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Vi la'r fat på en frisk !

Oversk-rj-ften er rigtig nok - en frisk - og ikke ET

FRISK Ån - 5a, det gør vi også - oC jeg benytter der-
for' J-ejligheden til at ønske alle - et godt nytår.

DE]I FRfSKE i overskriften refererer ti1, at vi fr.
o.m. "Jernbanen"'s 11. årgang ændrer udgivelsesrytmen
og -formen. Stigende produktionsomkostninger og svig-
tende annonceindtægter har s1ået adskillige fagblade
ihjel i de sj-dete år - rnen uden "Jernbanenrrer det
(vef) vanskeligi at tænke sig nogen Dansk Jernbane-

K1ub, o5 da vi VIL overleve, må vi - selv om det ikl.e
ligefrem er noåen lykkelig jubilæumsår-handling - sæt-

te næring efter tæring = indskrænke antallet af bog-

trykte numre ti1 fire (6t hvert kvartal). Nu er cler jo
aldrig noget, der er ga1t, uden det er godt for noget

= informationen om konmende møder og udflugterr aktivi-
teterne i- foreningen i almindelighed og ved vore muse-

umsbaner i særdeleshed., forlagets og salgsafdelingens
tilbud m.v. forbedres i væsentlj-g grad ved udsendelse

af seks offsei-trykte numre pr. år (med en kortere pro-
duktionstid). I de bogtrykte numre koncentreres stoffet
sig i- frentiden ti1 artikler om danske og udenlandske
jernbaner - samt den populære spalte rrJernbanenyt-kort

fortaltrr (med en udvidelse af billedstoffet).
Jeg byder mine rrnye redaktør-l<o11egeri, velkonmen

- sarlunen vil vi arbejde på at kunne udsende etrrJern-
banenrr, der er til gIæd.e for foreningens medlemmer - og
(gerne) til gavn for Danmarks jernbaner.

Erik B. Jonsen

Ekst raord inær gen eralf orsamling

og

Ordinær generalforsamling

se side 8 !
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Dansk Jernbane - Klub lO år
Af Birger Wilcke

Når jeg tænker tilbage på de ti år, Dansk

Jernbane-Klub har eksisteret, synes jeg, at de

er gået utroligt hurtigt, men begynder jeg
først at kikke i vort arki-v og ser, hvad der
er hændt i disse år både for Danmarks jernba-
ner og for foreningen, synes jeg at der er gå-
et en evighed, siden vi i efteråret 196o sam-

ledes for at danne den nye forening.
For Danmarks jernbaner har det nok været

nogle af de rnest skæbnesvangre år, siden d.e

første baner åbnedes i fymerne i forrige år-
hundrede nede i Holsten og meI1em København og
Roskilde. Tredserne har set moderniseringen af
hoved.ruterne, fornyelsen af banernes materiel
og åbningen af den nye internationale forbin-
delse over Rødby Færge, men samtidig er andre
dele af vort jernbanevæsen gået d.eres under-
gang i- møde, danpdriften er praktisk talt op-
hørt og de landlige sidebaner er forsvundne på

nær et par enkelte. At ctieseldriften i Iøbet
af få år helt ville af1øse damptogene, vldste
vi, da vi grundlagde foreningen, men at side-
banerne ville forsvinde i d.et tempo, det er
sket, havd.e næppe nogen drømt om. I Dansk

Jernbane-Klub har vi gjort, hvad vi var i
stand ti1 for at bevare lidt af minderne om

den tid, der 1å forud for tredserne og har
søgt både at holde 1iv i dampdriften og vise
denne på et par af de strækninger, der blev
tilbage, efter at baneplanudvalgets og side-
baneudvalgets datamaskiner havde hærget vort
jernbanenet. Samtidi-g har vj- søgt at skaffe
medlemnerne de bed.st mulige i-nformationer om

banernes fremtid og tiI vore møder ikke alene
indbudt talere, der kunne fortæl1e om det, der
var forsvundet, men også raoderne jernbanemænd,

der kunne fortæI1e om, hvorledes man tog ka-n-

pen op med konkurrencen fra landevejene.
Da jeg skulle skrive nogle ord i anledni-ng

af tiårsjubilæet' slog jeg op i de ga-ur1e år-
gange af vort blad og særIigt i det nummer, vi
udgav ved femårsjubilæet. Det var helt veno-
di-gt at studere dette nummer og se, hvad vi
dengang udtrykte af håb om foreningens arbej-
de for de næste år. At der a11igeve1 er gået

en tj.d., var for mig 1et at konstatere ved at
kigge på forsidebilledet af to børn, der stu-

derede hjulene på 1ot. rLt. 3 rrFaxetr, da det
var mine egne rollinger, hvoraf den ældste

snart er voksen og den anden 11 år, rnen også

foreningsmæssi-gt er der sket neget siden. Med-

lemsskaren er vokset med næsten 5o % fra Boo

ti1 op nod 1.2oo, klubbens materiel til over

det dobbelte og antall-et af vore bog'udgivelser

fra 1I til 26. Der er således sket en g1ædelig

udvikling på mange områder, og allermest 91æ-

deti-gt er det, at det håb, vi udtrykte i 1965

orL at få Larj-agerbanen i drift, nu endeligt er

opfyldt i L97o takket være en fremsynet og

venligsindet ministers hjælpende hånd. Desvær-

re er der dog også mange ønsker, der ikl'e er
gået i opfyldelse, mante planer, der stadig
venter nå at blive gennemført og adskilli-ge
områder, hvor det ikke er gået så godt, som

det burde.

udflugtstog på Hvalpsund-
23. marts 1969.

Ser vi på de enkelte områder er det rneget

forskelligt, hvorleoes forenj-ngens virksomhed

har udviklet sig. Antallet af medlemmer er
steget væsentligt mindre end.i de første år,
hvilket også var at vente. Vj- havde for så

vidt ikke forud.set, at medlemstallet vill-e
stige meget over 1ooo, men der har dog år for
år været en sti-gni-ng, selvom den ikJre er stor,
og vi er nu et godt stykke forbi det måI, vi
satte os. Skal vi bibeholde stigningen, er det
inidlertid nødvendigt at interessere flere un-
ge for foreningens formåI, da de æ1dre, der

har interesse for jernbaner, nu må antages i

DJ K's
banen,
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hovedsagen at være blevet medlemmer af fore-
ningen, og her synes jeg nok, det kan skorte
1i-dt. G1ædeligt er det imidlertid, at der nu

ikke alene er interesse for clanptog og trafik-
historie, men også for motortog og fjernsty-
ring. Det er formentli-g kun, hvis banerne står
som en levende institution med en fremtid for
sig, at vi kan vente nye, u[ge medlenmer, og

det er formentlig også ønskeligt, at de unge

medlemmer får mere indflydelse på foreningens
J.edel-se, end de har haft hj-dti-I, men det får
vi jo nok at høre om på clen kommende general-
forsamling.

