
Mode/banelitteratur 
til ferien -

Vi har et stort udvalg i litteratur om modelbaner 
og de egentlige jernbaner. For eks. kan nævnes : 

Miniaturbahnen (tysk - 16 nr. pr. < r) ....... pr. stk. . . kr. 3 . 70 
Modell Eisenbahn Bau (tysk - 12 nr. pr. å r) . - - 1 . 85 
Eisenbahn (østrigsk - 12 nr. pr. å r) . . . . . . . . . - - 3 . 25 
(også rigtige baner) 
HO-Rivarossi (italiensk - 6 nr. pr. 1\r) ..... .. - - 2 . 25 
The Railway Modeller (engelsk - 12 nr. pr. år) - - 2 00 
Model Railway News (engelsk - 12 nr. pr. å r) -
European Railways (engel sk - 6 nr. pr. år). . -
(kun egentlige baner) 
Das Vorsignal (tysk - 6 nr. pr. r) . . . . : . . . . -
(kun egentlige baner) 
Meccano-Magazine (engelsk - 12 nr. pr. år) . . -

' . 
Modelbanen 1-4 (Sv. Pedersen) ....... .. . . . 
Modellbahn Streckenplane (90 planer) . . . . . . . -
Von Spielzeug ' zur Modellbahn (Wittwer) ... . 
Die Marklin Bahn HO und ihr grosses Vorb,ild -

Indsæt beløbet pc"t vor post kon lo (husk porto) 

- 1 .40 
- 1 . 75 

- 3 . 70 

- 1.00 
4 . 25 

- 5 . 50 
25 . 50 

- 6 . 50 

og det ønskede sendes omgående fra lager! 
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HOBBY CENTRALEN 
BYG SELV DERES VOGNE 

i E.G.C. Byggesæt 
godsvogne litra Ps ... kr. 1,65 
QH, P FR, ZA, IKs . ... . kr. 2,20 
lvK ......... ... .. .. .. kr. 2,75 

KØRER DE I SPOR HO 

person- og pakvogne CPE, CM, 
CR, A e, De, DJ, Co .. kr. 6,60 
Cu (2-akslet) ......... kr. 7,15 

så~r "",.ø" det rigtige grundlag- for at bygge et 
iøsØP- naturtro anlæg til rimelige priser. Vi 

har alt i skinner, gods- og personvogne, 
lokomoti ver, samt alle løsdele til skinne-

og- vog·n bygning. 

,/<,o.m, 09- se fto.s HC 
Prislisle tilsendes mod 
4-0 øre i frimærker 

MØNTERGADE 10. - København K. 
Byen 5714 x 

(Provinsordrer ekspederes omgående) 

BATTERIBANE! 

Den nye Fleischmann batteribane i HO er nu ved at 
blive leveret til forhandlerne, og det fikse togsæt, der 
drives ved almindeligt lommebatterl, kan både fart-

reguleres og køre frem og bak. 

Generalagentur : 

NIELSEN & CURTH 
Bredgade 25 A København K. Tlf. C. 9117 - 9118 

clo.11.t;'s nye perfektomskifter 

fås med og uden platinkontakter. 

Prisen er kr. 15,00 og 12,00 

clOJ'l(j Skotterupgade 5 - København N. 
Telefon Taga 2440 y - Taga 31 58 u 

- det interessante italienske modelbaneblad - bringer 
i letfattelige artikler med gode illustrationer mange 
morsomme ideer for modelbyggeren. Bladet - som 
udgives af »RI VAR OSS I«, der fabrikerer elektriske 
tog i HO - udkommer med 6 numre om året og er 

trykt på italiensk. 

Pris pr. nr. kr. 2.25 - årsabonnement kr. 12.00 

Ældre numre (1954 / 1. - 2. - 3. 4. - 5.) 
pr. stk. kr. 1.75 

Distribution: 

Modelbane-~, Virum. 
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Et Væld af Nyheder, bl. a.: 
12 forsk. rautøbte HO-Figurer .. 1,50 
Speciallak i alle Farver ....... .. 1.00 
Cisterne (Messing) til Tankvogne 2,00 
Dorne hertil 0,35 - Støller .. .. 0,25 
Slige . . . .. . 0,40 - Undervogn 3,50 

MODEL & HOBBY 
Løvstræde 2, v. Købmagerg. Posthus 
Telf. By. 3010. Postkonto 735 21 

lllslr. Kaia/og 1,00 + Porto 

Danqi,·n:.( 11 
m ed 
da 111p -
111ns t, i 11,· 

European Railways 
(pris pr. nr. k r. 1,75) 

udkommer med 6 1111mre om 
året og b ringer på {wl kunsl-
Lrykpapir interessante og fint 
illustrerede artikler om de PLl-

ropæiske j ernban er. 
EnP{orhandlinq: 

MODELBANE-ny/, Virum 

Modalbane.~ 
Tidukrifl for j e rnbaner i alle sporvi dder 
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GRIBSKOVBANEN 
1880-1955 

Clicheer og tekst venligst udlånt 
af Gribskovbanen. Øvrige fotos af: 
Svend Jørgensen og Ole Brandstrup. 

