
På eet lommelampebatteri 
kører dette morsomme lokaltog ved normal drift over 
10 limer. Batteriet er anbragt i en lille kasse, som 
også indeholder omskifter for begge kørselsretninger. 
Ved at købe endnu et togsæt tillader også her det 
uovertrufne TRIX-sys tern den uafhængige fjern s ty ring 
af begge tog på samme spor. I stedet for personvog-
nene kan sættet og·så leveres rneci 2 godsvog-ne, med 
hvilke det rigt de taillered e lok da kan udføre alle 
rangerbevægelser på de nye rnodeltro TRIX -skinner. 
Tog-et koste t· med 2 vog·ne, 14 skinner og- batte ri -
kasse m ed omskifter 68,00 kr., - og alt e r udført i 
den b ekend te 'l'Hl X-kva litet. 

~t togsæt wfr>11 automatiske kobling·er best åe nde 
af: 1 lok, 4 tipv oguP, 14 skinner og batt e rikasse rn ccl 
omskifter - levp res i l'lot gnveæske for kun 52,00 kr. 

NYT! Afkoblingsskinn e til hå ndbetj ening· lig-e hj elll-
kommet pr. stk. kr . 2,25. 

Det rigt illustrered e katal og- sendes m0d 1 kr. 
frimærk er. {Udkommer først ca. 1. September) 

En gros & en detail: 

IINI PAlSDORf 
Holmens Kanal 32 
København K. 

Telefon BYen 5703 
Postkonto 537 61 



HOBBY CENTRALEN 
ALT I MODELJERNBANER 

B 13 modelsporskift e på E.G.C.'s byggesæt til : 
svellemå tt e. Messingprofil 11 0 10,50 Lit ra P B . . . . ... .... .... . .. . . . 1,00 
Sporskif't er elai ,;, Lyco . . . . . . . . 5,50 Lit ra QH og Litra PFB . . . .. . 1,50 
Svellemå tt e r 111 . ,hull e r p r. 111 . .0,75 Litra l KS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 

Fint liovedsignal (dagslys) nøjagtigt 1 : 87 . . . . kr . 6,75 

FALLERS modelhuse, stationer m.m. haves på lager 
Se priserne i vor detailerede prisliste, 

der tilsendes mod kr. 0,40 i frimærker . 

Den store 
succes! 

MØNTERGADE 10. - København K. 
Byen 5714 x 

(Pro11 i11snrdrer eks pederes 0111 _qåe 11 de) 

Det elektriske rangerlok nr. 1330, model af det 
svejtsiske Ec 313, superdetailleret, elektrisk front-
lys I begge ender, aut. koblinger, omstilling mel-
lem kørsel ved 2-skinne eller overledningsstrøm. 

Ge 11 eralag P11 Lur : 

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

Modelbane.~ 
T ids sk r ifl for j e r nb a n e r i all e spo rv idder 
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MUSEET PÅ LOFTET 

Statsbanernes jernbanemuseu m ligger 
en smule a fsi des, idet det er puttet af 
vejen på et loft i en af den ga mle Sølv-
gadekasern es sidefløje, hvor det råder 
over 6 lokaler. Der har det boet siden 
det blev oprettet for 26 år siden, og 
trods de noget indskræ nkede forhold, 
er det all igevel et besøg værd, selv om 
man, ikke i de 6 værelser kan vente at 
få at se in natura en gammel K-maskine 
eller Christian !X's kongevogn fra de 
berømte Fredensborgdage, - men mo-
dellerne er der. Og museets kyn dige 
chef, trafik kontrollør Ernst Parbøl, har 
altid sørget fo r at holde museets samling 
a jour med nyere ting : Billeder og mo-
deller at Lillebælts- og Storstrømsb roen, 
færgehavne, isbrydere, lyntog o. s. v., 

. selvom vægten selvsagt er lagt på de 
gamle sager. Man vil f. eks. her find e 
en bedaget skrivepult fra de sjællandske 
baners første dage og et lille interiør 

af Frederik Vll 's ko ngevogn med spejl, 
gu lvtæ ppe, spyttebak ke, skrive møbel og 
møbler betrukne med rødt silkefløj l .. . 
Og så er der alle de egen lige jern-
baneeffekter: Kurvesignaler fra banens 
første tid, hjultyper, morsomme gamle 
hu ndebi lletter, der i smukt t ryk viser 
billedet af en hund, forskellige stations-
klokker, billetmaskiner, gamle jernbane-
te legrafiapparater, spor, gamle kupe-
bænke og meget andet, som vil interes-
sere også andre end professionelle jern-
banefo lk i en tid, hvor modeljernbaner 
er en udbredt hobby hos både unge og 
,,gamle d renge". 

Museet har netop nu udgivet et godt 
katalog, der giver et overblik over de 
udstillede genstande. Der er adgang til 
museet hver onsdag fra kl. 12-16 i må-
nederne april-oktober. 

(Berl. T id.) . 

