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DANSK JERNBANE.KLUB

FORENTNGEN STIFTET 15. JANUAR 1961

Forenlngens generelle adresse:
Dansk Jernbane-Klub,
Nakskovvej 62 A, 2500 Valby.
Ttf. (01) 46 22 55.
(normalt kl. 17-19).

Formand:
Politiadvokat Birger Wilcke,
Søbakken 24, æ2o Chatloltenlund.
Tlt. (01 66) ORdrup 2209.

Krsserer:
Regnskabschel Mogens Bruun,
Ahornvei 18, 3650 ølsiykke.
Tlf (031 17 88 04.
Postglrokonto nr. 5 5li 38 30
adresseret til:
Dansk Jernbane-Klub,
Kaaseteren,
Ahornvel 18. 3650 øletykke.
øvrloe bestvrelsesmedlemmel:
lngenlør E. Hedstoft
Sargschel Erik B. Jonsen (næstlormand),
Niels Christian Lind,
Politibetient Finn Beyer Paulsen
(sekretær),
Lærer Ole-Christian M. Plum.
Afdelingsingeniør H. O. Thorkil-Jensen,
OvertraFikassistent K. Vahl,
Grosserer Povl Yhman.

DJK's nordlyske aldellng:
lngeniør E. Hedeloft,
Mågevej 14, 9000 Alborg.
Ttt. (08) 13 16 26.

DJK's mldtlyske afdellng:
Ufle Andersson,
Murervej 9, 8900 Banders.

DJK's afdellng Fyn/Sydlylland:
Niels Christian Lind,
Aagade 50, 5270 Næsby.

Museumsbanen Mallbo-Bandholm:
lnrormailon og bestllllng a, særtog:
Povl Yhman,
Vesterbrogade 179, 1800 København V.
Tlf. (01) 31 s8 16.

Marlager-Handesl Veleranlernbane:
lnlormallon og beslilllng al s.erlog:
Stationsforstander K. Bertelsen,
Skolevænget 25, 9550 Mariager.
Tll. (08) 54 10 59.

Medlemskontlngent lor året 1975:
Ordinære medlernmcr . ..... kr. 55,00
Juniormedlemmer (under 18 år

den 1. januar 1975) ......... kr. 40,00
Optagelsesgebyr .........,.. kr. 5,00
lndmeldelseslormular kan rekvireres
hos sekretariatet (se overst) - og kon-
tingentindbetalingen sker på det under
.Kassereren" angivne postgironummar.

iernbanen
Nr. 1 - 1975
15. årgang

Redaklorer:
Salgschef Erik B. Jonsen (ansvarsh ),
Esthersvej 19 B, 2900 Hellerup.
Tlf. (01 43) HElrup 6850.

Lærer Ole-Christian M PIum,
Griflenteldsgade 56, 4., 2200 Kbh. N.
Ttf. (01) 39 33 12.

Annonceekspedllion:
Otto Danielsen,
Getionsvei 5 B, 3060 Espergærde.
Tll. (03) æ 18 60.

NATIONAL-TRYKKERIET. KBH. N

Ordinær generalforsamling
Iørdag den 19. april l9?5 k]-. L9.1o afholtles orcli-
,r*" gJt".*lf orsamlj-ng i rrKarnappentt, Niels Jlemming-
sens Gade 1o, underetagen, lL53 København K.

DAGSORDEN

I. VaIg af dirigent.
2. Beretning ori foreningens virksomhed i det

forløbne år og oplysning om plaaerne for det
kommende år.

J. Godkendelse af det reviclerede årsregnskab,
tler rneclfølger rrJernbanenrr, ar 3/75, §om bilag
eller udsendes seperat.

4. Fastsættelse af kontingent og optagelsesgebyr
for året L9?6.(Bestyrelsens forslag offentlig-
Børes i trJernbanenrr, nr 3/?4) .

l, Valg af medle'mner til bestyrelserl IDovo
FøI[ende medlenmer af bestyrelsen m.v. er på
valg:
Birger l,Iilcke (formand),
Mogens Bruun,
Erik B. Jonsen og
OIe-Chr. M. P1un.

