
Skinner, lige og runde . ... ........ . ...... kr. 2,40 
Hå ndbetjente sporskifter pr. stk . ......... kr. 20,00 
D-togsvogne (351,353,354) pr. stk ..... kr. 18- 21,50 

(Ordre modtages på alle katalog-nr.) 

Nyt katalog (98 sider!) »Model Shipping & Engineering Catalogue« kr. 2,75 
»Gauge O Ca talogue« kr. 1,40 

BENT PALSDORF 
Holmens Kanal 32, København K. • Postkonto 53761 • Telefon Byen 5703 

Obs.! Forretningen er kun åben mandag , onsdag, torsda1 kl. 10-17, fredag kl. 10-20 . 

. . . hvor/ or nøjes med at stå 
på viadukten? Lokomotiver, personvogne, gods-

vogne, fremmed materiel fra alle 
egne af Europa ... hvorfor studere 
det fra en viadukt eller fra en 
perron. 
Tag selv en tur ud i Danmark og 
se på tingene. 
Rejs langt - køb kort 
Benyt et af Statsbanernes 8- eller 
15-dages kort 

8 dages kort 
15 dages kort 

I. kl . fzllu kl. 

100 kr. 65 kr. 
150 kr. 100 kr. 

DANSKE STATSBANER 
P. E. LARSENS BOOTRYKKERI - (OLE LARSEN) KØBENHAVN I( 

ane 
I Tidsskrift for jernbaner i alle sporvidder 

Det første britisk byggede gasturbinelokomotiv med en maskinkraft på 3000 HK 

PRIS 

1 kr. ( 2. ÅRGANG MARTS 1953 ) 3 



HOBBY CENTRALEN 
ALT I MODELJERNBANER 

Longs motorvogn 115,00 
Bodan S-maskine 120,00 

i samlesæt 75,00 
Michs motorvo~n 60,00 

» personvogn 9,75 
Personvogn I. AT 9,00 
Godsvogne, a ll e typer 

fni 4,40 til 9,00 
DMT signaler 8,90 

Løsdele til litra MO: 
Karosseri 10,00 
Hogg ie m. snekker 28,00 

» m. slæhPsko 10,00 
Buntl m . tandhjul 8.00 
Long motor 36,00 
Koblinger pr. s tk . 0,60 

• 
L_vsmast m. 18,·. pære 3,75 HSV trunsformato r 65.00 
Blink-relais 2,00 HSV strø 1111'orc1 eler 7.50 
Egerhjul t . vogne 0,25 HSV konh1ktp11nel 12,00 

EGCs byggesæt, litra 
CU personvogn 6.50 
CM » 6,00 
CPE person- og rejsP• 

goclwogn 6.00 
DJ post vogn 4,45 
QH godsvogn, lukket 1,50 
PFH » :-i ben 1,50 
PB I) » 1,00 
Omskil'tert. ELsporskifte 

til 2 sporskirter 8 00 
til 4 » 12,!)0 

Nvherl ! - Togvejssignaler - til enkPlt og tlohbelt spor ( I : 87) - kr. 4,50 

f/.llll. 0-9, se fi.o.s HC M8NTERGADE 10. København K. Byen 5714 x 
(Pro11i11sordrer ekspederes 0111yåe11de) 

FALSTER GARN-Spindehiet 
NYKØBING FALSTER 

• 

.. 

,. 

MB-nyt 

'-fyc 
fra • NÆRt5<F}ERN 

FINSK LOKOMO~IV M'ID BRÆNDEFYRING 

Det er sikkert de fleste bekendt, 
at man i jernbanernes •pionertid", 
især i Amerika, brugte.brænde til 
fyringen og nAr vi ser en ri~tig 
'll'ILD-WEST-film, er der jo som regel 
ogøA en ar disse ildsprudende uhy-
rer med. Men mAske er det ikke ølle, 
der yed, at man f.eks. i Finland og 

Rusiend stadig anvender disse bræn-
defyrede lokomotiver, og de er let 
kendelige pA deres karakteristiske 
skoraten, som er forsynet med ens= 
lig gnistfanger. Det er ikke konser-
vatisme, nAr de ikke forlænget er 
blevet udskiftet med almindelige 
damplokomotiver, men simpelthen for-
di man de steder, hvor de brugeø,har 
aærlig meget og billigt træ til sin 
rAdighed, medens kul er en sjælden 
vare. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

seoRSKr.FTRR med "KATTEØJNE" 

DB har pA forskellige banegArde 
indført en ny øporøkiftebelyøning. 
Dan tidligere petreleumslømpe, som 
i mørke skal brænde uafbrudt, er ar-
økaftat. De forskellige figurer pA 
sporskiftelygten, der viser persona-
let sporskiftets stilling, er udført 
i et hvidt øpeciølgløsmeteriale ( i 
stedet tor llllllkeglaa), der er riflet 
indvendig etter samme ~rincip, som 
de ·sAkaldte "katteøjne (pA biler, 
cykler, m.m.) og som reflekterer en-
hver indfaldende lyøøtrAle. For at 
kunne konstatere øporøkitteta stil-
ling har enhver ved rangeringen be-
skæftiget en kraftig elektrisk hAnd-
lygte, mea hvilken hen lyser~ spol'-

aide 51 

skiftet. Han kan så allerede p~ en 
anseelig afstand med sikkerhed kon-
statere aporøkiftetø stilling. 

Det er indlysende, at men,ved at 
anvende disse "lygter" i stedet for 
petroleums- eller elektriske ditto, 
køn spare mange penge i vedligehol-
delse og brændstof - respektive e-
lektr1Bk strøm. 

(VDI-Nechrichtenbl.22/52) 

++ ++ 

•SÆTTEVOGN" pA SKINNER --

pA STI.TER INSELBAHN p 
0 

++ 

STI.T'S TRAFIKSELSKAB A/& (Die Sylter 
Verwehrøgesellscheft mbH. ·) har mel-
lem Westerlend og List indført et 
nyt køretøj i stedet for lokomotiv-
drift. 

