'8 mldtlyske aldellng:
UfJe Andersson,
Murervei 9, 8900 Randers

DJK's ardellng Fyn/Sydlylland:

Niels Christian Lind,

Aagade 50, 5270 Næsby.
Museumsbanen Marlbo-Bandholm:

lnlormatlon og bestllllng a, 3erlog:

Povl Yhman,
Vesterbrogade 179, 1800 København V.

Tlf.

(01) 31 98 16.

M.rlagel-Handegl V€lGr.nlernbane:
lntormallon og bellllllng !t ræriog:

Overtrafikassistent S. P. Laursen,
Falkevej 7, 8900 Randers.
Trf. (06) 42 65 84.

Medl6mskontlngeni tor årot 1975:
Ordinære medlernmcr . ....... kr. 55,q)
Juniormedlemmer (under 18 år
den l.ianuar 1975) ......... kr. 40,00

Optagelsesgebyr ............ kr. 5,00
lndmeldelseslormular kan rekvireres
hos sekretarial€t (se overst) - og kontingentindbetalingen sker på det under
,Kassereren" angivne postgironummor.

iernbanen
Nr. 5 1975
15. årgang

prøve et nyt transport- og billetsystem under vinterens spidsbelastning. Tog og bussers kørep'laner
skal også i praks'is koord'ineres uanset vejrl iq.
Takstsystemet er ved at være indarbejdet både
hos personale og kunder, men a11igeve1 kan det være svært for dem, der stadig er ukendte med systemet, at skulle købe noget så enkelt som en billet.
Lad være med at 'irriteres over, at manden foran Dem skal have en b'illet fra Tømmerup til Nr. Her1ev, og at chaufføren først skal s1å prisen efter
og forklare, hvilke stedet, der skal sk'iftes.
Hvis De med Deres gode kendskab ti1 og interesse for kollektiv trafik havde forklaret Deres medpassager, at han skal have en billet fra zone 4 til
zone 8?, og hvilke stedet han skal sk'ifte, medens
De al 1 i gevel venter på Deres kol I ekt'i ve transportmiddel, ja så v'ille man undgå forsinkelse, og forbindelse med andre transportmidler kunne opnås undervejs.
De har måske derved vundet en ny fast kunde til
den kolIektive trafik.
For tjden ses en debat om, at offentlige transportmidler ikke er handicapvenlige; med da det tager sjn tid at ombygge materiel og at konstruere
nyt , må vi kl are os som v'i bedst kan i ndti I vi dere,
det v'i1 sige, hvor personalet af den ene eller anden grund er forhindret 'i at hjælpe vore handicappede medborgere, kan De hjælpe, ti1 g1æde for andre
og forhåbentlig også for Dem se1v, derved kan kørep'lanen måske bedre holdes - trafikken 91ider.
Dette var måske mange ord om et lille emne, men
ljdt hiælp ti1 hinanden er aldrig at foragte. Hvis
vi samarbejder, ikke bare i trafikken, går det hele
bedre, end hvis vi sætter os ned alene, og melder
hus forb'i , hver gang noget er ved at brænde på.

Redaktorer:

Finn Beyer Paulsen.

Salgschef Erik B. Jonsen (ansvarsh.),
Esthersvej 19 B, æ00 Hellerup.
Tlt. (01 43) HElrup 6850.
Lærer Ole-Christian M. Plum,
Griflenfeldsgade 56, 4., 2200 Kbh.

Tlt.

DEN KOLLEKTIVE TRAFIK,

Nu da sommeren er ved at være forb'i, kommer den
arbejdsomme periode igen for den kollektive trafik.
I hovedstadsområdet skal man for første gang

(normalt kl. 17-19).

Ttf

I

2500 Valby.

N.

(01) 39 33 12.

Annonceekspedlllon:

Olto Oanielsen,
Gsflonsvei 5 B, 3(xi0 Espergærde.
Trf. (03) æ 18 60.
NATIONAL.TRYKKERIET.

KBH. N.

Vort forsidebill^de:

Foreningens damplokomotiv D 826 på vej mod
for RosKlampenborg med glade "Bakkegæster"
.I975.
.l9.
k'ilde Tidende, 1ørdag den
iuli
Foto : Asger Bergh.
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Til Dansk Jernbane-Klub-s ordinære generalfor.l9.
samling, der afholdtes
.l08i "Karnappeni, den .l03
medlemmer, heraf
aprll i925, var mødt
stemnreberettigede.
Formanden, BIRGER [,lILCLE_ , bød velkomrren og
foreslog dommer Jul. Paulsen som dirigent. Dommer Paulsen valgtes med akklamation.
Di ri genten konstaterede general forsantl i n-

gens lovlighed og gav derefter ordet til forder aflagde beretning. Beretningen blev

