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Hurtiger,e og 
el~tog 

Frankturt (RB-Reutør) 

Vaattyøk.lend vll rA bldø burti-. 
gere og mere komfortable tog, nAr 
døn nye øommerk,øreplan trædør i kIw.ft 
den 17. maj. PA de internationale ~ 
ter vil der blive sparet tlre timer 
på London-Athen eksprøøøen , der 
stands er i ~ø1n, MUnohen og Belgrad. 
Skandina.ien-ek epressen tre Køben
hnn til Rom ril gennearøre rej!IØn 

Ji'OiOi'NCP 

Pig.l - Nyt transk ellok ~e Bo-Bo. 

II1de 4'7 

Illustration tre ·TBKKIKKEMS VIDUHD~ 

pI .ellem to og tre timer kort.re 
køretid end hidtil .omt.lge at den 
nye tMrgetorbindelse G&48er-Or088.n
brode. 

De8Qden vil vognen. bli •• mere 
behage,lige at køre i pi. grund at et 
atrjedringasystem, og der vil blive 
gennemtørt større renlighed. Togene 
.il blive vaaket tIere gange under
vøja. 

00 00 

SNap (trenake at.tabaner) har a.t et 
nyt elektri.k prøveloko~otiv i drit~ 
Det drejer aig Om et jMvnatrøma-hur
tigtogs-lokomotl. (1500 V) at typen 
Bo-Bo. Loket har 4320 hk, en . wagt pi 
80 tona og en maksimel haatighed ar 
160 ~/t . Det er lettere end 202 og 
Co-Co typerne og akal kunne t~kke 
tog pI 600-'700 tona pI at~kninger 
.ed Indtil 10 0 / 00 og med en haatig
hed e~ 140 lall/t. (fig.1) 

SBB-NaOhr. 
2/ 53 - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------

!titleratur-ny-t 

er. som omtalt i torrig e nr •• kOm
(tort~tteø aide 50 ) 
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l 

-NURNBERG 

overgik i Ar fuldstændi g 
sine forsængere og det 
både med hensyn til ud
stillingens omfang. rig
holdighed og VArernes kva
litet. Hvad enten man inter
esserede sig for dukker, meka-

MB-nTt 

niske biler, gummibolde, l øbehjul. 
børne~ger, musikins trumenter, eller 
for MODELJERNBANER -- II. ja så v el" 
der en sAdan mængde af ALT legetøj 
rep~senteret, at møn nærmest må be
tegne messen 80~ et sandt overflødig
hedhorn . 

Men selvom Mange andre ting end 
netop modelJernbenerne burde omtales, 
må vi dog til dels beg~8e os herti~ 
og omtalen af trolley-busser og spor
yogrl.e er kun taget med for at viae . 
HVORMEGET og hvor mangfoldig messen 
egentlig var. • 

Og nu til de ting, der især mAtte 
interessere mj-byggerne . 

.'.'Øjiij-'ii' 
fremkom med et meget fint nyhedssorti
ment, hvor ef vi vil fremhæve, bl.A. det 
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Fig.l 

nye diese1motorto~ (nr.7$B) med auto
matisk med kørslen skirtende belysning , 
og i mode~8sig udførelse ( fig.2 ). 
I tilknytni ng hertil mA nævnes det 
betydningsrulde, at TRIX fremstiller 
denne og alle øvrige lokomotiver til 
lævnstrøm og hvad 2-0-1 loket englr 
tIllige i me~et naturtro udførelse. 
De tidligere baner til vekselstrøm 
kan dog stadig ri •• 

Foruden en ~kke nye smukke model
godsvogne (som for eks. rig.4) viser 
TRIX oga! en anden nyhed, r.emlig de 
nye modelskinner. som bAde er bedre 
og billigere end de tidligere bakelit 
skinner (der dog ikke er udglet) og 

Fi g . 2 - Det nye TRIX dieselmotortog n1".758 
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Pig.4 - En at de nye TRIX sppergodsvogne 

Plg.3 - TRIX nye modelsporskifter 

tillIge har et mere modelmæssigt ud
aeende og en større kurveradius. 0-
vergangsskInnen nr.20/l5 ~orblnder 
gammel og ny type skinner. Pig .3 vI
ser et af de nye dobbeltepole spor
skltter. Til slut skal ~vnes en ny 
prisbillig og uaLmindelig smukt ud
tørt transtormatOl" med indbygget 
ensretter og h as tighedsregulator og 
de nye tOgSBt tor de yngste - hvor 
toget alene drives ved et lommebat
teri. 