Bladet er vort vigtigste foreningsmidd:l
me1J-em medlemmerner oB en af foreningens vi5-
tigste aktiviteter. I{er har vi både økononi.sk

og foreningsmæssigt haft vore størsie vanske-
lighe<ier, fordi den økonomiske udvi-k1ing og

indførelsen af momsen i høj grad har vanskelig-
gjort annoncetegningen, således at udgifterne
fra kun at andrage nogle få tusind kroner år-
ligt er steget til- at sluge over 2/3 af med-

lemskontingenterne, trods at bladet er blevet
mindre, antall-et af numre færre og kontingentet
sat væsentligt op. Vi er j.kke alene om disse
vanskeligheder, men det synes helt forbavsende,

at privat udgJ.vne ik-l<e alt for fremragende bla-
de synes at have haft betydeligt lettere ved at
få annoncer, end vi har. På dette punkt håber

jeg, at vi kan få nedlemmerne ti1 at gøre en

ekstra indsats for foreningenrsåIedes at vi på-
ny kan øge antallet af sider. I første omgang

er det vor tanke at dele udgivelsen i et antal
nunre mect artikler og et antal- mindre numre

med foreningsmeddelelser, som vi vil have let-
tere ved at få ud i reite tid end d.e hidtidige
blandede numre.

Bogudgivelsen er vokset fra et meget beske-
dent stade ti1 en af foreningens økonornisk vig-
tigste funktioner. Den første - elendige - bog
kostede B5o kr. og den sidste 16.ooo kr. at ud-
give, men mellem bogen om præstøbanen - der i-
øvrlgt snart må ud.sendes i en ny og bed.re udga-
ve - oB Thomassens grundlæggende bog om Grib-
skovbanen, er der unægteligt også en hinmel-
vid forskel. Trods at der i l9?o er afholdt
trykringsudgifter på op imod 4o.ooo kr., har
forla;r,', a11igeve1 givet et betydeligt over-
skud. ti<i.3,j.ve1sen har hidtil_ koncentreret sig
om vor serit-. om privatbanernes historie, men

det er hensi-gten at udvide onrådet for bøgerne,
såIedes at også statsbaner og udenlandsl<e baner
kan få deres part. Da det er ønskeligt så vidt
rouli5t at ud.give bøger om sarntlige privatbaner
i nogenlunde samme standard, vi1 privatbanese-
rien do5 forilentlig d.ominere udgivelserne ad-
skiJ.lige år frero i tiden. I 1955 eksisterede
foreni-n6ens salgsafdeling ikke- elter rettere
sagt, den bestod kun af 1 mand, sehretæren p.
Thorrassen. I dag har en gruppe yngre medlemmer

etableret et fast samarbejde, og har dels sati-
Iet aciskiilige tusind kroner sammen til fore-
ningens arbejde, dels i foreni-ngens lokal-er
på Charlottenlund Øst station skabt et arhiv
o6 rnuligheoer for fremtidige ud1ån af bøger ii1
f oreningens r.ecilemmer.

Udflugterne var i mj-dten af tredserne en af
foreningens hovedopgaver, d.a det lykkedes at e-
tablere ture tj-1 næsten aIle de privatbaner,
der 1ul<keder 06 i de fLeste tilfæl-de med damp-

tog og egne vogne. Næstved-Preastø-l,iern, Hor-
sens Vestbaner, I.lyborg-Svendborg, Iijørring-Løk-
ken-Åbybro, Nord.vestfynske Jernbane, er blot

Udflugt på Nord-
Yestfynske Jern-
bane,2E. aug.1965.
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nogle enkelte af de mange navne på baner, vi
har haft uforglemmelige ture på og af hvilke,
der nu kun er nogle enkelte stationsbygnj-nger
og dæn:ringsrester tilbage. I de sidste år er
nulighederae for ture indskrænkede, fordi så

mange baner er nedlagt, og d.er kun i en-ke1te

tilfæIde er mulighed for at køre med materiel,
som ikke tidligere er anvendt ti1 udflugter.
Antallet af deltagere har været dalende, men

vi håber ved fornuftig anvendelse af det mu-

seumsmateriel, der er tilbagerog ved anvendel-
se af mest mulig fantasi fortsat at kunne ska-
be turmuligheder, d.er viI virke tiltrækkend,e
på foreningens medlemmer.

Foreningens opkøb af jernbanemateriel, på

hvilket punkt vi har været en alvorJ-ig konkur-
rence ti1 landets skrothandlere, er fortsat
gennem de senere år og udgjorde i L95Q59 tdx-
tisk en trusel for vor økonomi. Det er inid-
lertid nu lykkedes både at si-kre hovedparten
af det historisk interessante materiel, der
endnu eksistered.e, da foreningen oprettedes,
og samle tilstrækkeligt materiel tj-l drift af
vore to museumsbaner. Vi har her koncentreret
os om privatbanenrateriel, men har d.og købt et
enkel-t lokomotiv og nogle vogne fra statsbaner-
ne for at skaffe mullghed for o6så i fremticlen
at køre med udflugtstog bestående af danpIoko-

motiver og vogne ned åbne end.eperronner. Der

er ikke aktuelle planer on yderligere erhver-
velser og eksisterer vel i det hele k-un ganske

få enheder, som der kan være tale om at erhver-
ve. Tværtirnod er det tanken at ski11e sig af
med en-he1te mindre vigtige vogne og lokomoti-
ver, der er i en så Cår1ig stand, at det vil-Ie
være økonomisk uforsvarligt at sætte dern i
s tand.

f liaribo har Lollandsbanen med sædvanlig

storsindethed hjulpet os yderligere i de sidste
år og stillet både mere reniise- og sporplads
ti1 råaigned. Af hensyn tiJ- bevarelsen af de

æl-dre vogne og til at holde vedligeholdelses-
omkostningerne nede, er det imid.lerti-d uomgæn-

geligt nødvendigt, at der snarest bygges en

vognhal, og det vif blive en hovedopgave for
os i det næste femår at skabe de økonomiske mu-

ligheder herfor. Det er svært at se, hvorledes
pen6ene skal skaffesr men det skal gå.

I l,lariager er det talket være hjæ1pen fra
l4ariager komnune lykkedes at få dri-ften af I{a-
riager-Handest Veteranjernbane igang. Der har

været utallige hindringer, de fleste af papir,

nen det er ved ukue.lig energi fra vore jyske

medlenmers side lykkedes at overvinde dem. Man

okal i alnindelighed j.kke fremhæve den enkel-
tes indsats, men jeg tror jeg nå have lov ti1
at nævne overlærer Bent Dyrholm, uden hvis al-
drig svigtende energi, det næppe var lykkedes
at gennemføre planen. Takket være en række med-

lemmers offervillighed og Hedetofts ind.sats ved

restaureringen, er det lykkedes at skaffe banen

den tilstrækkelige trækkraft, rnen tilbage står
spørgsnå1et om fremskaffelse af remiseplads,
der formentU-g er den opgave i foreaingen, der

uå gå forud. for aIIe andre.

Første ordinære MHVJ-tog i

Handest,3.maj 1970.

ForenJ-ngens økonomi er i dag bedre end no-
gensinde i de sidste tre fire år. Vi har en de1

gæ}d tiI bogtrykJreren, men bortset herfra er
der kun meget l-idt forfalden gæ1d" Det skulIe
være muligt at give sig j- 1ag med nye opgavert

men vi har stadig brug for aI den økonomiske

hjæIp og støtte, vi kan få.
Jeg tror, de fleste af os har haft megen

g1æde af foreningen i de årrder er gået, nen

der er også mange opgaver foran os, og vi kan

i høj grad have brug for nye kræfter. Vi håber,

at foreningen også i det nye tiår kan virke til
gavn for jernbanerne og kan være med ti1 at be-

vare mindet om den tid, der er uigenkaldelig
forbi.