Gribskov har så langt tilbage man ken-
der til den; leveret brænde til København. 
Transporten besørgedes af sjællandske bøn-
der, der med deres hestekøretøjer ad dår-
lige veje, førte det ud til kysten, hvorfra 
det blev sejlet ind til byen. I slutningen af 
18. århundrede anlagdes den 9 km lange 
hane fra Esrum kanal til Esrum sø ud til 
kattegat. 

Men brændselsbehovet og bøndernes 
krav til en bedre transportvej steg, så da 
planerne om en bane fra København til 

Helsingør over Fredensborg kom frem, blev 
det anbefalet at anlægge "En Bibane, i 
alt Fald en Hestebane igjennem Gribskov 
alene til Brændetransport". Disse planer 
blev dog ikke ført ud i livet, da ma n var 
meget uenige m. h. t. størrelsen og retnin -
gen af en sådan. Som altid ved en bane · 
anlæggelse, var der stridigheder mellen, 
beboerne i de egne, banen havde mulighe-
der for at gennemløbe. For Gribskovba -
nens vedkommende kappedes Helsinge og 
Græsted om at blive endepunkter for ba-
nen; men da ingen af de to byer kunne 
stille ti lstrækkel ig kapital, kom der fore-
løbig ingen afgørelse. Heller ikke mini-

V OR T FORSID E BIL LE DE 

viser MIF »KONG FREDERIK IX« - den store nye færge , som indsattes på 
overfarten Gedser-Grossenbrode for et halvt år siden. Inde i bladet findes en. 
artikel om færgen suppleret med oversigtstegninger. ( Foto: DSB) . 
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steriet kunne træffe nogen endelig beslut-
ning. Man henviste sagen til et udvalg, der 
sammen med et lovforsl ag om sidebaner 
til jydske og fynske baner skulle behand-
le sagen i et forsl ag til "Lov om be-
myndigelse for Regeringen til at medde-
le Koncession paa forskellige Jernba nean-
læg paa Sjæll and og Falster". Selv efter 
at udvalget havde sendt det tilbage til re-
geringens afgørelse, var sporgsmålet ube-
svaret, og lovforslaget blev vedtaget den 
13. maj 1873 med følgende ord lyd for 
Gribskovbanens vedkommende: .. En Jern-
hane fra H illerød gennem Gribskov til et 
Punkt Nord eller N ordvest for Skoven". 

I de fø lgende år lå sagen nærmest 
stille. Der var nedsat forskellige udvalg, 
men de arbejdede åbenbart ikke hurtigere 
end de udva lg, der nedsættes nutildags. 

Rundt om i landet interesserede man sig 
stærkt for jernbaner, og de mange projek-
ter, der efterhånden forel å til de forskelli-
ge egnes eventuelle jernbaneforbindelse 
med hovedbanerne, blev stærkt diskutere-
de. D er var opstået et nyt begreb "Letbyg-
gede secundaire Localbaner", hvorved man 
forstod baner, der var anlagte med lette 
spor, og hvor materiellet og driftsmåden 
var den simplest tænkelige. Derved skulle 
man kunne spare på anlægs- og vedlige-
holdelsesudgifterne således, at den slags 
baner skulle kunne føres igennem selv 
tyndt befolkede egne. 

Jnteressen samledes især om den såkaldte 
"Rowanske Dampsporvejssystem". Det var 
den engelske ingeniør W . R. Rowan, der 
havde bragt ideen til verden. Denne be-
stod i, at man benyttede vægten af de be-
fordrede passagerer og gods som adhæ-
sionsvægt. Dette kunne opnås ved at byg-
ge lokomotiv og jernbanevogn som eet kø-
retøj, der så skulle bygges som bogievogn. 
Derved kunne man klare skarpere kurver, 
samt, som følge af den mindre vægt. stej -

lere stigninger. 
Man var meget begejstret for Rowans 

teori . Kun var "Det Sjællandske Jernbane-
selskab··. der blev spurgt til råds stærkt 
imod tanken. Det var særligt overmaskin-
mester Susse, der stod bag modstanden. 
Det var ham, der meget fo rudseende sag-
de : .,Selv om Man antager, at der i de før-
ste Aar af en Banes Dri ft ikke er saameget 
Gods og Personer at transportere, som et 
saadant System ka n befo rdre, og som føl-
ge deraf Sporvognene vilde være paa sin 
Plads, saa gives der vist ingen Egn, som 
hvis den kan rejse de fornødne Midler til 
en Sporvejsanlæg, ikke inden 3 a 4 Aar 
vil være bleven saa produktiv at den leve-
re en større Transportmasse, end Sporvog-
nene kunde overkomme, og da vilde disse 
Sporvogne, der aldeles ikke egne sig til 
den almindelige Jernbanetrafik, være til 
stor Byrde for de betræffende Sporveissel-
skabed, for hvilken det vil være forbunden 
med stor Vanskelighed at tilvejebringe de 
fornødene Midler til Anskaffelsen af nyt 
Materiel". 

Disse oul var imidlertid ikke nok. til at 
bremse udviklingen. Efter at de fornødne 
penge var skaffet til veje, sluttede konces-
sionshaverne kontrakt med "Scandia " om 
overtagelsen af baoons anlæg med bygnin-
ger, materiel og alt tilbehør. Den 10. marts 
1879 blev kontrakten underskrevet, og 
.,Scandia" forpligtede sig til at fremme ar-
bejdet således at det var fuldført allerede 
l. august 1880. 

