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Jernbanen M udsendes til medlemmer af Dansk Jernbane-Klub. 
Bladet bringer foreningsstof primært vedrørende DJK og de til-
knyttede afdelinger og foreninger samt indlæg fra foreningens 
medlemmer. 
Jernbanen M forventes udsendt ultimo marts, primo juni, ultimo 
september og ultimo november.
Skrivning og redigering af bladet sker – lige som alt andet arbejde 
i DJK – udelukkende på frivillig og ulønnet basis, hvorfor vi håber 
på forståelse ved eventuelle forsinkelser.

Redaktion
Ansvarshavende redaktør: Tommy O. Jensen, tlf. 49 19 42 35.
Redigering: Morten Storm
Opsætning: Gunnar W. Christensen.
Bogannoncer: Gunnar W. Christensen.

Deadline for Jernbanen M
Materiale til Jernbanen M skal være redaktionen i hænde senest 
den første fredag i måneden før udsendelse.

Indsendelse af indlæg og fotos
Materiale sendes til foreningsnyt@djk.com, eventuelt til Dansk 
Jernbane-Klub, Marielundvej 35, 2730 Herlev, „Att. Foreningsnyt“.
Tilsendelse eller overdragelse af materiale til Jernbanen M er 
ensbetyden de med, at indsenderen samtykker i, at det uden 
vederlag kan bruges og bearbejdes efter redak tionens vurdering. 
Redaktionen er ikke ansvarlig for uopfordret indsendt materiale.
Manuskript eller datamedie kan ikke påregnes returneret. Illu-
strationer returneres kun, når indsenderen anmoder herom med 
ordet „RETUR“ og tydelig adresse på bagsiden af hvert fotografi 
(på rammen af dias). Ellers indgår billederne i foreningens jern-
banehistoriske arkiv. Digitale billeder skal minimum være 2200 
pixels bredde.
Indlæg, der ikke er signeret af et el  ler flere bestyrelsesmedlemmer, 
tegner ik  ke nødvendigvis foreningens holdning.

Gengivelse
Eftertryk eller kopiering er ikke tilladt uden tilladelse fra redak-
tionen i hvert enkelt tilfælde. Citering af artikler er tilladt med 
tydelig kildeangivelse!

Adresseændringer og reklamationer
Adresseændringer og reklamationer over udeblevne og beskadi-
gede num  re sendes til:
DJK Sekretariatet
Marielundvej 35
2730  Herlev
Tlf. 33 33 86 97
djk@djk.com

Dette nummer
Redaktionen af dette nummer er afsluttet 17. februar 2019.
Tryk: Dystan & Rosenberg ApS
Oplag: 3.700 stk.

Se seneste nyt på www.djk.com
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Forsiden
HV 3 under indkørsel til True station fra Vester Tørslev den 12. august 2018. 
Foto: Simon Mosbjerg Mørch.

„DJK Herlev”
Der er åbent i klubhuset på Marie-
lundvej 35 i Herlev, hver mandag kl. 
18.30–21, dog ikke i juli måned og på 
helligdage samt mellem jul og nytår.
Kig forbi – brug arkiv og bibliotek, besøg 
Jernbanebøger eller få en snak med 
ligesindede.
Følgende mandage vil der være lysbilled- eller filmforevisning:
25/3
29/4
27/5
24/6
26/8
23/9
Forevisningen begynder ca. kl. 19:30 og varer omkring 45 minutter.

Nærmeste station er Herlev (ca. 1,2 km).
Nærmeste busstop er krydset Ringvej 3/Mileparken (linie 300S 
Nærum–Ishøj) og hjørnet Herlev Hovedgade/Marielundvej (linie 
350S Dragør–Nørreport–Ballerup).

DJK kontingentsatser 2019
Følgende kontingentsatser er vedtaget ved

DJK’s generalforsamling:
•	Ordinære	medlemmer:	 Kr.	 525,-
•	Juniormedlemmer:	 Kr.	 325,-
•	Husstandsmedlemmer:	 Kr.	 325,-
•	Baneforeninger	 Kr.	 2.000,-
•	Smalsporsbaner	dog:	 Kr.	 1.000,-
•	Firmamedlemmer:	 Kr.	 10.000,-
•	Udlandsportotillæg:	 Kr.	 90,-

Baneforeninger
Museumsbanen Maribo–Bandholm
Internet: museumsbanen.dk
Information: Carsten Buhl. Tlf.: 54 78 43 54

Mariager–Handest Veteranjernbane
Internet: mhvj.eu
Information: Jan Eriksen. Tlf.: 51 61 11 48

Limfjordsbanen
Internet: limfjordsbanen.dk
Information: Morten H. Larsen. Tlf.: 30 59 70 18

Veterantog Vest
Internet: veterantogvest.dk
Information: Carsten F. Andersen. Tlf.: 26 15 76 64

Blovstrød Banen
Internet: blovstrodbanen.dk
Information: Alex Udstad. Tlf.: 41 11 24 88

Vestsjællands Veterantog
Internet: vsvt.dk
Information: Jan Bo Pedersen. Tlf.: 23 40 96 26

MY veterantog
Internet: myveterantog.dk
Information: Henrik Bang Jensen. Tlf.: 86 19 53 46

Museum
Djurslands Jernbanemuseum
Information: Theo Berkhoudt. Tlf.: 23 42 57 43
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Skattefradrag og gaver til DJK, vognhal m.v. 
Først tusind tak til de, der allerede har givet bidrag til DJK, vognhal m.v. 

Bidrag til DJK, vognhal m.v. kan indsættes på:

Vognhalskontoen i Danske Bank: reg. nr. 1551 konto nr. 6 396 879

Medlemskontoen: Danske Bank: reg. nr. 1551 konto nr. 0005 553 830 

Dernæst skal jeg endnu engang gøre opmærksom på, at såfremt man ønsker skatte-

fradrag for sit bidrag, skal jeg, kassereren, have gavegivers CPR-nummer.

Vi må ikke gemme CPR-numre, så derfor skal jeg have det ved hvert bidrag for at 

kunne indberette til SKAT. Medlemsnummeret er ikke nok.

Send dit CPR-nummer under „meddelelser til modtager” eller i en separat mail til: 

kasserer@jernbaneklub.dk

Endelig vil jeg gøre opmærksom på, at vi for at bevare vor § 8 A godkendelse i hvert 

kalenderår skal modtage mindst 100 gaver af mindst 200 kroner pr. bidrag.

Med venlig hilsen, DJK kasserer, Svend Korsgaard

Generalforsamling
i Dansk Jernbane-Klub 
Søndag d. 31. marts, kl. 15:00
(Mødetid senest kl. 14:45 – se nedenfor)

DJKs 59. ordinære generalforsamling 
afholdes på:

DSBs Centralværksted
Mødelokalet Vingehjulet
Otto Busses Vej 5A
2450  København SV

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og tre stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed i 
det forløbne år og oplysninger om planerne 
for det kommende år.
3. Godkendelse af det reviderede regn-
skab.
4. Fastsættelse af kontingent og evt. op-
tagelsesgebyr for 2020.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen 
samt revisorer og revisorsupplianter.
7. Eventuelt.

Ad pkt. 4:
Hovedbestyrelsen foreslår følgende satser 
for 2020:
Ordinære medlemmer: 525 kr.
Juniormedlemmer: 325 kr.
Husstandsmedlemmer: 325 kr.
Baneforening: 2.000 kr.
Smalspor dog: 1.000 kr.
Firmamedlemmer: 10.000 kr.
Udlandsportotillæg: 100 kr.

Ad pkt 5:
Forslag om vedtægtsændring fra Hoved-
bestyrelsen.

I §2 foreslås følgende afsnit:

„Foreningen kan udnævne æresmedlem-
mer”.

ændret til:

„Der kan udpeges æresmedlemmer af 
foreningen. Disse udpeges af hovedbe-
styrelsen. Indstilling af æresmedlemmer 
sker skriftligt til foreningens formand. Ind-
stillingen behandles af hovedbestyrelsen. 
Æresmedlemmer har samme rettigheder, 
som øvrige medlemmer af foreningen. Dog 
fritages de for betaling af kontingent”.

Ad pkt 6:
På valg til hovedbestyrelsen er:
- Søren Bay (Modtager genvalg)
- Jesper Hansen (Modtager genvalg)
- Keld Haandbæk (Modtager genvalg)
- Benjamin Olsen (Modtager genvalg)
- Morten Storm (Modtager genvalg)

På valg som revisorer er:
- Allan Zenth (Modtager genvalg)
- Kenneth Andersen (Modtager genvalg)

På valg som revisorsuppliant er:
- Finn Beyer Poulsen (Modtager genvalg)
- Poul Thor Hansen (Modtager genvalg)

På hovedbestyrelsens vegne
Henrik Bang Jensen

Formand

Deltagere til generalforsamlingen bedes 
møde senest kl. 14:45 ved gitterporten til 
Otto Busses Vej 5A, 2450  København SV. 
Porten ligger tæt ved Lokomotivværkstedet.

Ekstraordinær 
generalforsamling
i Dansk Jernbane-Klub
Søndag d. 28. april, kl. 13:00
i klubhuset, Marielundvej 35, 2730 Herlev
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og tre stemmetællere.
2. Bekræftelse af vedtægtsændring.
3. Eventuelt.

På hovedbestyrelsens vegne
Henrik Bang Jensen

Formand

Hovedbestyrelsen
Referat af hovedbestyrelsesmøde 
Søndag d. 18. november 2018, kl. 12:00
afholdtes hovedbestyrelsesmøde i 
klubhuset, Marielundvej 35, 2730 Herlev
 
Tilstedeværende:
Henrik Bang Jensen, Søren Bay, Gunnar 
W. Christensen, Frank Nielsen, Benjamin 
Olsen, Jesper Hansen, Keld Haandbæk, 
Svend Korsgaard, Morten Storm, Theo 
Berkhoudt, Hans Henrik Larsen, Niklas Hav-
resøe, Carl Otto Jensen og Glenn F. Olsen.

Fortsættes på side 10

Kontakten til
Dansk Jernbane-Klub
Når du flytter, skifter telefonnummer 
eller får ny emailadresse, er det vigtigt, 
at ændringerne meddeles til Dansk 
Jernbane-Klub, så du fortsat modtager 
Jernbanen, Jernbanebøgers nyhedsbre-
ve samt evt. forsendelser fra DJK til dig.