-eQe-
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Medlemmerne i lO år
Af P. Thomassen

Hedlemstal-Iet er Eennem tle ti år steget

støto Ved å.renes udgang stilleile det sig så-

ledes (nettoaatallet af betalend'e nedlemmer) :

ve et skøn (procentvj-s) bortset fra sidstnevn-
te:

Ru]-]-ende nateriel, herunder trækkraft.. 9o

Jernbanehistorie ...... .... 80

Arl.ivalier og andet samlermæssigt.. .... lo
Jernbanefotos, snalfiln og ilias........ 7o

I,Iodeljernbaner ............. ..... 25

Vognnun:re, litra o.1ign. ............. 2o

DJK's museurnsbaner MBJ og MIIVJ ...... .. 15

Faste anlæg (stationerrsi.gnaler m.v.).. lJ
Udenlandske j ernbaner . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Rettidig kontingentindbetal-ing ........ 5o

Vi er ofte blevet spurgt om, hvad det er

for mennesker, der er medlemmer af DJKr og vi
har med god sanvittighed kunnet svare, at aIle
al-derskl-asser og de f'leste erhverv er repræsen-

terede.At der er forholdsvis få rrrigtiserr jern-

banefol-k blandt nedlemmerne, bør ikke kunne un-

dre nogen, d.a disse som regel har jernbane nok

tiJ- daglig. Skal der fremhæves nogle erhverv,

der sær1igt -uæl-Ier bl-and.t rnedlenmerne, rnå det

blive 1ærere, jurister og 1æger.

I oe sidste år er der sket en forskydning

båd.e i nedlei:lreernes gennemsnitsalder og i in-
teresseor,råderne. Der j-ndmeld'es færre junior-

medfenner end I begyndelsenr oB der er færre
rrstean-fansrr; nu er det motordriften, der fore-
trækkes. Li6elecies synes statsbpnerne at få
større og større interesse i- forhold ti1 pri-

vatbanerner son i starten var det al-t over-

skyggende. I dag er det nærmest fJ-fty-fifty.

DJK har sandelig også en hal-v snes kvin-

delige medlemmer. I'ie6et kvindelige, endda' Da

jee i sin tid forsøgte at få at vide, hvad d'er

var deres hovedinteresser svarede de noget så

sødt: Min kæreste. - Ia'd os få nogle flere af

clent

1961

L952

L963

1964

L955

1955

264

433

511
5o5

?92

968

1967 1oo7

1958 ].o8o

t969 tLl?
t9?o 1149

I løbet af 197o lod mindre velmenende med-

lenmer bestyrelsen forstå, rrat nu havde Daask

Jernbane-K1ub toppet.rr lian nan nu begriberhvor-

dan i alverden no6en kunne vide det mere end et

halvt år før rekorden virkelig blev sl-ået?

I årenes 1øb er ca. loo medlemner udgået;

foreningsr;rndige hævder'r at ca. Io % årlig af-

Sang er ueset l-id.t. /irsagen er for de 9o % ved'

kornmende den sædvanlige: Sletning på grund af

restaace !

Iledlernnernes geografiske fordeling ser så-

ledes ud:

Sjæ11and ...... ?49

Fynske øgruppe 53

tolland, Falster, I'iøn . 52

Jylland ...... ....... 225

Bornho'l nr Færøerne 3

Sverige ....... !o
Øvrige udland og Grønland ....... l?

liok om staiistik i første omgang. Efter ti

års syslen ned medlemskartoteket 1ærer man en

hel d.e1 on sine rnedmenneslier på goclt og mindre

godt. IleJ-dig;vj-s nest af det første. Det er

virkelj-g i-nteressant at erfare, hvori medlem-

lnernes interesser består. Ved foreningens

start forsøgte vi at få at vide, hvad de kon-

krete interesser bestod ir oB hvordan de pro-

centvis fordelte sig. Det viste sig inicller-
tid ikke gørligt, da kun 55 % at medlemrcerne

besvarede forespørgsl-erne e1Ier oplyste noget

deron veo intlnefdel-sen. I tidens Iøb har jeg

dog kunnet skøane nogenlunde omr hvad cler har

størst j-ateresse. Det kan naturligvis kun b1i-
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Dansk Jernbane - Klub som bogudglver
Af B.Wilckc & P.Thomassen

Da vi - Wilcke og P.T - ret hurtigt efter
DJK's stiftelse forsøgte at opfylcle en af for-
eningens formålsparagraffer (ttualbredelse af
kendskabet ti1 banerne o.s.v."), var det med

megen betænkeli-ghed., vi vovede at kaste DJK ud

i en så forni-clabel gæ1d son godt Boo kr. tiI
heftet om Præstøbanen (næsten udsolgt). M.d

ti-den bliver man mere hærdetr oB i dag bliver
vi ikke stressede over en fire gange så stor
udgift ti1 klicheer alene.

Når vi ser ti-1bage på produktionen, er det
med en let gysen, der tager til, jo nærmere vi
konrner begyndelsen. De første hefter var jo
ikke godel vi havde hverken erfaring, tid eI-
Ier penge. Idag har vi erfaringen. (f,aa nu væ-

re, kære 1æsere, med at spørge, hvorfor i a1-
verden vi så ikke bruger den). Og hvad har e-
gentlig fået os til at kaste utalte tusinder
af arbejdstimer på rrkunstensrr vaklende alter?

Af interesse for sagen? Javist - men det
er en lige så banal son bi11ig forklaring. Og

så er det jo alligevel uomtvisteligt. Da vi
begge ca. 3o år, før DJK blev stiftet, begynd.-

te at indsamle materiale om banerne, vi1le clet
jo være synd, hvi-s dette ikke kom til at gøre

nytte på ea etler anden måde. Det sku1le da

også snart vise sig, at interessen for banerne

i bogforrn var langt større end ventet.
Udgi-velsen er ikke altid gået lige sti11e

af. Tidnøden er det værstes ild<e mindst for vo-
re skiftende bogtrykkere" Når vi har vovet at
rykJ<e for en bog, har trykkeren gerne med lav
og skælvende stenme samt med sorte rande under
øjnene spurgt, hvorfor vi iklie har sendt re-
sten, oS at hans maskinsætter bander over, at
manuskriptet ser ud, som om der var tygget på

det, og hvis vi ryld<er klicheanstalten for bi1-
l-edmaterialet, sorn er indleveret for sent, så

el han sjæIsrå nok ti1 at spørge, hvad det var
for noget gudsjarnmerligt ragelse, vi havde

sendt ham, og hvorfor vi optager vore billeder
i nordlys og fremkalder dern i nahognJ.surt ba-
rokglutaminat og glatter efter med en skive
sy1te.

Iien publikum er tål-modigt. I'ian har tilsy-
neladende tilgivet os bøgernes fejl og nangler
og har troligt købt den næste bog. f årenes

Iøb er der af DJK's bogserie, d.er tæI1er 28

nurcre, J MBJ-driftsberetnr-nger og salgsafde-
lingens 1o udflugtshefter, solg*u ca. 14.ooo

bøger og hefter, og regnskabet over produkti-
onen kan vi vi.st godt være behend.t.

