
God læsning til den mørke tid! 
The Horizon Book of Railways. En dejlig indbundet bog med mas-
ser af billeder (også farve). Kun kr. 14.75. 

The End of The Line. En bog om små baner i Europa, som nu er 
nedlagt. Indbundet (2. opl.) kr. 25.50. 

Far Wheels. Usædvanlige og for mange ganske ukendte baner rundt 
om i verden. Kr. 25.50. 

-- *--
PENN-Books. 
Rolling Stock Manual. Et hefte udelukkende med tegninger af vogn-
materiel (amerikansk). Kr. 14.50. 

Locomotive Manual. Et tilsvarende hefte med amerikanske lokomo-
tiver. Kr. 14.50. 
Begge hefter er i stort format og med tegninger i skala 0, S, HO og TT. 

NYT! Tillæg nr. 1 (kr. 1.50) til DSB damplok 1847-1959 (kr. 8.25) 
er nu udkommet. 

Endnu et lille restoplag af det flotte 88 sider store billedhæfte med 
danske lok - »Odin« og »Roeskilde«. Kun kr. 10. 

T / D S S K R / f T E R (prisen i parentes ang iver årsabonnement) 

Minialurbahnen kr. 3,75 (16 -nr. kr. 60,00), Model Railways Hews kr. 2,75 (12 nr. kr. 28,50) 
Meccano Magazine kr. 1,00 (12 nr. kr. 1 2,00), HO-Rivarossi kr. 2,00 (6 nr. kr. 12,00) 
European Railways kr. 3,7 5 (4 nr. kr. 1 5,00), Model Eng ineer kr. 1,40 (52 nr. kr. 65,00) 

Prøvesending af ovennævnte tidsskrifter sendes portofr it for kun kr. 10,00 ved 
forudbetaling . (Efterkrav 1 kr. ekstra). 

POSTBOX 184, KØBENHAVN K. BENT PALSDQRF POSTGIRO 35056, TLF. BYen 5703 
TELEFOHORDRER MODTAGES HELE DØGNET 

OBS. I vort udsalg i København i Ny Kongensg. 11 kan ovennævnte bøger og 
blade beses . Åben torsdag 16-17, fredag 14-20, lørdag 10-14. 

EMIL t<RISTENSE.N • 1<981!.NHAVN 



5 nge 

fra 

LONG 

SHELL 
BP 
ESSO 
GULF 
CAL TEX 

Kun kr. 11,00 pr. stk. 
NYT KATALOG 1 kr. 

OBS! Skinner leveres ikke mere 

Gladsaxe Møllevej 23, Søborg, Tlf. 69 07 22 

JOTOFLEX 
har DE brug for hele året 

• • • • • • • • • • • • 
Massive messingskinnestrenge kr. 1,30 pr. m. 
JOTOFLEX llexibel sk inne (2 sk.) kr. 4.75 
JOTOFLEX llexibel punktskinne kr. 6, 00 
løsdele til sporskifte (h. el v .) kr. 9 ,85 

SPØRG EFTER DET HOS DERES FORHANDLER 

En gros: 

JOACHIM RØNNOWSVEJ 16, VIRUM 

SÆRTILBUD! 
• 61 hefter M B- NV T • • for kun 44 kr.!! 
• 7 fra 1954, samt de komplette 
• årgange 1955, 1956, 1957, 1958 
• og 1959. 
• Tilbudet gælder kun til 15. 3 . 62 
Ved bestilling direkte til MB-NYT , Postbox 184, Kbh. K 

EUROPEAN RAILWAYS 
v. Robert Spark, London 

Dette blad giver sine læsere en dobbelt glæde i form 
af gode billeder eg aktuel le artikler om europæiske 
jernbaner i stort og småt. 

Årsa bonneme nt : 15 kr. (4 nr) løs nr . 3.75 kr . 

Distributio n: 
MODELBANE-nyt, Postbox 184, Kbh. K 

OGSÅ FOR BEGYNDERE . . . . . . . . 
findes et udmærket togsæt, som se-
nere kan udbygges. Det er ret bil-

ligt i anskaffelse og kan senere -
uden vanskeligheder udbyggestil et 
større anlæg, men husk at vælge -

Så kom sensationen: Wrenn FormuJa Racerbane 
den eneste racerbane 

- hvor der kan køre op til 6 forskellige 
biler, der styres hver for sig 

- eller 3 forskellige biler, der kan over-
hale (kØre hØjre eller venstre om fore-
gående og igen ind på dennes bane) 

- der kan benyttes til alle transforma-
torer, altså f. eks. Fleischmann eller 
Mlirklln-transformator samt på batteri 

- der har individuel fartregulering i sel-
ve bilen, så alle biler kan justeres til 
ens fart- og langsomkørsel i udstillings-
vinduer o. I. 

- og så passer størrelsen til HO materi-
aler. 

Komplette anlæg fra kun 19S,00 kr. Løse 
biler 39,00 kr. 

Forlang komplet prisliste hos Deres hobbyforhandler. 

Import: SKANDINAVISK HOBBY INDUSTRI - Højbjerg 
- - det er os, der importerer VOLLMER - VAU-PE - KIBRI 

1961 katalogerne er udkommet! Pr. stk. 1,25. --------' 



VåLLMER 
AF 1961 NYHEDERNE : 

GAMMELDAGS BLOKPOST 
- --s1l. romantisk, a t man ml tude -

- i hvert fa ld i lokomoti vflØjten '. 

FOR LANG VOLLMER S 
HOVEDKATALOG 1961 
hos Deres hobbyha ndler 
_pris: _l . 25 kr. 

Vi har modtaget .. 
en del breve i den senere tid fra l æser e , 
som i kke længer e kan købe MB-nyt hos de-
r es sædvanlige forhandler . Dette skyldes 
en omlægning af distribu-
tionen, da visse bladcentra-
l er i kke l ængere kan f orde-
l e blade med små oplag. Men 
andetsteds i bladet findes 
en fortegnelse over kiosker. 

BP-TOG 
MODELJERNBANER i 0 

er stadig dyrket her i landet og 
i udlandet , hvad de f l este s ik-
ker t ved , men at der bygges og 
køres mere end for få år siden 
i denne s porvidde , er sikkert ik-
ke så kend t . Imidlertid er mange 
uvidende om, hvad der kan fås i 
færdigt materiel og byggedele , og 
vi vil derfor i denne og kommen-
de annoncer successive nævne de 
byggedele og færdigvarer - nyt og 
brugt, som vi for tiden kan til-
byde . 
For modelbyggere i spor O haves 

på lager fø l gende : 
Uisolerede fint afdrejede mes-

singhjul på stålaksel (normhjul 
efter europæisk standard) 

pr. akse l kr . 2 . 25 
Fjedrende cylinderpuffere t il 

lok og vogne (kurve & f lad) 
pr. par kr . 2 . oo 

BP- dagl yssignaler i skalastør-
relse (alle gængse typer) kr . 12 
pr. stk . (liste sendes gratis) 

For SPOR 1 (45mm) kan fra lager 
l everes uisolerede messinghjul 
(normhjul) på stålaksel , kr . J , 75 
pr. aksel. 

For tiden kan vi tilbyde fø l -
gende brugt materiel i spor O: 

MECCANO-skinner (med midter-
skinne) lige og kurve (120cm ø) 

kun kr .l. 5o pr. stk . 
Markli n- kontaktskinnekl emme m. 

2 stikben kr . l . oo stk. 
Markl in- s ignalkontaktskinne 

.. kr . l. 5o stk . 
Markl in- helisol eret afbryder-
skinne kr .1. 5o stk. 

J s l utsignaltavler for Marklin- vog-
ne i spor o, . opsat på karton , kun 
kr . 1.oo pr. sæt . 
Engelske skinnestrenge i jern leve -
r es på best illing. pris pr. yard 
(ca . 91 cm) kr.l. Jo 
s kinnestole hertil kr . 7 . 5o pr . 100. 

Skriv til "BP-TOG" 
Ny Kongensgade 11 , Kbh. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MODELBANENYT 
DET 
SKANDINAVISKE 
MODELBANEBLAD 

10. ÅRGANG 
September-Oktober 1961 

TIDSSKRIFT FO R 
JERNBANER I 

ALLE SPORVIDDER 

Den sidste K-maskine 

Prustende mod efterårssolen, stolt over hyldesten - Foto : Sv.Å . Petersen . 

Som omtalt bl . a . i dagspressen 
arrangerede Dansk Jernbane Klub 
d . 15 . okt. en tur til Maribo - Band-
holm Jernbane, klubbens fremtidige 
veteranbane . Turdeltagerne befo r -
dredes med særtog Kh .-Maribo , der 
på statsbanern es del af stræknin-
gen be~tod af tre tagrytter - CP ' ere, 

VORT FORSIDEBILLEDE (FRONT COVER) -

og fra Næstved yderligere af DJK's 
vogne, tidligere NPMB C Jl og E 41 . 
T oget fremførtes af den sidste i 
drift værende K-maskine, nr. 582, 
der her pæn og nymalet kørte sin 
sidste tur. (OHJ har stadig sin K 
564, og K 563 er hensat til Jern-
banemusæet ) . 

viser et udsnit af et BO-anlæg t ilhørende hr . E. Andersson , Sønderborg . - showing 
part of a BO- layout belonging to Mr . E. Andersson , Sonderborg , Denmark . 

Foto : E. Ander sson . 