havde 111" den aømme tIne kollektion 
som sidste Ar, bAde hVad spor O og 
BO anslr, men det var apor HO, som 
Interesserede meat. At nyheder i de~ 
De aporvidde bør laer nævnes et nyt 
lille rangerlok ar den alektr1ake ty, 
pe, et C-koblet lok med blindakael. 
VI skal senere bringe et billede at 
dette lok og baakrive det !'l:EIl'mere'. 
IøvrIgt var der kun tA nyheder fra 
Pleiscbmann , men sidste Ars meaae 
bragte ogsA sA mange, at man ikke 
med rImelighed kunne vente særlig 
mange nyheder i Ar. 

MARKLIN - --------------
havde selvtølgelig en masse nye BO
tIng, men da vI endnu ingen bIlle~ 
der kan brInge af diaae, vIl vi 
vente med at omtale noget før 1 ~ 
ate nummer, aelvom vi godt ved, a t 
MIrklin mAske nok er det firma, _ 
vore læsere er mest snændt pA a t 

børe nyt tra . 
I stedet skal nævn.a en 

TROLLEY-BU S 
aom vi bringer et par billeder af 
i tig. 5 og 6. Det italIenske fir
ma RIVAROSSI hør ogal en ddan, 
medens denna er fremstIllet 1 Tyak
land . Buea.n er Ikke bundet tIl 
akinner og kan .1 tal nemt køre gan
nem vIadukter og over broer og ba

PIg. 5 - Bus med 
pAtmngavogn 

af og 

tAl" atrøm gennem køretrldene og 
anlægget kan suppleres med elek
triske kørelednIngsspol"skItter, 
t~atikregulerede kryda med rødt og 
grønt lya, hvor bus s8n automati ek -

Plg.6 - Udsnit at et trolley-bue 
."læg . 
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stopper tor rødt og kører frem tor 
grønt lys. Endelig er den til an
Lægget hørende transformator for
synet med en trinløs regulator, 
der muliggør en virkelighedstro 
kørsel. lfortsøttes i næste nr. ) 

BP. 

----------------------------------
LITTERATUR-nyt (fortsat fre s.47) 

met i formatet A5 i stedet for A4, 
og det nye blsd, hvor ef nr.log 2 
er udkommet, koster kr .l,S5 pr.nr. 
Det ken rekvireres gennem vor eks
pedition i Holmens Kenel 32 eller 
bestilles hos vore forhpndlere. 

TEKNIKKENS VIDUNDERE 

i FARTENS TIDSALDER 

(Gyldendal - udkommer i 26 ator
hæfter a kr.3,75) 

Dette "færk er et s li dønt, der har 
bud til alle. Som der stAr i an
meldelsen ef ~rket: "At leve om
_sivet af teknik. man ikke forstA~ 

MB-nyt April 1953 

er som at bo i et land, hvis sprog 
man ikke taler . " 

Af &ærlig interesse tor ~serne 
af dette blad er vel kRpltlarne 
JERNBANEN, og de disse er gennem
set ef professor dr. techn. P.H. 
Bendtsen( ved Danmarks tekniske 
høj skole) ken man vel gA ud fra 
at de givne oplysnlnger er sag
ligt rigtige, hvad man ellere let 
løber en risiko for, et de ikke 
er, i menge ef de hefter og bøger 
af mere popuLært tilsnit, som til 
stadighed myldrer frem p~ bogmar
kedet. 

Da ~rket tillige jo kan købes i he~ 
ter (2 pr. mened) bliver ans kaffelsen 
mere overkommelig, end hvis hele ~r
ket skulle købes samlet (2 bind). 
I fig.2) BP. 
-------------------------------------

DSB's OMLITRRRINGSWØGLE 

-------------------------------------
bringer vi her det sidste ark af og 
da disee ark ( 3 ialt, de andre ver 
indheftet i februar og marts nummen~ 
ikke er trykt som almindelige sider, 
kan men, hvis men ønaker det, udts~9 
disse tre ark og eventuelt hefte dem' 
særskilt. 