Uden støtte, velvilje og forståelse fra
mange sider rrar bogserien iiche blevet til no-
get, og vi bringer vor Iæserkreds både i og

udenfor foreningen vor bedste tak, fordi de

trofast køber DJK's bø6er.

DJK's bogserie

Netop udkomrret:

HADERSLEV
JERNBANER

§z
ZF

{zzy

ATilTS
I

aoa,gtt"*a*atflstr'

,, Dr, Mauves baner"

Af Birger Wilcke.

144 sider og ca.60 illustrationer
om HAJ's tilblivelseshistorie.

Bestil den nu i dag.Kr.41,50(inkl-
MOMS og porto) indsættes På
postgiro 6 73 94, P.Thomassen,
Strandveien 201, 2900 HelleruP.

Udkommer i februar,

HADERSLEV AMTS
JERNBANER II

,,Becherer bygger Yidere"

Af Birger Wilcke.

Ca.1l0 sidcr og ca.70 il!.
Pris ca.35 kr.
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Forenl ngsnyt

Ekstraord inær genera lforsam I ing
§øndag den 2I. februar 197I k].. 11.oo af-

holtles ekstraordinær Beneral-forsa-m1ing i "Kar-
nappen'r, Niels Hemmingsens Gade 1o1 undereta-
ger, llJ) København K.

Dagsorden
1. Valg af d.irigent.
2. Atrrdring af lovenes § f oS § 4, se ne-

denfor.

Under forudsætning af vedtagelse indvars-
les herved. til 2. ekstraordinære Seneralfor-
s:mlingr søndag den 21. marts 1971: Sa-mme !ro-
granpunlct, sanme tidspunktr sanme nødested.

De vedtagne l-ovændringer vi1 har'.: g;;Idig-
hed fra og med den 22. marts a971.

Bestyrelsens ændringsforslag ti I

lovene:
I § , udgår følgende: rrEkstraordinær gene-

ralforsamling afholdes i en week-end.rl

§ 4 foreslås ændret såIedes:

§4.
Bestyrelsen består af en formand og 5 med-

lerimer valgt af generalforsaulingen samt af 1

nedlen for hver lokalafdeling, valgt af 1oka1-

afdelingens generalforsamling. Derudover væ1-

ges 2 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsup-
pleanter. Endvidere væ1ger lokalafdelj.ngerne
1 personlig suppleant for hvert medlem, valgt
af lokalafdelingerne.

Formanden og den på generalforsamlingen

valBte øvrige bestyrelse, revisorer og supple-
anter væ1ges for 2 år, såIedes al 3 af besty-
relsens nedlemmer, I suppleant, 1 revJ-sor og

1 revj.sorsuppleant afgår i J.ige årsta1; for-
manden og de øvrige i ulige årstal. I'iedlemmert

valgt af lokalafdelingerne, samt deres person-

lige suppleanterr afgår hvert år.
De personer, indenfor hver kategorir d.er

opnår størst stemmetal ved generalforsanrlingen

anses for vaIgt.
Formanden og den øvrige bestyrelse forde-

ler hvervene ind.byrdes og er berettiget til
at foretage a1J.e dispositioner, der faliler
indenfor foreningens formåI.

Ingen forpJ-igtelse kan påtages og ingen
ud.gift afholdes uden bemyndigelse fra besty-
rels en.

For forpligtelser, der er påtaget på for-
eningens vegne, hæfter dennes formue, og d.er

kan intet krav gøres gældende mod de enkeJ-te

medlemmer.

Det understregede er de nye tilføjelser i
§4.

De gældencle love for Dansk Jernbane-K1ub

kan findes på side 15 i nr. 2/]-969 af fore-
aingens tidsskrift rrJernbanenrr.

København, i januar l..97i-.

BESTYRELSEN

Ordi nær generalforsaml ing

Søndag d.en 2J. april kJ- . 11 .oo afhoJ-des

ordinær generalf orsalling i irKarnappenrr,

Niels Hemnj-ngsens Gade 1o, underetaget, alJJ
Københayn K.

Dagsorden
1. Valg ai dirigent.
2. Beretning om foreningens virksontred i

d.et forløbne år og oplysning om p1a-

nerne for det komnrende år.
Godkendelse af det reviderede årsregn-
skab, der vi1 blive ti.lsendt medlemmer-

ne senest 14 dage før generalforsaslin-

8en.
Fastsættelse af kontingent og optagel-
eesgebyr for året ]-972.

Bestyrelsens forslag føIger med næste

Dro åf ttJernbanenrr.

Valg af medlemmer ti1 bestyrelsen m.v.

Følgende medlenmer af bestyrelsen m.v.
er på valg:
Birger Wilcke (fornand),
Erik B. Jonsent

Iriogens Bruun,
Stig Thoke-Jensen.

Poul Skebye Rasmussen (suppleant),

B.K. Ibhol-t (rev]-sor' og

Th. Ring Eansen (revisorsuppleant).

Samtlige ovenfor nævnte er villige ti1

z

4.

c
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5. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Opmærksonhed.en henledes på, at forslag ti1
valg af bestyrelsesmedlenmer m.v. og ti1 punk-

terne 5 og ? på dagsordenen skal være forman-

clen i hænde senest d.en 11. april L97L - for-
sIag, der ønskes bekendtgjort for medlemmerne

inden generalforsamlingen - dog clen 14. marts

Lg?t.

København, i januar L971.

BESTYRELSEN

Kommende møder og udf lugter

Søndag den 7. februar 1971 kl. 1o præcis i
Stat.sbanernes kino rrDen vide verdenrr på Køben-

havns Hoved.banegård.

Film-natin6 - forevisning af en ræklce dan-

ske og udenlandske jernbanefilm. (fntr6 zkr.lt').

onsdag den U.februar 1971 kI. 2o i rrKar-

nappentr, Niels Hemmingsens Gade 1o, undereta-

gen (Ii1te sa1) 
' 

115J København K.

Foredrag af DDR's trafikrepræsentation i
Danmark. Fifunforevisning ved B. Chorfitzen.

NBt Husk jublIæumsarrangernenierae henholds-

vis fredag den 15. januar og søndag den 17'

januar. Se nærmere om progranmet for disse da-

ge i lrJernbanenrr nr. 5/L97o.

ooOoo

flordjyske afdeling
Du indbydes herved. til møde på Hotel Lang-

aa, søndag den 24. januar l9?L kL. Io.4, ti-I
drøftelse af MHVJ's forhotd. (Gode togforbin-
delser sydfra. )

For at give a1le lejlighed ti1 at konLme

frem med deres mening, vi1 møclet blive afvik-
1et som gruppearbejde rned 5-7 martd. i hver

gruppe.

Programmet er iøvrigt som føIger:

K].. 10.45 Velkonst og inddeling i gruppert

- ].]-.3o Gruppearbejde.

- 3-2.1o Spisepause.

- 13.3o Resultatet af gruppearbejdet
gennemgås.

- 15.Jo Interessegrupper dannes, og der

opstilles arbe j d spro gram.