Banen åbnedes for drift 20. januar 1880 
uden festligheder af nogen art. Den var p:i 
mange punkter forskellig for den t ids ba-
ner, og kunne - som ing. Rowan forøv-
rigt kæmpede hårdt for - bedre kaldes 
en dampsporvogn end en jernbane. efter 
de fordringer, man almindeligvis satte til 
en sådan_ Skinnerne yar de berømte gryde-
( fortsættes side 163) . 
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Det nye d i esel-
l ok me d to af 
b a nens nod erne 
vo gne. (De uin-
de r n oget 
DSD ' s litra 
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Priv atbanernes 
" f ol kevogn " ski n-
nebussen, et hur-
tigt, bi lligt og 
prakti s k koretoj. 
GDS korer me d 4-
vo gnsto g fra Hi l -
lerød til Ka g e-
rup, 
ene 

hvorfra den 
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til Tisvil-rer 
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a nden 
le je. 

og den 
til Gill e-

GDS - C 40, en 
morsom gl . v ogn , 
der gor fyldest 
endnu p å dage med 
stor trafik. 
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Den 20.maj 1943 ble~ det første spadestik taget til 
P.Il.C. 's (nuværende) bane i Virum, og i en række il-
lustrerede artikler i de kommende numre af ~IB-nyt vil 
jeg i store træk fortælle banens historie og samtidig 
indimellem nærmere behandle nogle af de problemer, som 
er opstlet under bygningen. 

Stærk trafi k ved IlIDGWAY. 
(Solllillcren Hl 44 ) 

(Fortsættes side 160) 
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PLAN '.25. 
MLLASALLA- VALLEY- BAi LWAf 1 

DENNE PLAN ER, TE<å,NE"T TIL HR. OLE 

l,ac;I!~. DER. ØNSKEDE EN "EY,IJE TI L 

SIT ENG.ELSK.€ ·MATER.leL 

U Å N E D E N S S P O R L A N 

D EN .51::AL FVNc.ER.E" SOM PUl-l l::.T - T IL-

PUI-IICT E!AN I:, MEN ER. AF. H. "T: p~-
VE~ll.SLE~ FOR.eUNDET T"IL "-lNG -

.B,',NE. OE~OlZ. DET KOll-TE ST V)::IGE 

MELLEM DE TO .STATIONEI.!,. 

GEUG.T .S.rYl<X.E UDR:>2 DØ12. 
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LAYOUT PLANS NO. 3 

Den tredie i rækken af disse sporplan-
bøger udgivet af Peco Publications and 
Publicity Ltd ., Seaton, som også udgiver 
The Rai lway Modeller. Planerne i dette 
hefte, har ligesom planerne i de foregåen-
de hefter alle tidl igere været offentliggjort 
i det omtalte bl ad. Der er 8 præmierede 
fo rsl ag, og foruden forskellige tips gives 
der også ideer til fo rskellige detailler på 
banen, for eks. i forbindelse med broer og 
stationsanl æg. (Kr. 1,50 - Distribution 
BP-TOG, Holmens Kanal 32, Kbh . K ). 

Vi kigger på 

M/F »KONG FREDERIK IX« 

Det er nu 4 år siden, at ruten Gedser-
Grossenbrode efter forhandlinger mellem 
DSB og DB blev åbnet. Til at begynde 
med anvendtes kun D/F "DANMARK", 
der samtidig udførte sine ture til Warne-
mi.inde. 

Fra sommeren 1953 indsatte DB en ny 
moderne 3-sporet færge "DEUTSCH-
LAND .. (tid ligere omtalt i MB-nyt ). 
Dette betød et stort fremskridt, idet man 
forud en bilerne også begyndte at overføre 
tog, i første omgang Skandinavien- Italien 
Ekspressen, og hermed kunne man aflaste 
den i forvejen stærkt optagne Storebælts-
rute. Men trafikken tog stadigvæk til, og 
i efteråret 1952 fik DSB bevilling til en ny 
færge til overfarten, men denne færge kun-
ne først ventes færdigbygget efteråret 1954. 
For at kunne klare trafikken sommeren 

samm år, ombyggede man Storebæltsfær-
gen "DRONNING INGRID.., således at 
den passede til færgelejerne i Gedser og 
Grossenbrode, og med denne færge opnåe-
de man at aflaste Storebælt yderligere, idet 
man var i stand til at overføre 6 af de in-
ternationale eksprestog. 

Endelig den 18. december 1954 blev den 
nye færge overtaget af DSB. Færgen, der 
fik navnet "KONG FREDERIK IX", er 
som de fleste af de moderne DSB-færger 
bygget på Helsingør Skibsværft & Maskin-
byggeri A/S, og løb af stablen den 19. au-
gust. 1954 og under overværelse af Kongen 
og Dronningen, blev den døbt af Prinses-
se .Anne-Marie. 

Færgen er bygget i strømlinet profil, og 
er den første færge i DSB-flåden med kun 
een skorsten. Færgen har følgende dimen-
sioner : 
Længde over stævnene ........... . 114,25 m 
Bredde over fenderliste . . . . . . . . . . . 17, 71 m 
Sidehøjde til hoveddæk ... .. . .. .. . 7,10 m 
Lastet dybgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 m 
Maskinkraft .... ....... ..... .... ..... . 9200 Hk. 