Det drejer sig· om dieøelb.us, hvor 
sættevognen er indrettet omnibus for 
90 passagerer, Vognkassen hAr en 

længde pA 12,2m og højden (o. ekin-
neoverkant) Andrager 2,95m. Egenvægt 
er 10,6 t, medens bruttovægten ved 
fuld belastning er 17,35 t. 

Køretøjet drives ar en 95 hk die-
selmotor og hør en makøim~lheatighed 
ar 70 km/tinwn. Strækningen er . 16,1 
km lang og tilbøge],æggeø ved almin-
delig kørsel pA 18 minutter. 

Bussen er kun beregnet til kørsel 
i een retning, og ved Weøterland ba-
negArd blev der derfor byg~et en drt\1-
eaki ve, medens man ved endeøta·tionen 
List anvender vending i en "trekant•. 

__________ •. D!! ~6~4ts~e~ 

EKSPRESSEN Bøsel-Paris KØrer nu pA 
gummihjul, fortæller "Turisten". Oen-
nemønitsførten er 99 km i timen. Det 
er dog ikke r~rten, der imponerer . 
Den store franske hovedrute Pariø-
Lyon-Marøeille har rAet elektrisk 
<Hitt og har sat verdensrekord in-
denfor kørsel pA lange strækninger 
med 124 km i timen som gennemsnitø-
ta'l't. 

(Berl. Tid.) 
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HO 
anlægget på oa, 2 x 3 meter, aom vi 
på aide :52 viaer et udanit af, be-
står af yder- og inderkreds, en '"ho-
vedbaneg!rd" af mellemstørrelae (6 
spor ) med godsbanegård og 2 statio-
ner aamt e t ~rinbrædt, Inderkredsen 
f ører over en 2-delt bro, yderkred-
• en gennem 2 tunneller • 

"Terraine t " er udført af plastiak 
maaae ; der e r indlagt lya i alle 
huse og endvid er e i alle personvog-
ne (e en s tr.ømtørende vogn pr. t og-
stamme med at i k t il de øvrige vogn~. 

Anlægget er Bl!lbul an t , og opbygni n-
gen tager oa. 4 t i mer , i ndbefa ttet 
ins t al letion af el-magnetiske spor-
skifter og signaler, 

Billedet viser, hvorledes der, ved 
en fornuftig planlægning i løbet af 
2 år og med relat i v få penge, kan 
opnåa et ret :i:mnt re sultat . 

Til anlægget anvendes 1 stor Mirk-
lintransformetor (kørsel og lys) og 
1 mindre type - udelukk ende til be-
lysni ng af huse m.m. 

På billedet nederst på siden sea 
en del af aamme anlæg, med an "lan<> 
bystation", opkørsel til bro, og i 
baggrunden et plestiak fjeldland-
akab med en 50.om lang tunnel. Ø-
verst til høj r e skimtea "s tation 2 " 
med perron. 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

:ft !te rai::ur-n y_t 
TRIX , som i 1951 udsendt e s i n f or-
t r i nl ige håndbog "TRI X 1:90" h a r nu 
påbegyndt udgivelsen af det lovede 
blad "TRIX EXPRESS Dienst". Bladet, 
der er på 16 rigt illustrerede sider, 
sendes gratis til alle TRIX-ejere, 
Det 1 1 ste nummer, som udkom ved ju-

V. 

letid, i ndeholder bl.a . artikler oo 
TRIX t ran sformatorers ydeevne og om 
anv endelse af bilakkumulatorer s om 
strømkil de , 
Da b:3det er ·af s t or i nter e s s e f or 
al le ej ere a f i ndustrimateri el (.og 
også f or selvbyggere) , var de t øn-
skeligt, om TRI X's dan ske r epræsen-
t ant fik truffet en ordning , s åledes 
a t Ikke-TRI X-ej ere kunne abonnere på 
det, 

KODELL-EISENBAHN-BAU 

er kommet i nyt udatyr. Fra og med 
nr,l/1953 ( som er udkommet) frem-
træder bladet i et nyt og mindre 
forma t, nemlig DI N A 5 i s tedet f ar 
A 4 . Man har fundet det mere prak-
tisk end det atpr e f ormat, og når 
man ser tendenaen ude omkring og 
vejer for og imod, må det indrøm-
mes, at den valgte løaning sikkert 
er den bedste. BlAdet udkommer med 
12 numre om året og prisen bliver 
DM,12,- pr. år~ang . Af de tidlige-
re h efter er 1-12 udsolgt, medena 
hefterne 14-18 (nr,18 var det s i d-
ste i 1952) endnu kan fåa 1 begræn 
aet omfang . - MB-nyt modtager be-
stillinger - pris pr.hefte 3,25kr. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

TIL VOR BOMIERKE KONKURRENCE -

er i ndkommet flere udlæerkede for-
slag , aelvom enkelte ligner v isse 
udenl andske t1dskri f ter l i d t f or 
meget, 

Reaul t at e t af konkurrencen of-
fentliggøres i apr il nummeret -
Vi kunne i kke nå det til marts 
nummeret, da fristen føret udløb 
den 15, februar. 

red, 
- eOe -

H. + n p- A 
t cgB . ~.<;;)Q~Qgg 

Fra TRIX EXPRESS Dienst låner vi o-
venstående lille rangeropgave: 
På strækni?l8 V. h older et r angerlo-
komotiv med 5 stk. 2-aksl ede g ods-
vogne (tog A, s ort ), og på s træk-
H, holder et tilsvarende tog med 
modsat køreretning (tog B, hvid), 
Hvert tog er ca, 58 cm, langt, hvil-
ket svarer til ca, 3 skinnelæ?l8der. 
Overhali?l8SSporet kan tage eet loko-

motiv og 3 vogne uden at genere tra-
fikken på h ove dsporet , Af s tanden f r a · 
V, til H. er 2 , 62 m, ( = 14 skinne-
længder) og på hver side a f overha-
lingssporet er der 5 lige skinner. 
OPGAVE: Med hvilke - så få s om mu-
l i g - rangermanøvrer bringer man 
tog A. til H, og tog B, til V? 
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VOGNBYGNING 

DSB's personvogn litra CT. Vognen er tre slutningen ar forrige århundrede - Endnu er der udvendig billet-
ringl 

KONSTRUKTIONS B ES KR IV ELSE: 

Vognene ør bygget ar Scandia og ar 
Breal øuør Actien-Gesellsohaft fir Ei-
aenbahn-Wagenbau i tiderummet 1894-
1904. Der blev ielt bygget 93 ar den-
ne vogntype. Dø fik dengang litra CK 
l0ool-10003. Ved omlitrøringen og om-
nUlllllerøringen fik diaae vogne henho:J.døl 
via litra CT 3101 - 3146 og litra CTK 
3151 - 3159. Efterhånden er dø fløate 
af diaaø vogne udrangeret, men man kali 
endnu ae CT-vognø pl DSB 1 a aidelinier, 

Hermed ør den korte bøakrivelae ar 
vognenea hiatorie afaluttøt, og vi~ 
nu over til byggebeakrivølaen. 