V OR T F O RSI D E B I L LE DE 

er denne gang hentet fra Køben havns Hovedbanegå rd og viser den kendte situa-
tion, nå r det ene fe rietog efter det andet ruller ud med glade menneske r til sol og 
sommer. 
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(3die og sidste artikel.) 
bringer vi her endnu noget bi lledmate-
riale t il. 
Marklin bringer vi på næste side illu-
strationer t il de til efteråret kommende 
nyheder. Øverst ses DA 800 med tog-
stamme ( tidl igere omtalt ) , derefter fø l-
ger SE og RES 800 i ny skikkelse, nem-
lig med frontlys i begge ender, der au-
tomati sk veksler med retningen. De har 
nu fået betegnelsen SET og RET 800. 
De nye slutlys til at hefte bag på vog-
nene ( nr. 483/33 og 484/32) er en mor-
som lille ting, som sikkert vil blive godt 
modtaget hos publikum, da de er med 
til at sætte kolorit på det hele. Nederst 
t il højre på siden ses det nye belys-
ningssortiment, og endelig en enkelt 
nyhed til O-byggerne, nemlig en fin 
model af den ny Porsche og ti! en over-
kom melig pris, ca . 6 kr. - - men alle 
herl ighederne får vi næppe at se før til 
efteråret. 

FA LLERS nye plastikhuse. 
GEBR. FALLER har sendt os et billede 
af de nye plasti khuse, som kan ventes 
ti l eftersommeren , medens byhusene 
endnu ikke er lavet. (Se side 106) . 

Af TRIX, som vi bringer flere nyheder 
fra på side 90, har vi valg t at vise vore 
læsere bl. a. det li lle nye 3-koblede ran-
gerlok ( øverst) ti l ca . 80 kr. med jævn-
strømsmotor, endvidere de nye D-togs-
vognc, som er ualmindelig flotte og 
naturtro, og endelig o af de nye super-

Juni-Juli 1954 
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godsvogne, en kalkvogn og en gods-
togspakvogn med slutlys. 

Endelig viser vi p.å side 109 en i MB-
nyt tidl igere omtalt ting, nemlig den 
ny TRIX malmvogn, der er forsynet med 
automatisk kipanordning og endvidere 
er afbildet den nye bi ll ige håndafkob-
li ngs sk inne til de nye spor. 

T il slut vises på samme side HAMO's 
modelsporvogn med bivogn, som i år 
fremtræder med en del småforbedringer. 
Bl. a. kan nævnes, at den er forsynet 
med Scharfenbergkoblinger. 

BP. 

20 /86 

.MJlRKLIN 

484 /33 

484 / 32 

j 
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PLAN 8: 

Anl ægget er i s ær baser et 
på køreplanskørs el og r an -
ger i ng. De punk ter ede li -
nier viser anlæggets opde -
l ing på pl a der , som er be-
regnet ti l at tage s fra 
hinanden, når anlægge t ik-
k e benyttes . Fl adsmangel 
va r neml ig probl eme t f or 
den læs er, t il hv em vi ud-
arbejd ede denne plan . 

Denne viser en lille endestation , hov edsagelig til godstog . P.vi s pl ad sen 
tillader det, kan denne stat ion ger ne kombineres med det på plan 8 vi s te 
anlæg. 
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-~$t7æl5, 
?;a MAtæMY. 

Æ™ Ved tniflkelev J. K . JlP!trse11, Helsin~ør. 

(sluttet) 

Lyntogene blev straks en stor succes. 
De udgik fra København, til Jylland om 
morgenen og vendte atter tilbage om 
aftenen , og for at få tilsva rende afgange 
fra jydske stat ioner om morgenen, an-
skaffede statsbanerne i 1937 4 stk . 4-
vog nsl yntog. Disse togs maskinkraft er 
den samme som 3 vogns-togenes, men 
der er her 42 siddepladser på 1. kl. og 
164 siddepladser på fællesk lasse. Her er 
kun de næstyderste bogier, hvorpå bane-
motorerne sidder, fælles for motorvogn 
og personvogn, medens de 2 midterste 
bogier sidder under hver sin vognende, 
som vender mod hinanden . Et 3-vogns 
tog, som brændte, er i 1939 ombygget 
til et 4-vognstog. 

Da erfaringerne viste, at man på høj-
trafikdage ofte måtte anvende 2 MO-
vogne til fremførelse af visse tog, under-
søgte man mulighederne for at bygge 
vognene større end -MO, og resultatet 
kan ses i dobbeltaggregatet MK-FK i 
1943 (se bagsiden ;,f nr. 4/54). (MK 
betegner motorvogne·, og FK styrevog-
nen) . Vognens maski :1k raft er det dob-
belte af en MO's, ncr-il ig 1000 HIK, men 
de 2 motorer i MK er forøget med 2 
cylindre fra 6 til 8, og da aggregatet 
har 6 banemotorer, Lvoraf de 4 er an-
bragt på styrevognem: bogier, mod MO-
vognens 2, er der herved opnået en 
hestekraftsforøgelse på 50 %. Max.ha-
stigheden 120 km/t. l motorvognen er 
der foruden førerrum, maskinrum, rejse-
godsrum, kedelrum med automatisk olie-

fyret togopvarmningskedel, toiletrum og 
passagerafdeling med 34 pladser. Styre-
vog nen har plads til 82 personer og fø-
rerrum. Vognkasserne er li gesom de sid-
ste af de før krigen leverede motorvogne 
udført i svejset stål, og vognen er ind-
rettet til fjernst yring. I 1951 - 52 har 
Frichs leveret endnu 4 MK-AK, men 
disse har kun, 11 0 siddepladser mod 116 
i den førs t leverede dobb eltvogn. 