Den er s:lledes DSB's største færge. Den 
har plads til 1200 pass., på Storebælt dog 
2000, og er overdådigt udstyret. Apterin-
gen ombord på "Kongen" afviger stærkt 
fra det kendte åbne dæk på siderne af sa-
lonerne på promenadedækket, som findes 
på Storebæltsfærgerne. Her er hele dæk-
ket lukket, dog med undtagelse af et lille 
soldæk agter. I midten af færgen findes 
en stor hall med "rotunde" med veksel -
kontor, telefonboks, udstillingmontre m. m. 
Spisesalonen er her forude, og med sine ca. 
260 pladser er den i modsætning til Store-
bæltsfærgerne fælles for I- og Fik!. Agter-
ude findes 2 stk. I kl.-saloner og helt ag-
ter fællesklasse med store udsigtsvinduer. 
Opvarmning af salonerne sker elektrisk, 
endvidere findes anlæg for indblæsning og 
udsugning af luft. Loftsbelysningen på fær-
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gen består af store Orreforskupler, lysstof-
rør gennem lamelloft. 

Indgangen til færgen sker fra de høje 
landgangstrapper gennem sideporte inde i 
hallen. 

Vognd ækket er stort med plads til 10 
truck-personvogne, 30 2-akslede godsvogne 
eller 125 personbiler. D ækket er forsynet 
med porte både for og agter, så der ikke 
skal bakkes ombord eller i land, og vogn-
dækket er helt overdækket. Bemærkelses-
værdigt er også, at man her kan sætte lan-
ge personvogne ombord på sidesporene 
uden anvendelse af pufferpl anker, herved 
kan tid spares. Vognd ækket er belyst ved 
lysstofrør, der giver en bedre belysning end 
almindelige lamper. 

Under vogndækket findes fkl-saloner, lo-
kaler for told- og paskontrol samt soveka-
hytter. Endvidere findes kamre for besæt-
ningen m/ bad m. m. - også en arrestant-
celle findes. 

På bådedækket findes foruden styrehus 
i for- og agterenden, officerskamre, kabys 
og messer for officererne og restaurantions-

personalet. Endvidere findes 12 store alu-
miniumsredningsbåde og 46 redningsflåder 
til hver 20 personer. Færgen er stærkt ud-
styret i sikkerhedsmæssig henseende, og 
opfylder fuldt ud de internationale be-
stemmelser for menneskeliv på søen. Fær-
gen er også udstyret med en række brand -
sikre skodder, der gør det muligt at kom-
me i sikkerhed i tilfælde af brand, og også 
et helautomatisk brandmeldesystem findes, 
og ved hj ælp af brandsikre døre kan man 
aflukke færgen i sektioner og derved be-
grænse ilden. Såfremt vand skulle trænge 
ind i skibet er man istand til ved hj ælp af 
vandtætte skodder at holde færgen fly -
dende. 

Færgen er naturligvis udstyret med all e-
moderne navigationsmidler som radar, ra-
diopejler, ekkolod, gyrokompas, decca m. 
m . 

Færgen, der er forsynet med dobbelt-
bund i hele længden, er for skrogets ved-
kommende bygget a f stål med undtagelse 
af de øverste huse og skorsten, der er af 
aluminium. Skroget er indvend igt fje::le r-

( fo rtsættes side 162). 

Spisesalon. 
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ISoo 1500 
• dør åbning 

Foto af vognen. 

Fra det hollandske model-
blad "DE MODELBOUWER". 

9020 
7800 

Modelbane-nJJl 

1500 I()() 

dør b.bning 

over væg . 

tordot 
11o<tk 

u,t/v~nd/,9 t.7Bomm 

r,6ox'9ox/3 
I too x 65 ,q~ :J 

Nederlandske Statsbaner (N . S.) åben st ålgodsvogn 
til kultransport. Vognen er RIV-mærket. (Farve :grå) 
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Det første sporskifte installeres. 

PRC - IIAVEBANE I SPOR O (fortsat !ro side 156) 

Det forstc c.rbejde v:ir nnturligvi s at. lav e en 
tegning - eller rettere mange . Det er jo alt id 
god t nt overveje linjeføringen :;rundigt. Nu kom 
der icidlc1·tid vanske ligheder til, soo andre m-
delbanefolk or loral:U net for . Det· skull e være e n 
udcndorsbo.nc, og f ol elig skul l e den kunne hol -
de til o.t ligge ude hele å r et, - det vill o vær e 
o.lt tor be s ,•cr l i;: t at tage den op o: s tave den 
samnen i k;;;lde r en hver vinter. Desuden kan csan 
j o mange gnnge ko re til langt ud pA efterAret -
ja , jeg har så galt cn~ang !rnrt selve juleaften . 
Skinnerne o.:; det øvrige fa ste udstyr m! tte alt-
sil være vejrbestandig t. Det ville sige, nt CJ.&.n 
skul le bruge mess in:;skinner, og o.t svellerne jo 
ogs å ::?åtte i1:1pr ægne rc s . - J .:i, s kinnern e øb."1.llle 
være af oeøsing - se l vfølge l ig , tænker De mls ke 
uden at erindre 0eo, at det var i 1943, dvø det 
midt under krigen, hvo r • e tallcrne kun var dis-
pon ib le til "livsvigtige forc.4-1" . Det k.:in man 
mAs ke nok henregne en jernbane under, c en ikke 
en .:iodclb:ine . Dog var de r en s vag culighed , tler 
kunne bru gr.s . Det var culigt at. f å en me taltil-
deljn:;:, n:r co.n afleverede "oe tnla.ffnld" fra e-
sen virJ.-so.::1hed , og til alt heltl stod der i I.tæl-

Et amerikansk "llnplate"- lyntog på besøg . 