manden,

af de forskellige afdelingsledere.
Fonmandens beretning er aftr.ykt nedenfor,
Til beretningen havde B. CH0RFITZEN folgende supplement: Han foreslog generalforsaml ingen
at sende et telegram til fhv. lokomotivforer
Bertram Jensen i Rødby, der indtil for kort tid
siden havde været aktiv sont lokomotivforer ved
Museumsbanen i Maribo trods sin høie alder. Forsuppleret

slaget blev vedtaget med akklamation. Endvidere
roste B. CH0RFITZEN formandens beretninS. &
GENS TT3'l'lsE[-heniTTl lede ti l "Jernbaneni-s reat overholde det skitserede forslag
dakiører
for .l975:4 bogtrykte og 4 off-settrykte numre.
Herefter kunne dirigenten konstatere, at beretningen var godkendt.
Kassereren, M0GENS BRUUN, gennemgik regnskabet og beklagede, at det var blevet færdigt

så sent. Imidlertid var det af praktiske grunde
nødvendigt at om1ægge foreningens regnskabsår
(1..l0 - 30.9). Myndighedernes
.l794. tilladelse hertil
Ved sammenligning
forelå ultimo december
med tidligere års
.l974regnskab må det bemærkes, at
regnskabsåret
kun omfatter 9 måneder. Kasseren op1æste endvidere revisionens påtegning.
PHILIP MASCHKE og 0TT0 LINDSTROM. mente at
en ændrjng af regnskabsåret krævede en lovændring, sidstnævnte mente, at regnskabet var ulovligt og gav et skævt billede. MOGENS BRUUN
svarede hertil, at der jkke kunne indkaldes
til en ekstraordinær generalforsamling før myndi ghedernes ti I I adel se forel å . Nu forel å regnskabet, og den ekstraordi nære general forsaml i ng
var indkalt (afholdtes 21. maj 1975). E. HEDETOFT mente, at når tilladelse til ændring af
regnskab forelå, måtte den følges op. Han kunne 'ikke give 0tto Lindstrøm ret i, at regnskabet gav et skævt billede. DIRIGENTEN konstaterede . at regnskabet var aflagt i modstrid med
foreningens love, men at der nu og da måtte
handles efter konduite. Ændringen kunne ordnes
ved at give kassereren decharge nu og bekræftes den 21. maj. Ved håndsoprækning konstateredes det, at 2 af de tilstedeværende ikke kunne acceptere dette, men de øvrige fandt det i
orden således. Der blev herefter givet dechar-

skrift fortsat fø1qer kalenderåret og ikke det
konstatere, at kontingentforhøjelsen var vedta-

nye regnskabsår- Dirjgenlen. kunne herefter

get uden afstemning.
Ti1 punktet "Va1g af medlemmer ti1 bestyat alle var villige
relsen" kunne konstateres,
ti1 genvalg. Der var .indkommet forslag om at

opstille hr. ,1. Seliqmann

som modkandidat

til

formandsposten.

J.

Seligmann motiverede

var for

sit

kandidatur.

uloste spørgsmå1,
se i Mari ager,
i
bibl iotek m.m. Der burde gøres noget mere for

Han mEnTe, ?Er
f. eks . vognhal

mange
Mari bo , remi

at holde på medlemmerne og for at tage de1 i
daqens debat. 0tto Lindstrøm konstaterede, at
foreningen nu htv?ElåTI sarnme formand i l4 år.
Selv onr han ikke var utilfreds med alt, hvad
formanden havde udrettet, mente han dog, at en
fornyel se var beretti get. Formandens beretni ng
lignede sig selv fra generalforsamling til generalforsamling og kulminerede i en tur øst for
jerntæppet. Han efterlyste en tur til f.eks'

- Darlington Banen (se "Jernbanen 3/75
- baqsiden). Han mente ikke at en ny formand
Stockton

skulle findes blandt bestyrelsens øvriqe

medlem-

mer.

Preben Clausen

for fornyelse,

men

var ikke uvilligt stenrt overikke den foreslåede, som han

ikke kendte. Museumsbanen i Maribo havde altid
haft et godt forhold til formanden og bestyrelsen, og han ville derfor støtte den nuværende
formands genval q. Phi I i p l4aschke og B. Chorfi tsen anbeialede støtte ilT-Een nuværendETorrnand'
0'0ttosen mente, at forandringer var godt, men
Fan synTes ikke om den skitserede nve

linie,

og

roste bestyrelsen for dens qode forhold til
DSB og privatbanerne. Derfor anbefalede han at

han

stemme på nuværende formand.