Da O.S.B. i 1949 overtog Sydfynske 
jernbaner, fik man herfra 2 motorvogns-
typer, som blev benævnt MBF og MO F. 

MBF er bygget af Scandia, Randers, 
i 1929. Vognene havde dengang en ben-
zi nmotor, som n.u er blevet udskiftet med 
en 6 cyl. dieselmotor, der udvikler 170 
HK v/ 1800 O/M, Max.hastighed 70 
km/t. Vognen har 73 siddepladser (en 
enkelt dog 78), rejsegodsrum og fører-
rum. 

MDF er bygget af Scandia i 1932. 
Denne vogn har i hver ende en iøber-
bogie, og i midten findes så en bogie, 
hvorpå den 8 cyl. dieselmotor og 2 bane-
motorer er anbragt. (Se billedet). Vog-
nen har 72 siddepladser, rejsegodsrum 
og som MBF førerrum i begge ender. 
2 MDF er dog afhændet til privatbaner. 

Disse 2 typer, MBF og MDF, anven-
des fortrinsvis på de overtagne baner 
på Sydfyn. 

For at få udrangeret de ca . 50 år 
gamle K-maskiner, hvis vedligeholdelses-
omkostninger var blevet for store, be-
sluttede man at erstatte lokomotiverne 

------------
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DSB - .litra MDF 

med motorvogne, og i 1951 fik D.S.B. 
leveret den første af en ny type MO-
vogne, som i alt er blevet bestilt i et 
antal af 80. De nye MO-vogne afviger 
fra de gamle ved at have større rejse-
godsrum og førerrum, automatisk olie-
fyret kedel til togopvarmning og som 
følge deraf mindre passagerafdeling 
med plads til 37 passagerer. Motorerne 
er nøjagtig samme type som i de første 
MO, og ligesom disse er de nye vogne 
også forsynet med apparater til fjern-
styring, og de anvendes "i flæng" n' ffi 
de gamle. 

Statsbanernes nyeste er diesellokor. .,•-
tivet, litra MY. (Se billedet næste sid. '. 
Det første af disse ankom til landet s~ , -
dag den 7. februar fra Sverige via H, -
singborg-Helsingør. Dette lokomoti v, 
hvoraf D.S.B. har bestilt 4, er hos Nytl-
quist og Holm, Trollhattan, bygget på 
amerikansk licens fra General Motors. 
Motoren er en 16 cyl. v formet 2 ta;.. . 
O.M.-dieselmotor, der udvikler 1500 HK 
v/800 0/M. Lokomotivet vil kunne præ-

stere 120 km/t og en max.togvægt på 
1000 t, og for ikke at få for stort et 
akseltryk (takst vejer 103 t), er det for-
synet med to 3-akslede bogier, hvorpå 
hver er anbragt 2 banemotorer, end-
videre er der automatisk oliefyret kedel 
til togopvarmning. Loket kan anvendes 
både til hurtigtog, standsende person-
tog og godstog. 

(fortsættes side 110) 

LIDT MERE OM MY 

finder De på side 95, hvor vi bringer 
en teknisk oversigt over loket. Denne 
oversigt skulle oprindelig være anbragt 
tidligere og sammen med originalteg-
ningerne til loket, men desværre er ho-
vedtegningerne endnu ikke til at få fra 
NOHAB. Artiklen nævner, at det før-
ste lok nu er leveret - det er altså nu 
allerede et stykke tid siden, og nr. to 
er kommet for ca. 14 dage siden. (Red. 
er sluttet 1. juni). 

BP. 
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DSB - litra MY med en S-maskine i baggrunden 
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V i byg g e r e n mode I j e r n b a n e ( 3.) 
Ved H. J. Andersen. 

Jeg valgte at bygge en stor endesta-
tion på den faste plade og en kryds-
ningsstation samt kørestræknin ger på 
den løse plade. Det hele opbygget efter 
de prindpper, jeg har skrevet om i for-
rige artikel. På den medfølge nde tegning 
kan man se, hvorledes opgave n er løst. 
Ha nen har jeg kaldt : FJORDBY- NY-
KØBING JERNBANE. 

Endestationen hedder FJORDBY og 
er en rebroussementsstation, d. v. s ., at 
perronsporene eller hovedsporene ender 
med stoppebom, og modtagne tog skub-
bes ud til omløb, og afgående tog skub-
bes ind til afgang. 

Stationen har 3 afgangs- og 3 an-
komstspor, sp. 1-6. Spor 31 har fo r-
bindelse med alle perronspor. Dette spor 
stiger og krydser indkørselssporet ved 
FJORDBY SYD og g.år ind i spor 30, 
der er omløbsspor og vendesløjfe. Denne 
sløjfe bevirker, at man, ikke behøver 
drejeskive, idet et tog kan vendes uden 
at afkobles. Et eks.: tog modtaget i et 
af ankomstsporene. Det skubbes ud i 
sp. 31 og videre til sp. 30 og ud i det 
lange spor langs væggen. Toget kører 
derefter frem og gennem sp. 30 og til 
det lange spor igen. Toget er nu vendt 
og . kan skubbes ned gennem sp. 31 til 
afgangssporene. 