-0-

MODELJ ERNBANEN 

og 

MODELBAHE-ntl 

Da der stadig 
til MODELBANE
nyt kommer hen
vendelser, hvor 
ef det tremgAr, 
at skriveren sf 
brevet mener, at 
der beatAr en 
økonomisk for
bindelae mellem 
MB-nyt og det 
Indgå ede Model
jernbanen skal 
det herved s6 
tydelig 30m mu
lig præeiaeres, 
et dette mA. be
ro på en m1afoI'" 
.tAeIa8 , de en 
a'frdan torbindn 
ae aldrig her 
ek8 isteret ~ 

~~::~-c~~~::~~~~~~--_=~~~~~~_1Jl~~~~~::~ o. Jæge~ = &: B. Pelsdorf 
Et'tc.' Ootm, ..... h .. ...., : 
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~_§_~_!_! __ B!!g§~!Ba!TQB_gr~lQl 
1 __ '_~_2_r __ Q 

I dette og det følgende numme!" af 
MBønyt bringer vi en byggevejled
ning, samt tegning i s kele O (med 
ekstra mål estok tor RO) ef DSB's 
nye rangertraktor. 

MB-nyt 

Da nye dieseltrektorer er fra 
-ARDELT WERKE" 1 OsnabrUck. Maski
nen er en 5-cylindret dieseldrevet 
motor med mekanisk kraftoverføring 
forsyne t med 5 gear med særskilt 
kobling. Maskinens ~gt er 2H tons 
og til s&mmenligning ken anføres, 
et degamle Ha maskiner vejer 22 t. 
Traktoren er at en robue t konetruk
tion, der arbejdsmæssigt endog o
vergår F-maskinerne . idet de kan 
køre med 24 læssede eller 48 tomme 
vogne. 

Endelig har de nye rangertrak
torer den ford el , at de kan bruges 
til stnøkningskørsel tillige , og 
framføre tog med en maKsimalhast1g
hed af 60 km/ tim'en. 

Vi bringer denne geng den første 
af tegningerne til t raktoren og i 
lØ!ste nummer bringer vi eA den e
gentlige byggebeakrivelse semt y
derligere tegninger og akitser. 

O.J. 
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1. prø::h 

BOM.rnKEKUNKURR~UCEN 

l vor kunkurr enC E:- er 
følgende præ~i e givet 
1&2 præmie John Lu ndgre n 
Korfuvej lI. 

3 . præmie : trafikelev 
J. K. f et ersen urehoved 

St . 
uer var flere andre gode 
forsl ag , men nogle m1 t t~ 

udgå , da de liRr.ede anur,~ 

blade for mep:e t 

yå redaktionens veF,ne 

tj en t; alsdort . 
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ON Y S T E D - G A JJ Il E L K J ø B I N G J E R N B A N E.Q 

De fleste modelbanegeneraldirektø
rer har deres private ønskedrøm om 
et anlæg med lange fri strækninger, 
et par stor e stationer med plads til 
både passager- og godstrafik samt et 
par overhalings- og krydsningsstati
oner. Desværre kan disse dr ømme kun 
alt for sjældent realiseres, idet 
plads- og valutaforhold ( det vær e 
sig rigets eller "direktørens") læg
ger hindringer i vejen. Den moderne 
2t værelses lejlighed tillader ikke 
et stort stationært anlæg, og nAr så 
"indenrigsministerinden" nedlægger 
veto mod et anlæg monteret på plader 
(hvor skal de anbringes?), er der 
kun gulvtæppet tilbage. Det har den 
for del, at man ikke er bundet af en 
bestemt skinneplan, men kan skifte 
for hver gang, men ulemperne er dog 
i overtal . Det tager uforholdsmæssig 
lang tid at stille banen op og pakke 
den sammen, og materialet har ikke 
f or godt af det. 

Banel ægningen bliver en meget bun
den opgave. Rammen er på forhånd gi
vet af gulvtæppet og de møbler, der 
ikke l et l ader sig flytte. Banen må 
blive i samme plan. UBjel'gbane" med 
tunneler, dristige broer over dybe 

dlugter og rivende floder er udeluk
ket . Den landskabelige udsmykning må 
indskrænke sig til et par småbyer 1 
modelkarton, hvor der lives op 1 ga
debilledet med biler og andre køretø
jer (SERI E-BILEN har nogle nydelige 
lastvogne 1 plastic i en passende 
størrelse til BO). Foruden disse me
re geografiske for hold er banen og
så afhængig af det forhåndenvær ende 
materiel. N-G J . råder således kun " 
over l par magnetiske, 3 par fjedren
de og 2 par "gammeldags" sporskifter , 
4 afkoblingeekinner og 2 krydsspor, 
(skulle en af læserne kunne undvære 
et par magnetiske MArklinsporskitter 
vil det glæde "generaldirektøren" ) _ 
hvorfor banen som regel lægges som 
en ringbane med en "stor" station 
NYSTED og en overhalingsstation GAM
MELKJØBING. Ved at inddele banen i 
sektioner (papirisol ation af midter
skinnekontaktfjeder se MB- tips i Dr. 
1/ 1953) kan der, når banen er l agt 
dobbeltsporet, køres med 4 tog på 
een gang, selvom banen kun råder 0-
ver een transformator. 