August 1055 

derlo)mlernc no,;lc j!nm l c reo ) er oed skydedø r e -
og, d{sse skycledor e lob p3 tykke messi n,; l ister ! ! 
Do kunr.e ganske vist ikke llnv c nde s s om de i de-
res daværende! facon var udfo r o"'t , me n de var at 
nnvcntlc s om " n f faldsmet.al " . 0e blev s kruet I1·A. 
r eo l erne og i stedet kunne indl:nbeo 2xl0 rmn li-
ster i mcs3i n~ , som dn ølrnllc fun::::c r e sor.1 skin-
ner• (forteætte s i m.isto nummer) 

TRAFIKPROB L EIER I I I . 
* •••• ,..*********•**********li ********** 

De. vi hor ment det IormAl stjcnligt o.t b c hnncl-
lc den grafi ske korepleo lidt r.ic re indgn.nende, 
udeætter vi spor:scålet oc g odstr afikken ti 1 n;; 
s te nucune r . 

Dcu viøtc korcplan :;ælder tor et nnlæg ced en 
hovcdst;atioo (nol, ecn krydsnin:s- og forgre-
ningsstation (Kr , to endestat ioner (En1 og En2) 
samt to eller tre mellemstationer (ua1 , Mc 2 og 
:Jc3) . 

De indtegned e tog e r fol ende: 
Hed tyh linie: Lynto gene 1 og 2 . 

Eksprestogene 11-14. 
Il togene 21 og 22 . 

Med tynd linie:Pers ontogene 71-83 og 85. 
Med punkteret linie: Godstogene 201-204. 

Det f remg&r h ernJ , at togen e er inddelt i 
grupp e r, s!l ede e at man st r aks af tognUI:1C1erct 
kan ae , hvilken t ogar t, ci11n har t or sig. (Spe -
c i e ll e sondngetog holdes i he lt a ndre grupper.) 

I d ette tilfælde befares banen ni ti togstam-
mer . Tog l r eturne r er aoc tog 2, tog 11 11 0 c tog 
14, tog 12 soo t og 13, tog 21 som tog 22 1 tog 71 
s om to: 78, to, 74 sot:1 tog 85, tog 201 s om tog 
204, tog 202 s ol!l toc; 203, t og 72 fortsætter soc 
tog 7 5 derefter a om tog 79 og returnerer d::i som 
tog 83, og endelig forte ra tter tog 73 s ot.1 tog 8 0 
8 1 , 70, 77 og returnerer s om tog 82 . 

Uan behøver dog ilcke at hdve ti lokocotiver , 
idet for el<scopel eksprestogslo komotiverne kno 
bTugeø ti l ttodst ogcne til 1 ige, n~r det som her 
drejer s i :: om en oodelbnne . Jn, wa.nge gange a å 
oan også ty til denne udvej pA en rigtig bane. 

Stati one n "Kr" må s oc den største nf oell cc-
stationerne have mindst fire spor, i.det der kl. 
14,30 h older fire tog ia.lt. J0 . 13,40 ankoc tog 
204, kl.14,10 to:; 7 G, Jd . 14,25 tog 203 o:; kl. 
14 ,26 tog 78. 

Stnti on en ~e 1 cA bove to overhal in:aspor a . b . 
t. laydsningen kl.7,10 oel lem tog 75, tog 74 og 
tog 1. 

Umiddelbart til høj re for •Kr•-linien. p! pla-
nen ender e n del togl inior blindt, nemlig toge-
ne 75 , 81, 21, 70 , 79 og 22. Det er tog til el -
ler fra side l injen a endestation •13n2

11 • Disse er 
det nødvendigt at indtegne i en e..irli,: køreplan 
ror strti lrnini;en Ilo-!.le 1-Kr-( lJe3 )-En2 • 

P! pl a nen b emærker ma n og:aA , at all c 
ulige nu:nre kø r er i retn ini frn Jlo, o : 
med lige n~ r e kører i modsat retn ing . 
skyldes sikkerhedsmæssige hensyn. 

to: oed 
a l l e t og 

Dette 

De er sildrnrt blevet kla r over, at mn...o kan ae 
mege t i en grnfi s!, køreplan, cen tillige e r der 
meget nt gennc1:1tc:.nke, for planen ligger f dig: . 
Huok blnmlt andet: - Alle togsta.DU!,er st..-al r e -
turnere til odg3 ngsstationen 1 :for do:-net e r oe>-
co . 

VL. 
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NYTT FRAN HINSIDAN - -

En modelljarnvagare ser på den nya 
byggsatsen från W entzels. 