Dirigenten foreslog skriftl ig formandsvalg.
P. ThomaGen og E. Kragh Lauri tsen val gtes ti
stemmetæl I ere. Resul tatet bl ev, at den nuværenB. l,l ilcke fik 84 stemmer, J. Seligde formand,
.l4,
mens 5 stemmesedler var blanke eller
mann
ugyldige. Da der ikke var indkommet andre fors1ag, blev de øvrige medlemmer af bestyrelse og
revis ion m.m. genvalgt uden afstemning.
Dirigenten kunne konstatere, at der ikke
ønskedE§ aTilemning om forslaget til ændrinq
af regnskabsåret, der således kunne betraqtes
som vedtaget. Bekræftelse heraf skulle ske på
en ekstraordinær generalforsaml ing den 21l5.
N. Bonnesen anbefalede at "Jernbanen" bragte op'[lnln@r om andre kl ubbers udf I uqter og
møder oq han konstaterede med tilfredshed' at
der var forhandlinger i gang med andre klubber
om
udleje af iernbanemateriel Sten Andersen
ge.
øns kede f I ere udf I u gter ves t fo r-Sto re-bETIlFormanden begrundede kontingentforhøielsen
0tto Lindstrønr mente, at det var en qod id6, at
suppleret af næstformanden, E.B. JONSEN, der op- overTadE-an-dre klubber noqet af det materiel,
1yste, at forhøje1 sen vi I I e gå ti 1 dækni ng af
"der stod og rustede op" og han sluttede med
en ca. 300 % portostigning på distributionen af forskel 1 i ge personl i ge bemærkni nqer om den gen".'lernbanen" . På en forespørqsel fra B0 FREDERIK- valgte formand. E. B. Jonsen svarede, at DJK
SEN oplyste KASSEREREN, at kontingent og Jidshavde udnrærkede rETafionEIJTl andre k1 ubber,
1

at det var en god id6 at omtale disses arrangementer. Med hensyn til udflugter oplyste han,

at

forsaml i nqen.

forhol d.

og

at lokomotivførermangelen hos DSB havde bremset
mulighederne for at arrangere udflugter over
statsbanestrækninger, men der var nu udsigt ti1
en bedring på dette område.
Herefter kunne diriqenten afslutte general-

+
FonmRruoeru, LANDSDoMMER BIRGER

Wtr-crrs

var af et medlem blevet opfordret til
aktivt ind i debatten om den kollektive
trafik. Hertil stillede formanden sig tvivlende, idet han henviste til avisartikler om sådanne forhold, der var blevet ignoreret af rette vedkommende. Formanden kunne jkke tro, at
"Jernbanen" kunne bidrage ti1 at ændre dette
DJK

gå

Formanden gennemgik herefter årets medlemsmøder og
udflugter, 25 i a1t og omtalte planer,l975.

ne

for

Det evigt tilbagevendende spørqsmål om medlemslokaler blev berørt. De eks.isterende loka-

BERETNING vED DEN oRDr-

NÆRE GENERALFORSAMLING, LØRDAG

DEN

19,

APRr

L

1975,

indledte beretningen med at qenudvikiinq de seneste år,
foranlediqet af et "0prop" udsendt af en lille
kreds af medlemmer, der var utilfreds med foreFornranden

nemgå medlemstal.lets

nlngen.

DJK's medlemstal så således ud:
1972
I 973

I 198
1206

sat for tyveri og hærværk. Alle v.induer var
blændet, og lokalerne ikke særlig hyggeliqe.
Der søges stadig efter egnede lokaler. DJK overvejede at købe stationsbygningen i Bandholm til
brug for museumsbanen. Denne bygning er i øvrigt takket være vort medlem, Bent Jacobseb,
blevet fredet i klasse

B.

For Limfjordsbanen (Aalborq - Gug) forelå
nu kørselstilladelse. På Mariager --Handest-