Vognen ør ganake aimpel i hele ain 
opbygning, og det eneate vønskøligø 
ør de mange vinduer. 

Vi begynder mød vognbunden, der ak!B-
røa til efter tegningen. Bunden l~vea 
ar 4 mm krydsfiner med de to lag lrer 
pl t-ra ror at hindre vridning. Huak 
at aidørnøa og gavlønea tykkølae akal 
tl'!llkkea frø bundens længde og bredde. 
Vi kommer nu til gavlene. Diaae lave• 
ar 2,5 mm krydaf1nør og alæerøa til f/11-
ter tø~n1ngen . Siderne alæerøa ud ar 

it mm Krydaf1ner, og vinduerne atøm-møa ud mød et meget akarpt atemmejern. 
Taget høvles til efter tegningen, og 
alle delene pudaøa nu af mød fint 
aandpøpir, hvorefter vognka aaøn aam-
løs. Taget bør kunne tegøa ar, ar 
henayn til eventuel belyan1ng i vog-
nen. Hele vognkeasøn pudaa• ~nu af 
~ed tint aandpapir, · og puffer, trin-
breadder, kaa• øn ved sk~uøbremsøn • amt armeringen pl..,aii•r••• Taget 
pu,• ea ligeledes ar mød • andpapir, 
og ventiler plmonterøa. 

Modellen er nu klar til at blive 
malet. Taget akel heve an mat, grl 
farve, aølve vognkøssøn akøl have an 
mat falmet rødbrun farve, aom 111&n aer 
den pl ældre vognetogundervognen og 
bogierne \1ø fig.11 akøl malea i an 
mat grlaort farve. - Wår vognen ør 
malet et par gange og ør ruldatæbdig tør, markørøa døre og vøntilation1-
tr8111111ør over vinduerne mød tynde 
tuschstreger, og plakriftøn tøgnea 
mød fortyndet gu~ farve. 

Hlndlistør, bogier aamt koblinger 
a119ttøa nu pl. Tøaktl'!llsrømmørnø om-
kring vinduerne levøa lettest ved at 
male døm direkte pl oalluidatrimler-
nø, der markører vinduøaglaaaøt. Oll! 
man vil have disae mød øller ej ml 
afhlllng• ar døn enkelte modelbygger• ,køn. 

Vognen er nu flllrdig, og vi bl.bør, 
at Da har flet en model, aom Dø er 
glad ror. 

Redaktionen aer meget gerne der•• 
model eller at billede af den. 

O.J'. 

Nye 
ltr. Nr. 
FM 8Q1 

80% 
so~ 
80. xor 
806 
807 
••• . IUlll 
Ul 
&11 
&1t 

"' 11'-
Bf! . 116 
111. . 811 . ,n 
RtO . 821 
m 
823 m 
125, 
'16 
827 
"' . r: 9 
·"" øm 

F"L X'.'7 

a,3 . 13't 
us . 836 . 837 
83f . 83~ 
8~0 
8't1 
8't2 . 8'$ . Rtt 

Fs 901 
902 
90S 
90't 
905 . 906 
907 . u,~ . 909 
<110 . . -~92 . gq3 . 99t . 995 . 996 . 991 

·- W'41< . · WWU• 

ro, 1001 . 100t. 
• 1003 

Tidligere Nye 
Ltr. Nr. Ltr. Nr. 
FM 12501 CII 100'1-

-42S02 1005 
12505 . 1006 12sn 1007 
"15 1008 
12506 1009 
12507 1010 
12m 1011 
17509 1012 
12510 1015 
12511 10n 
12512 1D15 
12m 1016 • 
12m 1017 
,,s1s 1011 
tZ516 1019 
11517 . 1020 
1?511 . 1n,1 
1%519 •ozt . 12520 •oz, 
12521 10it 
12522 

. 
1015 

,z,;,3 1026 . 125'/t . 1017 
12525 102& 
12526 10%9 
12527 10~ 
12521 1031 
1?!i29 1Ø]Z 
1•Hn 
1"~31 C• f101 . 1102 

F'l'IL 1t532 1103 . 12§33 110't . 12{~'t 110! 
12•35 . 1106 mu 1107 
125'31 1108 
125$1 
12539 ( ... •001 
125'10 . 2002 
125'1 . 2003 
125'1! . . 200't 
1•5~3 •DOS .. 125t'I- 2006 

2C>07 
fl'IL 12H·5 2008 

125't6 . 2009 
125't7 . 2010 
125t~ . 2011 
125'1'1 2012 
125S0 . 2011 
12551 . 2C1~ . 1255Z 2015 . 12m . 2016 
1t55'r 2017 . 12.a, 201 . 't 2019 
12't9! . 2020 

·• 121/96 . 202.1 
',,q7 ?022 . ''191 202:l . !'l'j'j' 202't . .... ZO?S . 2026 rn 1001 .. ,n27 
.,,n7 ?&U . 1003' 2029 