Poul Skebye Rasmussea (sdppleant),
Hans llartmann (revisor),
Thorkild Ring Hansen (revisorsuppleant).

6. Indkomne forslag.
/. Eventuelt.

marts 1975.

Gyldigt medlemskcrt skal forevises ved inclgangen til
generalf orsanlingslokale t .

København,i februar J-!/)

BESTYRELSEN

Vort forsidebillede:

IIIIJ Sn 22 melIem Odder og Hout ?. aprj,l L9?4

Foto: Ole-Chr.M. Plum.



AIt st iger - bare ikke sideantallet.
It.Iernbanenrrs redaktører har megen fanta-
si - synes vi i det mindste selv - vi
kan i hver fald forestille os den skuf-
feIse, der breder sig i medlemmernes an-
sigter, nu, hvor cle holiler det første
nummer af årgang 1975 i hånden.

Nej, desværre - der mangler ingen ei-
der i w. L/75 - nøjagtig på samme nåde
eom der ingen manglede i nr. 5/14 - nød.
har tvunget os ti1 at hanclle, som vi har
gjort. Nu vi1 det ikke gå helt så slet
resten af året, for vi vi1. ikke - son det
er sagt før^ - være ofre-for ubladdødenrr,
I L975 har vi planlagt ai udsende fire
iufornationsnumre (som det herværende)
med foreningsstof og fire egentlige tids-
skri-fter ned artikler (i flertal - håber
vi) og - det medlemnerne sukker mest ef-
ter - nyt fra DSB og privatbanerne (og
på det konner vi nok ti1 at Iægge svær-
vægten i fremtiilen, for af1øb for almin-
delig Iæselyst kan DJK-med.lemmer jo få
ved at købe (og læse) vore publikationer)

Jamen, nu har I lige forhøjet kontin-
gentet - er det da så galt? Svaret er:Ja,
føIgerne af energikrisen er uoverskuelige

SJlaseums6oren
MARIBO _ BANDHOLM

Da driftsudvalget i januar 1tl4 plallagde
årets drift på Museumsbanen, fandt vi det,
under herrsyn ti1 det stærkt stigend.e om-
kostningsniveau, tiØdvendigt at foretage en
justering af banens takster, en justerj-ng,
der muligvis må gentages i 4975. På grunil
af onkostningsniveauet indclrog vi det ene
lørdagstogparl således at der i l9?4 kør-
tes tre togpar på Iørdage og fire på søn-
og helligdage. Desuden undlod vi at køre
plantog i månederne maj og septenber, som
<iet ellers havde været praksis ile foregå-
ende år.

Passagertallet på Museumsbanen har -
trods disse omstæncligheder - været næsten
uforandret i J-974 i forhold ti-l L)lj, og
det medførte ganske naturligt en stærk
otigning i be1ægnin6en på togerre - en
stigning på mere end. 2J %. Detle viser,
at materiel-Iet og ilen anvendte kulmængcle
er blevet utlnyttet mere økonomisk end tid.-
Ii6ere.

En g1ætle1-ig stigning har også vist
sig i antallet af kørte ekstratogl udover
ekstratogene 1okalt på Museunsbanen,frem-
fort af OIIJ nr. l, har D 826 været en tur
ti1 byfesteu i Dalnose og neil DJK-necllen-
mer i Nakskov. IJ nr. I! kom, efter længe-
re ticls henstand, atter uci at køre ved e-

- alt stiger - trykning, papir og - porto.
tr'or at alle skal vide, hvilke onkostnino
ger, vi opererer med, kan berettes, at
årsportoen for rrJernbanentr - for otte
nurLre af en gennemsni-tsvægt pe 65 g - har
været kr. 1194 t.o.m. L9?4 - nu er den
steget ti1- kr. 4ro4 - og sidste nu.n:aer afrrJernbanenrr kostede kr. 15.ooo i trykning
og papir - så det er op til den enkelte
at regne på, hvor meget tidsskrift, der
kan skaffes for kontingentet fra lJoo ned-
lernmer, når der også skal være mid.ler tiL
andre aktiviteter.