Husk derfor at give os oplysninger med:

Medlemsnummer og navn
Gammel adresse
Ny adresse
Telefonnummer
Aktuel emailadresse

pr. mail til:
djk@jernbaneklub.dk

eller med post til:

Dansk Jernbane-Klub
Marielundvej 35
2730  Herlev
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Driftsregnskab
01.10.2017 - 30.09.2018

Noter til driftsregnskabet
Note 1 – Omkostninger i hovedafdelingen

Årsrapport 2017/18
Driftsregnskab

01.10.2017 - 30.09.2018
2017/18 2016/17

Indtægter
Kontingenter, medlemmer 1.264.475,00 1.278.681
Kontingenter, baneforeninger 13.000,00 13.000
Firma kontingent 10.000,00 0
Periodiserede kontingenter 4. kvt. 2017:  - 4. kvt. 2018:

319.670,25 -316.118,75 3.551,50 -5.010
Bidrag, gaver, arv 13.307,73 138.518
Annoncer, styksalg 11.275,00 6.800
Bladtilskud fra Biblioteksstyrelsen 52.227,78 50.025
Samlede indtægter Hovedafdelingen 1.367.837,01 1.482.014

Overskud/underskud/afdelinger
Indtægter Udgifter

Fyn (Indstillet)
Afd. Lolland/Falster 1.570,00 -996,00 574,00 647
Afd. Midtjylland  1.312,00 -473,05 838,95 -826
Afd. Hovedstaden 15.171,43 -17.750,83 -2.579,40 3.146
Afd. Nordjylland 3.001,97 -3.000,00 1,97 0
Djursland Jernbanemuseum (DJBM) 160.795,55 -159.668,87 1.126,68 285
Jernbanebøger (Se note 3) 120.950,99 -32.051
Materiel- og Museumsmagasiner (Se note 2) -54.890,81 -48.693
DJK Rejser 262.770,00 -253.139,03 9.630,97 33.061
DJK Udflugt 0,00 0,00 0,00 -30
I alt: 1.443.490,36 1.437.553

Omkostninger i hovedafdelingen (Se note 1) -1.638.284,54 -1.426.590
Resultat før finansiering -194.794,18 10.963
Finansielle poster
Renteindtægter og kursreguleringer -62,60 45
Renteudgifter og bankgebyrer -5.847,89 -6.745

Årets resultat -200.704,67 4.263

Bemærk at enkelte tal i rapporten vedr. foregående årregnskab
ikke vil stemme ved sammentælling på grund af afrunding.

Side 1

Noter til driftsregnskabet

Note 1 - Omkostninger i hovedafdelingen

2017/18 2016/17

Trykning mv. af Jernbanen 354.863,73 337.056
Forsendelse af Jernbanen 316.054,56 314.603
Klubhus DJK Herlev, Husleje og drift 259.375,00 250.245
Tilskud til Matr. og Museumsmag. 448.371,91 268.706
Møder og rejser 52.957,16 56.440
Kontorudgifter 52.239,32 35.115
Porto og telefon 44.278,53 49.846
Forsikringer 6.478,08 8.973
Repræsentation og gaver 1.300,00 3.225
Hvervekampagner 1.610,00 0
Tilskud til lokalafdelinger 3.000,00 12.500
Tilskud til DJBM 65.000,00 65.000
Kontingenter, Fed EC Rail 450,00 0
DJK-Fond, hensat/hævet -33.190,00 -15.120
Uddeling DJK-Fond 57.690,00 40.000
Diverse udgifter 7.806,25 0
Omkostninger i hovedafdelingen i alt: 1.638.284,54 1.426.589

Side 3
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Noter til driftsregnskabet
Note 2 – Materiel- og Museumsmagasiner

Noter til driftsregnskabet
Note 3 – Jernbanebøger

Noter til driftsregnskabet (fortsat)

Note 2 - Materiel- og Museumsmagasiner

2017/18 2016/17

Indtægter
Bidrag fra medlemmer 124.193,98 114.919
Bidrag til smalsporsmateriel 0,00 0
Bidrag fra klubber og foreninger 0,00 0
Bidrag fra fonde og arv 0,00 0
Tilskud fra DJK 448.371,91 268.706
Salg af materiel og reservedele 56.250,00 0
Entrepriseopgaver/materieltransporter 10.223,80 70.909
Samlede indtægter 639.039,69 454.534

Udgifter
Husleje Museumsmagasin m. fl. 232.015,02 221.053
Vedligeholdelse og drift af Museumsmagasin 15.327,25 5.675
DJK's grund i Marslev - køb og omkostninger 6.976,88 1.900
Museumsmagasin nr. II 0,00 0
Materielanskaffelser 200.073,00 12.500
Materieltransporter 53.253,52 57.180
Istandsættelse/vedligehold af materiel 12.704,53 140
Ekstern opbevaring af materiel 30.000,00 30.000
Rejseudgifter 14.609,00 13.801
Andre udgifter 0,00 0
Bankgebyrer og renter 120,00 465
Nedskrivning af anpart - DJK Ejendomme 128.851,30 160.513
I alt 693.930,50 503.227

Samlede udgifter 693.930,50 503.227

Årets resultat for Materiel- og Museumsmag. -54.890,81 -48.693

Balance 639.039,69 454.534

Side 4

Noter til driftsregnskabet (fortsat)

Note 3 - Jernbanebøger

2017/18 2016/17

Indtægter
Varesalg 1.202.985,39 1.282.488
Nettorenter 4.155,51 2.551
Samlede Indtægter 1.207.140,90 1.285.039

Udgifter
Vareforbrug 451.674,99 716.169
Regulering/nedskrivning af varelager 21.086,25 37.359
Driftsudgifter 417.751,42 366.438
Lokale- og arkivleje (netto) 186.908,68 197.412
Afskrevet debitorer 8.768,57 -289
Samlede udgifter 1.086.189,91 1.317.089

Årets resultat i Jernbanebøger 120.950,99 -32.050

Side 5
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Status pr. 30.09.2018

Noter til status
Note 4 – Beholdninger

Status/Balance
pr. 30.09.2018

2017/18 2016/17

Aktiver
Kassebeholdninger (Se note 4) 8.657,44 7.080
Pengeinstitutter - indestående (Se note 4) 738.841,75 813.301
Værdipapirer (Se note 4) 2.270.438,96 2.399.290
Debitorer (Se note 5) 259.988,75 374.762
Varebeholdninger (Se note 4) 570.057,18 492.581
Aktiver i alt 3.847.984,08 4.087.014

Passiver
Hovedkassen - træk på kassekredit 0,00 0
Kontingentandel for 4. kvt. 2018 316.118,75 319.670
Kreditorer (Se note 5) 519.503,85 554.278
Passiver i alt 835.622,60 873.948

Egenkapital 3.012.361,48 3.213.066
Passiver og egenkapital i alt 3.847.984,08 4.087.014
Diff. 0,00 0

København d. 31. marts 2019

Henrik Bang Jensen Søren Bay Svend Korsgaard
Formand Næstformand Kasserer

Jesper E. Hansen Carsten Buhl Gunnar W. Christensen Carl Otto Jensen
Sekretær

Glenn F. Olsen Hans Henrik Larsen Alex Udstad Morten Storm

Peter Christensen Frank Nielsen Theo Berkhoudt René Niler

Benjamin Olsen Niklas Havresøe Keld Haandbæk

___________________ den:

Allan Zenth Kenneth Andersen
Revisor Revisor

Side 2

Noter til Status/Balance

Note 4 - Beholdninger

2017/18 2016/17

Kassebeholdninger
Jernbanebøger 2.711,44 2.333
Midtjyllands afdeling 0,00 0
Nordjylland afdeling 0,00 0
Lolland-Falster afdeling 3.882,00 3.308
Hovedstadsområdet 0,00 1.159
Djurslands Jernbanemuseum 2.064,00 280
Kassebeholdninger i alt 8.657,44 7.080

Pengeinstitutter - indestående
Hovedkassen 96.051,28 288.173
Euro- norsk og svensk konto 61.710,66 111.727
Jernbanebøger 92.296,52 59.137
DJK Rejser 137.240,66 133.613
DJK Udflugt 13.770,93 13.771
Materiel- og Museumsmagasiner 134.794,15 43.680
Midtjyllands afdeling 6.800,77 5.962
Hovedstadsområdet 2.556,39 3.977
Nordjysk afdeling 3.918,08 3.916
Djurslands Jernbanemuseum 189.702,31 149.345
Pengeinstitutter - indestående i alt 738.841,75 813.301

Værdipapirer og fast ejendom
Anparter i DJK Ejendomme af 2001 ApS 1.845.080,68 1.973.932
Ejendommen Museumsvej 2, Ryomgaard 250.000,00 250.000
DJK's grund i Marslev 175.358,28 175.358
Værdipapirer, fast ejendom i alt 2.270.438,96 2.399.290

Varebeholdninger
Jernbanebøger 570.057,18 492.581
Djurslands Jernbanemuseum 0,00 0
Varebeholdninger i alt 570.057,18 492.581

Side 6
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Noter til status
Note 5 – Debitorer og kreditorer

Noter til status
Note 6 – Egenkapital pr. 30.09.2018

Noter til Status/Balance (fortsat)

Note 5 - Debitorer og kreditorer

2017/18 2016/17

Debitorer
Depositum: Leje af museumsmagsin i Marslev 25.000,00 25.000
Depositum: Leje af landbrugshal 25.000,00 25.000
Depositum: Fabriksparken Glostrup og DJK Herlev 151.572,25 145.858
Jernbanebøger - varedebitorer 14.368,35 39.943
Hovedkassen - lån til DJK Rejser 15.657,60 20.661
Hovedkassen - lån til MY veterantog 0,00 81.200
Hovedkassen - lån til Mariagerbanen 0,00 0
Hovedkassen - lån til Veterantog Vest 0,00 0
Medlemmer - Danmark og udland 18.492,50 1.020
Biblioteker 0,00 0
Annocører o.a. 6.250,00 27.895
Djurslands Jernbanemuseum 3.648,05 -337
Tilgodehavende moms - Jernbanebøger 0,00 8.522
Debitorer i alt 259.988,75 374.762

Kreditorer
Blovstrød Banen 40.286,64 40.287
Jernbanebøger - varekreditorer 75.185,90 138.345
Jernbanebøger - hensat til tab på debitorer 10.000,00 0
Medlemmer - kontingent 2018 betalt før 1/10 2018 0,00 0
Andre/ukendte forudbetalinger 343,00 1.000
Hensat til DJK Fonden 54.360,00 87.550
Fyn afdeling (hævet bankkonto) 1.065,37 1.065
Djurslands Jernbanemuseum hensættelse 110.345,00 65.345
Gæld til DJK Rejser 15.657,60 20.661
Deposita BaneBogKlubben - Jernbanebøger 85.800,00 88.600
Materiel- og Musumsmag. - skyldig extern leje 7.500,00 0
Hensat Privatfonden (i DJK) 96.600,00 96.600
Djurslands Jernbanemuseum hensat (i DJK) 10.000,00 10.000
Hensat H 783 9.653,38
Skyldig moms - DJK 1.612,50 4.825
Skyldig moms - Jernbanebøger 1.094,46 0
Kreditorer i alt 519.503,85 554.278

Side 7

Egenkapital
pr. 30.09.2018

Egenkapital pr. 01.10.2017 3.213.066,15
Årets resultat iflg. Driftsregnskabet -200.704,67
Egenkapital pr. 30.09.2018 3.012.361,48