Deltagerne bedes inden mødet nøje gennem-

tænke hv11ke erfaringer, hver enkel-t har høs-

tet i somrnerens Iøb. I{vj-Ike ønsker har publi-
kum givet udtryk for med hensyn til f.eks ma-

teriel, bygninger, køreplaner, herunder op-

holdet i Handest og lr{ariager, turens 1ængde,

nulighed for afkortning, muligheder for at
købe forfriskninger i toget, personalets op-

træden n.n.. Ønsker publikum kun damptogr el-

ler e:: n:an også rnteresseret i rrhistorisk mo-

tornaterielrr?

Ilvaci er dit syn, som rransattt ved banent

på følgende ti-ng:

E 978 på Københavns
Hovedbanegård,
25.sept.1970.
Lokomotivet fremfø-
rer DJK's udflugts-
tog 17. januar 1971.
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1) Det rullende materiel, art og star,d5

2) bi[etter og billetpriser,
J) kontorforhold, billetafregringr regle-

menter og cirkulærer,
4) uniformer og øvrigt udstyr,
5) værkstedsforholtl, remisebyggeri,
5) opholds- og soverun, toiletforholil,
7) opgave- og ansvarsfordelingt
8) reklane, brochurer, PR-virksomhed,

9) forholdet ti1- byrådet, DSB og privatba-
nerne !

1o) uddan:eeIse af personale, togstewardes-
ser,

11) hvordan skal vi sikre, at de nødvendi-
ge naterialer ti1 restaurering er ti1
stede? Indkøbsafdeling?

Prøv at opstille en 1j.ste over de arbejder,
som du mener skal udføres: Arbejdets artr for-
brug af nandskabstimer, materialer, pris etc.

En mand kan ikke k'] are en chefpost aIene.
Kan vi fordele arbejdet bed,rel f.eks. i ar-
bejdsgrupper, hvor a1le er ansvarlige for plan-
1ægning, udføreIse og resultat?

A1Ie ovenståenile emer skulle gerne beha-nd-

Ies i grupperne, og for at vi virkelig kan nå

ti1 et resultat er det vigtigt, at du gennem-

tærker a1le punkterne inden mødet.

VeI nødt i Langaa den 24. januar.
Bent Dyrholm.

Lokalafdelingen på Fyn

I 1.kvartaI af 1971 afholcles følgende nø-
der, der alle begynder kl. 19.3o, og arrange-
res i. samarbejde ned Kolding Lokonotivklub og

Odense Model j ernbane-Klub :
Tirsdag den 19. januar: På ttBøgelundrr,

Evidsnindevej, Kolding.
Tirsdag den 9. februar: På Industripalæet,

Albani Torv, Odense.

Tirsilag den 9. marts: På Inclustripalæet,
Albani Torv, Odense.

Programmet for møderne er foreløbig: FiIm
d.ias, rrjernbanesnakrt og kaffebord. Til rnødet

9. marts forsøger vi at finde en foredragshol-
der. Denne aften afholdes samtidig generalfor-
samling, hvor der skal tages stilling om DJK's

fynske afdeling skal fortsætte efter 1. april
tg7t.

I tiUæ1de af videreføreIse af afdelingent
væIges der også ved denne generalforsamling
vor afdelings bestyrelsesmedlem og personlige
suppleant, således at vi er rrgarderedei' i til-
fælde afrat de af bestyrelsen foreslåede æn-

dringer i DJK's love vedtages på tle to ekstra-
ordinære generalforsemlinger, der afholdes i
København henbolclsvis 21. februar l97L og 21.

marts 1971. ( se nærmere herom på side 8.)
S. Th-Chr.

JJ(rrsPumøtoget
rrlnden de jernbanebegejstrede unge endnu

har nået at få endeligt oprettet Dansk Jern-
bane-K1ub, er man gået i gang med den første
opgave.rr Denne første opgave, som Berlingske
Åftenavis orotalte den JI/l 1!51, var etable-
ringen af en museumsbane. Repræsentanter for
tlen nystiftede forening havde indledt forhand-
ling ned Statsbanerne og med Sorø Turistfore-
ning om nuligheden for benyttelse af de reste-
read.e 2t5 )6fr.. af banen Sorø-Vedde som museums-

bane. Samtidig sikrede foreningen sig forkøbs-
ret på en personvogn og en postvogn hos Næst-

ved-Præstø-ilern banen, der stod uniilalelbart
foran lukning. Desvæme viste der sig ikke mu-
lighed for museumskørseJ. på banen ne11em Sorø

og Sorø Bystation.

1961 - 1970

På foranleclning af foreningens daværende

næstformand, Birger r,li1cke, der i nogle år hav-
de været bosat på Lol1and, indledtes der i ste-
det forhandling ned A/S l,ollandsbanen. Direk-
tør S.D. Brandt var overordentlig positiv over-
for næstformandens id6, der gik ud på at benyt-
te strækningen Maribo-Bandholm til museumstogs-

kørsel på søndage i sommerhalvåret. Denne

strækning, åbnet i 1859 som Danmarks første e-
gentlige lokalbane, anvendtes siden 1952 kun
ti1 godstog. Iuled en 1ængde p2, ?15 km. d.v.s kø-
reticl ca. 2o minutter fandtes den egnet. Et
plus var selvfø1ge1ig det smukke og varierende
typiske danske landskab, banen gennemløber.

For en sum af 18oo kr., ud1ånt af en kreds
af medlenrner, havde DJK af Sukkerfabrikken Ny-



købing købt et trekoblet tend.erlokomotivr byg-
get i 1878 at Krauss & Cie i l{ilnchen. Dette Io-
konotiv overførtes nu til Maribo, tlet fik plads

i LJ's remise, og et par f1itti61e medlemner tog
fat på at give det et udseende, så det kunne

vises frem. Lokouotivet (opr. ØSJS nr. 1) døb-

tes "Faxett, det kørte nogle prøveture, iaden

DJK tlen l6/to 1961 for første gang havde årraa-
geret udflugt tiI llaribo. Era København kom

dampsærtog fremført af K J82, fra Næstvecl med-

bragtes de to NPI{B-vogne. I Nykøbing udskifte-
des K-eren med en LJ rrkanariefuglrt, i llaribo
holdt rrFaxert med dempen oppe, og snart dampede

særtoget, bestående af rrFaxerrr I toakslede I,J

personvogne og d.e to NPI{B vog?e mod Bandho'ln.

Efter spisning ved trBandho'lm Østrr returneredes
ti1 l"laribo, undervejs samlede TV under udfol-
delse af megen iver stof til rrAktueJ.trr, foto-
grafen opholdt sig bl.a. i lokomotivets kuI-
kasse, J-igesom han fik en banearbejder til at
køre si6 på skinnecykle foran toget et' stykke

ve j. Ved I'laglemer hol-dt en anti-k b: andbil på

tværs ti1 fryd for fotograferne.
Ved sarnine tid begyndte en gruppe medlemmer

at restaurere jernbanevogne tiI brug for banen

på Lo11and.. DJK fik overladt et spor på KJ.am-

penborg station, og på dette spor har et antal
vogne i tidens 1øb gennengået en ansigtsløft-
ning, inden d.e kunne sendes ti1 }Iaribo.