Men som sagt, vi giver ikke op - vi
sku1Ie infornere om den kommenCe general-
forsamling - derfor skul-Ie 'n' ,tpå gad.enrl
med. nr. I - men vi undersøger mulighecien
af anden trykteknik, andet fornat m.v, in-
den næste gang. 0g der bliver en næste
gang - stol på det. |i kunne måske skaffe
et nyt medlem i nellenticlen?

Med venlig hilsen
Erik B. Jonsen / O1e-Chr. M. p1un.

gen c1aup, og gennemførte - tør vi sige i
overlegen stil - juletræstoget for Lions
i Nykøbing Fl i december.

1974 blev altså - trods d.ystre spådon-
ne - et ganske g'odt år for Museumsbanen,
og clriftsuclvalget vil i tiden fremover gø-
re alt for at imødegå skadelige virkninger
af de faktorerr som vi ikke er herrer ov€ro

Krisen for det danske samfunal - en
spejling af hele tlen vestlige verdens kri-
se - vil uden tvivl sætte sine spor i vore
besøgendes lyst og evne ti1 at betale for
turen med l{useumstoget. Alligevel gør en
stigning i passa.gertallet på over 25 % i
week-encls i rrlnd.ustriferienrr i 1974 det
aktuelt, seri,;st at overveje etablering af
kørscl med et pa:.' tog på hverdage i rrlndu-
striferien 1975" "

Lad mig sl-utte - ganske traclitionelt -
necl indtrængende at anmode alle de af for-
eningens medlemmer, der kan afse ticl cter-
ti1, on at hjæ1pe os med at holde rtdanpen
opperr. En week-ends deltagelse i driften
af Museumsbanen e11er på Museumsbanens
værksted forpligter ikke yderligere ind-
sats.

Opiysning on arbejdsweek-ends og trans-
portnulighecler fåo ved henvendelse ti1 un-
dlertegnde på telefon (01) 41 oJ 0L.

John Krouel.



Nyt fra Jernbanemuseet
Torsdag den l-7. april 1975 åfner Jernbane-
museet i Odense. Prograrnmet for åbningscla-
gen er under udarbejdelse. Dog er clet sik-
kert, at der i dagens anledning vil. komme
et tilbud ti1 jernbaneentusiaster fra DSB
i dagens anledning. Der bliver kørse1 med
damp fra København og Århus, så reserver
dagen, og se det nærmere prograru i |tJern-
banen nr. 2/?5.

trIJK PtrILEI\I
SoMMERENS UDLANDSREJSE 29.5 - 5.?.t975.
I år kan DJK igen som en af de få jernba-
neklubber i Vesteuropa tilbyde en udflugt
til polske smalsporbaner. Turen vil finde
sted i dagene fra søndag den 29. juni,fra
København ca. kI. 2o., ti1 1ørdag den ).juIi, ank. København ca. k1 . l-o.

Deltagerprisen vi1 blive mel1en loo og
1.ooo Dkr. Dette be1øb dækker hele turen,
incl. alle overnatninger, rnåltider og vi-
Så r

Progranmet vil omfatte besøg ved et
6tort depot for lomalsporede clanplokomoti-
Yer og kørseI på 5oo mm, lJo m og neter-
sporede baner.