K' eren i søn-
dagstøjet , 

På Storstrøms-
broen -
for første -

og sidste 
gang. 

DJK's "Faxe" 
i Maribo, 

Fotos: 
Sv. Å. Petersen. 
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I Nykøbing F. overtoges toget 
af det ene af Lollandsbanens 1150 
HK Frichs - loko, og ad Nykøbing-
Nakskov banen, der forøvrigt er 
under modernisering med i ndbygnin g 
af brugte 45 kg skinner i 60 m 
l ængde, kørtes der til Maribo, 
hvor man beså maskindepotet med 
bl . a . Danmarks første dieselelek-
triske motorvogn LB M 1, leveret 
af "Dies e l - elektriska Vagn AB", 
V~sterås i 192J. Hverken motorvog-
nen eller de to l-C-1 Henschel -
damplokomotiver fra 1912, som også 
var opstaldet her, kunne køre ved 
ege n hjælp. 

På veteranbanestrækningen bestod 
udflugtstoget af DJK's fint istand -
satte og malede loko nr. J (tidli -
gere ØSJS), bygget af Krauss i 
1878, LJ litra CC nr. 58, NKJ litra 
CC nr . 8, LJ litra CE nr . 7J (med 
rejsegod srum) samt DJKs vogne . 

Med den sædvanlige grundige til -
rettelæggelse og den udførlige in-
formation af deltagerne, blev også 
denne tur en succes, der gav de ca . 
200 deltagere en sidste erindring 
om Danmarks typiske damplokomotiv 
gennem en me nneskealder , og tilli -
ge var en demonstration af jernba-
n eklubbens be stræbelser på at be-
vare eksemplarer af damphestene, 
disse repræsentanter for e n tids -
alders kultur , for efterverden e n. 
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LITRA K nr , 501- 600 (Se iøvrigt den ud-
førlige artikel om K- maskinen i MB- NYT 
nr . 2/ 1957) . 

Bygget 1894- 1902 hos Neilson i Glas-
gow , Hartmann i Chemnitz , Maschinenfa-
brik "Esslingen" (Esslingen), Breda i 
~~lano, Linden i Hannover , Maffe i i 
Munchen. 

Drivhjulsdiameter 1866 mm 
Cylinderdiameter 430 mm 
Slagl ængde 610 !lllll 2 kedeltryk 12 kg/cm 
vægt tjenstfærdig 42 ,0 t 
tender , vægt tjenstf . 27, 3t/27 , Bt 
vandbeholdning l0, 3t/lO, Bt 
kul beholdning 3 , 5t 
a kseltryk,drivhjul 13 , ot 
akseltryk,løbehjul 8 , ot 
akse ltryk, tenderh jul 9,lt 
længde over puffer 14820 mm 
I årene 1925- 1932 ombyggedes på cen-

tralværkstederne i København og Århus 
følgende maskiner til l i tra 'S.i' 

5ol, 5o5 , 5o7 , 511 , 513 , 514, 516 , 51B, 52o , 
523 , 524 , 525 , 53o-33 , 536- 39 , 542- 45,547 , 
54B , 55o, 553 , 554 , 559 , 56o , 562 , 564 , 566 , 57o , 
571, 573 , 574 , 577 , 579- C3 , 585 , 593- 95 , 59B-
6oo , ialt 51 stk . 

Maskinernes data ændredes sål edes: 
Vægt tjenstfærdig 
a kse l tryk , drivhjul 
akseltryk , l øbehjul 

44 , 4t 
13 , lt 

9 , ot 

I.N. 
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Rullende materiell : Banen hadde 
ved åpningen 5 lokomotiver med ten-
der, type 1- B- O, fig . 8 1 og to 
t anklokomotiver, type O- C- 0. Loko-
motiverne var helt åpne uten be-
skyttelse f or betjening . Senere 
f ikk de skjerm og til slutt lukket 
førerhus . Disse lokomotivene som 
brukte koks som brendsel , var a lle 
bygget hos Stephenson & Co i New-
castle on Tyne . Senere blev ans kaf-
fe t J stk . 2/2 koplete t anklokomo-
tiver som va r av slik kontruksjon, 
a t de kunde benyttes par vis med bak-
endene koplet s ammen . På den måte 
kunde en fører og en fyrbøter be-
tjene begge maskiner samtidig , men 
disse siste lokomotiver va r i kke 
hensiktsmessige . 

Passasjervogner , fig . 9 . Banen 
hadde 6 stk. 1 . klass e, 8 stk . 2. 
klass e og 8 stk. åpne J . klasse. 
Allerede i 1855 blev anskaf f et 4 
stk. lukkede vegner til J . klasse , 
mens de åpne blev bevent 4 . kla sse . 
De åpne vegner var kun høye kasse-
vegneruten benker. 1 . klasse hadde 
betrek av lysegrått klæde over stop-
pedeputer . 2 . kl ass e ha dde treben-
ker med l øse puter. Såve l 2 . som J . 
kla sse opplystes kun med en fettol-
jelampe i hver vogn . 1 . klass e blev 
om vinteren opva r met av f otva rmere 
som fyltes med kokende vann . 2. og 
J . klasse blev først opvarmet se-
nere . I en annonce i avisen fra 
2J/12- 1860,averterte banen , at "lste 
Plads Coupeer ere opvarmede og Gul-
vet belagte med Faareskind 11 • 

Den 4/7-185J skulde det være en 
prøvetur fra Christiania til Strøm-
men , ca . 20 Jan . Toget bestod av lo-
komotivet "Robert Stephens on" og t re 
personvogner , en av hver klasse . Fig 
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Norsk Hoved-

jernbane II 

10 . Kl. 9 . JO forkynte en "skjærende 
Lyd" fra lokomotivet , at nu skulde 
man til å kjøre . Buket ter blev det 
klaget over i avisen at folk var 
a ltfor uvør ne til å ferdes på ba-
nen når lokomotivet nær ~et seg . 

Den 1/9- 1854 blev så banen åp-
ne t under kanonsalutt . Det var 
stor sta s og s ko lebarna hadde f ri, 
undsa t t en klass e hvis l ærer var 
mege t religiø s . Han mente a t jern-
bane va r en gudsspespotteli~ inn-
retning . Menneskene hadde f att si-
ne ben til å gå på og hes ten va r 
det trekkdyr som virherre ha dde ut-
sett. Læreren mente videre , a t Vår -
herre ikke vilde l a åpn ingstoget få 
fort s ette sin rute, men at det vilde 
styrte rett i Akerselven nå r det 
passerte broen . Læreren åpnet t i men 
med en t a le og salmen : "Hvo vet hvor 
nær mElg er min ende ," hvorpå salut-
ten fra Akershus f estnin~ braket 
løs og toget bee;ynte å ga , kl. 9 , JO. 
Hele klassen på dør og kom tidsnok 
til å se toget k jøre over broen og 
forsv i nne i det fjerne uten å ha 
falt i elven . Læreren kalt e barna 
inn ·i g jen og sa : "Hu må vi a lle tak-
ke Gud for hans l angmodighet og nå-
de . Vireiser oss og syne;er "Gud 
er nå dig , han vil i kke noen synders 
dom og død". 11 

Imidlert id ruslet toget oppover 
til Eidsvoll , hvor det ankom kl . 
lJ . 00 . På Ei dsvoll å t og drakk man 
i halvannen time . På tilbaketuren 
måtte toget stoppe midt på linjen 
på grunn av "kalv på linjen". 

8 dager etter åpningen blir ba-
nen beskrevet i "Skillingsmae;az i -
net" hvorav hitset t es beskri velsen 
av ferden g jennem en tunell. : "Van-
net drypper ned fra den mør ke vel-

MB-NYT 

øv.tv. Skitse af ældste lste klasses vogn. øv.th . Skitse af ældre )die klasses vogn. 
nd.tv. Skitse af oprindelig )die , senere 4de klasses vogn. nd.th. Skitse a f ældste 

åben kassevogn. 
ving , enhver lysstråle forsvinner, det damp s kib . På Mjøsa a l l erede fra 
og passas jerene, især damene na tur- 1840 . Det var d/s "Jernba r den" , 
ligvis, s itter bleke og forstemte , Norges fø rste j ernskib. Fra 1848 
mens lokomotivet pi pende og klap- "Dronningen". Senere "Kong Os ca r" 
rende arbei der seg ut mot dagen og og 11 Skibladner 11 • Av disse er "Skib-
lyset." l adner som nu er 101 år "still go-

Iføl ge den fø rste rutetabe ll, i ng streng" . Den gør sine 12 mils 
g iklc det to passasjertog ~ver vei fart med hjul . Nede i s a longen kan 
om dagen , s amt et godstog til og man mens man spiser den tradisjo-
fra Eidsvoll og to godstog ti l og nelle l aks og jordbær med fl øte, se 
fra Lillestrøm . Om s øndagen gikk på a lle billedene av de s kippere 
det bare et pas sasjer tog hver vei , som har ført båten . 
i 1950 gikk det 9 passasjertog i Av merkværdi ge hendelser under 
retning Oslo- Eidsvoll og J6 Osl o- driften vil jeg nevne : 
Lillestrøm . Toget brukte i 1854 J I 1860 var fl ommen så stor , at 
timer mot nu halvannen med hurtig- vannet stod l ½ meter over skinne-
tog på den 68 lan . l ange s treklming . gangen i Ei dsvoll og J/4 meter over 
r.lens det nu heter "Tog J40 krysser gulvet i stas jonsbygni ngens under-
tog 25J6 i Kl øft a ", het det i 1854: s te etasje . På en søyle i nne i re-
"Pessagertrainet no . 1 fra Eidsvoll stauranten kunde man inntil for no-
skal gane i Sidebanen ved Kløften en få år siden se vannstandsmerket 
St a tion i nndt i l Passagertra inet fra fra 1860 avmerket. 
Christiani a har _p_a ss eret" . _Taksten Verdens merkelie ste jernbaneu-
mellem Christiani a og Eidsvoll var lykke : 
i 1854 kr. 4 1 40 på 1. kl asse og kr . 22/12- 1889 eksploderte på Strøm-
1 ,JJ på 4 . klasse . men sta s j on kjelen på et lok. Lo-