Grunden til, at jeg ikke ,har dreje-
skive, er den, at det erfaringsmæssigt 
viser sig, at rangering, maskino111løb, 
betjening af drejeskive næsten al-tid "går 
i fisk" under køreplanskørsel. 

Sporene 7- 10 er op·stilli ngs- og op-
rangeri.llgsspor, 11-12 postspor, 13---14 
il- og stykgodsrampespor, 15-17 er 
læssevejsspor. 

Fra spor 31 kan der køres til sporene 
22-27, remiser, havne- og benzinspor. 

Fra FJORDBY fører et dobbeltspor 
forbi FJORDBY SYD til .NYKØBING. 
Her findes 6 perronspor. IKørselsmulig-
hederne på denne sjation fremgår tyde-
ligt af tegningen. 

Spor 2 bruges fortrinsv is til nærtra-
fikto g. Mask inen kan på spor 2 afkob-
les og lave omløb i spor I. Derefte r 
skubbes toget tværs over stationens 
nordli ge sporsk ifter og ud i det lange 
udtræksspor, hvorfra det kan køre ti l 
spor 5-6. Herfra kan det returnere til 
FJORD BY . Fra NYKØBING kan man 
køre ad en enkeltsporet bane forbi VI-
GERSTED og igen til NYKØBING. 

En normal rute på anlægget ser såle-
des ud: (de anfø rte ti der er fo r et hur-
ti gtog, der ge nnemkører strækni ngen 
ud en stop med en skalahastighed på 80 
km/t. ) . 

Tid. i min. og sek. 
FJORDBY af. .. . .. 00.00 
FJORDBY SYD ... 00.20 
NYKØBING .... .... 1.00 (sp. 3-4) 
VIGERSToED .. .. .. . 1.30 
NYKØBING .. .... .. 2.00 (sp. 2- 3) 
HØJBY .. ........ .. .. 2.35 
NYKØBING ... ... .. 3.10 (sp. 5-6) 
VI OERSTED .. .. .. . 3.40 
NYKØB-ING ...... , . 4.10 (sp. 5-6) 
FJORDBY SYD .. . 4.50 
FJORiDBY ank. .. . 5.10 

Det tager således 5 minutter og 10 se-
kunder at gennemkøre strækningen uden 
stop. 

På anlæget findes et antal regulato-
rer til hastighedskontrol, kontak ter, sig-
naler m. v. Nærmere beskri vel se af disse 
vil senere fremkomme. 

På samtlige rangerspor og spor, hvor 
afkobling ønskes, er an bra gt afko blin-
ger, der afkobler maskiner eller vogne 
ved tryk på en knap, der er anbragt 
på kontrolbordet. 

Vi kommer senere til beskrivelse af 
de elektriske installationer. 

Under omtale af udsm ykn-in gen brin-
ges nogle fo tografier, der vil illustrere 
hvorledes landskaberne er bygget op'. 

Næste artikel : bygning af spo r, spor-
skifter, kryds m. m. 

H. J. A. 

'l 
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HOV! DER GIK EN VOGN 

PA GULVET! 
Hvordan klarer man denne situation. 

En kørekran klarer opgaven let og smer-
tefrit, og det er en sådan, vi bygger 
denne gang, nemlig DSB's kørekran 
nr. 4. 

Ved velvilje fra DSB og A/S "Vø-
lund", København, er det lykkedes at 
skaffe det nødvendige materiale frem, 
hvilket vi er de to foretagender uhyre 
taknemlige for. 

Som det fremgår af tegningen (HO-
HG-3), hører der til kørekranen to løbe-
vogne nr. 7 og 8. Da man kun vil finde 
anvendelse for dette vogntog, såfremt 
man i forvejen har et større anlæg, for-
udsætter vi, at eventuelle byggere har 
bygget adskillige model!er tidligere og 
vil som følge deraf kun give nogle sup-
plerende bemærkninger til tegning og 
fotos. 
Kørekranen. Skruerne til finindstilling af 
de fire understøttelsespunkter er for-
oven filet firkantede, så man med en 

nøgle kan skrue dem op og ned. Kon-
travægtene er ved et snekkedrev for-
skydelige og kan skydes helt tilbage. 
De forskellige wirer og træk kan pas-
sende laves af fiskesnøre, som både er 
stærkt og smidigt. Det store tandhjul 
kan De sikkert rede Dem hos en ur-
mager. Øv.rige enkeltheder fremgår af 
tegning og foto. 
Løbevogn nr. 7 skulle ikke volde sær-
lige kvaler. Selve sliskens opbygning 
fremgår af fotografierne. Husk at under-
støtningspunktet for underliggeren er 
rundt. 
Løbevogn nr. 8. Selve vognens hus er 
pladebeklædt. ,,Værktøjskassen" er an-
bragt på profiler, der er fastgjort direkte 
på vognbunden. I de hulrum, der på 
den måde opstår, ligger der skinnepro-
filer af længde som vognens bredde. 
Ovenpå den store kasse er de 2 mindre 
kasser anbragt. 