Tidligere Nye Tidligere J 
I tr. Nr. I tr Ni Ur Nr. 
CR 100'f, CM 20SO CM 1023t 

1005 2031 . 10235" 
1006 . 2032 10236 
1007 . 2033 . 10237 
1008 .. 203'1- 10258 
1009 2035 10239 
1010 . 2036 . 102'>0 
1011 2037 1M,1 
1012 2031 102'2 
1015 2039 102'S 
10n 20'/0 102't 
1015 ZOt1 1oz~( 
1016 20'2 . 10?~6 
W17 20tl . . 102t7 
1011 . 20n . 102~8 
101, 20t5 . ·102~9 mo 20t6 • 10250 . 1021 20,, 1n2,;1 
1MZ 2DU 10253 
102~ . 2Øt9 . 10m 
102, . 20Sll . 1025li 
IOZI . 205'1 . 10915 . 
102' 20,Z 10916 . 10t7 . . 2Dr.l 10917 . 102& 205' . 1091-' . 1029 . 2DIS 1091q 
1030 2056 1nllf0 . 1031 Ul57 10921 . 1032 '"" 10f2' . 2059 . •n••• 

C 'RL 10,, . 206/J 1092t 
103t 2061 . 1n92S . fiffs 2062 10926 . 1036 2or, 10927 
1037 20CI/ 10928 . 1,?1f 2065' 10929 . -1~9 20f.F. 1n930 . 101-0 2067 10~1 

206! 109't 
r.M 11257 2069 10C1,3 

10259 2070 10QYf 
1n2so 2071 10~~ 
10261 2072 . 109,6 . 102H 201, . 1n957 . 10265 . 207'r . 109'8 1n2ss 2075 10Q50 
10267 2016 109'r0 
10268 2017 . 109t1 
10269 2071 . 109~2 . 10270 . 2079 109~ . 10271 . 2Jl80 1ou-. 10272 2011 109~S . 1027' 2012 109~6 
10275 20&3 10 'tl 
1n216 20&'t 10Q~R 
10278 2015 1oa~a . 10280 toU . 10950 . 102•1 2017 10Q51 

• 10287 2081 10952 
102R8 . 2089 . . 1045~ 
1028G . 2090 . 1005,.; . 10290 2091 109H 
10226 2092 1"°" . 10227 . 2093 . 111457 . 1D22R . 20Qlf . . 1095& . 10220 209> . 10Q59 
102:10 2ngs . 10960 . '1Di31 2097 . 10961 



't. Nye Tidligere Nye Tidligere Nye Ti dl( gere Ny e TicH'Lgere Nye Tidligere Nye Tidligere 9. 
l tr. Nr. I tr. Nr Ur. Nr. Ur. Nr. Ur. Nr. Ltr. Nr. Ltr. Nr. Ltr. Nr. Ltr. Nr. Ltr. 1 Nr. Ur. I Nr. Ltr. Nr. 
(M 2098 C M 1096Z CM 216.6 CM 11867 CM 22Sf BP 77S Cx H~6 C, i0156 CY ~625 CG 10623 fE 't909 ff 12119 

zogg 10963 2167 11868 2235 65'1 ~S•7 . 101H t62 'f- 1062'1- ~910 12120 
2100 109H 2168 11169 2236 655 ~S•B 101S8 ~621 106H ~911 12121 
2101 10965 zm 11870 2237 793 •5't3 10159 ~26 1062& . 1/9 12 12122 
2102 10966 2170 . 11871 ·•550 10160 'f-627 10627 •913 12m 
21 0~ 10967 . zm 11&72 · CMM Z't01 CMM 10232 •m 10161 •. •628 10628 ~9n 1212+ 
210~ ' 10968 2172 11173 2t02 1DWt •ssz 10162 .,29 10/i29 ,qu 12125 
2105 10973 2173 11&1• . 2't05 10S6Y ~5S3 10fbS ~610 1&630 •!16 12126 
2106 109ff 21i't . 1H7S 2't0~ 10970 •55t 1016f •631 10631 •~11 12127 
2107 10975 2175 11176 . 2'105 10971 ' ~55 101H ~m 106!·2 ~1! 1212& 
2108 10976 2176 11&77 2't06 109t2 •556 10166 4m 10633 ~919 12129 
2109 10~11 2177 11'7& 2'1117 10283 4557 10167 •&,; 1om· mo 1mo 
2110 109,S 2171 11879 2'1-08 10285 •m 10161 't6:l.l 1063! 4921 . 12H1 
2111 1097q 2179 11uo H59 1016, 'tti56 106,6 1922 121ll 
2112 10980 2180 11m CME 2Y21 Ce 10101 
2113 10981 . 2181 10910 . 2Y22 10702 

4560 10170 4637 101i37 ,m .1~ 
4SG1 10171 't638 106'8 mt . 111H 

211't 10982 2182 10911 . 2Y21 10703 m2 1017Z 'tli.19 10639 ~is 1m5 
P11.f 10983 2153 10912 . 2~2't 1070'f· H65 1011J .. 469~ 106•0 '1926 12136 
2116 10996 2m 1091S 2~2. 10705 't5b'I .. 1017t %•1 10641 4927 12m 
2117 · 10997 ms 109W 2~26 10706 '1561 1011, %42 106~2 ~92& 1213& 
2111 109qg 718b 10m ZY2.7 10707 Hbb 1017b %~5 106\S '1929 121S9 
2119 HOOO 2187 10258 4567 10171. H~ 106H Ym 121'0 
7120 109K'r 218& 1D2E1 

( "'" zn~ M 11002 4568 M17l '16H 10645 't931 121'1 
2121 109M 21~ . tom 2't'l'J . 11003 ~56, 10179 •646 10~4~ '19.12 12111 
2122 109'6 - 2190 10279 H50 1100f 4570 1D110 •6•7 10647 '19.13 nm 
2123 ~ 1illL . 2191 . 1099$ 2't51 . 11005 
212't 10988 2192 10999 2't52 11008 