På sjøene Øyeren og Mjøsa gikk ket føk opp i luften og fallt ned 
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Ekspedisjons-
rwn i Os l o gl . 
stasjonsbyg-
ning. "Er e 
dette bølle 
jeg skal i-
gjennem for 
å komme på 
trea plas på 
banen? " 
Efter Di.riks . 

med h julene i været på loket for.:i.n . 
Ingen 2.v de til::;k.idekommende fikk 
v.irig men , lleller ikke det underste 
loket , Jeg har hørt a t det d.impet 
vekk med sin kammerat p2 "ryggen", 
fig. 11. 

bonden som tror h::.n r:::l kr~rp e i:;j en-
nem billettluken for å :.om;~e med 'vO-
get . Fi g . 12 . 

D.itidens jernbanemateriell va r 
jo ikke rare greier etter vå re for-
hold . Men det var jo en kolos2.l 
forbedring fra 2 humpe avsted ph en 
landevei i en kjerre eller en kar -
j ol uten fjærer . r.1ange v2.r nok Of!-
s 2 uv2.nt og ubehjelpelig n2.r de ::;!:ul-
de benytte dette nye. 0e bare p: 

Il . .tnde::-s en- .1:!.n~·er. 

Vi har desværre måtte t udelade fig . 8 
cg 11 på grund af deres ringe bil]ed-
mæssig kvalitet . Endvidere beder vi l æ-
serne undskylde , at overskriften til 
første del af artiklen i MB-nyt nr . 4/61 
manglede . Denne fejl er sket hos blad et s 
trykker . 

red . 

(Fra "tren miniature" ) 
110 MB-NYT 1961 

På spor HO i Sønderborg 

Som lovet i MB-Nyt nr.4/61 
bringer vi her endnu nogle 
billeder fra hr . E . Anders-
son's model-anlæg i Sønder-
borg . Forsidebilledet er fra 
samme anlæg . 
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Billederne på denne side viser 
især, bvor meget detailler i 
det rigtige forhold og rigtig 
placeret betyder for helheds-
indtrykket på et modelanlæg . 

Derfor kan læserne sik1cert ber 
finde gode enkeltbeder og op-
stillinger, som kan " omplantes" 
på Deres egen bane . 

MB-NYT 

MOROP-kongres i Italien 
Formanden for "Sammenslutningen a f dan-

s ke Model j ernbaneklubber og Jernbaneven-
ner", oberst l øjtnant A. Arendrup , der 
sammen med afde l ingsingeniør J . Steffen-
sen repræsenterede Danmark ved MOROP-kon-
gressen , har udsendt bere tning om den or-
ganisatoriske og s e lskabelige del af ar-
rangementet . Af pladshensyn må vi nøjes 
med at gengive hovedpunkterne: 

Arrangementet var - som det udsendte 
program viser - særdeles omfangsrigt og 
meget grundi gt tilrettelagt. Modeljer n-
baneudstillingen var temmeli g imponeren-
de og omfattede fire sale , hvoraf De i -
talienske Sta tsbaner lagde beslag på den 
ene . Der var i de øvrige sale to privat e 
HO-anlæg i drift ; desuden var der model-
l er i mål estokforhol d fra spor 2 1/2 ned 
til TT. Programmet var overdådigt plan-
lagt og så omfa ttende , at det kneb at få 
det gennemført , og da temperaturen til-
med var 31 °c i skyggen , fa l dt halvdelen 
af de l t agerne f ra, heribland t underteg-
nede! Der var deltager e fra Belgien , Dan-
mark, Frankrig, Italien , Tyskland og Øst-
rig samt Ungarn . Den sidstnævnte var ene 
om a t repræsentere medlemslandene øst for 
"Jerntæppet" . Præs i denten , ingeniør Sieg-
wart ( Schweiz ) ledede de organisatoriske 
forhandlinger med elegant s i kkerhed , hvor-
ved det lykkedes at få disse tilendebragt 
i løbet a f to dage . Der skal her kun gi-
ves et kor t referat af de trufne besl ut-
ninger . 

Onsdag d . 13 . : 
1 . De tilstedeværende ansås for beslut-

ningsdyc; tige . 
2 . En begæring fra en forre tningsmand i 

Rom, der i s i n forretning har start et 
en "Roms modeljernbaneklub" med sig 
se lv som formand og bes tyrelse , om op-
tagelse i MOROP , blev efte r indstændig 
indstilling fra samtlige italienske 
r epræsentanter afs l ået . 

3. "Nederlands che Model c lub" , der i kke er 
medl em a f MOROP, har rettet for ske l l i -
ge henvendelser til præsi denten , men 
da den aldrig har svaret på dennes fo-
respørgsler , enedes man om i kke at f o-
r etage sig yderligere . 

4. Repr æsentanten for "Bundesverband Deut-
scher Ei senbahnfreunde" ventilerede på-
ny forslaget om , at MOROP også skulle 
omfat te begrebet "de r ene jernbaneven-
ner". Alle stemte imod, hvorpå forsla-
get blev taget tilbage . 
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5 . Bellingroth, Tyskland f r emsa tte for-
s lag til en MOROP- pla kat. Der fulgte 
inte t udkast med, og f ors lage t vakte 
i kke umiddelbar begejstring . 

6 . Der forelagde s udkas t til medl ems- og 
identifikationskort f or MOROP . Belling-
roth betegnede diss e som adgangskort 
ti l samtli ge europæis ke jer nbaneinsti-
tutioner , Cder til enhver tid skulle 
give indehaveren adga ng til banernes 
område! På undertegnedes tvivl om be-
timeligheden a f s åledes at udsætte 
banernes personel for forstyrrelser 
i arbejdstiden , erklærede Bellingr oth, 
at således var det nu i Vesttyskland ! 

7 . Bellingroth ha vde yderligere en rest-
beholdning MOROP- emblemer med , som a f -
sattes . Anvendels en af det s chweiziske 
elektriske lokomotiv som typemotiv mo-
tiveredes med, at typen var fremtidens 
og at Schweiz var "neutra lt". 

8 . Yderlige~e uddelte br . Bell i ngroth et 
spør ge skema, som hvert medlem i de 
MOROP t ilsluttede klubber skulle ud-
fy l de og indsende , således a t e t med-
lem, der kom t i l en by med en MOROP 
klub på for hånd kunne vide , hvilke an-
læg hal). kunne be '<øge. Dette udslag af 
ægte tysk grundighed og systematik 
vandt ikke umiddelbar t ilslutning hos 
de øvrige de l t agere . 
Torsdag d . 14 . : 

1. Regnska bet fore lagdes og blev gr undigt 
gennemgået . Landenes ande l e f a stsa ttes. 
Det blev til 24 schw. frcs . for Dan-
marks vedkommende . Regnskabet godkend-
tes . 

2. Næste MOROP-kongres a fhol des i f ørste 
halvdel af september 1962 i Hamburg . 
I 1963 i Frankrig e l ler Schweiz og i 
1964 i Holland , hvis jer nba ner da fej-
r er 125- års jubilæum. 

3. Præsident en uddelte en smukt illustre-
r et tryksag i for m af e t særtryk a f 
"Der Modelle i senbahner" med refera t 
af modelbaneudstillingen i Bad Schand-
au . Præsidenten meddelte, at der hav-
de været deltagelse også a f mode ller 
f ra Vesteuropa , men at i ngen a f disse 
var kommet i betragtning ved præmie-
uddel ingen . 

4. Det på lagdes klubberne senest pr . 1. 
jan . 1962 at opgive til præs i dent en: 
Antal medl emmer pr . lend . 
Hvor mange af disse, der bygger deres 
model l er se lv. 

5 . Følgende forslag forelagdes ti l udta-
l else : 
Egal isering og internationalisering 
af s i gnaler i model . (Fort s . s . 128 ) 
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Efterårsmesse Leipzig 

Firma Kurt Dahmer KG., Bernburg har fremstillet denne overgangsbro og den ligele-
des på billedet viste autotransportvogn. (Foto: Christa Benjack, fremsendt af Leip-
ziger Messeamt) . 

Leipzigermessen afholdes to gange om 

året, forår og efterår, og vi bringer 
her en kort omtale af nogle af de ting, 

som i første række kan tænkes at inter-
essere vore læsere. 

Vi starter med at nævne en række ny-
heder fra firmaet VEB Elektroinstalla-

tion Oberlind, Sonneberg (Thuringen) , 

som havde tre nye lok-modeller, nemlig 
et to-akslet diesellok type E 69 fra 

DB, et diesellok af type 2o4 fra De 
Belgiske Statsbaner og DSB's MY( I ). Vi 
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håber senere at kunne bringe nogle bil-
leder af disse ting, idet ovennævnte 
firma (bedre kendt under navnet PIKO) 
har en stor og meget interessant pro-
duktion af forskellige europæiske i HO. 