Farven på hele køretøjet er den sæd-
vanlige grå-brune farve, som DSB an-
vender paa sine hjælpevogne. 

VLOJ. 

DSB's kørekran nr. 4 i arbejde. 
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DSB's kørekran nr.4 med lØbevogn nr.7. 
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ffeta ka~ervu~ntit dm~linie 2 
1>/ Leif /lang og John Lundyre11 . Sum kilde er del11is be11yllel Sporveje11es feslskri{l 

MODERNISERING OG OMBYGNING 
Af MOTORVOGNENE 

Ved overtagelsen af Frederiksberg 
Sporveje, var vognparken vokset til 866 
sporvogne, af hvilke en betydelig del 
var henved 20 år gammel og i den da-
værende tilstand ikke egnet til at imø-
degå den stedse voksende konkurrence 
fra cykler og biler. Med en modernise-
ring for øje foretog man derfor i 1920/21 
en forsøgsvis ombygning af et par ældre 
motorvogne, og i 1922 undersøgte man 
spørgsmålet om omdannelse af vogn-
parken enten ved forbedring og om-
bygning af de eksisterende vogne eller 
ved kassation og nyanskaffelse af et 
større antal vogne, navnlig motorvogne. 

Resultatet af disse overvejelser blev, 
at det med det daværende høje pris-
niveau ville være økonomisk uoverkom-
meligt at vælge den sidstnævnte radi-
ka le mulighed; man måtte indskrænke 
sig til at foreslå ombygning og moder-
nisering af 241 ældre enetages motor-
vogne, og forslaget blev tiltråd t i 1924. 

Af de oprindelig angivne 241 ældre 
vogne blev imidlertid kun 236 stk. om-
bygget, idet det viste sig, at 5 af dem 
(nr. 25-29) var for medtagne til, at 
det kunne 'betale sig at ofre ombyg-
ningsudgifter på dem. Det derved spa-
rede beløb blev anvendt til bygn,ing af 
en prøvemotorvogn af den i 1930 ind-
førte bogietype, som senere skal om-
tales. 

Ombygningsarbejdet påbegyndtes 

efteråret 1924 og udførtes på sporveje-
nes hovedværksteder. Det bestod ho-
vedsagelig i anbringelse af profiljerns--
dragere under selve vognkassen, såle-
des at trækonstruktionen ikke blev bæ-
rende, samt i anbringelse af nye, større 
lukkede perroner (se fig, I) . Profiljerns-
dragerne med tværforbindelser og per-
rondragere (se fig 2) udgjorde en 
samlet konstruktion, der var ganske ens 
for alle de ombyggede vogne, idet alle 
træbundrammers ydre dimensioner af-
passedes efter jernrammens standard-
maal. De nye perroner var ligeledes ens 
for alle vognene, og man opnåede ved 
denne standardisering dels at få et mere 
ensartet materiel end tidligere, og dels 
at kunne udføre ombygningen ganske 
fabriksmæssigt 

Samtidig med, at man forøgede per-
ronstørrelsen, var det nødvendigt at 
skaffe en større akselafstand. De gam le 
undervogne bestod som tidligere omtalt 
væsentlig af 3 typer "Siemens"-, 
,,Union"- og "Diisseldorf"-undervogne. 
Akselafstanden var for næsten alle disse 
vogne 1,8 m. 

De forsøg, der blev udført, viste, at 
man med fordel kunne forlænge Sie-
mens--undervognene (se fig. 3) til en 
akselafstand på 2,7 m, og alle disse un-
dervogne blev derfor ombygget over-
ensstemmende hermed. (Se fig . 4). For-
søg; med ændring af de andre under-
vogne gav mindre tilfredsstillende resul-
tat, og man foretrak derfor at anskaffe 
nye undervogne som erstatning. 
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- litra MY (fortsat fra side 105) 

Blandt andre kon-
struktionsfinesser kan nævnes, at 
lokomotivets kasse er udført som 
en gitterkonstruktion, og den ud-
gør sammen med undervognen 
den bærende konstruktion, medens 
vægpladerne kun gør tjeneste som 
beklædningsplader. Endvidere er 
såvel undervogn som vognkasse 
helsvejste, og overgangen fra den 
i USA sædvanlig anvendte cen-
tralkobling til europæisk stan-
dard med puffere, trækkekrog og 
kobling nødvendiggør desuden en 
ny konstruktion af undervognen. 

Maskinudrustningen, der består 
af dieselmotor, generator, bane-
motorer og dertil hørende elek-
trisk udrustning og manøvrean-
ordninger, er af EMD's standard-
udførelse. 

Dieselmotoren er en vandkølet 
16-cylindret 2-takts motor i V-
form . Det maksimale omdrej-
ningstal er 800 omdr./min. og om-
drejningstallet ved tomgang 275 
omdr./min .. Trods det relativt lave 
omdrejningstal, som mangeårig 
erfaring har vist er det fordelag-
tigste for dette formål, er motor-
vægten lav. Motoren, der afgiver 
1500 hk til generatoren, er mode-
rat belastet og rummer en rigelig 
kraftreserve. Den er let tillgænge-
lig for tilsyn og vedligeholdelse. 
Kølevandet afkøles ved 4 termo-
statregulerede ventilatorer, der 
drives ved vekselstrøm. Ventila-
torerne indkobles automatisk een 
efter een, alt efter behovet. Jalou-
sierne for kØleelementerne åbnes 
og lukkes af termostater. 