l?25 (pr. 30/9 : 1283)
l34l (inc). restanter)
Arhusfestugen. Under denne korsel var indtrufDer syntes så.1 edes ikke som påstået, at væfet en ulykke, hvorved et barn var blevet dræbt
re tale om en stagnering i medlemstal let.
af
toqet. Banen og dens personale var uden
Forntanden beklaqede, at regnskabet ikke var
sky1d.
b.levet udsendt rettidigi. Arsågen var at kassereren, der tiI dagl iq var regnskabschef i et
På Lolland havde der været mode nted Lo.llandsstørre handelsfirma, netop i det tidsrum, hvor
banen, og der var givet qrønt )ys for evt. planDJK's regnskab også skulle være færdigt, var
togskørse1 på Bandholmbanen også på hverdage.
overbelastet af årsregnskab i sit firma. DJK
Voqnhalsplanerne var udskudt på grund af den
havde derfor sogt myndiqhederne om tilladelse
a I mi ndel i ge okonomi s ke afmatn i ng .
til at ændre regnskabsåret fra )/10 - 30/9.
havde haft en pæn indtægt
_ Salqsafdelingen
I det for.løbne år var der afholdt 10 besty- 9t.u.
ql salg af jernbaneplatter oq havde tå9et
rel sesmoder og 2 samarbejdsudval gsmøder, samforksel 1 i ge andre forl ags udgi vel ser i forhandarbejdet indad- såvel som udadtil var fortræffe- 1ing.
I i qt. I kke m i ndst med DSB , hvor samarbejdet
Det i årets lob anskaffede damplokomot.iv
var så qodt, at DJK fik overladt br'lletsalget
fra Faxe Jernbane var udstillet i Knuthenborg
rn.rn. i forbindelse med Jernbanemuseets indvielPark og roelokomotiv nr. 5 var udlejet til Hjerl
se. 09så ti1 privatbanerne var forholdet godt, Hede,
hvor det skulle arbejde i en tørvenrose.
formanden nævnte, at DJK i det forløbne år havde udgivet junilæumsbøger i samarbejde med Odshavde foreslået kontingentet
- Bestyrelsen
herredsbanen og Lollandsbanen. Under forberefor
1976 hævet til kr. 60,- for seniormedlemdel se var ti I svarende bøger omhandl ende Lyngby
mer og kr. 40,- for juniormedlemmer.
Nærum Jernbane, Høng - Tølløse Jernbane og VarFormanden sluttede sin beretnjng med at konde Norre Nebel Jernbane. 0m forholdet til anstatere, at foreningens økonomi i det forløbne
dre foreninger nævntes, at DJK havde besøgt
Sporvei shi stori sk Sel skabs an1æg ved Skjol denæs- år var blevet forbedret, aktiviteterne var blevet øget, og han mente, at bestyre)sen havde
holm og arrangeret udflugter sammen med Kolding
overholdt foreningens formålsparagraf.
Lokomotivklub og Østsjællandske Jernbaneklub.
Med Helsingør Jernbaneklub bestod samarbejde på
Herefter havde E. Hedetoft ordet for en meforskel 1 ige områder.
re
detaileret
beretning for Limfjordsbanen, 0.
0ttesen for Mariagerbanen, Finn Beyer paulsen
Tidsskriftet "Jernbanen" var i .l974 udsendt
for Frederiksbergafdelingen ( der iavner mandrued 6 numre (d.v.s. 5 numre og et tyndt "omsfgb ) og Preben Clausen for K-maskinen og Mas1ag"), udgiftstigningerne tjl tidsskrr'ftet
ri bo.
var store, især var papirprisen og portoen steget ganske betydeligt. I .l975 påregnedes udsendt 4 bogtrykte plus 4 offset-trykte numre.
Poul Skebye-Rasmussen
197 4
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DEN EKSTRA-oRDrNÆRE

GENERALFORSAMLING, ONSDAG DEN

2L,

MAJ 1975,

Fornranden bød velkontnren og foreslog, at der
ikke blev ya]gt nogen dirigeni, idet æiåringen
af lovene ikke skønnedes at volde problemer. Der
van nrødt 45 stemmeberettiqede medlemmer.

J.

Seligmann ønskede en begrundelse for lov ændri ngen, hv i I ket formanden på bestyrel sens

Som bekendt er deri øjebl i kket en 1 i v1 i g
debat igang om strækningen 0dder-Hou-s fortiatte beståen, på denne tur er der lejlighed ti1
at se på forholdene.
I prisen for kørsel med særtoget er inkluderet en dobbelttur med MHVJ-s damptog, der .i anledning af Arhus festuge kører på strækningen
Arhus 0 - Lystrup lørdaq og søndag efter føl-

gende
KUN

p1

an:

1!8!4qEll!_.lL_ rS_!o september Iez5:

.l4.31
0 afg. 13.30
.l3.55
Lvstrup afg.
l4_55
.l5.
Arhus 0 ank. 14..l0
l0
Arhus

KUN S0NDAGENE_]4.

15.50
16.25
.l6.40

og 21 september 1925:

0 afg. 12.o5 13.30 14.31 15.50
j6.25
Lystrup
afg. 1?.40 13.55
.14.10 14.55
måneder.
Arhus 0 ank. 12.55
15.10 16.40
Endvidere foreslog J' Seligmann, at general- Togene
fremfores af damplokomotivet HV 3.
forsamlingen blev tidtigerelagt, hvitkei, Otev
Erå;i;;;.
vit der være tejtiqhed tit at se en
ham lovet. Han foreslog endelig, at det btev
iåiåråriifling i forhatlen på Arhus 0. Udst.it_
præciseret, at kontingentet stadig fø1ger kaii.går"å.f.ttår billeder fra ombygningen af
lenderåret
ÅrhusHilgzo-erne.
Denne formulering kan dog ikke på nuværende
I forbinderse med ovennævnte arrangementer
tidspunkt optages, idet det på den ordinære.ge- rrar'uoFt-[gTsAFDELINGEN
truffet aftale med DSB
neralforsamling nævnte og vedtagne forslag iIke
å, tiiriJi.ingsbiletter til nedsat pris fra
indeholder denne formulertng.
Arhus

forste

Kobenhavn:

.l3.9
er af mjndre væsentliq beKh den
eller 'l4.9 - hjemre3^. Udrejse fra
tydninq, kan den indføjes ved en eventuel sene- n'
'l
se fra Ar 4.9.
re lovændring.
o.
D ' Udrejse fra Kh den 20.9 eller 21.9 - hjenrrejB es ty re1 s en s fors I ag b1 ev h erefte r vedtag et
se fra Ar 21.9.
Da præciseringen

med akklamation.