2017/18 2016/17 Årets Resultat

Specification af egenkapitalen
Hovedkassen -140.132,49 136.226 -276.358
Materiel- og Museumsmagasiner 2.438.079,73 2.492.971 -54.891
DJK Rejser 121.583,06 111.952 9.631
DJK Udflugt 13.770,93 13.771 0
Jernbanebøger 476.833,65 355.883 120.951
Lolland-Falster afdeling 3.882,00 3.308 574
Midtjyllands afdeling 6.800,77 5.962 839
Hovedstadsområdet 2.556,39 5.136 -2.580
Nordjysk afdeling 3.918,08 3.916 2
Djurslands Jernbanemuseum 85.069,36 83.943 1.126
Egenkapital i alt 3.012.361,48 3.213.068 -200.707
Diff.   (Resultat afrundings difference) 0,00 1,85

Side 8
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Opsparingsordningen (selvforsikring)

Baneforeningernes nøgletal 2017/2018

Opsparingsordningen (selvforsikring)

Driftsregnskab
01.10.2017 - 30.09.2018

Indtægter
Renter mv. 8,73
Kursregulering 0,00
Samlede indtægter 8,73

Udgifter
Gebyrer 6,69
Samlede udgifter 6,69

Årets resultat 2,04

Status
pr. 30.09.2018

Aktiver Passiver
Danske Bank Opsp. 80.008,73
Nordea 2191 7554 281 294 1.778,33 Egenkapital pr. 01.10.2017 226.785,02
Værdipapirer, åbent depot 0,00 Årets resultat 2,04
Lån til Hovedkassen 0,00 Egenkapital pr.30.09.2018 226.787,06
Lån til Limfjordsbanen 145.000,00
Balance 226.787,06 Balance 226.787,06

Beløbene fra opsparingsordingen er ikke medtaget i formueopgørelsen.

Side 9

Baneforening: MBJ MHVJ LFB VTV Bloustrød VSVT MY Veterantog DJBM

Driftsindtægter:
Billetsalg 189.520    420.481                              116.167 26.150               25.765               208.036                 106.357             53.552
Lokale særtog 208.836    85.300                                  19.500 -                     17.680               52.456                   -                     -
Særtog, fremmede baner 28.980      -                                               -   118.214             -                     -                         171.638             -
Fortjeneste kiosk 19.457      20.690                                       123 7.255                 5.300                 15.061                   5.705                 -
Tilskud, gaver 1.309.359 174.790                              235.831 605                    1.799                 379.805                 11.000               95.000
Andre indtægter 16.660      -                                        20.598 13.744               3.200                 8.200                     42.025               12.244

Bruttoindtægt 1.772.812   701.261                392.219                 165.968                 53.744                  663.558                 336.725                160.796         

Driftsudgifter:
Administration 91.663      61.044                                  13.019 19.705               -                     128.339                 348                    21.250
Kul, olie, smøremidler 71.891      68.544                                  29.390 53.808               6.241                 64.802                   81.460               0
Vedligehold, rullende mat. 61.353      45.943                                  27.529 29.715               3.058                 33.830                   80.342               5.534
Vedligehold, faste anlæg1.378.342 15.619                                    2.916 -                     4.438                 61.837                   -                     19.309
Forsikringer 89.541      58.687                                  26.478 7.616                 13.011               28.800                   10.317               22.359
Særtogsudgifter 7.956        -                                               -   764                    -                     -                         12.161               0
Husleje, lys, varme 65.268      351.410                              238.348 47.490               13.560               25.272                   1.796                 34.517
Renter 1.210        15.040                                         -   -                         -                     37.257                   1.207                 456
Vognhalsprojekt -            -                      - -                     -                     11.189                   -                     0
Afskrivninger 14.100      -                                        17.322 -                     -                     22.868                   -                     11.244
Andre udgifter 7.096        -                                        17.640 1                        11.416               79.327                   34.749               0

Udgifter i alt 1.788.420   616.287                372.642                 159.099                 51.724                  493.521                 222.380                114.669         

Driftsoverskud før henlæggelser-15.608       84.974                  19.577                   6.869                     2.020                    170.037                 114.345                46.127           

Regnskabsperiode 1/10 2017- Kalenderåret 2018 Kalenderåret 2018 Kalenderåret 2018 Kalenderåret 2018 Kalenderåret 2018 Kalenderåret 2018 1/10 2017-
30/9 2018 30/9 2018
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DJK Ejendomme af 2001 ApS
Status pr. 30.09.2018

Store Merløse, den 7. oktober 2018

Status pr. 30.09.2018

Aktiver Passiver

Bankkonti Fremmedkapital
Nordea 2191 5904 762 603 11.202,17 Depositum vedr. DJK 20.000,00

Lån: Dansk Jernbane-Klub 0,00
Anlægsaktiver Lån: Jernbanebøger 0,00
Vøjremosegyden 8 B, Marslev 716.062,00 Lån: DJKs udflugtsafdeling 0,00
Vøjremosegyden 8 B, Hal 2 1.145.288,87 Lån: DJK baneafdelinger 0,00
Anlægsaktiver 1.861.350,87 Fremmedkapital i alt 20.000,00

Debitorer 0,00 Kreditorer 7.994,24
Revision af regnskab 0,00

MOMS MOMS
Købsmoms (indgående moms) 5.521,88 Salgsmoms (udgående moms) 5.000,00

Egenkapital
Anpartskapital 1.381.000,00
Overkurs 1.790.000,00
Overført fra tidligere år -1.197.068,02
Driftsresultat -128.851,30
Egenkapital pr. 30.09.2018 1.845.080,68

Balance 1.878.074,92 Balance 1.878.074,92

MY veterantogs MY 1126 har overnattet i Marslev 
før udflugten til Sønderborg og Haderslev den 20. 
august 2016.

G
unnar W

. Christensen

Billeder til bladet
Kære billedleverandør til Jernbanen og Jernbanen Foreningsnyt.

Det sker ofte at vi får tilsendt for små billeder til bladet. Da tiden ikke altid rækker 

til at få fat i billedet i stor størrelse må vi ofte fjerne det i stedet og det er synd! 

Med dagens mailsystemer og fildelingstjenester bør det være muligt for de fleste 

af jer at sende billeder der minimum er 2200 pixels i bredden og skarpe!

Redaktøren
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Fortsat fra side 3

Der forelå afbud fra:
Carsten Buhl, Peter Christensen, Alex Ud-
stad og René Niler.

1. Referat fra sidste møde:
Der var ingen bemærkninger til referatet 
fra sidste møde.

2. Leder til Jernbanen:
6/2018: Glenn F. Olsen skriver om LFB.
1/2019: Projektgruppen omkring damplo-
komotivet DSB Litra H 783 opfordres til, 
at skrive noget omkring projektet. Henrik 
Bang Jensen overbringer gruppen budska-
bet. Generelle oplysninger i forbindelse 
med lederen:
Deadline den 15. i ulige måneder. Lederen 
bør have et omfang af en A4 side i skrift-
størrelse af 12 pkt.

3. Vigtige meddelelser.
Arbejdsgruppen omkring H-maskinen:
Henrik Bang Jensen: Der har været en god 
dialog omkring tilpasning af vedtægterne 
for gruppens virke. 

Overtalligt materiel hos Limfjordsbanen:
Glenn F. Olsen: Der har hos Limfjordsba-
nen været en god dialog omkring fremtidig 
materielanvendelse/behov.
En foreløbig konklusion på denne dialog er, at 
Limfjordsbanen pt. ønsker at, afhænde skin-
nebussen AHB SM 8 samt en „rumpeged”.

Konklusion:
Danmarks Jernbanemuseum har tidligere 
haft interesse i disse materielenheder. 
Disse materielenheder vil blive tilbudt Dan-
marks Jernbanemuseum hvis der ikke er 
interesse for disse, hvorfor en hurtig tilba-
gemelding er nødvendig inden 5/12 2018.

Remisen i Ålborg:
Glenn Olsen: Hvordan skal vi forholde os 
til den ekstra udgift til varme i forbindelse 
med Nordjysk afdeling bruger lokaler i 
remisen?

Konklusion:
Sagen vendes på kontaktgruppemødet. 
Glenn Olsen vender sagen med Finn Mad-
sen fra Nordjysk afdeling.

Jernbanebøger:
Niklas Havresøe: Der har været afholdt 
Årsmøde i Jernbanebøger. Driftsudvalgets 
sammensætning er uændret. Det er hel-
digvis lykkedes, at skabe et overskud på 
120.000 kr.
 
4. Generalforsamling 2018
Valg til hovedbestyrelsen
De hovedbestyrelsesmedlemmer som afgår 
ved den kommende generalforsamling, er 
alle villige til at genopstille:
Søren Bay 
Keld Haandbæk
Benjamin Olsen
Jesper Hansen 
Morten Storm

Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Revisorer og revisorsuppleanter fore-
spørges angående om, de er villige til at 
genopstille.

Lokale for afholdelse af generalforsamlingen
Vingehjulet vil være en oplagt mulighed hvis 
vi kan få en aftale i stand.
 
Forslag fra hovedbestyrelsen
Vedtægtsændringer:
Hovedbestyrelsen ønsker, at processen 
omkring udnævnelse af æresmedlemmer 
er beskrevet i vedtægterne.

Øvrige forslag
Kontingentet forslås uændret. Udlandspor-
totillæg forslås forøget til 100 kr.

5. Øvrige meddelelser
Gunnar W. Christensen:
M4/2018 er blevet redigeret.

Niklas Havresøe:
På sporet af 2018 udkommer inden for kort tid. 
Var det en ide at opdatere og modernisere 
kontaktinformationen til baneforeningerne 
i Jernbanen?

Hvad skyldes det store oplag af Jernbanen, 
hvor der tilsyneladende er en stor mængde 
blade i overskud?
Søren Bay: Der bruges mindst 3250 eksem-
plarer af Jernbanen. Oplaget kan tilpasses 
hvis der ikke er et behov herfor.

Hans Henrik Larsen:
MHVJs årsregnskab ser fornuftigt ud, selv 
om passagertallet i plantogene ikke har 
været så høje, som forventet.
MHVJ har desværre været plaget af me-
taltyve, som har stjålet underlagsplader 
og lasker.

Carl Otto Jensen:
Motorvognen M4 er snart køreklar. Skinne-
bussen er ved at få renoveret undervognen.

Morten Storm: 
M-bladet – er der noget, som ikke fungerer, 
som det burde? Der udsendes en pro-
duktionsplan, således at det er muligt på 
forhånd at kende deadlines.
Henrik Bang Jensen: Det fungerer rigtig 
godt.
Theo Berkhoudt: Deadlines passer ikke 
rigtig ind i baneforeningerne.

Jesper Hansen:
Arbejdet med registrering af materiel og 
Banebogklub.
Jesper Hansen oplæste en E-mail fra Peter 
Christensen med følgende hovedindhold:
VTV har en plan om, at kører nogle juleture 
den 9/12 2018 samt den 16/12 2018. 
Der arbejdes på bogierevision af CLL 1476.
Der er hentet nogle MT reservedele i 
Randers.