Ligeson siclste år vi1 det endelige pro-
gran blive ud.sendt som et hefte - rrDJK -
Polen '75rr. Huftet bliver ikke lige så on-
fangsrigt som sidste års hefte rrPolen '74rr
så aIle interesserede, der ikke har d.ette,
anbefales at anskaffe det.

trDJK-Polen '25" ioduholder udover et
fyldig't program for turen artikler om de
baner, viI skal besøger oB som ikke er om-
talt i heftet ItPolen '74rrr samt rettelser
til dette hefte,

ITDJK-PoIen '75tt udko.rer inden den 1.
april og kan fås ti1 forudbestillingspris
indtil 1). narts ;-.975 ved. at indsætte kr.
)roo på postgirokonLo 3 L? 9l f5, Dansk
qlernbane-Klub, Salgsafdelingen, Griffen-
f elclsgade 56 r4,tv, 22oo, København N.
Efter den IJ. marts 1975 koster heftet kr.
7 ,oo.

ttPolen '?4tt Jr'an fås ved at indsætte kr.
1or- på ovennævnte postgirokonto.

Vi gør allerede nu opmærksom på, at
bindende tilmelding skal finde sted ved
indbetaling af kr. 5oo,- inden clen I. naj
l9?5 pA postgi-rokcnto 8 tI 1o o5, Dansk
tlernbane-K1ub, Ud.flugtsafd elingen, Opnæs-
gård 21, 297o IiørshoIm.

Ytlerligere oplysninger vil fø1ge i næ-
ste nr. af tid.sskriftet.

Kommende møder og udflugter

tr'redag den /. marts L9?5 kl. 19.3o i rKar-
nappenrr, Niels Hermingsens Gad.e 1o, under-
etagen (tif]e sat), ti5J København K.

Uwe Jepsen, Deutsche Bund.esbahn, for.-
tæ11er. og viser film fra jernbzrneudflugter
i Vest-Tyskland. f'oredraget holdes på
dansk.

Søndag den 5. april L9?5t Udflugt med
tlaroptog. Nærmere i Jernbanen nr. 2/?5
Onsclag den !. aprJ.1 L9?5 kl-. 19.3o j. nKar-
nappenrr, Niels Henmingsens Gade 1o, under-
etagen, LIJJ København K.

Medlemsmøde. programmet vi1 tlive op_
lyst i rrJernbanent, nr. Z/25.
Lørdag den 19. april L9?5 k',. !9.3o irrKarnappenrr, Niels !,emmin6sens Gad.e lorun-
deretagen, LLJJ Købcnhavn K.

Ordinær generalforsamling (se side 2).
Søndag den 2J. maj 1975: UCflugt med
danptog i Jy11a::.d. Jlærmere i Jenbanen nro
3/?5.

DJK's bogserie

Den 2o. marts 1975 vil1e Næstved-præstø
Banen været blevet 75 årr. Da DJK i 1962
startede udgi-velsen af bøger om danske
jernbaner, var den første bog om Næstved-
Præstø-Mern Banen.

Denne bog er forlængst udsolgt, og da
clen tilmeil var ret beskeden både hvad.
indhold og udstyr angik, har vj- ment, at
her var en passende lejlighed ti1 at ud-
give en ny bog om banen.

Bogen skrives af Birger Wilcke, og
den bliver på ca. 11o sider ned en lang
række illustrationer.

Bogen om Præstø-banen, der forventes
at udkomrLe omkring den l.aprilrtilbydes
hermed. Dans-c Jernbane-K1ub's medlernmer
til en favør-forudbesti-llingspris på kr.
45r-. Efter udgivelsen viJ- bogen komme
til at koste ca. kr. 55t-, så her er et
fordelagtigt tilbud til medle,rner af DJK.

Tilbudclet om at købe bogen ti1 forud-
bestillingsprisen: kr. /tJ,- gæ1der tiI
den 1l! marts l9?5.

Bogen bestilles ved at indsætte kr.
45r- * 2r- til- porto på postgirokonto
3 l? 9l /5, Dansk Jernbane-K1ub, Salgs-
afdelingen, Griffenfeldsgade J6 14 rlv,
22oo København ll. (Husk at anføre Deres
medlemsnunmer på bestill-ingen).john poulsen/oCMP/nW

OCMP