Lovenes

)'
§ 5 affattes herefter sdredes.

"Regnskabsåret går

september'

fra l. oktober til 30.

Medlemskontingentet og evt. optagelr::9:?y.
fastsættes hvert år på den ordninære generalforsaml i ng for det føl gende å r. ,,

fbp

Foreningsnyt
Kommende mødef og
Sondag den

udllugter

jyske afdeling arrangeret særtoqskorsel på
Hads Ninq llerreders Jernbane (Arhus-0dder-Hou)
på disse to sondage.
Særtoget fremfores af HHJ M 2, den ,'leddelte" Frichs motorvogn, der i øjeblikket er udDJK

for

anvendelse på Mariager-Han-

dest Veteranjernbane.
Kørepl anen er fastl agt sål edes :
Arhus H. (arhrejdstoS) .. .
,. afg . 11.?O
Hou . .
.. ank. 13.30

... (særtog)
0dder .
0dder (plantog 143) .
Arhus H
Hou

fra Arhus
i;] «øUennavn

... afg. 14.00
anti. t +. zo
... afg. 14.30
ank. ]5.07

....... kr.
... kr.

40,_
.150,_

den 9/9-1975 at indpostgirokonto 8 ll l0 06,
Dansk Jernbane-Klub, Udflugtsafdelingen, 0pnæs-

sker ved senest
lf|qgldj_ls
6-etaTeTETobet på

:il',ili-::':.I'il'll;-ll'l,li.i'i?i: ll,:il:"
re, der
ønsker

billet fra Kobenhavn bedes indbeda de vil få billetter

tale hurtigst muligt,
ti I sendt pr. post

14. og sondag den 2.l, september1975:

rorDrndelse med Arhus

lejet til

Ti,lslutnjngsbilletterne gæ1der for rejse over
Nyborg med val gfri t tog. Den i nkl uderer i kke
pladsbillet, der altså må loses normalt.
pr.is for deltagelse i arrangementet er:

pSR.

.l975

kl.

.l9.30

i "Karll53KobenffidelO,
havn K (store sa1):
"- Det så jeg i sommer". Forevisning af dias og film fra sommerens oplevelser. Fi1m, hvortil fremviser må medbringes, bedes forudanmeldt
til Finn B. Paulsen, Nakskovvej 62 A,2500 Valby.
.l0. Tlf.: (01) 46 22 55 bedst mellem k1. 9 og
0nsdag den 17. september

Anmeldelse må ske senest den 12. september.

Ta' en tut med
MAR!BO_BANDHOLM MUSEUMSBANE

L0RDAG
.]95.:

!-en 11. oq

Udflugt

SØNDAG

den

.I2.

0KT0BER

til Slesvig og med damptog

i

Grejsdal en.
samarbejde med Koldinq Lokomotivklub har
udfl ugtsafdel i ngen ti I rettel agt et omfatten.l975.
de progran i weekenden I I .-l 2. oktober

ll.

oktober:Kørsel med særtog på
besøg ved forskel1 ige tidl igere amtsbanestationer undervejs.
.l2.
Søndaq den
oktober:Korsel med damptog
Lørdaq den

-pffia-Grej
S

s

da I - Hern

i n g-

i 1 keborg-Skanderborq.

Lordagens proqram ser således ud:
Fredericia (baneqårdspladsen). ... .afS. .l2.r5
9.45

Bahnhof.
Bahnhof
Schleswiq Altstadt Bhf.
Schleswig Altstadt Bhf.
Kappel
Kappel

ca. ank.
ca. afg. l3.oo

n
n

Fredericia(banegårdspladsen)..

...
.. .

ank. 16.00
17.00
ank. 20.15

ca. afg.

Der køres nred bus fra Fredericia ti1 Kappeln
og rned bus fra Schleswiq Altstadt Bhf. til
Frederi ci

a

vi truffet aftale
I

etter:

Fra København

I

ffiog

Endvidere har
ti 1 s1 utningsbi

Mel i em Kappel

Altstadt Bhf. kores

n og Schl

eswi g

med særtog.

Undervejs vil bussen anlobe forskellige af de
sonderjyske amtsbanestationer m.m. Særtoget
på SKr.B er bestilt som "godstog med person-

befordring" fremført af MaK diesellokomotiv.
Som det er bekendt, blev persontrafikken på
SKrB indstillet for nogle år siden, så vi konrmer evt. tiI at køre i .l"Bænkevoqne".
Hvis det a11igeve1 sku.l e vise sig muligt,
vil kørslen evt. blive ændret ti1 strækningen
Satrup-Sch1 eswi q.

ankomst til Sch.leswiq Altstadt er der
i værksted og remiser. På vej tilbage
anlober bussen Flensburg havn, hvor de, der

Efter

besog

har lyst kan skifte til fjordbåden (for egen
regninc) ti1 Kollund, hvor bussen atter vil

...

fra 0dense
fra Ko1 di ng
fra Aa1 borg .
fra Arhus
Di sse bi I I etter vi I
med

skal pas til indrejse i Tyskland.