~571 101.!1 %'18 10G'tl •934 121n 
H7Z fOfll lti'lt 10.649 W35 . 12145 

2125 1098Q 2193 1W6 2't51 1101, . ms 1011, '1650 106S0 
2125· . 10990 21st 11111' 2H• 1101't 'tm ·101n m1 't19 DA 5001 TI~ '"1 
2121 . 10991 2195 11112 2HS 11011 't5f~ 10185 •' ~6S2 420 5002 2202 
2128 . 10Q92 mG . 11119 2'1-56 11n22 . 't576 10116 5003 ?20'.l 
2129 1099't . 2197 11120 .2H7 1102• '1577 10111 FR 4701 fl\ 12001 500't 220• 
2130 . 1099) ' 2198 11121 2HK 11026 '1571 10111 '1702 12002 5005 2205 
2131 10&93 ' 21gg 11123 . Z't59 11031 ' 't57! 10119 5'06 '206 
2132 . 108Y~ 2200 11127 2HO 1103/f HU 1øff0 FA 't,21 f6 1?021 'llln7 ??07 
zm 10~~l 2201 111't'r . 2H1 11055 'ISJI 10191 'tfll 12022 . 5008 . 2208 
213/f 10896 22,2 11153 2H2 . 11036 "m 10192 5049 2209 
2135 10891 2.w., 1263 2H~ 11037 't5Sl 101'3 Fe '1751 Fe 12101 . 5010 . 2210 
21J6 10898 220f .. 1285 2~6~ 11038 Y~a't 1019t 4752 121o z 5t1f 2211 
2137 10899 2205 . 10877 2t65 1103~ '1555 101S5 .. ~153 1210! 5012 2212 
2138 10900 2206 1088/f 2't66 110f1 'In& 10196 '17S'r 121H 5013 2m 
2139 10901 . 2207 · 1088!i 21;f,7 110't2 - 7 101'17 4715 12105 501'1 22n 
21'10 10902 2208 .. 108!6 2~68 110't5 
2H1 1090.l 2209 . 10887 2~69 110Y6 
2m 1090'f 2210 10888 2'1-70 . 110t! 

. 'tS&i . 101qg · '1756 12106 - 5015 2215 
'1589 10199 '17S7 12.101 5016 2216 
't590 ' 10280 ~m 12108 5017 . 2217 . 21';j 10901 . 2211 10889 2't71 11051 '1759 12109 501~ 2211 . 21 't't 10906 . 2?12 10890 2't72 11052 ms 10907 2213 10891 2't73 110H 

(;y ~6D1 ( Q 10601 4760 12110 1h19 2219 
4602 10602 '"'" 2210 

211/6 10908 .. z:n'r 10892 2'tH 11057 '161)3 10603 fD 'tA01 Fn 12031 5021 2221 . 21Y7 . 10.909 2215 BP 762 2m 11058 'tm JUbOt '1&02 12032 5022 2222 
?1'fX . 11&12 2216 761 2H6 110H 
211/9 11833 1/ 2217 76't 2H7 11060 
2150 118H 2218 765 2m 11062 

't6/)5 1GhlJ5 •· 4!09 12033 5023 2223 
'1606 10606 '1104 1203~ 'iDlt 222't 
%07 10607 4&05 120!5 

2151 . 11885 ' 2Zl9 766 2'1-79 1106, . 2152 11&16 2220 767 2't80 1106V 
't608 10608 4go6 12036 DR 5101 DL 1596 
·'t609 10609 'tl07 12037 5102 1597 . 211·1 . 11887 2221 768 2Y8f 11065 • · lt610 10610 "°' . 120'8 5103 1598 

2m 11888 2222 CM 11199 2Y82 11065 4611 101,11 ••n• 12039 SIO't 1599 
2155 118U f 222' BP 6't2 2't85 · 11067 4612 10.12 mø 1!0'H) · 5105 ·1600 
2156 11890 ·• I 222'1- 6~3 2m 11068 4613 10613 . '1811 12041 . 
2157 ' 11t91 1f 2225 m, zm 11069 ~61't 106" Dr· 5151 DH 11W 
?15X . 11892 1. 2226 . 6~5' 2'tX6 11070 4,;15 1D615 Fr 4901 fe 12111 51S2 1419 
2m 1186" . 2227 . 6~8 .,...7 11072. 't616 1061'. 4902 121 12 ·5153 1~20 
2160 11~61 2228 6lfll ms 1107'3 . 2161 11sG2 'Il 2vz, 652 2't&9 110/'t 

't617 10"17 '1!105 1?111 . 515't 1't2i 
't618 10611 Y90~ 121ff . 2162 1116'l 1. 2230 . 655 2~D 11075 't619 tom '1415 · 1211~ UG 5291 Dh 1'r11 

216'l . 1116Y . 2231 CH 11193 ?'f-91 11V76 't620 ' 10620 Y906 12116 szgz 1'tf2 2m 11&65 . 2232 . 1119'1- . 2'1-92 11077 't621 10621 '1907 12117 
l1 b~ 11&66 . nn . 11197 2'1-93 11078 'tr,z 1~~22 .'1408 121 1A DH 5301 Dl< 198't 

•;v., •• n. r .. ., son••· Litra. CM 2215· 22Zt222,-t2f6of 2229.-2250 hør m/,i/,rl(,l(9t Litra 8'0i57,3'0•5'f ,3Sl •H~.,,.,,,,ro 
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1Q Nye Tidli yere Ny e 
Lt r. Nr. Ltr. Nr. U r Nr. 
DH 5302 DK 19&5 Do 5615 

5303 19&6 5616 
530~ 191 7 5617 
5305 1988 · - 5618 
5306 1989 5619 
5307 1990 .. 5610 
5308 1991 5621 
5309 1992 5622 
5310 19q3 5623 
5311 199t 5m 
5rn 1!9S 5625 
5115 1996 5626 
5:llt 1997 5627 
.13 15 1998 5621 
5'16 1999 sm 
5317 mo 5630 

5631 
DJ 5't01 DJ m6 5632 

S'f-02 1t97 
5'f03 n91 np 5651 
5'H)t ft99 5652 
5t05 1500 . 5653 
ms m1 sm 
5t07 150l 5655 
-s,01 fS,, 5656 
5'10f 15ft , 5657 
:5tl0 fSOi 565& . 5tt1 . 1506 
5Ht 1S07 nn 5101 
St1l 1SDS 5802 
5t1t . f5DA 510l 
5t15 151D sm 
5116 m1 ms 
5'17 . 1511 5106 
5~11 Hf$ 5107 