Forhandlingerne med Lol-landsbanen var nu

så langt frenirne, at der d.et l3/5 1952 kunne un-

derskrives en overenshomst med d.enne. Denne o-
verenskomst gav DJK tilladelse tj-l i et vist
omfang at benytte banestræl<ningen l"iaribo-Band-

holn til personbefordring under LJ's overopsyn.

Den 5/6 kørte det første museurnstog. Det

var et særto6 bestilt til- statsbanenersonafe

fra ilykøbi-ng, deltagerne ankom i Sl{NB-rutebil.

,,Faxe",NFJ A7 og NPiIB C 3l'Yort
forste særtog, afventer de reisen
des ankomst Yed Hunseåen.
(P.Skebye R.)

11

d.er ltdesværre gik i stykkerrt lige ved Grimstrup-
vej overkørslen. rrEelcligvistt oB rttilfæIdigvistt

holdt vort tog bag tr:æerne lige ved overkørslen.
Den 9/6 kørtes indvietsestog for en kreds

af indbudte gzester, på BandhoJ-n Hotel fejredes
indvielsen. Der var mange tal-er og gode ønsker,

og ile gæster, der skul-Ie ned toget tiJ- Køben-

havn, nåtte sendes tiI l.Iaribo med biler. Ud på

aftenen returnerede Museumstoget meC de sidste
gæster. Næste dag, første dag med plantogskøa-

se1, startede godt: toget fra København var
forsinket, men omsider rullede LJ's Sn + Sp

ind vecl perronen, og snart kunne det første
ordinære museumstog afgå. Der kørtes tre dob-

bettture på Bandholnbanen, og den første Cag

befordredes ialt loJ rejsende. Der var 4 per-
sor-, 2 post- og 2 godsvogne ti1 clisposition.
Som reservelokomotiv for "Faxerr holdt d.e'u Ie-
jede SNNB nr. 5.

-.*'--<

rB ml i tlaribo.

Det førs'ue år benyttede ialt 1516 rejsende
museurnstoget. lrrets rtrekordrr for benyttelse af
et enkeft tog var 93 1 rrbundrekordenrr var 2,,

statistikken fortæl-ler ikke, at disse to rej-
sende var frirejsende, direktør Brandt med

ledsager, det husker sikkert kun undertegned.e.

I 1961 blev vj, mere rravancerede'r, vi havde

en motorvognr oB den skul-l-e bruges! Det blev
den også, d.en skuLle køre middagstoget fra Ma-

ribo k1. 12.oo og Cå tom tilbage bagpå det ene

eftermi.ddagstog. Det blev ingen succes, folk
vj-I1e se damp. Antallet af rejsende i 195J blev

3o?3, mer. så kom 1964. Der- 3l/5 indviedes rrTre-

kantrutenrr. Dansk Veteranskibsklub indsatte den

1.i1J-e damper ttSkjelskørrt melIem Sakskøbing og

Bandholn og l,iaribo Turistforening indsatte en i
England indkøbt toclækkerbus, kaLiet rlVictoriail

me1J-em damFerens anlægsplads i Sakskøbing og
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jernbanestationen i lt{aribo. Antallet af reJsen-
de steg tiJ. 8o24. De næste år forløb ud'en sær-

Iige ænctringer i køreplanen, der siden 1954 on-

fattede fire dobbeltture, heraf to med bus- og

skibsforbindelse. 1965 Sav os ?574 rejsende,
L965 ??28. Veteranskibsklubben mente ikke' der

fortsat var basis for at anvende s/s rrSkjel-

skørrr i Sakskøbing-Bandholm ruten, rrVeterantrc-

kantentr fik således en brat ende med udgangen

aI J-yOO.

Maribo Turistforening tog initiativet ti1
anskaffelse af et skib ti1 af1øsning af rrSkiel-

skørtr. M/s I'Frislandtr f ik en trekant på skor-

stensbåndet og navnet rrsaxholmfr. Desværre fik
dette moderne skib ingen succes på ruten, der

blev opgivet efter sæson 1967, og m/s rrsax-

ho]-mrr afventer i. Bandholn en køber. Vort tra-
fiktal for L96? blev 552o.

Indstilling af rrTrekantrutenrr imødesås

med bekymring. Imicllertid. viste sæsonen 1968

en klar fremgang, der befordredes lJ46 rei-
sende. I 1969 steg ta11et ti1 823o. tra l9lo
udvidedes kørslen ti1 også at omfatte to tog-
par 1ørdag eftermitldag i skoleferien, og der

befordredes i I97o ia]-t 9729 rejsende.
I L9?o bestod driftsmateriellet af 4 danp-

lokomotiver, 1o personvogne, 1 pakvogn og 5
godsvogne. Billetpriserne, der ikke roå konkur-

rere med priserne på Lollandsbanens rutebilru-
te er i tj-dens Iøb ænd.ret, f .eks. kostede en

enkeltbillet oprindelig kr. 2r-r den steg i
1965 ti1 kr. 1t- og fra L9?o er prisen kr. 4r-.

Som allerede nævnt kørte det første særtog

d,en 5/5 l)62, og siden da har firmaer, skolert
foreni.nger, filnselskaber m.n. været flittige
kunder hos I'iuseumstoget. Ialt har der været

kørt 158 personførende særtog med tilsanuren

18.6oI rejsende. Særtogsplanerne har været ud-

arbejdet i overenssternmelse meil bestillernes
ønsker, der har været arrangeret frokost el1er
ølpause for de rejsende undervejs. Filnselska-
berne har optaget mere eller mindre dramatiske

scenerr der har været holdt fotostop ti1 gIæde

for cle fotograferende rejsende. lfuseumstoget

har af og tiI også fundet vej ad andre skinner
end de, der ligger me11em Maribo og Bandholln.

Der har f.eks. været kørt særtog på santlige
Lollanilsbanens strækni-nger, tog har været uclle-
jet ti1 byfesterr ligesom vi har kunnet nyde

synet af vort eget tog i adskillige danske filn
o g f j ernsl'nsudsendelser.

Der er blevet utlført et stort stykke arbej-
de med at holcle Museumstoget i gang. En gruppe

DJK nedlemmer har været beskæftiget med repara-
tioner og vedligeholdelse, andre med selve tog-
frenførelsen. Lollandsbanens funktionærer har

hjulpet metl råd og dåd, hvor det var nødven-

digt, og i,luseumstoget er nu blevet en at'urak-
tion, ikke alene for jernbaneenthusi-aster,

men for alfe Lolland-Fa]-sters turister.
Det har været spænd.ende at være med i de

første ni å.r, for mj-t eget vedkommende har tje-
nesten spændt over a1le grene af jernbanedrlftt
fra pudsertjeneste over rangering ti1 tilrette-
Iæggelse af kørepIan, rned d.et absolutte højd'e-

punl:t på Maribo-Bandholm Banens 1oo års jubilæ-

unsd.ag.

i,iuseumstcget har i de første ni år befor-
ctret j-alt 8o.722 rejsende, og selv on jeg ik-
ke tør udtrykke håb on rejsende nr. loo.ooo i
den forestående 1o. driftsperiode, er jeg over-
bevist om, at det i.kke vi1 vare Io år igen, in-
d.en vi ser rejsende nr. 2oo.ooo'

P. Skebye Rasmussen

øG 3 09 ,,Kiøge"
i Bandholm, aug.70
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Lokalaldel i ngerne
B. Dyrholm.

f vort li1le land er der forbløffende man-
ge mennesker, der mere e11er mindre frivilligt
har anbragt sig lidt afsid.es. For en forening,
hvis virksonhed for en stor de1 er baseret på

nedl-emmernes personlige fremmød.e, er d.et store
antal ea fordel, såfremt formåIet er lokalbe-
stemt, DJK's hastigt voksende rnedlemsskare vi-
ste, at interessen for jernbaner var stor, og
at den tilsyneladende var omvendt proportional
med afstanden fra København. Årsagen var d.en

ret naturl-ige, at et medlem som f.eks. under-
tegnede i Randers ikke kunne have nogen fornø-
jelse af et møde i København en onsdag aften.