Det endeliqe program for lordaclsarranqenlentet
er ved redaktionens slutning ikke endeligt
fastlagt. Nærnrere oplysninqer vi1 foreliqge
ca. lo/9. Interesserede kan indsende frankeret svarkuvert ti1: Kaptajn P.0. Rosenorn,
Bernstorffsvej 195, 29?o Charlottenlund.
Sondaqens proqram ser således ud:
Særtog - opranqeret af DSB R 946 - Bgh
Bgh
- BDh - Pk - efter følgende plan:
Fredericia..
.....afg. lo.5o

Vejle.
Herning
Herning
Skanderborg

.....afg. ll.2o
.... ank. 14.39
....afg. I5.4o

ank. 1 7.20
Særtoget frenrføres sonr arbejdstog over visse
dele af strækningen, og der er indlagt god
tid ti1 fotostop.
PRIS F0R DELTAGELSE

i

arrangernentet er:

A: Turen lørdag
......kr.
B: Turen sondag ( fra Fredericia

80,-

til Skanderborg. ........kr. 80,.
.kr. l5o,-

C: Lordaq og sondag (A+B)
(i

om

...kr. loo,...kr. 45,kr.

30,80,3o,være gyl di ge ti 1 rejse

.......kr.
....kr.

valgfrit tog 1ørdag eller søndag,

men

excl. pladsreservation i gennemgående vogne.
Deltagere, der starter i Fredericia, og som
ønsker at slutte der (kun sondag) må endvidere betal e bi I I et Skanderborg-Frederi ci a:

kr. 18,Billetter til turen 1ørdag (begrænset deltagerantal ) samt tilslutningsbilletter og enkeltbil letter Skanderborg-Fredericia skal besti I I es forud ( se nedenfor) . Bi I I etter ti I
damptoget kan i begrænset omfang købes i to.

get.

Deltagere, der kun onsker at køre med særtoget på
Shcleswiger Kreisbahn betaler kr. 35,.l5,-).
(DM
Fotografer, der vi1 fotografere
damptoget,beder v.i indbetale kr. 20,- tiI
hjælp ti1 dækning af damptillæ9.
Børn under 12 år kan få 50 % rabat på ti1siutningsbillet og billet til damptoq. Der
ydes ikke rabat til børn på lordaosarrangementet.

sker ved senest den l oktober at
indbetale beløbet på postgirokonto 8 ll l0 06,
Dansk Jernbane-Klub, Udflugtsafdelingen, 0pnæsgård 21, 2910 Hørsholm.

TILMELDING

Billetter til tilslutningsrejse m.m. vil blive udsendt pr. post fra udflugtsafdelingen.
HUSKi Anfor på -oiroindbetalingen hvilke billetter, det er, beløbet dækker.

sanrle de sofarende op.
HUSK: Der

med DSB

PSR

0nsdag den

.l5.

ffiGade
havn K

oktober

(store sa1).

.l975

kl.

.l9.30

i "Karlo, ll53 Køben-

Medlemsmode. Programmet var endnu ikke tilrettelagt ved redaktionens slutning.

Trafikinspektør poul Langager, DSB, Generaldirektsrens sekretar.iat, informerer om "PLAN 90" DSB-s langtidsplanlægning (nye person- og godstransoortmodel I er, ny infrastruktur, nyt ru1 1 ende
materiel m.v.) - et daqfrisk emne, der netop præsenteres for Folketinget og offentligheden i de

første

dage

af

oktober.

er der planlagt medlemsmøder i.l975,
datoer: 5. november
januar 1976 og ordinær
.l3.
.l976.
generalforsamling
Nærmere
Endvidere

følgende
København på.l975,
,l5.
3. december
om

den
marts
de enkelte møders program i de næste numre

af tidsskriftet.

DJKs ARBEJDSHoLD pÅ FnEoEnrKS-

udklædt

BERG STATION.

gang

i

Efter

gamle dragter som besætning.
den påfølgendereception vai der rund_

i og omkring det store hus.
fandt mange også vej til vore lokaler,
.hvorHer
vor museumsafdeling

fremkaldte mange m.inåer
nordjydske privatbaner.
Vort veterantog, der var oprangeret ved nap"!fon_(Carlsberg - Tuborg dåpoterne)
999!t
tiltrak ligeledes mange hundrede interesserede.
Foruden mødelokale råder afdelingen over
museumslokale, bestyrelsesværelse og uniforms_
om de

smule jernarbejde

af

tilbage i form af tilpasning

nye endeperroner og enkelte andre småting.Derudover skal vi i vinterens løb have lavet bænke og andet træarbejde, men hvis ikke
flere slutter op om arbejdet, er det ikke sikkert, at vognen kommer ud at køre næste sommer,
hvorfor jeg beder a1 le, der kan give et nap med.
Vi arbejder hver lørdag fra kl. l0.oo på spor
I 7, Frederi ksberg stat ion

0plysninger om arbejdet fås hos: Finn B.
Paulsen, Nakskovvej 62 A, 2500 Va1by, t1f.:
(01) 46 22 55, bedst met tem t Z og 1-9.
fbp.

depot.