En ventilatorkølet jævnstrøms-
generator for 600 v spænding er 
koblet direkte til motoren, som 
desuden driver en 3-faset veksel-
strømsgenerator for 149 v, der er 
bestemt til at levere strøm til de 
motorer, som driver kølerventi-
latorerne for dieselmotoren og 
ventilatorerne for banemotorer-
nes køleluft. Oven på hovedgene-
ratoren er anbragt en mindre 
hjælpegenerator, som leverer nød-
vendig strøm ved konstant spæn-
ding til manøvreanordninger, be-
lysning og batterier. Ved start af 
dieselmotoren virker hovedgene-
ratoren som motor med akkumu-
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latorbatterierne som strømkilde. 
Al luft, der tilføres maskinrum-
met ude fra, filtreres. 

De 4 banemotorer er ophængt 
p/'\ bogiernes yderste aksler, og 
kraftoverføringen sker gennem 
tandhjulsudveksling med cylin-
driske hjul. Bogiekonstruktionen 
kaldes på grund af de for fjed-
ringen særlige egenskaber •Flexi-
Coil• og er patentbeskyttet. Mel-
lem bogieramme og svingbjælke 
findes friktionsdæmpere, som 
modarbejder såvel vandrette som 
lodrette svingninger. Akselkas-
serne er forsynet med Hyatts 
cylindriske rullelejer. 

Til opvarmning af toget er in-
stalleret en automatisk virkende 
oliefyret dampgenerator, der er 
meget hurtigvirkende og manøv-
reres fra førerpladsen . Fuldt ar-
bejdstryk kan nås på no,gle mi-
nutter. 

På hver bogie findes 4 bremse-
cylindre og 4 bremseregulatorer. 
Dobbelte bremseklodser påvirker 
alle 6 hjul på bogien. 

I udrustningen indgår beskyt-
telseanordninger mod overbelast-
ning og hjulspil, ligesom der fo-
refindes signalordninger til ad-
varsel mod eventuelle driftsfor-
styrrelser. I manøvresystemet 
indgår en dØdmandsanordning. 

Lokomotivet er konstrueret for 
en maksimalhastighed af 133 
km/t.. Hele motoreffekten kan 
udnyttes kontinuerlig ved alle 
kørehastigheder ned til 23,5 km/t .. 

I begge ender af lokomotivet 
findes der førerrum indrettet så-
ledes, at eenmandsbetjening kan 
benyttes, og 2 lokomotiver kan 
sammenkobles og køres i multi-
pel, således at manøvreringen sker 
fra en førerplads. 

Danske Statsbaner må betrag-
tes som foregangsmand ved ind-
førelsen af disse Europas mest 
moderne lokomotiver. 

Efter at Danske Statsbaner har 
afgivet bestilling, er det bestemt. 
at denne lokomotivtype skal prø-
ves også på de norske statsbaner, 
og i Belgien skal der også bygges 
40 lokomotiver af denne type til 
de belgiske statsbaner, således 
at NOHAB's tegninger danner 
grundlag for bygningen. 
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Tidligere alrkuaulatorvogn forsynet med 
lwrkede perroner. 
Fig. nr.2. 

Fig. nr.3 & 
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Motorvogn med "Siemene•-undervogn før og efter ombygning. (Fig.4 foto: Jan Walter) 

Fig. nr.5. 
Motorvogn uden særlig undervogn. 
(Foto: Jan Walter) 

Fig. nr.6 
Motorvogn med undervogn af pressede 
dragere. 



Fig. nr. 8 & 9 
To- etage s motorvogn 

før og eft e r ombygning . 

Fig . nr. 7 , 
Frederiksberg-mot or-

vogn ombygget t i l een-
etages med pantogra f . 
( Fot. Jan Walter) 

,r 
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Anskaffelsen af disse undervogne gav 
anledning til forsøg med forskellige 
konstruktioner. 35 vogne blev bygget 
uden særlig undervognsramme (se fig. 
5) , idet der dog blev anbragt dragere, 
hvilende på akselkasserne, til at bære 
motorerne. Akselafstanden på disse 
vogne var 3,2 m, og affjedr ingen be-
stod af bladfjedre med kegle- eller 
skruefjedre ved oohængningerne. Resul-
tatet var imidlertid ikke så ti l fredsstil-
lende, at man ønskede denne konstruk-
tion som standardtype: navnlig var 
kørselen med større hastigheder ikke så 
behagelig som med vogne med særlig 
undervogn. 

Som standardtype blev valgt under-
vogn med pressede dragere, 3 m aksel-
afstand og med affjedringen mellem 
over- og undervogn udført som brede 
bladfjedre. med få {3 a 4) lag af spe-
cialstål. (Se fig. 6). Denne type viste 
sig fuldt ud tilfredsstillende. 