Til de nævnte lok blev for første gang 
anvendt den nye 0,7w 12 volts enhedsmo-
tor. 

Af godsvogne sås fra PIKO en 4-akslet 
enhedstankvogn, en godstogspakvogn fra 

DR og ligeledes en DR-kølevogn, 4-aks-
let . En "old-timer" udsigtevogn fra 

MB-NYT 

Windbergbjergbanen afrundede nyhedssor-
timentet . 

GtlTZOLD (Zwickau) viste et lille 
tjekkisk diesellok af typen BN 150, en 
model af DB ' s V 200 og DR- damploket 
Reihe 64 l 1 Cl 1 ). ELCKE? Dresden afrun-
dede tilbuddene i godsvogne i IIO med 
nye typer a f forskellige tømmer- og 
specialvogne. 

Også tilbehør vistes i pænt omfang , 
bl.a . af VEB Olbernhauer V/achsblumen-
fabrik med forskellige landbrugsbygnin-
ger , en holdeplads, en skovrestaurant, 
campinghuse og huse i svensk byggestil . 
AUHAGEN havde trinbrædder og signalpo-

ster og RARRASCH , Halle en 20 t læsse-
kran , et vandtårn og forskellige e lek-

trisk styrbare baneovergange . 
I spor S fremvistes en ey skinnebus 

med anhænger og en ny åben og en lukket 
godsvogn fra VEB Metallwaren Stadtilm. 

I denne sporvidde findes iøvrigt efter-
hånden et ganske pænt sortiment (1:64), 
bl . a . også et lille diesellok type BN 

150 fra de tjekkiske statsbaner og et 

par 4- akslede godsvogne . 
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Som nævnt afholdes Leipzigermessen to 
gange om året , og vi har allerede nu få-
et nogle forhåndsoplysninger om de nyhe-
der , der vil blive vist på forårsmessen 
1962 , som afholdes i dagene 4.-13. mart& 

Fra GUTZOLD; Zwickau kommer et J -vogns 
lyntog, en model i BO af "Vidobona", som 
løber fra Berlin over Prag til Wien. Det 
kører med en modelmæssig topfart, der 

svarer til 160km/timen . PIKO kommer med 

et nyt tjekkisk diesellokomotiv og for-
skellige godsvogne i HO. 

For skala TT bringer VEB Olbernhauer 
Wachsblumenfabrik en station, et ledvog-
terbus og en kommandopost, s amt villaer 
i byggesæt . Endvidere byggesæt til en 
lang række af de buse, som tidligere 
kun kunne fås som færdige modeller. 

I HO fremstiller samme firma en lille 
station, pakhuse, forskellige landskabs-
modeller såvelsom en ny by- og en land-
station. Flere andre firmaer kommer med 

interessante modeller indenfor modelbuse 
o. lign. 

Vi må slutte her, og håber at vi i et 
af de følgende numre kan bringe fotos . 

"Ja, det er straffen 
for at koble vognene 
for hurtigt sammenl!" 
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MOROP 

Samarbejde og fælles norme r for M0R0P 
og NMRA, USA . 
Udveksling indenfor M0R0P af oolysnin-
ger om de enkelte landes klubber . 

Om det telmiske uc,algs møder vil der se-
nere fremkomme en detailleret redegørelse . 

Fredag - mandag optoges af forskellige 
udflugter i skarpt trav - 6 morgen til 
midnat. Der besøgtes bl . a . Rivarossis 
meget imPonerende . kun to Ar gamle fa-
bri ksbygn ing med mønstergyldige forho l d 
for de 175 ansatte, en udstilling af FS ' s 

nye s t e d iesellokomotiver og personvogne 
i Torino og uds tillingen "Ita lia 61 11 . 
hvormed 100-åre t for Ita liens samling 
fej r edes . Søndag a fsløredes i Bresc i a 
ved Berga mo et monument over "damploko-
motivet" i form a f en udrangeret o- 4- o 
rangermaskine . 

På næste s i de-

A. Arendrup . 
(forkortet af red . ) 

viser vi en l ille morsom smal s p or s -
v ogn f ra Holla nd i skala 1:65 , tegnet 
for s porvidde 16 , 5mm. Vognen er forsy-
net med centra lkoblinger . (Fra " De Mo-
delbouwer11 ) . 

MÅNEDENS MIDTERSIDETEGNING 

er denne gang Hillerød- Frederiksværk-Hundested Jernbane's personvogn 
nr. 53, bygget af Scandia i 1910 til SNNJ og senere solgt til HFHJ . 
Vognen deltog forøvrigt i DJK's Frederiksværk-tur sidste år, - omtalt 
i }IB-Nyt nr. 6/60 . 

HFHJ nr . SJ : 
Afstand mellem bogie-
centrer: 11,70 m. 
Bogiers akselafstand: 
2,10 m. 
Taravægt: 24,2 t. 
Ansat vognvægt (vv): 
JO t. 
Farve r: 
Unde rvogn: sort 
Vognside r, gavle og 
e n d ep e rroner und e r 
v i ndues list e n: v i nrød. 
Vognside r og g a vle 
ove r vindue slisten: 
cre megul. 
Tag: tagpap. 
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En begyndermodel 
En åben g odsvogn er sikkert den vogntype, der lettest og hurtigst ef -

tergøres i model. Følgende byggevejledning til litra PJ kan anvendes bå-
de af 0- og HO - byggere , blot skal de sidste dividere de opgivne materi -
aletykkelser med to . 

Vognen opbygges a f følgende de l e : 

1 stk. bund•· • •• 5- lo mm krydsfiner . 
2" sider •••• 11/2- 2 mm " 
2 " gavle •• •• .11/2- 2 mm 
2" vanger (længdedragere) 
2 " puf'ferplanker ••...•.• 
J " tværafstivninger ••••• 
2 " lej ebukke •..••••••••• 

2 X 5 
2 X 7 
o , 5- 1 
købe s 

4" puf'fer •• • •••.•••••••• købes 
2 " koblinger • • • • • . • • • . • • købes 
2 " hjulsæt •.•• • .•••••••• købes 

16 " sidestøtter) 

mm firkantme seing eller trælis te. 
mm 
mm messingplade eller 5 x lo mm træ. 
e ller sammenloddes . 

6 " gavls tøtter) ••••••••• o,2 mm messingfolie eller karton. 
Diverse detail l er. 

Bunden fremstilles af tørt, plant 
krydsfiner med de yderste årer på 
tværs, eller endnu b edre : af møbel -
plade . Ved udskærin gen må De passe 
på at trække 2 x godstykkelsen ar 
sider og gavle fra vognens yder -
dimensioner . 

I sider og gavle skal årerne gå 
på langs. Gavlen e skal h ave samme 
bredde som bunden, mens siderne 
har fuld længde . Siderne er 1 mm 
h øjere e nd gavlene. Bræddemellem-
rummene i bund, sider og gavl e rid -
ses lette st før u dskæringen med en 

• 
Model af godsvogn litra PC, meget lig den beskrevne litra PJ 
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ikke for spids syl . Rillerne træk-
kes op med en trekantet fil . Efter 
afretning til nøjagtig vinkel og 
længde ved hjælp af en pudseklods 
(plan træklods omviklet med sand -
papir), bejdses alle 5 trædele med 
mørk egetræsbejdse på begge sider. 
Herunder skulle bunden meget nø-
digt slå sig. 

Ved samlingen anbringes det hele 
på e n plan flade ; bund og gavle 
klodses op på et par 1 mm tykke 
lister, mens siderne hviler direk-
te på fladen . Herved skulle over -
kanten af sider og gavle flugte , 
- gør de det ikke , må De igang med 
sandpapiret . De sammenstødende 
flader stryges derefter med cellu-
lose- eller koldlim, delene klod-
ses igen op i rigtig position, de 
rette vinkler kontrolleres med 
vinke lmålet, og det hele spændes 
sammen med to tværgående og en 
langsgående skruetvinge . Der lægges 
listestumper mellem skruetvinger -
nes kæber og vognen, f or at trykket 
kan f ordeles jævnt. I mangel af 
skruetvinger kan De holde sider og 
gavle fast til bunden under tør -
ringen med et par stifter, der 
slås halvt i. (Hullerne må senere 
udfyldes med plastisk træ - model-
byggerens og den dårlige snedkers 
trøst). 

Vanger og pufferplanker afskæres 
af træliste e ller firkantmessing . 
De r bores huller til puffer,kob-
linger og eventuelt trin (sene-
denfor) . Hvis undervognen udføres 
af metal, sammenloddes delene ved 
hjælp af tværafstivningerne, hvor -
af der anbringes en i hver ende , 
op til ~ufferplankerne, og en på 
midten t se figuren) . Hvis under -
vognen opbygges af træ , fastlimes 
vanger og pufferplanker direkte på 
vognbunden . (Pufferplankerne kan 
da også l aves ud i et med gavl en e , 
idet disse gøres 7 mm højere) . 