Theo Berkhoudt:
Djurslands Jernbanemuseum afholder 
årsmøde den kommende lørdag.

Keld Haandbæk:
Turen til Portugal gik godt og der arbejdes 
på en tur til området omkring Rhinen.

Søren Bay:
Lejemålet på stationen i Marslev er fraflyt-
tet. Langeskov station er det nye lejemål 
til opbevaring af diverse effekter, huslejen 
er den samme som i Marslev.

Henrik Bang Jensen:
MY veterantog: A vognen er taget ind til 
revision. Der skal lægges nyt linoleum på 
endeperronerne.
Der har gennem det seneste år været en 
del udfordringer omkring kørsel grundet 
sporarbejde flere forskellige steder.

6. Økonomi
Svend Korsgaard gennemgik foreningens 
økonomiske status.
MY veterantog har afviklet sit lån.
Hovedkassen har desværre et stor under-
skud for indeværende år. Underskuddet 
skal følges tæt.
Der er indkommet 95 bidrag til foreningen 
for indeværende år. Af skattetekniske år-
sager skal vi helst op på 100 bidrag inden 
årets udgang.

7. Byggesager
Museumsmagasin i Marslev

Søren Bay: 
Der arbejdes på 2,3 mio kr. via et privatlån. 
Arbejdernes landsbank er måske villig til, 
at udlåne op til en mio.

Byggetilladelsen er desværre trukket til-
bage, hvorefter der skal søges en ny.
Der er en dialog i gang med Kerteminde 
kommune omkring sagen. Der er tilsyne-
ladende sket en fejl i sagsbehandlingen. 

8. Materielsager
Personvognen MFVJ A 4
Der arbejdes fortsat på sagen.
Triangelmotorvognen HTJ M12
Der arbejdes fortsat på sagen.

9. Eventuelt
Theo Berkhoudt: Hvordan står det til med 
arkivregistreringen?
Konklusion:
Arkivudvalget opfordres til, at det af Ho-
vedbestyrelsen nedsatte udvalg indkalder 
til et opfølgende møde omkring gruppens 
arbejdet.

Kommende møder 
Hovedbestyrelsesmøde i Herlev den 17/2 
2019.
Kontaktgruppemøde i Herlev den 30/3 
2019.
Generalforsamling i hovedstadsområdet 
den 31/3 2019.

Referent Benjamin Olsen
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DJK Hovedstadsområdet
Planlagte møder og arrangementer
Tirsdag d. 19. marts, kl. 19.00-21.30 
Dalgas Have 48, 2000 Frederiksberg (Det 
store beboerlokale)

Hverdagsbilleder fra en svunden tid
Jan Valeur tidligere DSB ansat viser bille-
der. Jan Valeur har hele livet interesseret 
sig for tog og jernbanehistorie, og er i 
dag pensioneret efter mere end 32 års 
ansættelse i DSB. Jan var mest aktiv som 
jernbanefotograf før årtusindskiftet og 
vil derfor måske være et ukendt navn for 
yngre DJK-medlemmer. Jan har til denne 
aften næsten udelukkende taget billeder 
med, der ikke har været vist før i nogen 
sammenhæng og derfor vil være ukendte 
for de fleste. 

Onsdag d. 24. april, kl. 19:00-21:30
Dalgas Have 48, 2000 Frederiksberg (Det 
store beboerlokale) 

Nordvestbanen – den røde tråd i den kol-
lektive trafik i Nordvestsjælland
Spændende foredrag med Ole-Chr. M. Plum  
Gennem mere end 140 år har Nordvestba-
nen betjent befolkningen i banens opland 
mellem Roskilde og Kalundborg. Banen 
har en spændende jernbanehistorie, men 
også lokalhistorie, hvor der til stadighed har 
været ønsker om forbedret trafik, herunder 
ønsker om dobbeltspor, flere afgange, elek-
trificering m.m. 
Ole-Chr. M. Plum tager os med på en rejse 
gennem Nordvestsjælland og ikke mindst 
jernbanens betydning for området. 

DJK Lolland-Falster
Den 4. dec. 2018 blev den årlige general-
forsamling afviklet hurtigt og smertefrit.
Jan Bang og Ole Jensen blev genvalgt til 
bestyrelsen. 
Herefter så vi en skøn film med tog i Østrig, 
og sluttede aftenen med en quiz samt kaffe 
og lækker kage.
 
Planlagte møder og arrangementer
Tirsdag d. 2. april, kl. 19:00
Medlemsmøde. 
Program ikke fastlagt.

DJK Midtjylland
Referat af generalforsamlingen
Onsdag d. 21. november 2018, kl. 19:00 
Folkestedet – Carl Blochs Gade 28, 8000 
Aarhus C.

Tilstede 25-30 stemmeberettigede DJK-
medlemmer. Mødet blev afholdt i forbin-
delse med et medlemsarrangement med 
Nils Bloch, som fortalte om Silkeborg–Kjel-
lerup–Rødkærsbro Jernbane.

Dagsorden: 
Ifølge vedtægterne

1) Valg af dirigent og referent.
Willy Suhr foreslog Lars Henning Jensen 
som dirigent og denne blev valgt. Theo 
Berkhoudt blev referent. Dirigenten konsta-
terede – efter nærmere overvejelser – at 
generalforsamlingen var indvarslet korrekt 
via mail, i Foreningsnyt M3 og M4/2018, 
samt DJK’s hjemmeside, selvom datoen 
var blevet ændret.

2) Formandens beretning
Alle bestyrelsesmøder og tilrettelæggelse 
af aktiviteter foregår via nettet – ingen 
traditionelle bestyrelsesmøder.
Møderne finder sted på Folkestedet i Aar-
hus, hvor der er gode faciliteter. Der er pro-
cedurer for booking af lokaler, men sammen 
med deadline på Foreningsnyt, kalendere 
og almindelig travlhed kan der opstå fejl i 
opslag. Derfor er det en stor hjælp at nu 
over 100 interesserede har tilmeldt sig DJK 
Midts nyhedsbrev, der udsendes som mail.
19. februar fortalte Asger Christiansen om 
RGGJ i forbindelse med sin bogudgivelse.
19. marts holdt Nils Bloch et lysbilledfore-
drag om jernbanerne i Portugal – formentlig 
det sidste af slagsen.
2. juni måtte vi desværre aflyse en som-
merudflugt med HBS Sm 210 pga. motor-
problemer.
23. oktober havde vi desværre endnu en 
aflysning, da formandens kalender ikke 
stemte overens med lokalebookingen. Vi 
skulle have hørt Lars Henning Jensen og 
Torben Bay-Johansen fortsætte, hvor Keld 
Zumbach slap, da han viste smalfilm fra 
DDR. Vi forsøger at få mødet i januar.
I dag efter generalforsamlingen skal vi igen 
høre Nils Bloch, denne gang om SKRJ. 
Indtil videre er der planlagt 2 evt. 3 møder 
for 2019 foruden det aflyste.
18. februar:
Den transiranske Jernbane ved Morten 
Hansted.
13. marts:
Fremtidens jernbane ved Ole Chr. Munk 
Plum.
8. oktober:
vi har fået tilbudt et foredrag om Malmba-
nen, der er endnu ingen aftale.

Der er ikke taget beslutning om evt. som-
merudflugt.
 
3) Regnskabsførerens beretning
Regnskabsår er 1.10.17-30.9.18. 

Der kunne berettes om et lille overskud 
på kr. 839. Bemærk at regnskabet indgår 
i DJK’s hovedregnskab og revideres der. 
Flere tal vil kunne ses i forårets M-blad.

4) Indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag.

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og sup-
pleanter
På valg var Willy og Benjamin. Begge var 
villige til genvalg og blev valgt uden andre 
modkandidater. Blandt suppleanterne var 
Jens Peter og Hans-Jørgen på valg. Begge 
modtag genvalg og blev valgt.
Bestyrelsen fortsætter hermed uændret. 
Willy nævnte dog at han har planer om at 
stoppe om 2 år.
Willy Suhr Rasmussen (formand)
Lars Hulsig Nielsen
Torben Nielsen
Benjamin Olsen
Theo Berkhoudt (regnskabsfører)
og som suppleanter: 
Jens Peter Konstmann
Hans-Jørgen Jensen-Wettlaufer

6) Eventuelt 
Lars Henning oplyste at der planlægges 
en „afskedstur” på Vojens–Haderslev ba-
nen søndag den 30. dec. Det er afsnittet 
Haderslev Vest til Haderslev By der trues 
af en ny cykelsti. Der er planlagt afgang 
fra Fredericia og kørsel med et MR-togsæt. 

Herefter kunne dirigenten afslutte general-
forsamlingen, med tak for god ro og orden.

Herefter var det Nils Blochs tur. Han fortalte 
om SKRJ (1912-1968) ved at „køre” en 
tur på banen fra Rødkjærsbro til Silkeborg 
ved hjælp af billeder og historier. En bog 
om banen forventes udgivet i forår 2019.
I pausen var der mulighed for køb af kaffe/
sodavand/øl, jernbanebøger og arkivalier.

Referent: Theo Berkhoudt

Medlemsmøde i DJK Midtjylland
Tirsdag d. 8. oktober 
vil Kurt Andreasen fortælle om Malmbanen 
og Kiruna.
Nærmere oplysninger i M2.

Djurslands 
Jernbanemuseum
Resumé af årsmøde i
Djurslands Jernbanemuseum
Lørdag d. 24. november 2018

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Beretning om afdelingens virke i det 
forløbne år samt oplysning om planerne 
for det kommende år.
3. Fremlæggelse af afdelingens regnskab 
og budget.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til driftsudvalget.
6. Eventuelt
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Der var mødt 11 medlemmer.

1. Torben Bay-Johansen valgtes til dirigent

2. Formanden aflagde beretning
Resumé: Det har været et godt år for 
museet igen. Der var flere besøgende end 
sidste år trods en varm sommer og hvis 
Gjerrildbanens bog reception tælles med 
er vi op på næsten 1500 besøgende. 
Flere gæster betaler med Mobile Pay og 
udenlandske turister kan betale med kort 
med det billige iZettle system. Udstilling er 
fornyet med billeder, plancher og effekter 
fra Ebeltoft–Trustrup banen. Modelbanen 
blev fornyet i vinterens løb. Der arkiveres 
på livet løs i vores system. Der er arbejdet 
videre med et nyt museumsmagasin/
udvidelse. En Gs-vognkasse fra tidligere 
DSB Geoteknik er kommet til og er blevet 
tømt og repareret. Beretning blev godkendt 
uden debat.