. 5~14 15ft 5!08 sm 1515 5119 
mo 

TT1,. 5501 TJB 1m .. mz ms DR 5851 
550, -WH 5&5! 
550t 1tH 515l 
ssos 1t'I& sm 

· ms 
DM sm De 1t77 515' 

5552 1t7& 5857 
5m . 1H9 mi ·ssst nso 515! 
5555 W&1 5160 
5556 f'l-82 5861 
5557 ' 1t95 . m2 
5558 . 1~9• .. sm 
555'9 ft9S mt 

5365 
Do 5601 Dn Ml 5866 

5602 1t51 5'67 
5&03 5161 
S•n• 1701 5169 
5605 1702 
51,llh 170l Ec 6201 
5607 170'1- . m2 
5611.!1 1705 6203 
5600 1706 '20t 
I610 1707 . 62D5 

. 6611 170& 6206 
.n1z 1709 6281 
sm mo . 620& 
561'1- 1111 620i 

Tidlig ere Nye 
U r. Nr. Ltr. Nr. 
DD 171 2 Ec 6210 

1713 6211 
17!t 6212 
f7f5 6213 
1716 62W 
1717 6215 
171& . 6216 

,17H 6217 
1720 621& 
1721 mg 
1m 6220 
1723 6221 
172'1- 6222 
f7Z5 6223 
1726 6m 
1727 6225 
1721 6226 
1729 6m . 6221 

DF j53l m, m, 6230 
1539 6231 
mo 6232 
1567 G233 
tm 62" 

' 157l 6z:15 
157t 6256 

U,7 
DE 1519 62!1 

1521 6259 
1522 . ' 6ff0 
1S 23 62•1 
m'l 62'2 
1~50 ml 
IH! m+ 
1m ms 
1t51 m, 
1m m1 m, 

DEK 1601 62'19 
1601 6250 
1603 6251 
160t 6252 
1605 &2l5 
1606 Gm 
1607 ms 
160.! 6256 
1609 6257 
1610 6751 
1611 . 6259 
16ft . mo 
.161l . 62~1 
161* 6262 
1'15 ms 
1616 Gm 
1617 6265 
1m .. 6266 
1619 6267 

6268 
EM 2017 6269 

201& . gz70 
2m 621l . ·"""' ~2'2 
ZD91 ,1,, 
1092 627't 
2093 6275 .. zos~ 6276 ... ms 6277 

Tidligere 
Ltr. Nr. 
El'I 2096 

2097 
20!1 
2099 
2100 
2101 
2102 
210 ,_ 
21H 
2105 
2106 
2107 
2101 
2119 rno 
2111 
2112 
2m 
21ft 
2115 
2116 
2117 

' l ltA 
2119 
2120 
2121 
2122 . 212, 
2m 
21!5 

' 2126' zm 
2m 
1130 
21'1 mz zm 
2m 
2135 
21S6 
2137 
2118-
2119 
21'0 . 2m 
m 2 
m~ 
2m 
ms 
2a6 
2W 
ms 
2!1fi 
2150 
2151 
1152 
zm 
2m 
2155 
71S6 
2157 
m& 
2159 
2160 
1161 

I 2162 
2161 

I 21't 

r. 
L 

l 
\ 

B T P AR 

P O T O S 

tll støtte ved bygningen ar denlte-

bruar-nwnmeret beskreTne lille rem1-

••• 
Som det !remg!r af billederne , er 

det de amA enkelt~eder, der giver ba-

nen l lv. Det 199lder om at "befolke " 

aln bane og helet med personer, der 

foretager alg noget. Der mA. gerne 

w,ra lidt øammenbleng 1 per s onernes 

og tlngeneø opatllllng . En mand , der 

gAr op ad en at l ge f or a t undersøge 

taget, en arbe jdsmand beskæftiget med 

at lløaae en vogn, en gr uppe banefolk 

1 tllØl'd med at "atoppe" aporet , o.a,v. 

llide 59 
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Ny betonmast 1 Vesttyskland 

DB= Deutsohe Bundesbahn anvender 
nu på flere strækninger denne alan-
ke beton-køretrådemast. - llåake no-
get for modeljernbanen? 

-o- -o- -000- -o- -o-

'MED LÆSERNE! 

I deMe rubrik giver v1 ordet til 
vore ~sera, idet v1 her bringer 
forskellige indlæg, og især sådanne 
der har almen interesse. Indsendel-
eesfr1st: Senest d.10. i måneden . 

Slagelse, 3/1-53 
Hr.B. Paledorff. 

Et par b&lll!llrkninger angående •Mo-
delbane-Nyt". 

Føret forsiden: Hvorfor aku' det · 
'V!llre en rebus at finde eventuel telet 
t11 billedet? Lsd os tå det under 
dette. Hvorfor vælge et billede, der 
viser en maskine indhyllet 1 røg og 
damp, så men næsten kun køn se skor-
stenen, lsd os få gode klare bil-
leder. 

PA side 2 findes en annonce fra 
Falstergarn ap1nder1et, hvad har det 
med KJernbane at gøre? væk med den. 

Side 5 find es et foto af A 133. I 
teksten hertil oplyses, at det er · 
Danmarks ældste 1 drift værende lok. 
Det er ren og skær UBAndhed, idet de 
~amle HsTer er noget ældre, jævnfør 

Odin og Roeskilde". Det 1 omtalte 
hefte omtalte loko H 70, senere Ha 
frø 1874, bygge t 1 Eel1ngen findes 
1 nogen moderniseret skikkelse. Her 
på Slagels e Jernbanestation har væ-
ret Hs 377 1 drift t11 for ·oa. 1 Ar 
siden, og siden er 377 afløat af 373. 
Begge af samme gamle type frø 1874. 
Desuden findes her Hs 378 øf noget 
nyere dato. 

Bladets øvrige stof er noget tynd-
benet og alle &Monoer er tor den 
drevne MJ"-byg~er omtrent værdiløse , 
Jeg syntes ikke, bladet er den 1 kr~ 
ne værd, det koster. 

FA bladet frem 1 nogenlunde den 
standard "Modeljernbanen" var, så 
kan v1 tale om det. 