Side - og g a vlstøtterne bukkes af 
metalfolie eller karton . PJ-vognens 
sidestøtter er af T - jern. Disse 
fremstilles af 5 mm brede strimler , 
der først foldes p å midten, hvor -
efter den yderste mm af hver flig 
bøjes ud til siden . Endestøtterne 
er af vinkeljern . Udføres støtter-
n e i metal, hvad der jo er det 
mest holdbare, kræver arbejdet en 
skruestik med plane kæber . Støt -
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ternes udstående flig files skråt 
af i enderne . Støtterne limes på 
vognside~e f.eks . med en plastik-
lim. 

Puffern e limes eller loddes fast 
i de borede huller . Hjulsættene 
anbringes i lejebukkene, der jo i 
HO kan købes færdige . I spor O kan 
de laves af 2 stk . støbte aksel -
lejer (hvis man da er så heldig at 
få fat i sådan nogle), der lodrles 
eller n ittes til et stykke messing-
plade af samme form som tværafstiv -
ningerne, men naturligvis smallere . 
Bredden må i hvert enkelt tilfælde 
afpasses efter hjulsæt og lejer . 
Om aksellejer, se iøvrigt }IB- Nyt 
nr. 4 1961 . Mellem lejebukkene og 
vognbunden lægges kartonstykker, 
således at vognen får den rigtige 
pufferhøjde . Der skulle gerne være 
plads til 1/2- 1 mm karton. Under 
den ene buk gøres strimlerne så 
smalle, at bukken kan vippe om 
vognens længdeakse. Denne buk fast -
gøres med to skruer i vippelinien, 
mens den anden lejebuk fastspændes 
med tre skruer anbragt i en trekant . 

Vil De yderligere detaillere 
vognen, kan den f orsynes med trin. 
Selve trinbrædderne er af o,5 - lmm 
plade. De loddes på stivere af 1,5 
mm messingtråd , der stikkes gennem 
huller i vangerne og fastloddes på 
den midterste tværafstivning eller 
stikkes op i huller i vognbunden . 
Rammerne om døre og endelemme samt 
hængslerne kan markeres med påli-
mede kartonstrimler. Dørenes lukke-
tøj er en stump 1 mm tråd, loddet 
på en kort fladhovedet messingstift, 
der er banket ind i vognsiden . 
Bø jlerne, der fasth older sidestøt -
terne til vangerne, kan bukkes 
af karton eller messingstrimler og 
limes eller loddes på vognbund og 
støtter (men ikke p å vangerne, 
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hvis undervognen skal være til at 
tage af) . 

Sidernes og gavlenes yderflader, 
puffer og pufferplanker males med 
syntetisk lak i den kendte rød-
brune kulør . Undervognen males 
matsort. Vognens indre fremtræder 
uden maling, altså mørkbejdset. 
Seddelfelterne males sorte, og på-
skriften på sider , gavle og vanger 
påføres med hvid tegnetusch. Til 
slut "ældes" køretøjet ved at man 
tørrer det over med en tot vat, 
dyppet i terpentin, hvori der er 
opløst lidt sort farvepulver og 
en smule klar syntetisk lak. 

I.N. 

PJ-vognene er bygget til statsba-
n erne i 1920-24 af Scandia, Randers. 
De findes i følgende udførelser: 
Pj med håndbremse og trykluft-
ledning . 
PJB med håndbremse og godstogs-
bremse. 
PJR med rangerskruebremse og gods-
togsbremse . 
PJR var oprindeligt forsynet med 
bremsehus. PJ-vognene bliver efter-
hånden udrangeret eller ombygget 
til lukkede godsvogne litra HJ, 
jævnfør MB-Nyt nr. 2 1961 . Neden-
stående oversigt angiver bestanden 
pr . januar 1960: 

An- Litra Nummer Aksel Længde Last Tara Bdfl. Lacle- Lade- Side- Dør- Bremse 
tal afst. o.puff længde bredde højde bredde 

2 m m t t m m m m m 

178 PJ 161:64-17219 4,20 8,10 15,0 7 ,4 19,0 6 ,79 2,80 1,0 1,5 H, TL 
283 PJB 166 20-16969 " " " 8,5 " " " " " H, G 
188 PJR 13784-14019 " " " 8 ,2 " " " " " RS, 

DSB's Relæsikringsanlæg 
(Slutning) 6.ARTIKI::L (Fortsat fra nr. 2/61) 

Eksempler på strømløb for relæanlæg ling af kontakter på det til tog-
Pladsen tillader her ikke en mi- vejen hørende togvejsspærrerelæ. 

nutiøs gennemgang af strømskemaerne.I 195J-anlæg findes et særligt lå-
Vi nøjes med at aftrykke nogle ty- serelæ, som falder, såsnart spor -
piske strømløb, s om med signatur- skiftet fastlægges i en togvej. 
forklaringer og kommentarer - og Signalgivningen (signalstyrerelæ-
på baggrund af hele artikelserien ets tiltrækning) er gjort betinget 

- vel også skulle tale for sig af låserelæet, således at der op-
selv . Iøvrigt henvises til litte- nås en yderligere kontrol af denne 
raturlisten . sikringsanlæggets vigtigste af -

Sporskiftestrømløb type 1954: hængighed . 

Strømløb for indkørselstogve.je for 
forenklede anlæg . 

Den betragtede station har kun 

G 

Når sporskiftet ønskes omstillet, 
nedtrykkes betjeningskontakten for 
den nye stilling, hvorved omstil-
lingsrelæerne skifter stilling. 
Beskyttelsesrelæet trækker og ind -
kobler motorstrømmen , og sporskif -
tedrevet arbejder . Når tungerne er 
i endestilling, udkobles motor-
strømmen (220 V), og kontrolstrøm-
men (J4 V) sluttes, hvorved kon-
trolrelæet trækker . Kontrolrelæet 
skal indikere, om der er overens-
stemmelse mellem omstillingsrelæ-
ernes og sporskiftetungernes stil -
~ing . år sporskiftet er fastlagt 

to indgangssporskifter lol o g lo2 . 
Ved indtrykning af kørknappen træk-
ker signalstyrerelæet , såfremt: 

i en togvej, hindres dets omstil-
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- lol og lo2 enten begge er i+ eller 
begge i+ stilling. 

- lol og lo2 er under kontrol {spor-
skiftekontrolrelæerne trækker), 

- signalet for modsat køreretning er 
på stoy (signalstyrerelæet i felt 
17 er I'rafaldet). 
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Sporskiftestrømløb 
type 1954. Herover 
det tilhørende funk-
tionsskema . Den s id-
ste kolonne viser 
mot orens t i lstand. 

Indtrykkes derefter en af tog-
v e jskontakterne , får togvejsrelæ-
et afmagnetiseringsstrøm, såfremt: 

- sporskifterne er stillet til det 
pågældende spor. 

- signalstyrerelæet trækker. 

I lampes trømløbet findes et lam-
pekontrolrelæ i serie med hvert 
indkørselssignals røde lampe samt 
et kontrolrelæ i serie med de grøn-
ne indkørsels- og gennemkørsels-
lamper på~ indkørselssigna-
ler. (Idet kun et af signalerne må 
vise kør på et bestemt tidspunkt, 
er eet lampekontrolrelæ nok til de 
ialt 4 grønne lamper). Den grønne 
kør - l~pe i signal A lyser, og 
relæ 02 25 trækker, n å r: 

- sporisolationerne er ubesat . 
- togvejsrelæet for signal Aer fra-

faldet. 
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Jp/ 'I,: I~J + Jnclk 
J+Y + 
+At" 

Sfrømslremasignaturer. 
®EB e Sporskif/ciom'rolrelæ. 

• Be.tkyitelses- ( balterive,bler)relæ. 

CD Signa/lompe-lror,lrolrelæ. 

Q Hjælperelæ for l09vejsoplø.min9. 
(Overvå9er, at indledn/~.J.srelæel 
1 kke 'bliver hænoende • . 

0 Indledningsrelæ f lcgvejsopløs. 

e Opløsntns,srelæ. (Overvå9U sam· 
men med indlednin9srelæet, at 

sporisolat,onerne be/ores i ri9li9 rtJ?kke-
føl9e, før togvejen opløses J 

- togvejsrelæet for signal Bertil-
trukket (togvejen fra signal B er 
jo fjendtlig) . 

Når lampekontrolrelæet for grønt 
lys trækker, udkobles den røde 
lampe . Gennemkørselslampen tændes, 
når yderligere det særlige signal-
styrerelæ for gennemkørsel eller 
udkørsel trækker . 
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Togve Jsoplesning af indkørselstogveje. 