3. Regnskabet og budgettet blev omdelt og 
gennemgået
Det gode resultat i forhold til budget skyl-
des bl.a., at der ikke er arbejdet ret meget 
på materiellet og vi har haft ekstra ind-
tægter pga. Gjerrildbanens bogsalg samt 
flere besøgende. Udgiften til materiel var 
budgetteret til 30.000 kr., men der var kun 
brugt 5534 kr. Theo opfordrede til, at flere 
kunne arbejde på materiellet. Regnskabet 
toges til efterretning. [Det skal sendes til 
hovedbestyrelsen og ikke godkendes på 
årsmødet. Ref.anm.]

4. Indkomne forslag
Under dette punkt er der indkommet føl-
gende forslag fra Viggo Hejlesen:
„§ 5. Driftsudvalget. Valg af medlemmer til 
driftsudvalget foretages skriftligt.”
Kan dette ikke vedtages, ændres det til: 
Der foretages skriftlig afstemning, såfremt 
et stemmeberettiget medlem ønsker det.
For „Valg af medlemmer til driftsudval-
get foretages skriftligt” stemte ingen.  
Det forkastedes. 
For „Der foretages skriftlig afstemning 
såfremt et stemmeberettiget medlem 
ønsker det” stemte 8, 1 stemte imod og 
1 undlod at stemme. Forslaget vedtoges. 

5. Valg af medlemmer til driftsudvalget
Knud Skov Pedersen og Poul Erik Rasmussen 
var på valg. De genopstillede. Der var ikke 
andre, der stillede op. De genvalgtes for to år. 

6. Eventuelt
Asger omtalte Gjerrildbanebogen. Der var 
indtil nu solgt 1550 eksemplarer og der-
med en stor succes. I løbet af efteråret 
er der som bekendt afholdt fire møder på 
Djursland med næsten 400 deltagere i alt.

Ref. Peter Ove

Arbejde i forårsperiode
Selvom museet er lukket om vinteren, arbej-
des der på museet, med blandt andet arki-
vering/registrering af vores samlinger, med 
modelbanerne og med selve udstillingen.

Man aftaler med hinanden hvornår man 
mødes. Vi er i øjeblikket oftest på museet 
om onsdagen til arkivering og andet fore-
faldende arbejde, mens der tirsdage eller 
torsdage arbejdes på modelbanen
Hvis man er interesseret i at hjælpe til, er 
man altid velkommen til at kigge forbi.
Vil du være sikker på at der er nogen, så 
mail til remisen@djbm.dk eller ring 23 42 
57 43.
 
Information:
Djurslands Jernbanemuseum
Museumsvej 2, 8550  Ryomgård
www.djbm.dk – Tlf. 23 42 57 43 

DJK Nordjylland
afholdte medlemsmøde for eventuelle 
interesserede
Søndag d. 14. november 2018 

Dagens møde omhandlende blandt andet 
smalfilm fra med den gamle Hvalpsunds-
færges sidste dag den 3. september 
1980 samt Hvalpsundsbanens sidste 
driftsdage i 1969 og Herning–Viborgbanen 
sidste driftsdag den 22. maj 1971 og om 
den smalsporede Kolding–Egtved bane.  
De fremmødte var meget tilfredse og der 
var stor deltagelse.

Vue over deltagerne på DJK Nordjyllands medlemsmøde den 14. november 2018.

Veterantog Vest
Materiel:
I øjeblikket er vi igang med revision af Cll 
1476, så den kan blive køreklar igen. Ardelt 
119 transporteres op til Limfjordsbanen, 
da den ikke bliver brugt i vores forening.

Kørsler:
Vores to traditionelle juleture fra Esbjerg 
til Tønder og retur, gik igen i år rigtig godt, 
både d. 9. og 16. December kunne vi 
melde alt udsolgt. Julemanden stod klar på 
Tønder station og tog imod alle de glade 
passagerer.
Sommerens ture som blandt andet køres 
imellem Bramming–Lunderskov, og Vojens–
Haderslev ligger lige nu i støbeskeen. Når 
de endelige planer er klar, kan de findes på 
vores hjemmeside: www.veterantog-vest.dk

Arbejde i foreningen:
Arbejdet i foreningen foregår primært på 
Remisen i Bramming, eller på nogle af vores 
mange ture. Skulle man have lyst til at kigge 
forbi, er man velkommen. Vi er på remisen 
hver mandag fra kl. 18-21.

Generalforsamling:
Afholdes søndag d. 17 marts, kl. 13:00.

MY veterantog
MY veterantog er i gang med at planlægge 
årets arrangementer. Årets program byder 
både på traditioner og fornyelser, korte og 
længere ture, så der burde være noget for 
enhver smag. Følgende arrangementer er 
under planlægning:

Lørdag d. 25. maj: 
Bakken og København. 
Der køres fra Hundested via Helsingør til 
Klampenborg og København.

Søndag d. 9. juni: 
Tog og veterantræf i Græsted.
Efter flere opfordringer genoptager vi vores 
populære tur til Veterantræffet i Græsted.

Lørdag d. 29. juni: 
Kultur på skinner
Åbent hus. Kom og se hvad vi arbejder med.
 
Lørdag d. 6. juli: 
Sommerland Sjælland og Nykøbing Sjæl-
land
Nu hvor det igen er muligt for os at køre 
længere ture om sommeren tilbyder vi en 
tur fra Helsingør, via København H og Ros-
kilde til Nykøbing Sjælland.
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Søndag den 4. august: 
Tisvildeleje
For første gang tilbyder vi en tur fra Hunde-
sted via Hillerød til Tisvildeleje. Tisvildeleje 
er et af det mest eftertragtede steder om 
sommeren.

Lørdag den 7. september: 
Aalborg
Strækningen Århus–Aalborg er 150 år i 
september i år. Der køres fra Odense til 
Aalborg. 

Lørdag den 12. oktober: 
Tog og færgetur til Tyskland
Den populære efterårstur køres i oktober 
måned pga. sporarbejde. Det bliver måske 
sidste mulighed for at køre med veteran-
tog til Rødby Færge, idet DSB ønsker at 
nedlægge trafikken mellem Nykøbing F og 
Rødby Færge fra K20.

Ovenstående program er foreløbigt, da 
sporarbejde m.m. kan forårsage ændringer.
Der kan løbende læses mere på:
www.myveterantog.dk
Ret til ændringer forbeholdes.

Museumsbanen
Maribo–Bandholm
Køreplaner for 2019
Maribo Station af 10.05 13.05 15.05
Bandholm Station an 10.32 13.32 15.32
Bandholm Station af 10.52 13.52 15.52
Bandholm Havn an 10.55 13.55 15.55
Bandholm Havn af 11.10 14.10 16.10
Bandholm Station af 11.25 14.25 16.25
Maribo Station an 11.52 14.52 16.52

Køredage
Søndage 16. juli – 18. august
Onsdage 3. juli – 7. august  
   samt 16. oktober          
Torsdage 4. juli – 8. august 
   samt 17. oktober

Arbejdsdage i 2019
Normalt tirsdage og torsdage. 
Desuden foreløbig planlagt arbejdsweekend 
23. og 24. marts. 

Generalforsamling
Referat af ekstraordinær og ordinær ge-
neralforsamling
Søndag d. 26. november 2018 
ved remisen i Maribo

På den ekstraordinære generalforsamling 
blev forslaget til ændring af vedtægter, 
som var blevet vedtaget på den ekstraordi-
nære generalforsamling den 1. september 
2018, atter behandlet og endelig vedtaget. 
Ændringerne i vedtægterne drejer sig om 
omlægning af regnskabsåret til at følge 
kalenderåret samt redaktionelle ændringer 
blandt andet som følge af at Museumsba-
nen har overtaget infrastrukturforvalteran-
svaret på Bandholmbanen.

Den ordinære generalforsamling blev ind-
ledt med 1 minuts stilhed for at mindes de 
to medlemmer, som var afgået ved døden i 
året. Det drejer sig om Preben Jørgensen og 
Kim Larsen. Derefter aflagde Carsten Buhl 
(formand) beretningen for året og omtalte 
de udfordringer, som vejret har givet i årets 
løb. Først var der sne i påsken, som betød 
en aflyst afgang og meget få passagerer 
på de øvrige afgange. Derefter den tørre 
og varme sommer med dampforbud og 
dermed en nedgang i passagertallet på 
ca. 25%.
Udskiftningen af ca. 900 sveller finansieret 
af Veterantogspuljen, deltagelsen i ar-
rangementet i forbindelse med Kulturarvs 
året, overdragelsen af SNNB 3 fra Jernba-
nemuseet var nogle af de øvrige begiven-
heder der indgik i formandens beretning. 
Den samlede beretning blev enstemmigt 
godkendt. 

Som det næste punkt gennemgik kasse-
rer Henrik Petersen årsregnskabet. Årets 
resultat blev et underskud på 16.000 
kr., hvilket er dårligere end forventet og 
skyldes de lave passagertal. Regnskabet 
blev godkendt. 

Der var ikke indkommet forslag til behand-
ling på generalforsamlingen.

Til bestyrelsen genvalgtes Carsten Buhl, 
Martin Olsen samt Casper Frederiksen som 
suppleant til bestyrelsen. Som revisorer 
genvalgtes Mogens Kjær Nielsen, Niels 
K. Petersen samt Preben Arildsen som 
revisorsuppleant. 
Under eventuelt blev blandt andet drøftet, 
hvordan det kunne sikres overensstem-
melse mellem antallet af køredage og 
mandskabet der er til rådighed. Bestyrelsen 
havde besluttet at reducere antallet af dage 
med plantog til 25 og at antallet af særtog 
skulle være på nogenlunde samme niveau.

Medlemmers spalte
Der er ikke til dette nummer modtaget 
stof til Medlemmernes spalte.

Redaktionen opfordrer medlemmerne til 
at bruge denne mulighed for at formidle 
effekter til klubbens medlemmer.

Blovstrødbanen

Sporarbejde på Blovstrødbanen (svelleudskiftning).
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Vestsjællands Veterantog
Møder i Ringsted kulturhus

Alle møderne starter kl. 19:00 i Ringsted 
Kulturhus Søgade 3, hvor der vil være mu-
lighed for køb af diverse bøger samt den 
sædvanlige forplejning af kaffe og boller.
Pris er 30 kr.

20. marts 
Thomas Albøg Olsen kommer og fortæller 
om Den nye København–Køge Nord–Ring-
stedbanes tilslutning til Ringsted station.

Yderligere oplysninger vil kunne ses på 
hjemmesiden www.vsvt.dk eller på vores 
facebook side „Dit Veterantog”.

Generalforsamlinger 2019
Der blev holdt Generalforsamlinger i Vest-
sjællands Veterantog og Støtteforeningen 
for Vestsjællands Veterantog, søndag den 
3. marts. Uddrag af referaterne fra de to 
generalforsamlinger bringes i Jernbanen 
M2/2019.

På værkstedet arbejdes med at revidere 
og istandsætte motorvognen SNNB M 4 
og personvognen SNNB Mp 1, som VSVT 
overtog fra Danmarks Jernbanemuseum i 
2018. Ved nærmere eftersyn viste det sig, 
at taget på personvognen var så defekt, at 
det skulle fornyes med nye spær m.m. De 
nye spær er blevet sponseret af Elleham-
mer Fonden.