Med hilsen P.E.J. 

T11 ovenstående indlæg skal siges 
at deMe gang bringes teksten t11 ' 
forsidebilledet lige under dette, 
men ellers mener v1, at nå r ca. 99 
o/o af alverdens mj-bl ade ikke tryk-
ker teksten her, kan v1 nok også · 
tillade os det. (M1n1aturbahnen,Mo-
del Ra1lway News, Loco Revue, Model 
Ra1lroader, E1eenbahn, m.m.fl.) 

M. h. t • ARTEN øf ønnoncer v11 
v1 lade hr. P.E.J.•s snæversyn 1 
dette spørgsmål tele for sig selv. 

Hvad angår den ældste kørende 
danske maskine, som v1 1 sidste nr. 
angav var A 133 bygget 1882, så er 
dette ingen usøndhed, når det drej-
er elg om togmaskiner (hvød også 
kladden til vort manuslrr1pt ved et 
nærmere eftersyn angav). Men ellers 
er Hr. P.E.J. 1 s oplysninger ikke go-
de. Det omtalte H 70, senere Ha fra 
1874 har ikke kørt 1 flere Ar (1 
hvert fald ikke efter 1950), Ha 377 
er udrangeret, som De selv ooivner 
men er bygget så sent som 1893 (h;e . - • 
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Hartmann) og Ha 373 (dens afløser 1 
Slagelse) er bygget aA sent som 1890 
1 Easl1ngen. Hs 378 er bygget 1884, 
altså langt senere end A 133. De fra 
førte aAledea Deres kr1t1k på et li!t 
løst grundløg. Imidlertid køn v1 op-
lyse Dem om, et Ha 366, som kører 1 
Holtæk for tiden, er ældre, nemlig 
bygget 1 Eaal1ngen (Men den 
nævnte De ikke!) 

Resten af indlægget er det ikke 
umagen værd at kommentere, men v1 
aer faktisk hen t11 nogle strålen-
de indlæg fra· den drevne mj-bygger 
Hr. P.E.J. 

red. 
-- 0 --

Til MB-nyt! 
Jeg er for en mA.ned siden begyndt 

at interessere m1g for mqdeljernba-
ner og er ved øt samle på Mlrkl1n HO. 
Der er 3 bekendte, som også lige er 
begyndt at samle pA dette, men v1 
mangler rAd og vejledning af ældre 
og mere erfarne "baneteknikere". Vør 
det ikke mul1gti om der her -1 MB-nyt 
kunne komme nog e artikler for nybe-
gyndere. Jeg vil selv bygge tranafoi--
mator og skinner, men kunne tænke mig 
at få lidt oplysning om banens 1ndd• 
11ng 1 sektioner og lignende elektri-
ske arrangementer. Der er os bekendt 
ikke nogen klub for BO-modelbaner h" 
i Aarhus, der findes godt nok, en 
klub, men det er viet størrelse O og 
de bygger selv alt materiel. 

MB-nyt er et godt blad, og jeg v11 
hAbe, at det fortsat mA trives; men 
pas nu pA, at det ikke bliver aA ata-t 
og flot som •1todeljernbanen" og aam-
t1dig dyrt, for aA vil der !Rlde man-
ge købere fra, for "Modeljernbanen" 
var alt for dyrt. Lød fortsat bladet 
blive 1 dette niveau, aå har alle rAd 
til at holde det. Samtidig forealAr 
jeg nogle flere artikler om modelba-
ner og lidt flllrre af d1aae h1ator1-
ake artikler om privatbanerne, 

Nybygger i Aarhua 

Ja, v1 akal anareat bringe art1kl" 
for begyndere og vi er godt klare o-
ver, at der netop er behov for viden 
om .de ting, De nævner. - Der er in-
gen HO-klub i Aarhus - endnu, men mlP 
ske er der 1ntereaaerede, som læser 
dette , der vil irære med t11 at star-
te en. Vi skal gerne formidle- eventu-
elle henvendeleer. 

red, 

S'fATSBA NERlfES QIJLITRERJIQ3JØQX.E 
!Jr1nger v1 1 dette nr. ir. ark at 

l.ate ark var indført 1 februar 
nUllllleret og 3,d1e og a1date· ark 
følger 1 marta nllllllleret • 

Da mange af '4oora læsere har spurgt 
om ældre numre af MB-nyt, skal det 
oplyses, at ALLE numre endnu kan 
!Aa (nr.1/52 er blevet trykt opl~J 
oplaget er dog meget begl'l!9nset tor 
l ,Arganga vedkommende. 

Suppler derfor Deres samling nul 
I løbet af kort tid er det måske 
tor •et. _ -----------1 N LØSNING 

Der stod et batte lokomotiv og h• 
aatmat1ak efter vejret på en ~ane, 
vi siger ikke hvor. Der ventedes. 
PA hvad, ved ingen. sA skete der 
lidt, En passager lempede sig ud 
af vognen, kom hen t11 lokomotiv-
føreren og spurgte, om det varede 
nog••• før der blev afgang. 

- Ja, sagde lokomotivføreren. 
- Ja, for jeg er rasende tørstigt 

Hvis jeg lige kunne nA over og tå 
en øl, aA ••• men hvis nu toget kø-
rer? Tror De, der bliver tid nok? 

- Tja, det goer nok. 
- Men er De sikker på det? Tror De 

jeg kan regne med dett 
- Tja, det ku 1 een jo nok tå ord-

net ••• ? 
- Det VAr dejligt, hvordan? 
- Tja, a ku' jo go' ne ••• I 

(Vendsy• ael Tidende) 
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Privatbanernes nue dleselloko 
Modern1seringsloven af 1948 sat-

te privatbanerne 1 etend til et 
~nskaffe en del nyt materiel, og 
1 førete omgang anakeffede så godt 
eom elle privatbaner sk1nnebustog; 
men dermed var ·sagen 1kl<-e kløret. 
Man manglede også moderne tn!ekkl'9ft 
til fremførelse af ~odstog og 
større persontog. A/S Fr1oh på-
tog sig den opgave et fremstille 
1 ser1efebr1ket1on en del d1esel-
elektr1ake lokomotiver ef pøsaen 
de størrelse og til en overkom-. 
melig pris. Det blev til en • e-
r1e på 9 stk . 750 hk lokomotiver . 
Største delen ef disse lokomoti-

ver er. allerede leveret. Det dre-
jer sig om lokomotiver ti l Lol-
lendsbanen, Odsherredsbønen, Lem-
vigbanen, Hil)erød-Frederiveværk-
benen, OribekovbA nen OR Ålborg 
Pri VA tb·11r1er. 