+ 
JfY + 
•RC 

/6 

Strømløb for indkørselstogve je for 
forenklede anlæg . Herunder det til-
hørende lampestrømløb. 
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Kontakten ~!15 bringer signalet 
på st op ved t ogvejsopløsning , 

VI . Litteratur . 
Følgende f oreligger på dansk: 

Bøger: 
Danske sta tsbaner: 
Vejledning til forståelse a f stations-
og strækningssikringsanlæggene, Kbh. 
1919. 
Sikringsanlæggene og deres betjening, 
Kbh. 1949, 
Mekaniske sikringsanlæg, Kbh. 1953-
Elcktriske sikringsanlæg, Kbh. 1953-
Tidsskrifter: 
Sikringsteknikeren, 1943-1960, udgivet 
af sikringsteknisk forening og Dansk 
Signalindustri, 
Vingehjulet, udgivet af Danske stats-
baner: 
7 . årg. s . 60, 0. årg. s. 46, 57, 123 , 
lo. årg . s . 237, ll . årg. s. 75, 197 , 
213, 12, årg. s . 233 , 13. årg. s . 26 , 
14 . årg. s . 121, 15, årg. s . 94 , 119, 
16 . årg. s . 191, 254 , 17. årg. 69, 18. 
årg . s . 13, 202 . 
Jernbanebladet : nr . 5/1956 s . 118 , nr. 
12/1957 B, 323, nr. 1/1958 s , 12, nr. 
12/1960 s , 3o3 . 

af litteratur om model-sikrings-
anlæg vil jeg kun anbefale: 
P. E. Jensen: Signaler og sikringsanlæg, 
Reitzel 1955 samt Herl uf Jensen: Ålborg 
modeljernbaneklubs nye sikringsanlæg, 
Modelbanenyt, nr. 3/ 1959 s . 62 , nr . 
4/1959 s . 95 , 
"Sikringsteknikeren", "Vingehju-

let" og "Sikringsanlæggene og de-
res betjening" kan lånes på Dan-
marks tekniske Bibliotek. Af de 
øvrige skrifter står mit eget ek-
semplar til stærkt begrænset dispo-
sition for særligt interesserede . 

Det har været hensigten med den-
ne artikelserie at give læserne e n 
indføring i dette nye kapital af 
j ernbanet eknikken, som med sin 
rivende udvikling viser, at jern-
banerne er en levende og l evedyg-
tig faktor i moderne trafik . Jeg 
håber , det herunder er lykke des 
at fortælle den alment jernbanein-
teresserede lidt om baggrunden for 
det , man ser ved e t besøg i en 
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signalpost, og at lette den sik-
rings - interesserede modelbygger 
vejen til de nedenfornævnte bøger 
og artikler, der udgør det på 
dansk foreliggende stof om dette 
emne . Det var oprindelig meningen 
at lade disse artikler afsluttes 
af en konstruktionsbeskrivelse af 
et modelsikringsanlæg efter DSB-
forbillede . Da artikelserien des -
værre allerede er trukket i lang-
drag, vil vi give læserne og os 
selv et pusterum og forhåbentlig 
vend e tilbage til sagen senere. 
Jeg vil til slut gerne fremhæve, 
at jeg naturligvis står til rå-
dighed med oplysninger, hvis der 
er afsnit i artiklen eller områ -
der indenfor sikringsteknik.ken 
iøvrigt, De kunne ønske nærmere 
uddybet . 

Ib Nielsen . 

Oversigt over artikelserien: 

Indledning . 
I. Et sikringsanlægs opgaver. 

8. årg. 1959 nr. 6 s. 135 
II. Stationssikringsanlæg •• ••• • s. 136 

Togveje 
Mekaniske og el . mekaniske sikrings-
anlæg 
Sporisolationer 
Relæsikringsanlæg 

III. Relæsikringsanlæggenes udvikling i 
Danmark. 9. åi:g, 1960 nr. 1 s . 5 

IV . Relæsikringsanlæggenes praktiske 
udformning •• •• • • ••. • • nr. 3 s . 58 
Betjeningspulten 
Relæerne •• • • •• • •• • ••• nr . 6 s . 136 
Relæstativer 

lo. årg. 1961 nr . 2 s . 32 
Klemmenummerering og ledningsføring 

V. Relæanlæggenes strømløb • •• • • s . 33 
Strømskemasignaturer 
Lidt strømskema- og relæteori 
Eksempler på strømløb for r e læanlæg 

nr. 5 s . 119 
VI. Litteratur •... . . .•• •• nr. 5 s . 122 

De i artiklen benyt tede figurer har føl-
gende oprindelse: 
Statsbanerne : 5 , 6 , 19 , 24 , 25, 26, 27, 

28a, 29 , 36 + resten. 
Sikringsteknikeren : 12 , 13 , 16 , 2o, 21 , 

22 , 23 . 
Vingehjulet : 1 , 8, 9 , lo, 11, 15 . 
Forfatteren : 2 , 3, 4, 7 , 14, 18 , 28, Jo , 

31, 32 , 33 , 34 , 35 . 

MB-NYT 

Vi præsenterer -

her en ny "full-size" enskinnebane, som 
udviklet af det japanske firma Tokyo 
Shibaura Electric Company kun er den an-
den bane i sin art i hele verden. Den 
første var banen i "Disneyland" in Los 
Angeles i Californien, 

Toshiba- enheden koster ca. 50 millio-
ner yen ($138,389 ) at bygge og kan mu-
ligvis blive Japan svar på det umådeli-
ge trafikproblem i vor tids storbyer. 
Denne første enhed er imidlertid opstil-
let i Nara City i Japan i en forlystel-
sespark ("Dreamland") noget svarende til 
Disneyland i USA. 

Vort billede stammer fra Nara City og 
viser det tre enheder store tog. Det kan 
tage ialt 88 passagerer med 38 i første 
vogn, 32 i anden vogn og 38 i den tredie . 
Hele enheden måler ialt 31 m og er 2,33m 
i bredden. Maximumhøjden er 3 m. 

"Skinnen" er o. Sm høj og o . 6 m bred og 
lavet af jernbeton. Minimumkurveradius 
er sat til 50m, 

Normal kørselshastighed er 16km/timen, 

1961 

men der kan sagtens med fuld hensyntagen 
til alle sikkerhedskrav køres med 4Okm/t . 
Der anvendes 220 volt jævnstrøm. 

Hele enheden er meget let, og der er i 
konstruktionen lagt vægt på at opnå et 
lavt tyngdepunkt, og endvidere er under-
vogn og overtygning to selvstændige en-
heder, som nemt kan fjernes fra hinanden 
ved eftersyn og reparation. 

lu'Jretøjet løber på luftgummiringe li-
gesom et automobil, men toget kan fort-
sætte driften selvom indtil 2 ringe skul-
le punktere , idet massive gummiringe i 
så tilfælde overtager vægten. Bremseslan-
ger og rør er a f simplest mulige konstruk-
tion og i tilfælde af brud på nogle af 
disse, kan køretøjet klare sig med de og-
så fast installerede elektromagnetiske 
bremser. 

Føreren sidder i fronten med et udmær-
ket udsyn og står iøvrigt i telefonisk 
forbindelse med stationerne . 

(Tilsendt a f Empire News Syndicate i 
Tokyo, Japan) . • 
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EN RIGTIG OLDTIMER - kan man vist rolig kalde de t te herlige damplok, som vi har 
funde t i e t amerikansk blad. Loco n o.173 blev bygge t a f Central Pacific (nu S.P. ) 
i Sacramento 1872, og :vangerne blev smedet a f "h esteskometal". 

LOCOMOTIVE NO. 173 WAS BUILT BY CENTRAL PACIFIC (NOW SOUTHERN PACIFIC) ;n its S1mm1nto Shops ;n 1B72. lts 
frame WH forged from hone1hoe metal. The ill ustration show, it efter ih fl rst rebuildinq. 

VIGTIG MEDDELELSE 
vedrørende MODELBANENYT 

Som i korthed meddelt på side IV har 
v i fra flere sider fåe t foresp ørgsler 
om, hvor MODELBANE-nyt kan købes i løs-
s alg, og da der netop med dette nummers 
udsendelse sker en ændring i dis t ribu-
tionen, bliver vi n ødt til at ofre sær-
lig spalteplads på dette spørgsmål, da 
løssalget for MB-NYT andrager ca. 80% 
af oplaget. Da vore~ oplag er på noget 
over 2200 eksemplarer pr. nummer, er 
det således et relativt stort antal bla-
de, som hver gang skal sendes ud til 
forhandl erne, men for at bladet skal 
kunne fås hos så mange forhandlere som 
mulig, kan der kun blive få stykker til 
hver forhandler, og så er endda langt 
fra alle, som sælger blade i Danmark 
med i salget af MB-NYT. Hvis alle blad-
handlere skulle have blot eet eksemplar 
af bladet hver gang, skulle vi mindst 
5-doble antallet af MB-NYT. Naturligvis 
ville vi gerne det, men initiat ive t må 
ligge hos læserne, da det jo ikke l øn-
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ner sig at trykke r e t mange flere e ks-
emplarer end vi sælger . 

Imidlertid har undersøgelser vist, at 
hvert e ksemplar af bladet læses af ca. 
2 til J interesserede, d.v. s. omtrent 
2/ J af læserne "holder" bladet gratie. 
De t er desværre meget uheldigt for at 
kunne gøre et så lille blad som MB-NYT 
rentabelt, og vi kan derfor kun lade 
denne lille epistel slutte med h åbet om, 
at blot HALVDELEN af "plankeværkslæser-
ne" vil beslutte sig til at ofre de 
15-16 kr. om året, som det koster at 
købe Modelbane-nyt. Vi får j o nemlig 
en forhø jelse fra nr.1/62 fra kr.2 . 5o 
til kr.J . oo i løssalg, medens abonne-
mentet kun stiger fra kr.15.oo til kr . 
16 .oo pr. årgang (udland til kr.17.oo ). 
Det er den første egentlige stigning i 
udsalgsprisen, vi har haft i 5 år, men 
medmindre salget s t iger, vil nye for-
h ø jelser i 1963 næppe kunne undgås . 