Indsamlingen af billeder, arkivalier, tinq
0g saqer fra de nordjudske privatbaner fortsæi_
ter, og det er tanken fra næste år at åbne mu_
seet for offentligheden, således at en billet
til Limfjordsbanen også giver adgang til saml ingen.

*
6. juni blev udnyttelsen af konr_
tilladelse til veterantogskorsel på starnspor Aalborg 0st overdraqet til Dansk Jernbane_
Klub og Linrfjordsbanen var dermed en real itet.
Tilladelsen er på noqenlunde samme vjlkår, som
dem der er gældende i Mariager.
Det overordnede ti I syn er i kke ti 1 agt Ti _
Fredag den

munens

DJKs LoKALAFDELTNG Fyru/Syouyr_LAND.

.l6.

.l9.

Ti rsdag den
septenrber kl .
3o: I'4ed.l enrsmode i Jernbanerestauranten på 0dense bane-

gård.

28. oktober kl . l9.3o: l"1edl emsmode i Dagcentret, Fredericiagade, Koldinq.
.l8.
.l9.3o:
Tirsdag den
november kl.
Medlemsmode i Jernbanerestauranten på 0dense baneTi rsdag den

gård.

januar 1976 kl. 19.30:
Tirsdag
.lemsmodeden 2o.

i

Med-

Jernbanerestauranten på 0dense

banegård.
Lysbi I 1 eder og fi lm er særdel es vel konrne på
moderne - tag noqle nredl Sædvanlig forplejning vil kunne købes. A11e jernbaneinteresserede er vel komne, ti I I iqemed sporvejs- og

businteresserede.

Niels Chr. Lind.

DJKs NoRDJYSKE AFDELING.
På Grundlovsdag torsdaq den

0i

lighed, hvor alle foreningerne i huset havde
sat alle sejl til.
De 6 foreninger, dr har lokaler i huset er
KFUM-spejderne, Sct. Jorgens gruppe - Aalborg
G.ymnastikforening - Aalborg Skiklub - Nordjysk

Vi ntage Motor Kl ub - Model banekl ubben Aa l borg
H0 og Dansk Jernbane-Klub, nordjydsk afdel jnq.
Igennem det sidste års tid har foreningernes

brugt mange timer på at gøre lokalerne anvendelige og klar til den festlige indvi-

medlemmer

else.

*
Fra og rned onsdag den 3. september afholdes
der hver onsdag klubmøde i lokalet Forchhammers_

vej

7.

kl. 19.30.
I efterårets.løb vil der blive påbegyndt
kursus i SR og til kedelpasserproven. Nærmere
om tid kan fås ved underteqnede, t1f: (0g)
Møderne begynder

13 16 ?6.
Der arbejdes som sædvanligt

dag og søndag, og der
mere.

af

Aalborgs polulære borgmester Marius Andersen, som blev afhentet i sit
hjem i en veteranbil med kvindelige gymnaster

1

I tak for handsrækningen.

5. juni indvie-

des nordjydsk afdelings nye lokaler ved en fest-

Denne foretoges

1

synet med Privatbanerne men DSB.
Sont tilsynsførende er udpeget: Trafikteknisk
ti. lsynsforende, hr. driftsområåechef 0.W. Hansen, Aalborg, og som maskinteknisk tilsynsforen_
de, hr. civil jngenior W. Bay, Randers. Der er
i kke udpeget nogen banetekni sk ti I synsførende,
da vi ikke må udfore arbejder på sp'or e11er signal er.
.l5. juni
Sondag den
påbegyndtes den ordinæ_
re kørsel på Linrfjordsbanen.
Det skete uden den store festiv.itas, idet
vi betragter sæsonen som den tredie, idet forste tog kortes den I 5. juni 1973.
Vi har haft den glæde, at Chevron-Oi1, sonr
også leverer olie tiI storebror DSB, har foræret os de ri gti ge typer o1 i e, så vort ntater.i el
kunne bl ive smurt korrekt.
- Vi ben_ytter lejl igheden ti l at sige Chevron-

,ber. Arbejdet på nr.

i

rem.isen lor_

er pladi til 3 å 4 nrand

34 påbegyndes

ca. 1. septem-

Hedetoft.

SALGS

N
DJK's bogserie

NYHEDER

Netlenfor viI t)e Iinde eu liste over de DJK-b@ger' der
endnu kan erhverves gcnnem foreningens Salgsafdeling.
SamLidig annuleres aIIe hidtil gældende prislister,

udkom onsdag den
Bogen om Nærumbanen i 75 år
.l92
sider med over
3. september. Den blev på

'150
illustrationer. Prisen for bogen, der er
skrevet af Birger Wilcke og 01e-Chr' M. Plum,
koster kr.78,- + porto 3,-, og kan bestilles
ved i ndsættel se af bel øbet på Sa1 gsafdel i ngens
postgi rokonto.