De nye lokomotiver er byg~et pl 
2 treekslede svejsede boR1er -
overbygningen er udført 1 etll 
med gennemløbende bundrømme. 
Hvert lokomotiv er udstyret med 
2 atk. 6-oylindreoe 4-tekts 
trykledede dieselmotorer (aø11111e 
motor eom 1 Mol med direkte til-
koblede jævnatrømsgeneratorer , 
som driver 2 aksler 1 hver af de 
to 3-ekslede bogier. 
MotoreJIJle står på gulvet 1 :meelr 

skinrummet, således et gulvet 
danner en hel tæt flade, som 
forhindrer støv fra banen 1 et 
trænge op 1 d1eaelmotorenne, og 
olie fra motoreJIJle 1 at dryppe 
ned på bogierne og forurene be-
nemotorer og bremsetø j. 
Lokomotivet er opdelt i 5 rum. 

I hver ende er der et rummeligt 
førerrum. For et undgå træk, er 
der ingen direkte udgengsdøre, - --1-r 1-r------- --· 
~ · 1111 

~ --· 

~-I 

men edgengen sker gennem motor-
rummene . I midten er der e t geAe 
nerøtorrum, og her er tillige 
de to kompressorer, batteri- og 
apperetskebe anbragt. 

Mellem generetorrummet og de to 
førerrum er der to motorrum, og 
1 hvert ef disse er der en d1e-
eelmotor aemt olietanke. TAget 
over generøtorrummet og motor-
rummene er til et teRe af. I ta-
get er der indbygget . kølere for 
oli e og vand. 

Lokomo tiverne, hvis meka1mslhe-
at1ghed er 75 km /t ( for·noglea 
vedkommende 90 km/t) er beregnet 
til fremføring af tog indtil 500 
tone vognvægt. 

De nye lokomot iver vil fortrins-
vis tjene til afløsning af ældre 
uøkonomisk arbejdende damplokomo-
tiver. o.J. 

Hvis der på lokomotiv~ts eller vog-
nenes hjul sætter sig et sort, beg-
agtigt, isol.erende lag, som forhin-
drer lokomotivernes strømtilførsel, 
kan dette lag fjernes med en tot vat 
fugtet med renset benzin (brandfar-
lig!) eller--rarii-klor-kulstof (dam-
pene er giftige!). 
Ulempen kan undgås ved jævnlig af-
gnidning af skinnerne med en ren 
klud fugtet med en af de nævnte ren-
sevædsker. - -----. K L U B M E D D E L E L S E R 
-------------------------------

I denne rubrik optages meadelel-
aer fra nordiske mj-klubber. Med-
delelserne må være oa 1 hende ae 
neat den 10. 1 måneden torud, 

DANSK MODEL JERNBANE KLUB 

Formand: c1v111ng. Poul E. Clau~ 
sen, Ol. Strand 38,1. K. 
Sekretær: fenr1 k O. Meyer, Olec1-

aet 27, Kga, Lyngby. 
Klublokale: Nørrebro Station. 
Fest mødeaften: 1. mendeg 1 hve~ 

måned. 

PRC-KLUBBEN 
adr. Kongevejen 128, ~ga. Lyng-

by. 
I marts måned afholdes ingen mø-

der. 
B.P. 

0 ------
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B e mærk! 
På grund ar udenlandsrejse træffes 

undertegnede ikke I tiden 7. - 15. marts. 
d . å. Ben/ Pa/sdorf 

Rubrik annoncer 
pris pr. ord : 15 øre (minimum 2 kr.). 
Annoncen må være indleveret senes t d. 
10. i måneden forud, for at kunne kom-
me med i næste nr. 

God brugt Philips vibrator 220 v, 75-
watt sælges. Billet mrk . 1353 til MB-nyt. 

12 foto s af danske lokomotiver i post-
kortformat og forsynet med tekni ske 
data på dansk, engelsk og fransk . Sendes 
portofrit mod forud indbetaling af kr. 
2,50 til B. Merkel Palsdorr, Kongevejen 
128, Lyngby. 

H ar D e noget D e dl sælge? 
Så benyt vore rubrikannoncer 
Det er jo netop de mennesker, 
som De ønliker at få i ta le, der 
læser dette blad. 

tek sten side 42) 

Model ba ne-11ljt 
Tld11krlft for jernbaner I alle sporvidder 

RED AKT l O N: Kongevejen 128, Kgs. 
Lyngby. - Udgiver og ansvarshavende 
redaktør: 8 . Palsdorf. 
Annoncer: Ole Jaeger, Strandvej 265 
ORdrup 2164. . 
Eft~rtryk kun tilladt med tydelig kilde-
angivelse. 
!3lade.t udkommer med 12 numre 0111 
a ret. Arsabonnement 10 kr., udland 11 kr. 

Bladet forhandl es i løssalg af: 
KØBENHAVN: 

Hobby-Centralen, Møntergade 10, K. 
Bent Palsdorl', Holmens Kanal 32 K. 

ODENSE: ' 
• Odense Hobbycentral, Vestergade 89. 
ARHUS: 

Berg Radio . Guldsmedgade 40. 
ANNONCER :. 1/1 side kr. 100,00 (bag-
side 125,00 kr.) _1/2 side kr. 50,00, 1/4 side 
30,C0 kr. , 1/8 s ide kr. 20,00. - Rubrik-
a nnoncer 15 øre pr. ord (minimumstakst 
2 kr.) Rubrikannoncer betales ved be-
stillingen. 
INDLEVEHlNGSFRIST for alle annon-
ce~ og manuskripter: Senest den 10. i 
maneden forud. 
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