B. P. 

MB-NYT 

På følgende jernba-
nestationer i Danmark 
kan MB - Nyt købes eller 
bestilles : 

København & omegn 
Bagsværd 
Ballerup 
Bernstorffsvej 
Brøn dbyøster 
Buddinge 
Charlottenlund 
Dyb bøls broen 
Enghave 
Frederiksberg 
Fuglebakken 
Gentofte 
Glo s trup 
Havnegade 49 
He l leru p 
Herl ev 
Ho lte 
Huswn 
Hvidovre 
I s l e v 
J ægersborg 
Klampen b org 
Kbhvn . Lygten 
Langgad e 
Lyngby 
Lyng byve j Ø. 
Nordhavn 
Nærwn 
Nørrebro 
Ordrup 
P. Bangsve j 
Skodsborg 
Skovlunde 
Sorgenf r i 
Springforbi 
Svanemøllen 
Valby 
Vanløse 
Vedbæk 
Virwn 
Øvrige Sjælland 
Allerød 
Birkerød 
Da lmo s e 
Espergærde 
Farwn 
Fredensborg 
Fre derikssund 
Geds e r 
Ha l sskov 
Ha s l e v 
He d e hus ene 
He l singør 

1961 

Hillerød 
Holbæk 
Hwnlebæk 
Høng 
Jyderup 
Kalundborg 
Korsør 
Køge 
Nivaa 
Nykøbing F . 
Næstved 
Ringsted 
Roskilde 
Rungsted Kys t 
S lagelse 
S lagelse rutebil 
Sn ekkers ten 
Sorø 
Taastrup 
Tø l løse 
Vordingbo rg 

As s e n s 
F aaborg 
Gelsted 
Knudshoved 
Middelfart 
Nyborg 
Odense H 
Svendborg 
Sve ndborg r u te b i l 
Kolby Ka a s 
Jylla nd 
Aa benr aa 
Aalborg 
Aale s t rup 
Aarhus Havn 
Aarhus H. 
Aarhus Ø. 
Aars 
Bj e rri ngbro 
Br amminge 
Bra nde 
Brønder slev 
Brørup 
Esbjerg 
Fre deric i a 
Frederi kshavn 
Gr aast e n 
Grenaa 
Gr indste d 
Had ersle v 
Hadsten 
Herning 
Hjørring 
Hobro 
Hol s t e b r o 
Hor sens 

Hurup Thy 
Kolding 
Kolding rutebi l 
Krusaa rutebil 
Kølvraa 
Langaa 
Lund erskov 
L øgstør 
Nykøbing Mors 
Padborg 
Randers 
Ribe 
Ringkøbin g 
Ryo mgaard 
Rødekro 
Rødkjærsbro 
S ilkeborg 
Skan derb org 
Sk j ern 
Skive 
Skærbæk 
Skørping 
Struer 
S ønderb org B 
S ønderborg H 
Thisted 
Ti n g l e v 
Tøn der H 
Tønder Øst 
Vamd r u p 
Varde 
Ve j e n 
Ve jle H 
Vi borg 
Voj e ns 
Ølgod 

Endv. i f ølge nde 
k i osker: 

Hi n r ichsen, Ringst ed 
J . B . Hansen, Set . 
Olsg. 6, Roskilde 
V. Sonne, Rønne 
Faurtoft, Ode ns e 
P. Nørgaard, 
Aalborg 
"Adam" Fre dericia . 
"Te l e gramkioske n" , 
F rederi cia . 
11 West - e nd 11 , 

Fre deri c ia . 
''Nørre port s Kiosk '', 
Holstebro. 
Måske har ikke alle oven-
nævnte kiosker bladet i 
fornødent omfa:138, men Ti 
anbefaler Dem da at bestil-
le det ge nn·em en a f disse 
kiosker . 
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Vi bringer en efterlysning 

Personalebillede fra 192o'erne med RHJ1 . 

I nogle måneder har jeg i samarbejde 
med Randers byhistoriske arkiv arbejdet 
med at samle RANDERS-HADSUND.-.nllNBANE 1 s 
historie , og under dette arbejde er der 
opstået forskellige vanskeligheder, som 
får mig til at efterlyse hjælp fra an-
dre jernbaneinteresserede. Der er kun 
bevaret lidt til belysning a f banens hi-
storie, men RHJ 's arkiv besidder heldig-
vis alle årsbere tningerne fra banens åb-
ning 10. oktober 188) frem til 1961. 

,, "'• ;.. --
\I 

Årsberetningerne giver dog kun banens 
historie i store træk, men ofte sådan 
at man bliver interesseret i at trænge 
dybere ind i emnet. Som hjælp til dette 
ønskes oplysninger om oplevelser til 
belysning af banens historie, samt om 
det udrangerede rullende materiel med 
taknemmelighed. 

Man må trods alt være tilfreds med, at 
der er bevaret så meget fra RHJ, thi som 
det ses på billedet, var der af og til 

tf~[) l • l!,,\I::, =or-] u D', ,~'.-, LJ _...... 
li 

•· I 
) I- - -..,. , ' __ ,._ 

• ~,,' 
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RHJ's damp-
vogn fra 
188). 

MB-NYT 
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Oversvømmelse i Randers , foto fra l92o'erne. 

alvorlige oversvømmelser på den gamle 
banegård. Meget blev herved ødelagt. Ba-
nen ejer således kun fire billeder fra 
ældre tid , hvoraf de tre vises her . Den-
ne billedmangel viL"der måske være nogle 
af Modelbanenyt's læsere, der ka n hjæl-
pe os ud af. Hvis De ligger inde med 
billeder fra RHJ fra før 196 0, beder vi 
Dem venligst sætte Dem i forbindelse med 
Randers byhistoriske Arkiv, Rådhuset, 
Randers eller med mig . Alt har interes-
se, og vi håber stærkt på Deres velvil-

herover : RHJ's Ml indkøbt i 1939. 

1961 

lige assistance. Alle billeder returne-
res naturligvis, såfremt De ikke anfø-
rer andet. Såfremt De ejer negativer 
til billederne, vil det være en stor 
hjælp for os at måtte låne dem. Endvi-
dere beder vi Dem anføre, om vi har til-
ladelse til at kopiere eller affotogra-
fere billederne til brug i arkivet og 
museet . 

H. Wessel Hansen 
Skansebo 8, Vorup pr . Randers 

Th. RHJ ' s l~k. nr . J, foto fra l 920 1 erne . 
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Rail Mail 
SUMMARY OF CONTENT-

DEN SIDSTE K- MASKINE - Thelast class K 
engine of DSB . A special feature about 
this famous engine and its last run. 

NORSK BOVEDJERNBANE - 2.part descri-
bine the first Norwegian mainline . 

PÅ SPOR HO I SØNDERBORG : IN HO GAUGE 
this reader has built a extraordinary 
nice layout with a lot of details . 

LØST OG FAST - News from readers and 
other small notices . 

EFTERÅRSMESSE I LEIPZIG - A descrip-
tion of the news for the model railway 
enthusias t on the f aire in Leipzig in 
DDR: Eas t - Germany. 

MÅNEDENS MIDTERSIDETEGNING : A priva t e 
railway passenger coach HFHJ is on the 
middlepages of this issue . 

EN BEGYNDER MODEL - A model for the 
the beginner - DSB ' s open goodswagon 
clas s PJ. 

DSB' s RELÆSIKRINGSANLAXJ - Description 
of DSB ' s interlocking system. etc . etc . 

To Modelbanenyt l 
Here is a foto of my "Western &: Atlan-

tic R. R. I am 15 years old , and I am ve-
ry interested in corresponding with some 
of your readers . I speak and write German, 
Spanish, French and English . My address: 
Peter Muehlhaeusler , FREIBURG I/BR (17B) 
Maximinilanstrasse 19, West Germany. 

i~-R~1i-~1i:·~~~;ib~~;~;i;············· 
Jeg ville ger ne sætte mig i forbindel-

se med danske eller norske læsere om mo-
delbane. Jeg skriver dansk, norsk eller 
engelsk . 

Jeg er i gang. med at opbygge et TT 
12mm anlæg af Flåmsuan og Bergensban fra 
Hallingskeid til Myrdal . 

Der es ærbødige 
M. W. Burnby 

324 Millhouses Lane, Ecclesall, Shef-
field 11, England . 
(This reader want s to correspond in Danish 
Norwegian or English . ) 

ANNONCE 
DERES ANium trænger sikkert til et ef-

tersyn, dett e kan nemt ordnes med at ind-
sende eller indbringe Deres tog til ef-
tersyn eller r eparation hos BP- TOG , Ny 
Kongensgade 11, K. (fredag 14- 20 og l ørdag 
10-14) 

From Peter Muehlhaeusler• s layout in Freburg/Germany. 
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III 
KLUBMEDDELELSER 

I disse spaH9r kan ogs! nye klubber op-
tages, jævnfør meddelelsen nederst på si-
den. 

········································ 
JYDSK MODEL-JERNBANE KLUB (ÅRH!JS) 
Klubanlæg i spor O på Aarhus H. 
Bes tyrelsen: Formand - M.W. Nielsen , 
St . Blichersvej 67A, Aabyhø j samt R. 
Mikkelsen, H.F. Jensen og E. Skriver . 
Nye medlemmer kall optages (må være fyldt 
16 år). 
Kontingent - aktive 20kr. og passive 5 
kr. pr. år . 

MODELJERNBANEN 
Anlæg i spor O. 
Henvendelse: ØBro 1374x. Enkelte nye 
medlemmer kan optages . 