Av Helge T11rch 
Vi mj-byggare har fått et lange onskat 

t illskott till vår vagnpark i form av sven-
ska per.sonboggivagnar i skala HO ( 1 :87), 
Tillverkare ar firma Wentzels i Stock-
holm. 

Byggsatsen, som ar utford i plast, ar som 
helhet trevligt utford . Fargen på vagn-
korgen ar så verklighetstrogen man kan 
onska sig. Taket ar kanske i lj1:1saste laget, 
men kan utan svårighet goras "smutsigt". 

Men vi mj-byggare ar nu engång ett 
knepigt folk. 

Vi forsoker att gora våra modeller så 
verklighetstrogna som mojligt. Annonsen 
påpekar mycket rigtigt att byggsatsen ar 
,, i enastående detaljrikt utforande". 

Glad i hågen bestallar jag ovan angivne 
byggsats. D om om min forvåning da jeg 
finner att detta "enastående detaljrika ut-
forande" inskranker sig til destinationsskyl-
tar medan f otsteg, ledslanger, ack111n11iator-
iådor, takventiier m. m. saknas. 

Det ar synd, for vagnen ar valgjort, 
sidorna ar forsedd med relief. En detalj 
som jag sarskilt vill påpeka ar att samt-
liga buffertar ar konvexa, det forekommer 
icke på forebilden . 

Upphangningen av boggien gor att vag-
nen går lugnt, men jag vill påpeka att det 
ar nodvandigt att med smergelduk putse 
skruvhuvudet så boggien vrider sig ledigt, 
annars urspårning. 

Mj -bygga re som korer MARKLIN, kan 
utan svårighet byta til! MARKLIN-kopp-
ling eller ti l den da nske "Sikker" -koppling. 

Jag skall senare beskriva hur man lamli-
gast monterar TRIX- eller FLEISCH-
MA -koppling 

Till slutt vil jag påpeka att priset på 
byggsatsen ar val kraftig tilltaget, att vara 
modell jarnvagare ar inte det samma som 
att vara "Storkapitalist", vi bar, som SJ, 
små pengar att rora oss med. 

M/F >KONG FREDERIK IX« 

(fortsat fra side 159) . 

afstivet og isforstærket, således at færgen . 
kan tåle eventuelle hårde stød mod bolvær-
ket i lejerne samt benyttes til sejlads i is-
fy ldt farvand, agterroret er derfor forsynet 
med beskyttende iskniv. Det andet ror. 
forroret, er så stort, at en voksen mand 
kan færdes inden i det. 

Færgen er dobbeltskruet med 2 10-cy-
lindrede Helsingør-BW dieselmotorer, som 
tilsammen yder 9200 HK. Desuden findes. 
der hjælpemotorer, 4 stk. ialt + nøddyna-
moanlæg. 

"KONG FREDERIK IX " er således 
DSB's flagskib, men det er også det dyre-
ste, dets anskaffelsessum ligger på 20 mil!. 

Med den gamle, men ikke mindre hyg-
gelige "DANMARK" og de 2 moderne 
motorfærger er der her skabt en fin inter-
kr. 
national rute mellem hele norden og det 
vestlige kontinent, en ret betydelig faktor 
i international trafik indenfor Europa. Men 
som forhenværende generaldirektør Ter-
kelsen ved indvielsessejladsen understrege-
de, er man klar over, at denne rute ikke 
er den helt ideelle Østersørute, den er 
kun den næstbedste. Derfor arbejdes der 
fra begge sider med problemer af forskel-
lig art, der knytter sig til fugleflugtslinjen 
over Femern Bælt, dens flytning fra drøm-
mens blå luft ned på jorden, så at sige 
ned i virkelighedens blå vand . 

j kp. 
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GRIBSKOVBANEN (fortsat fra side 154). 

spor. En let skinne (7,5 cm) høj, hvilende 
på omvendte jerngryder med T -jern som 
afstandsstykker. Materiellet ved åbningen 
bestod af: 

1 stk. lokomotiv ( 10 tons) 
2 stk. dampvogne 
2 stk. 6-hjulede personvogne 

15 stk. 6-hjulede åbne godsvogne 
4 stk. 4-bjulede åbne godsvogne. 

De 6-hjulede vogne var forsynet med 
forskydelig midteraksel, der stod i forbin-
delse med yderakslerne således at disse 
drejede sig i kurverne, hvorved modstan-
den formindskedes. 

Dampvognene, der var det mest bemær-
kelsesværdige ved det rullende materiel, 
bestod af en ca. 13,5 m lang vognkasse. 
hvilende på 2 bogier, hvoraf den ene ud-
gjordes af et lille lokomotiv med opretstå-
ende kedel. Vognenes forreste endevæg 
kunne åbnes på hængsler, således at damp-
maskinen kunne køres il eftersyn o. lign. 
Det fortælles om det røre. det vakte, når 
den lille maskine som særtog kørte ad stats-
banernes spor til reparation i Helsingør 
eller København. Dampvognene kunne 
indvendig rumme 32 og ovenpå 60 rejsen-

Skinnebussen 
"vender" pi Hil-
lerød St. Bemærk 
drejeskiven, der 
afslutter sporet 
i forgrunden, og 
den mors omme lil-
1 e remise i bag-
grunden. 

de. Det var ellers ingen lysttur at sidde 
ovenpå, hvor man foruden regn og blæst 
var udsat for at få al røgen fra lokomoti-
vet i hovedet. 