Samtidig med denne ombygning fore-
toges en gen,nemgribende ændring af 
vognens mekaniske og elektriske udrust-
ning. 

Foruden ombygningen af de gamle en-
etagei motorvogne blev forsøgsvis i 
1921 foretaget en ombygning af 5 fre-
deriksbergske motorvogne til enetages 

(nr. 370-74) (se fig. 7), idet top-
sæderne blev fjernet, og der blev an-
bragt større lukkede perroner. Resulta-
tet blev dog ikke så tilfredsstillende, at 
man fortsatte med disse vognes ombyg-
ning. 

I 1924 blev endvidere de 20 toetages 
motorvogne (nr. 20-24 og 90-104) , 
der anvendtes på linie 3 (se fig. 8) om-
bygget til enetages for at muliggøre 
gennemføring af disse vogne på stræk-
ningen mellem Enghaveplads og P. 
Knudsensgade, •hvor statsbaneviadukten 
spærrede for kørsel med toetages vogne. 
De siddepladser, der gik tabt i øverste 
etage, blev erstattet med ståpladser på 
perronerne, hvor trapperne blev fjernet, 
således at vognenes kapacitet blev om-
trent uforandret. 

Ud over disse mere gennemgribende 
ændringer i vognparken, er der efter 
kommunens overtagelse foretaget forskel-
lige forbedringer ved vognene, hvoraf 
kan anføres: Anbringelse af indvendige 
reklamer og forbedret belysning, op-
varmning af motorvognene med elek-
triske varmeovne, anbringelse af pol-
strede sæder for vognstyrere, anvendelse 
af gummiindlæg som lyddæmpnin,g, for-
stærkning og modernisering af moto-

(fortsættes side 110) 

Det er dyrt at bygge en Sporvogn 
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men det er billigere med 

en, MODELSPORVOON, som den 
her viste bygget af Hr. Bang. Modellen 
er i ret stor Størrelse, men uhyre de-
tailleret lavet, og Hr. Bang har ofret 
mange timer på denne særdeles natur-
tro model. 

I forbindelse med sporvejsartiklen 
bringer vi her tegninger til de første un-
der kommunen byggede motorvogns- og 
-bivognstyper. (Se "Fra kapervogn til 
den nye linie 2" side 58/4). 

Vi vil her give nogle tips til de af 
vore læsere, der kunne tænke sig at 
bygge en model af dette sporvogns-
tog. 

Motorvognen består af to adskilte 
enheder, nemlig vognkasse og under-
vogn. På undervognen er hele trækket 
og motoren bygget op. Selve opbygnin-
gen kan vi ikke komme ind på her, da 
det helt afhænger af, hvilken motor De 
har til Deres rådighed. Det anbefales 
at bruge en lille, lav motor, så man har 
frit syn gennem vinduerne. Vognkas-

·~ opbygning afhænger af den en-
ktue, men det bedste resultat opnås ved 
ar lave siderne og gavlene af tynd mes-
singplade, 0,3 mm plade. Tag og tag-
rytter skæres ud af træ. Trolleystangen 
laves som vist på fig. 1, vel og mærke, 
hvis man vil have den virkende. Hvis 
den motor, De har brugt, er så lille, 
at der er mulighed for at lave indret-
ning i vognen, bør det gøres, da det 
er det, der sætter prikken over i'et ... 

Bivognens opbyg .·ing svarer nøje til 
motorvognens. Det ~neste, der kunne 
være på sin plads :ii omtale, er gitter-
lågerne. Disse kan enten loddes sam-
men af tynd kobt, ; r!råd, hvilket efter 
nogle forsøg giver -?.t fint resultat, eller, 
hvis man synes det N for svært, tegnes 
med tusch på et s tykke klart celluloid. 

Vi er nu kommt: dertil, at vognene 
skal males. Farvern :-- er: Taget mørke-
gråt, siderne hvide og gule med brune 

(fortsættes side 110) 
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DANSKE 
STATSBANERS NY LOKOMOTIV 

LITRA MY . 

Det første af de fire 1500 hk diesel-
elektriske lokomotiver, som Danske 
Statsbaner har bestilt hos Nyqvist & 
Holm Aktiebolag, NOHA,8, Trol hattan , 
Sverige, er nu leveret. 

Dette lokomotiv er konstrueret, byg-
.get og monteret af NOHAB i samarbejde 
med Electro-Motive Division, EMD, Ge-
neral Motor Corporation, La Grange, 
USA. Ud over dette skal NOHAB levere 
3 lokomoti ver. Til disse fremstill es 
bogier, undervogn og dele af vognkassen 
af A/S Frichs, Aarhus, men samtlige 
lokomotiver monteres af NOHAB. 

Ved en aftale i 1950 mellem NOHA B 
og EMD om fremsti ll ing af dieselelek-
triske lokomotiver, sikredes der NOHA B 
levering af dieselmotorer og elektrisk 
udrustning af EMD's velkendte fabri-
kat. Yderligere fik NOHAB adgang til 
alle de erfaringer, som denne Amerikas 
første fabrikant af diesellokomotive: 
havde indhøstet under bygningen af 
mere end 14.000 diesellokomotiver og 

vedrørende disse lokomotivers benyt-
telse på et stort antal jernbaner under 
forskellige driftsforhold. 