I

ladet .l04.
løb har Salgsafdelingen
.l03
og
nr.
fremstil le to postkortserier,
.l04
blev fremstillet i samPostkortserie nr.
arbejde med Østsiællandske Jernbaneklub i forbindelse med kørslen mellem Slagelse og Sandsommerens

ved 1ørdag den 9. og søndag den lo. august'
Der kørtes tog på denne strækning i anledning

af byfesten i

Dalmose.

Postkortserie

nr.

.l03,

der koster

kr. .l0,-, in-

dehol der:

litra A 159, NYborg 1972
jydsk-fyenske Statsbaner litra B 45, Nyborg 1972.
3: DSB 0 3,l8, Nyborg 1972.
4: DSB salonvoqn S 8.
.l0498.
5: To-etages personvogn litra Co
6: DSB litra P 125, 0dense 1970.
.l970.
7: DSB I itra Fs 263, Odense
8: SJS salonvogn S 1.
Billederne i denne serie er taget af Asger Bergh
og 01e-Chr. M. Plum.
l:

2:

DSB

De

Postkortserie
dehol der:

l:

2:
3:

nr. lo4, der koster kr.

godstog ?818
DSB D 843 med
.l964.

on,19.
DSB P

ved

tober

1962

843, D 820 og F 496
'l

5:

6:

i

I 969.

Nakskov-Kragenæs Jernbane 1915-1965 ...
K6ge-Ringsted Jernbane
'.
....
Hjørring-H@rby Banen
Jernbane
1869-f969
Maribo-Bandholm
'...
Horsens-Juelsminde Jernbane
'. '.
...
Gribskovbanen l88o-1924 ..,..
Haderslev AmEs Jernbaner 1:Dr.Mauves

in-

statiNæst-

kr.
kr'
kr.
kr.
kr.
kr.

I5,oo
38,oo
27'oo
27'oo
27,oo

55'oo

.... kr. 48,oo
bane ..
29. Haderslev Amts Jernbaner II! Becherer
. '. ' kr. 48,oo
bygger videre
kr,2o,oo
3o. AlEona-Kiel Jernbane I844-1864
kr. 3o,oo
31. Horsens-T@rring Banen
32. Hiiler6d-Frederiksværk-Hundested Jernkr.5o,oo
bane 1897-194i . . .. .
33. Hil1erød-Erederiksværk-Hundested Jernkr.25,oo
bane I947-1972 . ....
34. HiIIergd-l'rederiksværk-Hundested Jernbane, 3.de1 (rullende maEeriel m.v ') .. kr. 27,oo
kr,53,oo
35, 0dsherreds Jernbane 1899-f974
- 1914 .,,. kr. 85,oo
36. Lollandsbanen 1874 - l.juli
Bøgerne kan besrilles ved aE. indsætEe ovennævnEe be1pb på posrgirokonEo 3 17 91 76, Dansk Jernbane-Klub,
Salgsafdelingen, Griffenfeldsgade 56,4,cv' 22oo K0benhavn N, samen med porto, der for en enkelt publikatition er t,5o (for nr. 2o,27-29,32 og 35 2,5o kr. og
nr. 36 dog 3,oo kr,). Ved santidig indbetaling for
flere publikationer er PorLoen h$jest kr.5,oo.

Tag

til

udflugt

Odsherred næste gang De skal På
- eventuel t med dansevogn og

turistbus.

ODSHERREDS OG
HøNG.T øLLøSE

J

ERNBAN ER

Næstved,23. ok-

med DSB Mo 1997, novem-

kører gennem Sjællands smukkeste egne

.1803

Tog 867 med DSB Mo.l970. under udkorsel fra
Sandved, november
.l0.
auDSB D 826 ved remisen i 51age1se,

gust 1974.
Billederne j denne serie er taget af Tom Laurit.
sen, Sv. H. Pedersen og 01e-Chr.M.Plum.
Postkortseri erne kan besti l l es ved i ndsættel se
af beløbet på Salgsafdelingens postgirokonto +

l,5o kr. i

11.
2o.
23.
24.
25.
27,
28.

963.

4: Holsteinborg trinbræt
ber

på Sandved

maj
9.l7 med persontog mod Slagelse på

station, 30.juni

DSB D

.l0,-,

dcr erstaLLes af detrnel

(03) 43 20 80

LYNGBY_NÆRUM JERNBANE

Telefon (O2) 87 07 Ot

2518 1975

- 75 år

porto.

I

Salgsafdel ingens girokonto

er 3 17 91 76,

Dansk Jernbane-Klub, Salgsafdelingen,

feldsgade 56,4,tv

,

2?00 København

N.

Griffen-

Tog hvert 20. minut
mellem Jægersborg og Nærum