For mennesker, der foretrækker frisk luft
og grønt græs fremfor stenørkenen, var der in-
gen reel nulighed for at deltage i forenings-
1ivet. Desuden var der også den berønnelige
Valby Bakke, som altid har bevi.rket, at der er
dobbelt så langt fra København tiL Randers som

fra Rand.ers til København. Lad det retfærdig-
vis være tilføjet, at vi i fællesskab efter-
hånd.en har fået jævnet føromtalte ba1.,ke sJ-et

ikke så lidt bI.a. ved hjæIp af sararbejdsud.-
valgsmød.erne.

Nordlyske afdelings udflugtstog
på Hirtshalsbanen I l. okt.197o.
(K.Vahl).

lien nok om det. Resultatet var, at der i
forsommeren 1962 blev oprettet lokalafdelin-
ger på Fyn og i Jylland med henholdsvis Hans

Gerner Christiansen og A. Berggreen som kon-
taktmænd ti1 bestyrelsen, og med det formåI
også at få foreningsaktj.vi-teter udenfor Køben-
havn. I februar 1964 blev der valgt regulære
afdelingsledelser samtidig med at Jylland blev
delt i en sydjysk afdeling med E. Dalgård E-
riksen som leder - afdelingen blev dog et år

senere lagt sammen med Fynsafdelingen -, og

en nordjysk afdeling med undertegnede og si-
der_ 1965 med S.P. Laursen som leder. Fynsafde-
lingen har siden 1968 været ledet af S. Thou-

s trup-Christ ensen.

- 0g hvacl blev der så lavet? Der blev ta-
get fat på vognrestaurering i Odderl Vejle.se-
nere i. Thorsø og Odense. Der blev arrangeret
besøg på tt.a. maskindepoterne i. Århus og Fre-
dericia sant Scandi.a og nogle ture som f.eks.
de to familieture omkring Silkeborgsøerne med

båd, skib og tog. Desuden en lang række sna-h-

ke-, film-, og foredragsrnøder i et godt sanar-
bejde med især Jysk Model-Jernbane K1ub. Alt i
alt et ganske normalt foreningspro6ram og -
ve1 at bemærke - uden at belaste foreningskas-
sen.

Eftersom tiden gik blev der i-nidlertid ka-
stet flere og flere misundelige blildie ned tj.1
Maribo. ItSo ej.n Ding miissen wir auch haben.rl

Der blev spekuleret på silkeborg og Ebeltoft -
i foråret L965 kori. Mariager med i bil-ledet.Re-
sten af den historie har tidligere været for-
tal.t i rrJernbanentt, så J.ad den ligge DUo For-
prercieren fandt sted i september 1!66, hvor vi
hentede VLTJ nr. / og anvendte den ti1 et par

udflugter i forbindelse med jernbaneudstillin-
gen i Randers. Det bJ.ev optakten ti1 en lang
række af foreningsudflugter, banenedlæggelses-

ture, byfestkørsel o.s.v.. santidig blev ar-
bejdet med MHVJ's etablering efterhånden så

omfattende, at der ikke 1ængere var tid og mu-

li.ghed for at fortsætte mødevirksomheden. Til
sj.cist blev banen skilt ud fra afdelingen sam-

tidig ned indførelsen af samarbejdsudvalgsraø-

derne og lovfæstelse af afclelinger, baner m.m.

Afdelingens mødevirksorohed er genoplivet t

og ila det er lykkedes at få et fast nødeloka-
Ie i- Langå, sku11e d.er være gode muligheder
for også i fremticlen at mødes om vor fæl-Ies

int eresse.
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Hå Mariager- Handest Veteranjernbane
Af B. Dyrholm.

Et jubilæunsnunmer bør selvfø1ge1ig inde-
holde en omtale af vor forenings forskellige
aktiviteter - herunder også banen i Mariager.
Dennes forhi-storie, indvielse og I. sæson er
keudt fra tidligere artikler her i bladet, så

1ad d.et deune gang clreje sig om hvorfor i ste-
det for hvordan.

Medens man i Maribo har haft forudsætnin-
gerne for at kunne skabe det helt gamle muse-

umstog, har forudsætningerne i Mariager på a1-
1e punkter været helt andre. Der var derfor
intet grundlag for og ingen mening i at forsø-
ge at kopj-ere Ivluseumstoget og at nøjes med at
lave en turistbane var der ikke stenmuj-ng for.

En i drift værende endestation med gods-

trafik, havn og en turistattraktion af en byt

en 1ang, typisk privatbanestrækning ned trin-
brætter og småstationer indbød derimod ti1 at
genskabe ikke den tidligere privatbane MFVJ,

men simpelthen PRIVATBANEN som den var i dette
århundredes første ha1vde1, og derved få en

pendant til- I,iuseumstogets privatbare fra for-
rige århundred.e.

MHVJ-motortog i Handest

MIIVJ's organisation, ledelse og drift er

opbygget efter dette nønster, og nateriellet
er anskaffet udfra saJnme synspunkt. Dette er
årsagen ti1 anskaffelsen af ikke alene damp-

lokonotiver, men også motorkøretøjer ligefra
2- og 4-akslede motorvogne til et konplet
skiunebussæt. Diesellokomotj.verne mangler end.-

nu - det skal være en Frichs diesel fra Jo'er-
ne + evt. Holebydieselen fra Varder - ortr Do-

gen måtte have Iyst. Den sidste tilføjeIse er
ret naturlig for en ME\[J-ansatr efterson mere

end halvcieJ.en af materiellet er privatejet.

Person- og godsvogne er anskaffet på srr.e må-

d.e, f.eks. haves en alm. lukket godsvogn, en

bænkevogn, en godsvogn med bremsekup6 og en

med bremsehus. Desuden er d.er ved anskaffel-
serne taget hensyn tiJ., at så mange privatba-
ner som muligt sku11e være repræsenterede.

På Iængere sigt sku11e de to museumsbaner

sarunen necl DJK's øvrige arkivalier kunne bIi-ve

til et privatbanemuseum som et supplenent ti1
s tatsbanernes j ernbaaemuseurn.

VLTJ nr.5 iMariager, 3.maj 1970.