Dit Veterantog 2019
Ved Vestsjællands Veterantog arbejdes 
der med klargøring af materiellet til sæson 
2019, der starter lørdag den 29. juni med 
særtog Høng–Tølløse og retur med OHJ 38 
som trækkraft. Turen bliver også en del af 
optakten til „Kultur på Skinner 2019”, se 
herom andetsteds i bladet.
Da der på damplokomotivet DSB K 564 skal 
laves forskellige reparationer, bl.a. udskift-
ning af topstøttebolte, bliver det OHJ 38, 
der kommer til at fremføre VSVT's damptog 
i løbet af sommeren. Vi håber, at tørke ikke 
vil medføre dampforbud i samme omfang 
som i sommeren 2018. Motortogene vil 
blive fremført af motorvognene LNJ M 4 og 
VNJ M 2, og i tilfælde af dampforbud vil OHJ 

38 blive erstattet med diesellokomotivet 
OHJ 24. Et andet sted i vognhallen arbejdes 
der med istandsættelse af Scandia skin-
nebussen VGJ Sm 6, hvor arbejdet pt. er 
koncentreret omkring revision af bogierne.
Til fornyelse af VSVT’s brandslukningsma-
teriel har Tryg Fonden sponseret 10.000 kr.

En oversigt for VSVT’s planlagte køredage 
hen over sommeren 2019 findes her ne-
denfor, og køreplanerne vil være at finde på 
www.dit-veterantog.dk inden påske.

Motortog med LNJ M4 og VNJ M2 krydser Mosevej 
mod Høng den 13. oktober 2018.

G
unnar W

. Christensen
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Søren Jakobsen

Kjeld N
ielsen

Mariager–Handest
Veteranjernbane
Fra Wismar til Mariager via Maribo og Odder
Veteranbanen puster nyt liv i 95-årig vogn fra 
Weimar-republikken.
Med næsten 100 år på bagen, var brædderne 
blevet noget anløbne og skelettet ikke længere 
så stærkt, som dengang – og sæderne noget 
slappere i betrækket. Men så er det herligt, når 
en flok seniorer hanker op i én og puster fornyet 
liv i det gamle skrog.
Det er netop, hvad en lille gruppe af veteranba-
nens seniorer har gjort ved personvogn C 27.
Den gamle vogn så dagens lys i 1924 hos fabrik-
ken Eisenbahn- und Verkehrsmittel AG i Wismar 
i det nuværende Mecklenburg-Vorpommern den 
gang, da Weimarrepublikken endnu var få år 
gammel og dønningerne efter første verdenskrig 
endnu ikke havde lagt sig. I samme sommer tog 
den teaktræsbeklædte og lakerede vogn turen 
over Østersøen med dampfærgen til Gedser og 
derfra videre til Maribo. Her startede den sin jern-
banekarriere hos den netop åbnede 24 km lange 
privatbane mellem Maribo og Torrig. 
Turen gik i 1941 til Odder og i de følgende 28 
år kørte den dagligt på strækningen Århus–Od-
der–Hov. I 1969 var det imidlertid slut. Åbne 
endeperroner og hårde lædersæder tiltrak ikke 
rejsende og var for længst gået af mode – Nu 
kunne vognens skæbne være sluttet, med at 
skærebrænderen forvandlede den til skrot „Sådan 
gik det heldigvis ikke”, „Via private midler blev 
vognen overladt til den nyåbnede veteranbane i 
Mariager og fra sensommeren 1970 kørte den 
nu 46 år gamle vogn videre i fast rutefart mellem 
Mariager og Handest. Men i 2014 sagde vognen 
stop”, „Teaktræsbrædderne, altså vognens yder-
beklædning, begyndte at rasle faretruende. Da vi 
fik skilt vognkassen ad, kunne vi se, at „bindings-
værket” indenunder var meget brøstfældigt og 
delvis forsvundet – Noget drastisk måtte gøres”.
Så tog den lille gruppe af ihærdige seniorer over. 
Der blev indkøbt nye egeplanker og -stolper hos 
et savværk i omegnen, og der blev snedkereret 
og passet til, og et næsten nyt bindingsværks-
skellet blev stille og roligt bygget op – „Og det 
sjove er, at de gamle og slidte teaktræsbrædder 
kunne vi faktisk vende om og genanvende, nu med 
bagsiden yderst”!

C 27 nyt bindingsværk tager form.

Triangelmotorvognen FFJ M 1210 holder i Mariager den 12. august 2018.

Mariagerbanens „rulleskøjte” MHVJ M 5 ved Vester Tørslev den 12. august 2018.

O
le D

alsgaard

HV 3 holder klar til afgang i Mariager den 12. august 2018.

H
ans Stückler
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Tag til tre lande og to floder med DJK rejser
DJK rejser tilbyder en rejse i eftersommeren 
2019. Turen vil gå til Schweiz, Frankrig og 
Tyskland. Her vil der være mulighed for at 
opleve små tog med ældre materiel, og 
højhastighedstog i Frankrig, som nok må 
sige at være førende på dette område i 
Europa. Turen vil foregå i uge 36, det vil sige 
fra mandag den 2. september til søndag 
den 8. september. Hele turen vil foregå i 
tog, dog kan det ske at der er togbus på 
enkelte strækninger. Programmet forventes 
at blive følgende.

Mandag den 2. september
rejser vi fra København om morgenen, for 
at være i Basel først på aftenen. Her vil de 
tre første overnatninger være.

Tirsdag den 3. september
tager vi fra Basel til Dijon med TGV-tog. På 
denne strækning køres med hastigheder på 
optil 320 km/t. I Dijon vil der være tid til 
at se på tog, kigge på byen, og købe sig en 
god fransk frokostmenu. Om eftermiddagen 
tager vi med et TGV-tog retur til Basel.

Onsdag den 4. september
skal vi til Glovelier. Her skal vi køre med 
smalsporsbanen. Planen er at køre med 
en ældre motorvogn. Vi er tilbage i Basel 
om eftermiddagen.

Torsdag den 5. september
flytter vi opholdsted. Vi tager toget til 
Koblenz i Tyskland, hvor Rhein og Mosel 
floderne løber sammen. Her bor vi de tre 
sidste overnatninger.

Fredag den 6. september
deles vi i små grupper efter interesse. Så 
bliver der mulighed for at rejse rundt i re-
gionen, og fotografere tog langs Mosel og 
Rhein, eller bare kigge på området.

Lørdag den 7. september
besøger vi om formiddagen DB museet 
i Koblenz. Her er der en stor samling af 
især ellokomotiver. Om eftermiddagen vil 
der være særtog med en ældre skinnebus.

Søndag den 8. september
er hjemrejsedag. Vi tager toget fra Koblenz 
først på formiddagen, for at være i Køben-
havn først på aftenen.

Der vil blive tilslutningsrejse fra Fredericia 
til/fra Hamburg.

Prisen for turen er 7500,- kr. pr. person i 
delt dobbeltværelse. 
Prisen vil inkludere:

Togtur København–Basel–Dijon–Basel–Kob-
lenz–København.
Kørsel med tog omkring Koblenz fredag.
Særtog. Besøg på DB museum i Koblenz.
Overnatning på hotel i Basel og Koblenz i 
dobbeltværelse.
Morgenmad på hotellerne.

Tillæg for enkeltværelse på hoteller er 
1400,- kr. i det omfang det er muligt.

Tilmelding sker ved at indbetale et forskud 
på 1000,- kr. pr. person eller det fulde beløb 
senest den 1. maj på girokonto med reg.
nr. 1551 og konto nr. 006001 3888, DJK 
rejser, Marielundvej 35, 2730 Herlev. Husk 
tydeligt navn, adresse samt en mailad-
resse. Angiv også tydeligt, hvis der ønskes 
enkeltværelse på hotellet. Alle tilmeldte vil 
i første halvdel i juni modtage mail/brev 
angående praktiske forhold omkring turen.

DJK rejser forbeholder sig ret til at ændre 
i ovennævnte program og eventuelt helt at 
aflyse turen. Tilmelding betragtes som bin-
dende. Overhold tilmeldingsfristen af hen-
syn til turens tilrettelæggelse. Tilmelding 
efter tilmeldingsfristen kan kun ske direkte 
til Keld Haandbæk, og det må forventes, 
at prisen bliver højre, da der er ekstra om-
kostninger ved efterbestilling. Pladser på 
turen tildeles efter først til mølle-princippet. 
Alle spørgsmål vedr. rejsen rettes til Keld 
Haandbæk på mail: kh@jernbaneklub.dk 
eller tlf: 38 74 70 32.

Britta H
aandbæ

k
Britta H

aandbæ
k

BLS cargo 486 503 passerer Bonn-Beuel den 15. september 2018.

DB E 69 03 på DB’s museum i Koblenz den 15. september 2012.
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   Tidligere medlem af bestyrelsen for DJK Hovedstadsområdet

  Henrik Frost
   1947 – 2019

Tidligere medlem af bestyrelsen for DJK 
Hovedstadsområdet, Henrik Frost døde 
den 21. januar. 

Henrik var medlem af afdelingens 
bestyrelse siden afdelingen blev 
oprettet, men valgte på grund af 
alder og helbred at trække sig 
tilbage for snart to år siden.
Henrik havde mange gode kon-
takter til mennesker, vi gerne ville 
have til at komme og fortælle 
og vise billeder til vore møder, 
og han var altid en god støtte i 
bestyrelsen. Vi vil særligt huske 
hans hjælp ved afdelingens jule- 
og årsmøder, hvor han sørgede 
for æbleskiverne var perfekte og 
Glöggen altid varm.
Henrik var uddannet fotograf 
fra Nationalmuseet, hvor han 
senere blev museumsbetjent og 
vagtmester, dog afbrudt af en 
periode, hvor han drev restaurant 
i København på netop det sted, 
hvor Nordbanegården havde ligget. 

Han afsluttede sit arbejdsliv som vagt-
mester ved Frihedsmuseet. I kraft af 
sit arbejde ved Nationalmuseet fik 

DJK mulighed for i en periode at holde 
møder i Nationalmuseets Guldbergsal, 
og Henrik fik også udvirket et møde i 
Frihedsmuseets underjordiske foredrags-
sal om den første jernbanesabotage ved 
Espergærde. Gennem sin kone, Dorthe, 
der var leder på Teknisk Skole ved Ny 
Ellebjerg, sørgede Henrik også for, at vi 
kunne låne et lokale til medlemsmøder 
på skolen, en mulighed vi benyttede os 
af i flere sæsoner.

Henrik var jernbanefotograf og forfatter til 
bogen „Frost på Sporet”, der udkom på 
Forlaget Banebøger i 2001 og var med i 
redaktionen af forlagets årbogsserie „På 
sporet af …..”

Vi vil savne Henrik for hans altid gode 
humør og hjælpsomhed.