Hg.-Mjk . HELSINGØR MODEWERNBANEKLUB 
Formand: Kurt F. Nielsen, Peder Skrams-
ve j 10, tlf . ( 03) 21 31 o4 . 
Kasserer : K. P. Christensen, Stubbedams-
vej 78 , tlf . (03) 21 24 )8 . 
Sekretær: H. Christiansen, Fredensvej 6 , 
telf . (03 ) 21 22 76. 
Klubbens adresse: Peder Skramsvej 10. 

DANSK MODEL-JERNBA11E KLUB 
Anlæg i spcr o. 
Klublokale: Nørrebro Station. 
Mødeaften: Første s øgne mandag i hver 
måned kl.20. 
Formand: E. Al brechtsen , 87 54 62. 
Næst f ormand: J . Voldmester, EV . 7790. 
Kasserer : E. Lehmann, ØB 3334. 
Sekretær: A. Gregersen , Rafteve j 6 , 
Lyngby . 

AALBORG MODEL- JERNBANE KLUB 
Anlæg i spor O. Byggeaften: Mandag 
Klubhus : Forchammersvej J . 
Formand: Disp. Finn Ankeraa, tlf. 21279 

ODENSE MODEL-JERNBANE KWB 

Anlæg i spor O. 
Klubanlæg og klublokale: DSB's rutebil-
garager på Kildemosevej . 
Formand: A. Hove, tlf . 12 94 46 . 
Kasserer : M. Nielsen , tlf . 11 79 4o. 
Sekretær: P. Juu l Nielsen, tlf. 11 14 77 

Byggeaften: torsdag kl.20. oo 
Nye medlemmer kan optages , henvendelse 
i lokalet . 

MODELJERNBANEKLUBBEN "HO" 
Nordkærvej 1, Hvidovre , Valby. 
Formand : Alf Rasmussen, Urtehaven 89, 
Valby , tlf. Jo 06 ) 1. 
Næstformand og kasserer : Erik Bugge, Ho-
vedvejen 178 , Glostrup. 
Sekretær: Bent Stærmose , Da nsborg Alle 
5 , Hvidovre , Valby , tlf. 78 29 92 . 

SLAGELSE MODEL-JERNBANE KLUB 
Anl æg i "0" på Slagelse ba11egård. 
Byggea ften : tirsdag. 
Formand : P. E. J ensen , " Lundehus", Val-
byvej, Slagelse , tlf . 52 27 89. 
Kasserer: Trafikass . J . K. Petersen , Jern-
banestationen, Kors ør . 
Næstformand : H. H. Larsen , Herluf Trol-
lesvej 18 , tlf . 52 21 Bo . 

KØBENHAVNS MARKLINKLUB 
Anlæg i s por HO. 
Lokale : Kastrup . 
Formand : Ole Mortensen, Horsebakken 74, 
Bella 1821. 

MODELJERNBAllE KLUBBEN "HO" 56 
Klubanlæg i H0/2-skinnedrift . Henven-
delse til formanden Karl Jensen , Bleg-
damsvej 40 2 , tlf . NOra 4998y. 

KALUNDBORG MODEL-JERNBANE KLUB 
adr.: Pa khuset, Kalundbor g Banegård. 
Klubanlæg i spor O, 12 volt. 
Byggeaften hver torsdag . 
Formand : C.O. Petersen , Lundemarken 39 , 
Kalundb org. 

ALLE SKANDlNAV ISKE MODELBANEKLUBBER er 
ve l komne til opt age lse under r ubrikken 
KLUBMEDDELELSER med te ks t i det pågæl-
dende lands eget sprog . Klubber, som 
øns ker at blive opt aget i rubrikken, 
skal blot indsende kr . 8 . oo i gebyr sam-
tidig med bestilling a f et a bonnement 
til klubben , dvs. for ex . for danske 
klubber bliver prisen 1 årsabonnement 
kr.15 . oo + kr . 8 . oo for optagelsen i ru-
brikken. (andre nordiske klubber kr.241/2 . 



- det interessante italienske modelbaneblad 

ROKALTT 
Vi har til stadighed ROKAL på 
i stort omf'ang og leverer til 

GIVER DEM EN 
STOR BANE på 
en ringe plads 

lager •••••••••••••• 
hele Skandinavien! 

BP-TOG NY KONGENSGAOE 11, K. TLF. BYen 5703 

HSV 
Gratis katalog 
sendes overalt! 
Fr.14-20,lø.1.0-14 

Fagfolk kender den 

tekniske Forklaring 

paa, at H. S. V. Trans• 

formatorer yder mere 

end andre Transfor-

matorer, Ikke-Fagfolk 

konstaterer ved Brug, 

at de gør det: 

At de samtidig er billi-

gere, betyder at H.S.V. 

Transformatorer besid-

der 2 store Fordele, 

som sjældent forenes: 

BEDRE OG BILLIGERE 

VED DE-
... hvor mange byggetips 

og tegni nger, art ikler og beskrivelser, 
der er at fin de i de tidligere numre 
af MODELBANE-nyt? 

Dem kan De slet ikke undvære 

Skriv efter de numre eller år-
gange, De mangler. 

Obs.! Kun få eksemplarer af føl-
gende blade: 

I. årg. 1952 (1 og 4) kr. 1,00 
2. årg. 1953 (..;-nr. 4,5,6,7,9, 11 ) kr. 5,00 
3. årg. 1954 (...;... nr. 3,5,6,7,8) kr. 9,00 

Men De kan endnu få følgende 
årgange komplet: 

4. årg . 1955 (12 numre) kr. 18,00 
5. årg. 1956 (1 2 numre) kr. 19,75 
6. årg. 1957 (12 numre) kr. 21 ,00 
7. årg. 1958 (12 numre) kr. 21 ,00 
8. årg. 1959 (6 numre) kr. 15,00 
9. årg. 1960 (6 numre) kr. 15,00 

De sparer efterkravsgebyret 
ved forud indsendelse af 
beløbet til giro 35056 

MODELBANE- nyt 
Postbox 184, Kbh. K. 

Postkonto 35056 
Tlf. BYen 5703 (døgnvagt) 

Obs! 
Mod e lbane-Nyt kan også bestille s gen -
nem Deres e ge n boghandler, for 1 5 kr. 
pr. år . 

Tidsskrift for Jernbaner I all e sporvidder 

REDAKTION: (Post sendes til NY KONGENSGADE 11 . 
Kbh. !{.) . Bent Palsdorf (ansv.hav.) . 
Ib Nielsen, Tordenskjoldsgade 31 a III, Kbh. !{. Telefo-
nisk henvendelse: Kl. 17,31}-18, BYen 9221. Kurt 
Wessel Hansen, Smakkegårdsvej 1 c, Gentofte. Tele-
fonisk henvendelse: Kl. 18-1 9, GEntofte 2819. 
Telefonisk henvendelse til REDAKTIONEN: fredag l<I. 
17-20 og lørdag kl. tl}-14 , BYen 5703. 
KORRESPO DENTER: 
Sv. Jørgensen, Blichersvej 5, Helsingør. 0. \V. Laur-
sen, Nygade 20 JJI., Silkeborg. W. Bay, Mari enlyst , 
Virklund. 
EKSPEDITION: 
Modelbane-Ny t, P ostbox 184, Kbh . J{. (Postkonto 35056) 
Telefonordrer modtages hele døgnet på BYen 5703. 

Eftertryk kun tillod( ell er skriftlig oltole. 
Bladet udkommer med 6 numre om åre t. 
Årsobonnement 15 kr., udland 16,50 kr. 
Benyt postkonto 350 56 ved indbe talingen . 

Bladet forhandles ni blad- og Jernbanekiosker saml: 
KØBENHAVN: 
Københavns Telefonkiosker samt 

Valby Hobbyforretning_ Mølleall~ 16. Valby . 
Hobby-Hjørnet, Fredensgade 11 . N. 
Hobby-Kælderen, Na nsensgade 74, K. 
Kiosken, Øs terport Sta tion, Ø. 
Model & Hobby, Løvs træde 2, K. 
Hovedbanegårdens Aviskiosk & Boghandel. 
Ki osken, Classensiiade 18, Ø. 
Kiosken, Nyga cle Tea tre t, Nygade, K. 
Ordru p T ræ va re & Lege tøj, Ord r upv. 109, Cha rl 
Rom & Co.s Modeljernbaner AIS. 
Fa. Golllieb Hansen, Ny Øs tergade, K. 
BP-TOG, Ny Kongensgade 11 , K. 

LYNG BY: 
I rgens Lege tø i, Jernbane vej I. 

ARH US: 
Århus Hobbyforretnin(l, Frederiksgade 17. 

I-lobby House, Paradisgade 12. 
RØNNE: 

Li lle Torvs Lædervare- og Legetøjsforretning. 
ENG LAND: 

Robert Spark (,European Railways•\, 
146 New Cavendish slreet, London. W . I. 

FINLAND: 
Rau tatiekirjakauppa Oy, Helsinki. 

FA.\ NK RIG: 
Editions Loco-Revne, Le Sablen, Aura) Morbihan 

lTALIEN: 
, Ho-Riva rossi•, Como. 

NORGE: 
Na rvesens Kioskkompani, Posrbox 125, Oslo . 

SVERIGE: 
Model-Cr afl , Skolgatan 5, Malmø. 
Wellergren & Kerbers Bokhandel AB, 
Vasagatan 22, Goteborg C. 
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