Banens driftsform var den enklest mu-
lige. Alt billetsalg foregik i toget hos tog-
føreren, der var forsynet med billetruller. 
som man finder det idag i vore rutebiler 
o. lign. Maskinen blev passet af een mand, 
der samtidig var fyrbyder og lokofører. 
Holdepladserne Kagerup, Mårup og Sal-
trup blev passet af "Holdepladskoner". 
mens banelinjen s~ulle passes og tilses af 
disses mænd. I Græsted var en "Stations-
forvalter ". Han skulle foruden "ved sin 
hustru" at besørge stationens post- og tele-
gramtjenesten på Græsted station "i alle 
løbende forretninger" være banepersonalets 
nærmeste overordnede. Tillige skulle han 
have tilsynet med remisen og værkstedet, 
der var tilknyttet stationen. 

Som man kan se var der nok at gøre 
for en enkelt mand. Efterhånden som gods-
befordringen steg, kneb det derfor også 
f?r "Holdepladskonerne" at klare ekspedi-
tionerne,_ så de måtte kalde mændene hjem 
ved togtiderne. Allerede 1. april 1882 op-
hørte den kvindelige betjening og mænde-
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ne blev "Holdepladsforvaltere". Der kom 
dog atter .. koner " til tjenesten i 1922 . Som 
før nævnt var der telegraf på banen, men 
der var kun telegrafapparater i Hillerød og 
G ræsted . På holdepladserne var anbragt 
togmeldingsklokker. 

Allerede i 1888 viste det sig nødvendigt 
at afskaffe dampsporvognene. Kedlerne 
var fo r små og kunne ved fo rtsat overbe-
lastning kun holde et par år endnu. Skå-
nede man dem , kunne de imidlertid holde 
adskillige år endnu . I 1889 blev der da an-
skaffet et 11 tons 2-akslet lokomotiv, og 
samti_dig omdannedes den ene dampvogn 
til personvogn. D ampmaskinen blev så an-
vendt som reserve fo r den anden. Denne 
blev, men forst i 1896, ombygget til per-
sonvogn. Maskinerne blev ombygget til 
selvstændige lokomotiver, der fik et noget 
karakteristisk ydre. Nogle syntes, de var 
,. pæne", men et af dem blev dog udrange-
ret alene på grund af sit udseende 30 år 
efter. De var også meget brand fa rlige og 
fo rårsagede flere skovbrande. Efter at der 
i 1885 ved en sådan brand var ødelagt 
-l 0- 50 tdr. land skov, fik man insta lleret 
særlige gnist fa ngere i skorstenen. 

Banens økonomi var meget dårlig, hvad 
der bl. a. bevirkede, at man ikke havde råd 
ti l helt at udskifte grydesporene, som hav-
de vist sig at være meget dårlige. - Fra 
begyndelsen af halvfemserne tiltog det årli-
ge underskud jævnt. I 1896 blev banen 
forlænget til Gilleleje, og i 1897 blev Ka-
gerup-Helsiage banen bygget af særlige be-
villingshavere og taget i forpagtning af 
Gribskovbanen. 

I 1908 påbegyndte man en udsk iftning 
af sporene. Man udski ftede de gamle gry-
despor med 22,5 kg jernskinne på træsvel-
ler. På grund af verdenskrigen blev dette 
arbejde fø rst afsluttet i 1924. Endnu kan 
man dog fi nde stumper af de gamle spor. 
På Græsted st. er der lagt et s~ykke på en 

halv snes meter "t il side" . Det er absolut 
værd at kigge på, hvis man kommer på de 
kanter. 

Ved åbningen af banen fra Helsingør 
til Hornbæk i I 906 skabtes der fra denne 
kant mulighed for konkurrence for Grib-
skovbanen i Gilleleje ved denne banes mu-
lige forlængelse hertil. I 1915 blev mulig-
heden virkeliggjort ved åbningen af ba-
nen fra Hornbæk til Gilleleje. Der opstod 
nu problemer med hensyn til anbringelsen 
af Hornbækbanens endestation i Gilleleje, 
og da det viste sig, at den ville få en for 
Gribskovbanen meget uheldig placering. 
gik G.D .S. ind på planen om en fælles sta-
tion, der mod et nærmere aftalt årligt be-
løb, skulle drive denne for begge baner. 

Endelig i 1924 åbnedes den sidste del af 
Gribskovbanen, nemlig stræk ningen Hel-
singe-Tisvildeleje. Også denne er kun 
overtaget i forpagtn ing af G.D .S. - Efter 
at den i sin tid planlagte Rågeleje-bane 
blev opgivet, blev "gaffelen"s to ender 
sat i kontakt med hinanden ved en rute-
bil forbindelse, som banen har koncessio-
nen på. 

I 1927 gik banen ligesom mange andre 
baner over til at indføre motorvognsdrift 
ved anskaffelsen af 2 benzindrevne motor-
vogne fra "de forenede Automobilbygge-
rier " i Odense. 