For at opnå dette, er yderskinner
ne forbundet til transfor~torens "O 
ledning" medens midt er skinnen får 
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. 
Kontrolbord. 

signatur for 
papirisole
.ing. 

Plan for Nlsted-Gammelkjøbing Jernbane. 

strøm via et kontrolbord, hvorfra de 
enkelte sektioner gøre s strømførende. 
De frie strækninger får dog str ømtil 
førslen direkte f r a transf ormatoren. 

Systemet virker tilfredsstillende, 
men har dog den ulempe, at ved range 
ring skal al anden toggang standse. 

Kontrolbordet er fremstillet ved 
hjælp af små tumblerkontakter (se F . 

Go~tl~eb_Hansens ka~alog nr. 1211 ) og 
ved at indskyde en 24 v . pære kan man 
altid se, om der er strøm på en ~ e
stemt sektion; ligescm pærerne lyser, 
såfremt isolationen mellem de forskel 
lige sektioner ikks er i orden. 

Da de sektioner (på N- G J . ), der 
får strøm via kontrolbordet, alle lig. 
ger parallelt med dette, sker tilslut. 
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NYSTED 

ningen således, at kontakt nr . l går 
til det nærmeste spor, nr. 2 til det 
DZleste, o . s.v. 

På kontrolbordet, der er monteret 
på en kasse, 15 x 45 cm . , er der end· 
videre plads til nogle MArklin 414/ 4 
til betjening af sporskifter og af
koblingsakinner. 

Banen betjenes med Mllrklinl.okomo
tiv~r: 2 stk. BReOOH, l TMBoo og l 

Skema for kontrolbordet: 

RSM800, der ved at fjerne pantogra
ferne er lavet om til "diesellokomo
tiv". Desuden haves som "reeerve" et 
ældre, ubestemmeligt MRrklin1okomo~ 
tiv. Der kørea med et internationalt 
Bovevognstog med Wagon/Lit s sove -
og spisevogne , et danek eksprestog 
(bare BODAN snart ville lave nogle 
rejaegode-, pak- og postvogne; der 
skal dog kun eettes noget andet pa
pir på træklodserne) samt diverse 
person- og godstog. Vognparken er 
dels MArklin, dels danske (Bodan, 

til bane sektionerne Modeltrafik og Long). Skinnemateri-

;~.!~:~_ I ~ ~ ~ ~ ~ pærer slet udelukkende ~in~ 
r ( r ( eontakt 

Xontrolbord se t f r a siden. 

2 

5 cm. 

>&-
, kontakt 474/4 

" 5 cm. ,;: 10 cm. 

KONTAKT MED LÆ SERNB 

Aarhus 
Mon ikke der i Aarhus findes en del 
interesserede , der kunde tænke aig 
at være med til dannelse af en HO 
klub, hvor vi kunde mødes og udvek
sle erfaringer om vor hobby. Inte
resserede kan henvende sig til E. 
Lund P e dersen, ~1nBenBgade 58. 
Aarhus. 
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KLUBMEDDELELSER 
I denne rubrik optn/otes I1lrudelelser 

fnt nOl"diske mj-klubber. Meddelelserne 
må være os i hæ nde senest den la. i 
måneden forud. 

Dansk Model Jernbane Klub. 
Fonmmd : c ivilinJ(. Poul E. C lausen, 

GI. Stra nd 381, K. 
Sek relær: fe nrik O. M.eyel', Glucise l, 

27, \.gs. Lyn~by. 

I<lublokule: Nørrebro Station. 
Fast 111011e:tl'leu: 1. mand:tg i hver 

"Ul Ded. 

PRC-Klubben. 
l(oTlJ(evejen 128, Lyngby. 
Fremtidige klubmeddelelser sendes 

medlemmerne direkte gennem »Para-
cole(( . B. Palsclor{. 

Rubrili:3J1J1oJlccr 
pris pr. a ni: l å øre (minimum 2 kr. ). 
Annoncen må væ re indleveret senest d . 
10. i milOeden fo rud, for nt kunne kom
lIIe med i næste nr. 

Minintul"bahnen bind l su ml nr. l i ll 
køiJes. EVa 1306 u. 