Det første tj-år er blevet brugt tiI etab-
lering af de to baner samt indkøb af materiel.
Det konmende tiår skal bruges ti1 vedligehol-
delse og restaurering. Banerne indtjener hvert
år betydelige be1øbr men dog ikJre be1øbt der

er store nok. For at klare fremtiden kræves

mere mandskab, flere penge og bygninger til
såve1 materiel som mandskab. Rust og råd lader
sig ikJre bekæmpe med kønne ord. Banernes dag-

lige indtægter kan klare den daglige driftrmen
ikke hverken med hensyn ti1 manclskab og penge

de fornødne bygninger samt bevarelsen af det

for driften overflødige museu-nsmateriel.

Er vor foreni.ng - medlemmerne og bestyrel-
sen - indstillet på at sku11e yde en ekstra
indsats? Meninger udbedes.

Åf vor forenings ca. looo medlemmer har

ca. 5o ofret en enkelt ti'er på MHvJ's fond

tll en absolut nødvendiS remisebygning. På

Sønderborgturen ofrede 1oo-1lo medlemner ca.

4.ooo kr. alene på fiU. Kære venner, hvis I
vi1 fotografere danp også i frentiden, må de

ta1 byttes on
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KUN FOR ,,TUR-FANS"
Af E.Sevaldsen & O.-C.Plum.

Hvad vi1 det egentlig sige at være aktivt
nedlem i en klub? Betyder det f.eks. at nan

for Dansk Jernbane-K1ub's vedkonnende delta-
ger i arbejdet på klubbens to museumsbaner eI-
Ier tager deI i a1 den admj.ui.stration, der ef-
terhåniten er blevet nødvendig på grund af klub-
bens stømeIse? Er det d e t, man forstår ved

et aktivt nedlen i en k1ub, så nå man vist nok

tillade sig at sige, at Dansk Jernbane-K1ub da

kun har forholdsvis få af rrslagserrrr i sin ned.-

lemskred.s.
Hvis nan derinod regner nedlenrmerr der of-

te tleltager i en klubs amarlgementer, for en

slags rrahtiverr medlenmerr så tæUer vor fore-
ning ikke så tå aktive medl-emmer. Mange DJK-

medlemmer har i årenes 1øb taget de1 i fore-
ningens arrangementer, hvadenten det har været

Eedlemsmøder e1ler utlftugter på såve1 danske

som udenlandske jernbanestrækninger.

Det er dog nok de få, der i dag kan rrpra-

Ie afrr at have tleltaget i samtlige af d.e uil-
flugterrsom DJK har arrangeret j.nden for de

si.ciste 1o år. Klubben har alene på danske jern-
banestrækninger arrangeret ikke mintlre end 9o

udflugter.
Man spørger så sig selv:rrHvad vilte det e-

genlig have kostet, hvis man sku11e have været

med hver gang? Er man så 6n af de heldige, der
har været ned hver gang, kan man tage sine
kvitteringer frem og 1ægge beIøbene sanmen.

lrtan viI da nå tiI den beskedne eum af ca. 2ooo

kr. for 6n voksenbillet til de igennem 1o år
arrangerede udflugter i Danmark. (Dette er
kun prisen for selve udflugterne - altså ik-
ke for tilrejserne).

For de 2ooo kr. har man så tilbagelagt
j.kke mindre end 14.ooo kn. på Danmarks Jern-
baner, så det rraktiveri DJK-nedlero kan attså
i modsætning ti1 så nange andre prale af at
kencle sit fædreIand.

Foruden de indenlandske udflugter har der
også gennem årene været allangeret ture ti1
jernbanestræk-ninger hos svenskerne og vore

sydlige naboer.

TJ EN ESTEGøRENDE PERSONALE
til

MARIAGER- HANDEST
VETERANJERNBANE

l'{edlerrmer, der ønsker at forrette t jeneste

ved I.IHVJ i- sæsonen ':.971, der strækher sig fra
23. mai tj-t 26. septenber bedes allerede nu

melde si6 ti1 llans Jørn lredberg, Johannes E-

walds Vej 8, gooo Aalborg. Nedenstående skema

kan benyttes:

Navn;

Adresse: .
Ønsker at
t j enest e'

følgende

Maj

23

Juni Juli
AL

Aug. Sep.

B- 5-
15_ L2

22 L9

gøre

som:..
dage ( afmærket med x ).

30_ 13_ 11_

3L_ 2o_ 18_

2?_ 25- 29- 26-

A11e tjenestegørende ved MHVJ skal være

prøvet i sikherheds- og signalreglement. Kur-
sus for nyt personale vil blive afholdt i fe-
bruar el-ler urarts måned.

H.J.F.

DJK's sekretær får ny adresse
pr.l.februar 1971:

FULDMÆGTIG P.O. ROSENøRN
BERNSTORFFSVEJ I95
2920 CHARLOTTENLUND
TLF. (01 66) ORdruP 82 67.

DANSK
DAMPKALENDER
NO 3 1971

en vægkalender med danske

lokomotivbilleder,

kr. 11,00 incl. MOMS
NYBODEB HOBBY

Kronprinsessegade 51

Købe
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MØDER OG UDFLUGTER I.JAN. _3O.JUNI 1971.

Fredag d. 15. januar ! Møde og middag i anledning af Dansk Jernbale-K1ub's Io års
jubilæum. Se nærmere herom i rrJernbanen'r Er. 5/L9?o.

Søndag d.. 17. januar : Udflugt til Næstved og Mogenstrup sidespor roed damplokomo-

tiv litra E 978. Se nærmere herom i 'rJernbanenrr nr. 5/197o.

Søndag d. /. februar: Filmforevisning i DSB-kino på Københavns Hovedbanegård. Se

nærmere herom på side t.

Onsdag d. 17. februari },ledlemsnøde: Foredrag af DDR's trafikrepræsentation i Dan-
mark. Filmforevisning ved B.Chorfitzen. Se herom på side !.

Sønclag d. 21. februar: Ekstraordinær generalforsrnling. Ændring af lovenes § f oS

§ 4. Se herom på side B.

Søndag d. 14. marts : Udflugt i Vest-SjæIland med Høng-Tø]-løse Jernbanes G-naski-
ne. Se nærmere herom i næste nr.

Onsdag d. 17. marts : K1.2o i "Karnappenrt, Nie1s Eenmingsens Gade Iorunderetagen
(title sa1)r11)J København K. Iledlemsmøde: Foredrag om I{HVJ,

sant filmforevisning.

Søndag al. 2I. marts : 2. Ekstraordinære generalforsamling. Ændring af lovenes § J
og § 4. se herom på side B.

Sønclag d. 18. april : Udflugt med E-maskine i Sønderjyll-ancl. Evt. hjenrejse over
Aarøsund.

Lørdag d. 24. april : K1.17 i irKarnappenrr, Niels Hern.ingsens Gade l.o, lL53 Køben-

havn K: Samarbejtlsudvalgsnøde.
Søndag d. 25. april : Ordinær generalforsamling. Se herom på side 8.

Lørdag cl. 1!. maj : Udflugt ti1 Laurbjerg-Grindsted-Varile og

Søndag d. 15. naj : Varde-II. Nebel-Nyninclegab.

Sønd.ag d. 27. mai : SæsoneD åbnes på Museumsbanen Maribo-Banclholn og Veteranba-
nen Mariager-Haadest.

Søndag cl. 1J. juni : Udflugt til 9oo nm. snalsporsbane BÅD DOBERAN-KITEIUNGSBORN.