Æret være hans minde

Bent Jacobsen og Peer Kurland

Sommerturen 2019: 
Norge med Nordisk 
Jernbane-Klub
Norges tredjestørste by Trondheim og Chri-
stian IV’s mineby Røros er hovedmålene 
for Nordisk Jernbane-Klubs sommerrejse.
På rejsen kommer vi blandt andet til at køre 
på den kendte svenske Inlandsbane, og 
der gøres ophold ved flere seværdigheder 
undervejs. 
I Trondheim vil der være udflugter til Thams-
havnbanen og Sporvejsmuseet (med en tur 
med sporvognen), men der vil også være 
tid på egen hånd til at gå på opdagelse i en 
by, der har sat sit præg på nordisk historie, 
f.eks. de gamle maleriske bebyggelser i 
centrum, Domkirken, Ringve musikmuseum 
(hvor Tordenskjold stammer fra), Trøndelag 
Folkemuseum og Munkholmen, hvor Griffen-
feld sad fængslet. I Røros besøger vi den 
gamle kobbermine Olavsgruva og studerer 
den gamle bebyggelse i minebyen.

Vi kører med klubbens historiske norske 
tog fra 1954 blandt andet på den kendte 
svenske Inlandsbane med ophold ved flere 
seværdigheder. På den norske side køres 
med NSB regionaltog.

Turen bliver gennemført i dagene 
10. til 17. august 2019

Det detaljerede program vil blive offentlig-
gjort i Nordisk Jernbanenyts februarnum-
mer og kan fra februar ses på Nordisk 
Jernbane-Klubs hjemmeside:

www.nojk.dk/udflugt.html, hvor der også 
kan findes nærmere oplysninger om rejse-
betingelser, tilmelding og betaling.

NoJK BM86 i Hult 2018

Peter V. Christensen

N
aja Jensen
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Formel 1
– Legender, tragedier, triumfer

Forfatter: Peter Nygaard
Sidetal: 736 sider mange sort/hvid og farvebilleder 
Format: 295 mm x 355 mm x 65 mm – med stift bind
Sprog: Dansk – Udgivelsesår: 2018 
Forlag: Lindhardt og Ringhof

Bestillingsnummer: 2138

Pris kr. 599,95

Et pragtværk om verdens mest spektakulære motorløb.
Formel 1 er ikke bare en af verdens største sportsbegi-
venheder, det er et fænomen. En sport, der består af lige 
dele teknik, talent og penge. En kombination, der sæson 
efter sæson tiltrækker millioner af mennesker, som føl-
ger kørernes intensive kappestrid på baner verden over.
I denne bog fortæller Peter Nygaard hele historien om 
løbene, fra den beskedne start i 1950’erne til den mil-
liardforretning, formel 1 har udviklet sig til at være i dag. 
Han beretter om dramerne, tragedierne og triumferne; 
om de største legender og de mange små fascinerende 
detaljer omkring løbet, blandt andet udviklingen af den 
avancerede teknik, der i dag sørger for, at kørerne kan 
overleve selv de mest voldsomme sammenstød.
Bogens billeder er en underholdende, smuk og dramatisk 
fortælling i sig selv, og giver læseren et enestående indblik 
i motorsporten helt fra den spæde start og frem til i dag.

Min hustru og jeg cyklede turen Dra-
gør – Amagerbrogade og retur en sol-
rig søndag i maj 2018. En herlig tur på 
godt 24 km – 12 km hver vej. Det viste 
sig at være på høje tid for en nostalgisk 
jernbanenørd, fordi de sidste sporre-
ster beliggende „Ved Amagerbanen“ 
nu optages og skrottes og i skrivende 
stund, oktober 2018, er de helt væk.

Amagerbanen
på cykel
Forfatter: Jesper Mann
Forlag: www.hrmann.dk
Format: liggende A4 
(tykkelse 12 mm)
Indbinding: spiralhæftet
Sidetal/illustrationer: 
50, 99 illustrationer 
i sort/hvid og farve
Udgivelsesår: 2018 Sprog: Dansk

Bestillingsnummer: 1124

Pris kr. 289,-

Når en jernbane nedlægges, bliver 
den i bedste fald genbrugt som ve-
teranbane, men oftere fjernes sporet 
og der anlægges en sti. På dette 
punkt er Amagerbanen helt unik, 
idet jernbanetraceet er genbrugt til 
lufthavnsmetroen og derfor kan vi 
vel sige at Amagerbanen rundede 
110 år i 2017? 

Gamle skinner eller ej – det er forsat 
en herlig cykeltur afvekslende mel-
lem by, strand og flyverne der lander 
i Kastrup, gæssene i Dragør, og en 
god kop kaffe samme sted, i den 
gamle bydel.

God fornøjelse
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Linie 13
Forfatter: Henrik Lynder
132 sider med 93 illustrationer i
farver og i sort/hvid
format: 18 x 18 cm. i blødt bind
Forlag: Sporvejshistorisk Selskab
 
Bestillingsnummer: 2141

Pris kr. 285,-

Bogen om linie 13 er SHS’ 33. bog i serien om 
danske sporvogne. Liniens forgænger, heste-
sporvognslinien „Nørrebrolinien“, som dog mest 
gik under navnet „Korsgadelinien“, eksisterede 
fra 1868 til 1903 og blev drevet af det største af 
hestesporvejsselskaberne, Kjøbenhavns Sporvei-
Selskab. Bogens første godt 30 sider beskriver 
denne linie. Hovedafsnittet på godt 50 sider er 
viet den elektriske sporvognslinie 13, kørte fra 
1915 til 1964, hvor den som en af de første blev 
omdannet til bus, i øvrigt samtidig med linie 19. 
I sammenhæng med denne linie belyses overve-
jelserne om sporvognsbetjening af det dengang fjerne, men nyligt indlemmede, Vanløse, herunder også forholdet 
til det dengang selvstændige Frederiksberg Sporveje.
Linien følges fra den korte start Rådhuspladsen–Hornbækgade over forlængelserne i begge ender til Vanløse hhv. 
Sundby og som en hovedforbindelse for mange bykvarterer til Hovedbanegården. Endelig rundes fremstillingen af 
med en omtale af buslinie 13’s udvikling fra 1964 indtil privatiseringen i 1990. 
Bogen er gennemillustreret med fotos, kort og køreplaner.

Gamle sporvogne får nyt liv
Forfatter: Jesper Reinfeldt
124 sider med ca. 356 illustrationer i farve og sort/hvid
Format: Stående A4 i blødt bind
Forlag: Sporvejshistorisk Selskab
 
Bestillingsnummer: 2142 

Pris kr. 180,-

De seneste seks år er nogle af Sporvejsmuseet Skjoldenæs-
holms vogne blevet restaureret på Bornholm. Et hold 
interesserede medlemmer ville deltage i arbejdet med de 
gamle vogne, men havde af nærliggende grunde svært ved 
at komme til det i det omfang, de gerne ville. Et lejemål af en 
tidligere værkstedsbygning i Østermarie løste problemet.
Den første store opgave blev tilbageførslen af motorvog-
nen KS 267 og bivognen KS 1012 til de skikkelser, de havde 
i perioden 1911–1915, umiddelbart efter kommunalise-
ringen af sporvejene i København. Initiativtageren til „SHS 
Bornholm“, Jesper Reinfeldt, fortæller i denne bog først 
om vognenes historie. Dernæst berettes med mange illu-
strationer om det store arbejde med restaureringen, hvor 
der i så stort omfang som muligt er genbrugt „stumper“ 
fra Sporvejs museets righoldige lagre. Også de mange 
overvejelser med tilhørende arkivstudier om det historisk 
korrekte udseende gengives i bogen. Forfatterens store 
engagement spejles i fremstillingen, som har fået et per-
sonligt præg – uden at glemme sagligheden.
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Bumletog fra Borup til Singapore – Jorden rundt med tog

Forfatter: Kim Greiner
Sider: 523 sider med adskillige farvebilleder
Format: 152 mm x 220 mm x 36 mm
Indbinding: Blødt omslag med flapper – Sprog: Dansk
Udgivet i 2018 på forlaget rejsebog | mellemgaard

Bestillingsnummer: 1168

Pris kr. 299,95

Bumletog fra Borup til Singapore fortæller om en rejse hen 
over landjorden fra Borup på Midtsjælland til Singapore på 
sydspidsen af Malaccahalvøen. Der er overvejende brugt tog 
som transportmiddel, men enkelte steder måtte der anvendes 
offentlige rutebiler eller som i Cambodia langbåde.
Undervejs på rejsen stoppes der i 13 lande i 27 forskellige byer 
eller steder som Bajkalsøen og Gobiørkenen. Hvert sted eller 
by udforskes nærmere, og der fortælles lidt historie og om de 
mange strabadser, de rejsende kommer ud for – ofte på en 
humoristisk og anekdotisk facon.
Det er de færreste, der tager sådan en tur selv, men læseren 
kan bruge bogen på flere måder. Enten som en underholdende 
god, gammeldags rejsefortælling, der kan opleves hjemme i 
lænestolen, eller man kan bruge enkeltdele af den og læse de 
afsnit, man har brug for på sin egen rejse.
Rejsen har været rejsens mål, og bogen er både informativ og 
særdeles underholdende. Så sluk computeren og fjernsynet, 
og tag med på en forunderlig rejse.

Udgivet af Sporvejshistorisk Selskab
Hæftet stående A 4
13 billeder de fleste i farver
Sprog: Dansk – udgivet i 2018
Forlag: Sporvejshistorisk Selskab

Bestillingsnummer: 2139

Pris kr. 105,-

Sporvognskalender med mange nostalgiske optagelser 
fra primært København fra dengang der kørte sporvogne 
og trolleybusser, der er ét nyt billede fra Skjoldenæsholm. 

Sporvognskalenderen 2019



Se seneste nyt på www.djk.com

M1/201928 ForeningsnytJernbanebøger

Järnvägar på Söderslätt – MTJ, TKJ, HSFJ, KTJ och TRJ

Forfatter: Jan-Olov Svensson, Roland Hansson
216 sider rigt illustreret
Stående A4 218mm x 303 mm x 20 mm
Indbinding: Hardback – Sprog: Svensk
Udgivelsesår: 2018 på Stenvalls Forlag

Bestillingsnummer: 1514

Pris kr. 295,-

1886 blev jernbanen til Trelleborg Malmös tredje bane. Den var 
letbygget, uden statsstøtte, og den gennemgående trafik tabte 
man først til LTJ, siden til MKontJ. I 1890 forlængedes banen til 
Klagstorp, i 1895 til Rydsgård, da som et separat selskab. 1898 åb-
nede KTJ til Klagshamn, 1904 HSFJ mellem Vellinge og Falsterbo, 
delvis ejet af MTJ. Sommerens livlige trafik rakte ikke til at gøre HSFJ 
lønsom, og da selskabet gik konkurs i Banerne blev overtaget af 
den svenske stat i 1943, trafikken til Falsterbo voksede, og det var 
dér persontrafikken klarede sig længst. I 1971 blev denne bane 
nedlagt for at gøre plads til en motorvej, en beslutning som man 
har angret siden da.
På grundlag af grundige arkivstudier og egne fortegnelser be-
retter forfatterne udførligt om banernes historie, trafik, faste 
anlæg, lokomotiver og vogne. Sukkerroetrafikken var vigtig for 
alle banerne, persontrafikken mest for banen til Falsterbo. De 
oprindelige lette lokomotiver blev udskiftet med nogle kraftigere 
efter nogle år, og efter overdragelsen til staten blev der indsat andre lokomotivtyper. Omkring 1955 overtog skin-
nebusserne hovedparten af persontrafikken, men frem til 1965 kørte der på søndagene om sommeren et bådtog 
til Falsterbo, som var Sveriges sidste damptrukne persontog.