Til salg. HIVAHOSSI styrevogn V 2002 
( HD), fabrik sny, kr. 15,- , \Vollmaun : 
»Die elektrische Modell · Eisenbahn«, o~ 
Stnlllss: uMeine Mwrklin~ Modellb ahn." 

pI" stk. kr. 10. - . - Billet mrk. 1453 til 
Mil -nyt. 

12 fotos ur danske lokomotiver i post· 
korHonmlt OJ!: forsyn et med tekniske 
dllta på dansk, engelsk og rransk. Sendes 
portorrit mod rorud indbetHling ur kr . 
2,50 til B. MCI'kel Pulsdorr, Kongevf'jen 
128, Lyngby. 

llnr De .. uget De "il smIge? 
Sd benyt vore rubrikannoncer 
Det er jo nelOl) de mennesker, 
som De øn5ker at m i hlle, der 
læser dette bind. 
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MODELBAN E-tips 
Ved transportable ~mlæg og nnlæg, 

der er bygJ.{et på flere pinder, har man 
arte brug ror mange elektriske forbin~ 

delser mellem de enkelte plader eller 
dele. Ved anvendelse ar en sokkel til et 
r adiorør og bundstykket af et derekt 
rør h:!r man en s likl)rOp med 8 poler. 
Hulrummet i bundstykket udfyldes efter 
tillodn ingen Hf ledningerne med segllak 
eller Iignen ~le . 

(Minialurbahnen 1{l') 

>+ 
1Teel De? 

at De ved at tegne abonnement faktisk 
får 2 numre grat is. - For IO kr. om 
å ret sendes bladet portorrit til Deres 
adresse i beskytte nde kuvert. 

Modelbane-~ 
Tlduk,.lft 'o,. Je,.nbane,. 1 alle .po,...,ldd",. 

H E D A K T I O N : Kongevejen 128, Kgs. 
Lyngby . - Udgiver og ansvarshavende 
redaktør: B. Palsdol'r. 
Annoncer: Ole Jneger, Strandvej 265, 
OHd,.u" 2164 . 
Eftertryk kun tillutlt med tydelig kilde~ 
angivelse. 
Bladf'.t udkommer med 12 numre 0111 
iir·et. Arsabonnement lO kr. , udlund 11 kl'. 

Bladet rOl'handles i løssulg uf: 
KØBENHAVN: 

l:Iobby-Centralen, Møntergude lO, K. 
Bent PalsdorI', Holmens Kanal 32, K. 

ODENSE: 
. Odense Hobbycentral, Vesteq~ade 89. 
AH H US: 

Berg Radio. Guldsmedgade 40. 

ANNONCEH: l / I sine kl'. 100,00 (iJag
side 125,00 kr.) 1/2 side kr. 50,00, 1/4 side 
30,00 kr., 1/8 s ide kr". 20,00. - Hubrik 
a nnoncer 15 øre pr. ord (minimumstakst 
2 kr.) Rubrikannonce r betales ved be
st illinj;!en. 
INDLEVERINGSFRIST for alle annoo 
cer og tlwlluskripter : Senest den 10. i 
milDeden forud. 



Fæ rdi ge sk inn er. lige og runde . ... kr. 2,40 
I!{lIl dhe tjenle spo rski ft e r pr. s Ue. . . . k l' . 20,00 
D- t o~svogne (35 1, 353, 354) p ... s tk . kr. 18- 21,50 I 

»Skinnepl:lIler s por 1-1011 (nr . 763) . I, r. 2,25 
Vcj l edningsiJoge n : »Dic clektdsche Minut u r 
eisenbHhn SPU l' 00« (SO s ided) . .. . . kr . 3,50 
Godsvogne ............. rn\ k,', 7,50 pr . s lk. 
Lokomoti ver ........ . kl". 88.50 . 

* 
S tørste Ildva lg i 

RESERVEDELE: 
!{ oblingl'J' .. 

do. 111. knsse .. 
II ju l..;rc t. ........ . 

kr . 0,60 
k ,', O.7g 
kr. 1.00 

* 

Lok opæ rcl' ......... kr . 1,55 
Pcd'cl.. loms kirtc l' c . kr. 12.00 
T lI lldhjul f ra l kr, 111 . 111 . 

MJlRKLIN 
Specialisten 

BENT PALSDORF 
Holme ns Ka nal 32, København K •• Postkonto 53761 - T e lefon Byen 5703 

Ob •• ! Forretningen er kun aben ml.ndag. onsdag. ton dag kj. 10-17, fredag kl. 10-20. 

l 
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