Efter anden verdenskrig supplerede man 
op med skinnebusser, og for snart et par 
år siden modtog man fra "Frichs" et af de 
store nye bogie-diesellokomotiver, ligesom 
der nu kører flere moderne stålvogne på 
banen. 

Det har altsammen simplificeret tog-
driften betydeligt, og det har vist sig, at 
den enkle driftform, der var forudsat ved 
åbningen i 1880, takket være det mellem-
liggende trekvarte århundredes tekniske 
fremskridt i det væsentlige stadig er den 
foretrukne. 

To~ metl gennemgående vogne fr a København 

Dampvognsmaskine oml.Jyggcl til lokomoti v. 
Personvognen er en a l' de gam le 3-akslede. 



En af de små to-akslede maskiner med ombygget dampvogn på 
Græsted Station. - Læg mærke til gnistfangeren i skorstenen. 

Motortog på Kagerup station. 
Personvognen er den andetsteds afbillede C 40. 

De kan bestille de numre af 

Modelbane-~ 
som De mangler. 

kr. 3,50 
kr. 12,00 

3. årg. 1954 (12 nr.) kr. 17,00 
1 års abonnement (12 nr.) kr. 18,00 

1. årg. 1952 (1 -2-3-4) 
2. årg. 1953 (12 nr.) 

Sendes pr. efterkrav 
eller ved forud indbetaling på 

postkonto 350 56. 
- Husk porto -

Modelbane-~ 
Kongevejen 128 

Virum 

KLUBJfflDDELELSER. 
Modeljernbaneklubben »HO« 
Nordkærvej 1 - Hvidovre, Valby. 
1 a 2 medlemmer, interesseret i deko-
rationsbygning, kan optages. 
RY 59 42 v eller 30 06 31 

RUBRIKANNONCER 
pris pr. ord : 15 øre {minimum 2 kr.). Annoncen må 
være Indleveret senest d. 10. I måneden forud, for 
at kunne komme med I næste nr. 

12 fotoa af dan1ke lokomotlYer I postko rtfo rmat 
og forsynet med tekniske data på dansk , engelsk 
og fransk . Sendes portofrit mod forud indbeta-
ling nf kr. 2,50 til : B. Merkel Pnlsdorf, Konge• 
veje n 128, Virum. 

Har De noget De dl smige? 
Sd benyt 11ore rubrikannoncer 
Det er jo netop de mennesker, 
som De øni.ker at få i tale, der 
læser dette blad. 

S~-landsskabssortiment 
passer for enhver modeljernbane 
der er både birke-, frugt- og alminde-
lige løvtræer I flere størrelser. 

Tlds• krlft for Jernbaner I all• • poryldd• r 

REDAKTION : Kongevejen 128, Virum. 
Udgiver og ansvarshavende redaktør: B. Palsdorf. 
Medarbejdere: Ole Brandstrup Jensen og Verner 
Larsen. 

-0-
Eftertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse. 
- Bladet udkommer med 12 numre om året. -
Arsabonnement 18 kr. , udland 20 kr. Abonnement 
kan også tegnes d irekte fra Kongevejen 128, Virum. 
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Bladet forhandles af blad- og jernbanekiosker, 

samt: 
KØBENHAVN: 

Boghallen, Politikens Hus, Rådhuspladsen, V. 
Bauch, Aboulevarden 40, N. 
Valby Hobbyforretning, Mølleall6 16, Valby, 
Hobby-Centralen, Møntergade 10, K . 
Hobby-Hjørnet, Fredensgade 11, N. 
Hobby-Kælderen, Nansensgade 74, K. 
Kiosken, Østerport Station, Ø. 
Model & Hobby, Løvstræde 2, K. 
Bent Palsdorf, Holmens Kanal 32, K . 
Sporvejskiosken, Hans Knudsen• Plads. 
Thorngreen ¾, Vimmelskaftet 46--48, K. 
Hovedbanegården• Bindkiosk 

ALBORG: 
Alborg Hobby Service, Vesterbro 43. 

ARHUS : 
Arhus Hobbyforretning, Frederiksgade 17. 
Berg Radio & Hobby, Guldsmedegade 40. 

NYKØBING F . : 
Østerbros Boghandel, Østerbro. 

ODENSE: 
Odense Hobbyforretning, Vestergade 811. 

SKIVE : 
>Hobbyc, Tinggade 22. 

VEJLE: 
>Teddyc, Legetøj, Nørretorv. 

-0-
ENGLAND · 

Robert Spark (,European Rallways ,) 
15 St . Stephen 's House , W estminster. 
London, S.W. 1. 

ITALIEN : 
>HO-Rlvarosslc, Como. 

NORGE: 
Narvesens Kloskkompanl, Postbox 126, Oslo. 

SVERIGE : 
Wettergren & Kerbers Bokhandel AB, 
V!Lstra Hamngatan 22, Gl!teborg C. 
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ANNONCER: VI hjælper Dem gerne med opsætnin-
gen af Deres annonce 1 MB-nyt og gtver Dem tllbud 
uden forbindende {tlf. BY 6703, alle hverdage undt. 
tirsdag). Rubrikannoncer betales ved bestillingen 
og koster 15 øre pr. ord (mlnlmumstakst 2 kr.) , 
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INDLEVERINGSFRIST for alle annoncer og ma-
nuskripter: Senest den 6. t måneden. 
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