Danske eventyr i IRAN
Forfatter: Morten Hansted
Format: 200 x 255 x 24 mm i stift bind
263 sider med mange billeder i sort/hvid og farve
Sprog: dansk – Udgivet i 2017 på 
Gyldendals forlag
 
Bestillingsnummer: 1167

Pris kr. 299,95

Ét eventyr handler om danskeres imponerende jern-
banebyggeri i de iranske bjerge i 1930’erne. Det reg-
nes stadig for en af de største ingeniørpræstationer i 
dansk erhvervslivs historie. Et andet eventyr handler 
om eksporten af fetaost, der antog så enormt et om-
fang, at den endte i Guinness Rekordbog. Carsten Nie-
buhrs „store arabiske ekspedition“ i 1761, der bragte 
ham til Persien i 1765, udgør det ældste eventyr.
De danske eventyr i Iran rummer både store suc-
ceser og katastrofale fiaskoer. Alt sammen fortalt i et 
medrivende sprog og baseret på over 100 interviews 
med danskere, der har prøvet lykken i Iran. Bogen 
indeholder desuden et væld af flotte og aldrig før 
publicerede billeder. Den henvender sig både til even-
tyrlystne læsere, der aldrig har været i Iran før, og til 
erhvervsfolk og herboende iranere, som vil vide mere 
om de tætte historiske bånd mellem Danmark og Iran.
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Rälsbussar fråm Umeå – och närbesläktade fordon

Forfatter: Ingvar Anderson, Arne Hällqvist
Format: (214 mm x 303 mm x 21 mm)
192 sider med mange illustrationer i sort/hvid, få i farver
Sprog: Svensk – Indbinding: Hardback,
Udgivelsesår: 2013 på Forlag: Trafik - Nostalgiska Förlaget
 
Bestillingsnummer: 1516

Pris kr. 195,-

På mange mindre jernbaner kom Hilding Carlssons gule skinnebusser til at 
erstatte damptrukne tog gennem 1930’erne- og 40’erne. De var en simpel 
og billig måde at forbedre økonomien for trafiksvage baner og samtidig 
kunne banerne tilbyde en mere attraktiv køreplan med kortere rejsetider. 
De første skinnebusser af den klassiske model kom i 1934 og siden blev 
der udviklet større køretøjer med boggier og bivogne til passagerer, post 
og gods. Et stykke op i 1960’erne forsvandt de sidste skinnebusser fra de 
svenske spor. For mange jernbaneentusiaster har de gule skinnebusser 
en meget vigtig betydning med minder fra barndom og opvækst. For en 
ældre generation er skinnebussen en selvfølgelighed, mens den for de 
yngre er hyggelige minder fra barndommen, som genopfriskes gennem 
billeder og bevaret materiel. Bogen indeholder indledningsvis en historik 
over udviklingen af skinnebusserne fra Umeå og Hilding Carlssons virk-
somhed frem til slutningen af 1940’erne. Derefter begiver vi os ud på en 
rejse over hele Sverige samt en afstikker til Danmark, hvor skinnebusserne 
blev bygget på licens hos Scandia fra 1947 og frem til 1956. 

Järnvägsbilder 5 – Kors & tvärs under 1960- og 70-talen

Forfatter: Björn och Ulf Elthammar
144 sider med mange farvebilleder 
Format: 265 mm x 247 mm x 13 mm
Indbinding: Hardback – Sprog: Svensk 
Udgivelsesår: 2018 på Trafik - Nostalgiska Förlaget

Bestillingsnummer: 1515

Pris kr. 298,-

Billeder af jernbanerne i Sverige 
gennem 1960’erne og 70’erne. Björn 
og Ulf Elthammar har en livslang 
interesse for jernbaner og har derfor 
rejst meget i Sverige med få afstik-
kere til Norge.  
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Forfatter: Bengt-Åke Rudström og Torgny Wallin
Sidetal: 220 sider med mange sort/hvid og farvebilleder 
Format: 215 mm x 302 mm x 16 mm – Indbinding: 
Hardback 
Sprog: Svensk – Udgivelsesår: 2018
Forlag: Distribution Stenvalls Förlag

Bestillingsnummer: 1518

Pris kr. 295,-

„Waggonfabriken“ i Arlöv, lige uden for Malmö, var i første 
halvdel af det 20. århundrede en af Sveriges største pro-
ducenter af jernbanevogne med leverancer til jernbaner 
i Sverige, Danmark, Ungarn og Bulgarien. Virksomheden 
blev startet op i 1898 af Ludvig Rössel og blev overtaget 
fire år senere af AB Arlöfs Mekaniske Workshop & Wag-
gonfabrik, som i 1918 blev til AB Svenska Järnvägsver-
kstäderna. I årenes løb har produktionen også indbefattet 
varmekedler, entreprenørmaskiner, bæltekøretøjer mv. I 
løbet af den sidste periode blev værkstederne en sam-
lefabrik til Saab, hvor forskellige bilmodeller blev samlet, 
indtil virksomheden flyttede til Malmö i 1989.

Med hjælp fra flere tidligere medarbejdere beskriver 
denne bog historien om de fire virksomheder, der havde 
aktiviteter i Arlöv, arbejdsvilkårene og de køretøjer, der 
rullede ud derfra. Den indeholder lister over jernbane-
vognene og er rigt illustreret.

Waggonfabrikken Arlöv

EJ X, Y, Z
– Motorvagnar, rälsbussar, motorlok och 

ellok vid Sveriges enskilda järnvägar

Forfatter: Lars Olov Karlsson
Sidetal: 328, med 578 sort/hvid og farvebilleder.
Format: 170 mm x 250 mm x 21 mm
Indbinding: Hardback 
Udgivet i 2018 på Stenvalls Förlag
 
Bestillingsnummer: 1519

Pris kr. 295,-

Efter 1. verdenskrig mødte jernbanerne stærk konkur-
rence fra den voksende vejtrafik, mens udviklingen af 
forbrændingsmotorer og kraftoverførsel gav nye mu-
ligheder. Mange virksomheder og jernbaneselskaber 
forsøgte nye konstruktioner. De fleste var kortlivet, men 
nogle fik stor indflydelse. Det var primært Bjurströms 
lokomotiver og Hilding Carlssons jernbanebusser, men 
også motorvogne fra blandt andet DEVA, Motala og 
NoHAB. 
Efter at have udgivet en række bøger om Sveriges 
damp- og ellokomotiver, giver Lars Olov Karlsson et 
omfattende overblik over privatbanernes trækkraft 
med el- eller forbrændingsmotorer, i princippet indtil 
1988. En række originale konstruktioner fremhæves.  
Bogen indeholder detaljerede lister over materiellet.
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 Tog til alle tider – Bind 1 – Jernbanens drifts- og ruteopplegg

Forfatter: Thor Bjerke, Dag Chr. Halvorsen
Sven Hjorth-Johansen, Kjell Navestad, 
og Holger Schaupitz
393 sider med mange farve og sort/hvide billeder 
og tabeller
Format: 270 x 270 x 26 mm – i hårdt bind
Sprog: Norsk – udgivet i 2018
Forlag: Norsk Jernbaneklubb-Forlaget
 
Bestillingsnummer: 1517

Pris kr. 625,-

Hvordan blev togene kørt i Norge fra 1854 og frem 
til i dag? Denne bog giver svaret på det. Her fortælles 
historierne om hvordan togtrafikken på de forskellige 
baner blev startet op, udviklet og eventuelt nedlagt. 
Derudover har bogen indgående oplysninger om, hvil-
ken slags lokomotiver, motor- og personvogne, der blev 
brugt i de forskellige tog. Bogen er gennemillustreret 
med historiske og nyere billeder, samt detaljerede tabel-
ler over køreplaner og materielplaner.

NOHAB – As automoras em Portugal
– NOHAB railcars in Portugal

Forfatter: João Cunha
Oversætter: Andrew Donnelly
292 sider med mange farve og sort/
hvide billeder og tegninger
Format: 300 x 250 x 28 mm i hårdt 
omslag
Sprog: portugisisk og engelsk
udgivet i 2018 på forlaget APAC 

Bestillingsnummer: 1520

Pris kr. 450,-

1947-49 leverede NoHAB 21 bredsporede og 
tre smalsporede dieselmotorvogne til Portugal, 
hvor de gjorde tjeneste i 58 år. Den rigt illustre-
rede bog er en hyldest til de svenskbyggede 
motorvogne, og overskuddet fra bogen går til 
renoveringen af nr 111.
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Dansk Jernbane-Klub

På Sporet af 2018 – årbog om danske jernbaner

Til højre er montagearbejdet af den lange fodgængerbro 
ved Køge Nord i fuld gang.

Nedenfor ses CFL cargo 1814 under sporarbejdet på Frede-
rikssundsbanen.

Nederst t.h. står guiden Finn Beyer Paulsen med DVF-
kulturarvsgæster ved pakhuset i Bandholm.

Jan Lundstrøm
Finn Beyer Paulsen

M
orten Storm

Redaktion og tilrettelæggelse:
Dansk Jernbane-Klub
100 sider, 24,4 x 24,6 cm, i stift bind
184 illustrationer i farver 
ISBN 978-87-87050-91-3
Udgivet af Dansk Jernbane-Klub

Bestillingsnummer: 590

Pris kr. 249,-

I december 2017 lykkedes det en-
delig for Aarhus Letbane at få god-
kendelsen i hus til at køre med pas-
sagerer mellem Aarhus H og Skejby. I 
2018 blev letbanen udvidet til Odder 
og Lisbjerg. 

Der blev indgået aftaler om at over-
drage trafikken Roskilde–Køge og 
Skjern–Holstebro til henholdsvis Re-
gion Sjælland og Region Midtjylland.

DSB bestilte 26 nye ellokomotiver 
som erstatning for de aldrende el- 
og diesellokomotiver, DSB indførte 
forsøgsvis et nyt design til både S-tog 
og fjerntog.

„Kultur på Skinner“ – en tidsrejse med 
tog og sporvogn var et samarbejde 
mellem tolv veteranbaner, Danmarks 
Jernbanemuseum og Sporvejshisto-
risk Selskab med til at markere Det 
europæiske år for kulturarv.
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