NOHA,8 har bygget lokomotiver og 
andet rullende materiel siden 1865, da 
det første damplokomotiv leveres. I 
årenes løb er damplokomotiver, elek-
triske lokomotiver, skinnebusser samt 
gods- og personvogne, roterende sne-
plove, vogne til transport af normalspo-
rede baner og andre specialvogne ud-
gået fra NOHA'B's værksteder. 

På grund af de relativt lave akseltryk, 
som de nordiske lande og vesteuropas 
jernbaner er bygget for, kunne de tunge 
amerikanske typer ikke anvendes uden 
æ ndringer, og en, omkonstruktion måtte 
derfor foretages ved at forsyne lokomo-
tivet med 3-akslede bogier i stedet for 
de amerikanske standardbogier med 2 
aksler, og ved omkonstruktion af loko-
motivets kasse er det lykkedes at ned-
bringe vægten til den ønskede størrelse. 

(fortsættes Side 100) 



Gebr. Faller 

viser her de nye modelhuse i plastic til den l il-
le st~rrelse baggrundshuse i HO eller alminde-
lige til TT. 

BENT PALSDORF 
Holmens Kanal 32 -- København K. 

Postkonto 537 61 - Tlf. BYen 57 03 

Spor I folk se heri 

Vi kan nu levere : 
Skinneprofiler i jern, 5,2 mm høje . ...... pr. 111 1.20 

k vn litetsforn i k lede, 
5,2 111111 høje . . .. ... pr. 111 1. 75 

i stål, 7,2 111111 høje . . .... . pr. m 1. 75 
Drrjede messinghjul på 3 mm aksel 

(standard) til vogne .. . . . 3.50 
Fint støbt akselleje i hård legerin~ . . . .. ... ..... 1 .00 

P.S.! Drejede puff,:r - fjedrende og {usle -
fremkommer i løbet af kurt tid. 

Obl.l Forretningen er Aben 10-17, fredag kl . 10--18. 
Fra 1, maJ-15. Hptember er lukket lardag 
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MODELSPORVOGNE 
staferinger (Se side 59/4, fig. nr. 1 og 
nr. 4). Undervognen er lysegrli. Linie-
numre og ru tesk il te sættes på til slut, 
og hvil ken linie det skal være, må De 
selv om, kun skal det nævnes, at da 
disse vogne i 1912 blev sat i drift, var 
det "den nye linie 2". 

0. J. 

FRA KAPER VOGN --
rer, anbringelse af skinnebremser, afvi-
SPrlys, kond uktørsæder og udvendi ge 
reklam er. 

T il aftagelse af s trømmen fra køre-
tråden anvendte ma n oprindelig en rulle 
a nbragt i en om en lodret tap drejelig 
gaffel. Konstruktionen var ret tung, og 
for at formindske antallet af stang-
afspring og disses ødelæggende virk-
ning på overledningen, gik man i 1910 
over til at anven de . en fast ru lle, som 
er bibeholdt siden. 

For at høste erfaringer med andre 
strøma ftagere, er der på linie 20 anstillet 
forsøg med anvendelse af slæbesko i 
stedet for ruller med samtidig smøring 
af overledningen med grafit, som nu an-
vendes ved trolleyvognslinierne. Des-
uden blev der i tiden november 1929-
august 1931 anstillet forsøg med pan-
tografer og lyrebøjler, hvor muligheden 
fo r s tangafspring er bortelimineret. 

FRA MA til MY --
Statsbanernes motorvogne har således 

gennemg.ået en, ikke helt ringe udvik-
ling siden 1923, og vognparken af køre-
tøjer, drevet ved forb rændi ngsmotorer, 
er i dag oppe p.å ca. 150. Men trods 
alt vil moto rvognene aldrig kunne slå 
damplokomotiverne helt ud. Det ville vi 
jo sikkert heller ikke synes om, da et 
damplokomotiv jo trods alt er meget 
mere "jernbane" at se på end en, motor-
vogn, selv om disse ved deres hurtig-

hed også godt kan være en fryd for øjet. 
J. K. Petersen. 

KLUBMEDDELELSER 
I denne rubrik optages meddelelser 

fra nordiske mj-klubber. Meddelelserne 
må være os i hænde senest den 10. i 
måneden forud . 

Dansk Model Jernbane Klub. 
Formand: civiling. Poul E. Clausen, 

»Folmerhus«, Snekkersten. 
Sekretær: fenrik 0 . Meyer, Glaciset 

27, Kgs. Lyngby. . 
Kl ublokale : Nørrebro Station. 
F ast mødeaften: 1. mandag i hver 

måned. 

Jydsk Modeljernbaneklub, 
AARHUS. 

Formand: Lokomotivfb. V. D:igø, Otto 
Ru dsgade 37. 

Sekretær: Maler K. E . Sørensen, Lyø-
gade 7. 

Kasserer: Lokomotivfb. H. F. Jensen , 
Marstraudsgade 23. 

Best.mdl.: Tømrer Max Hansen, Carl 
Blochsgade 25. 

Konstruk tør l. Eriksen , Langenæs-
a lle 8. 

Anlæg i 0. - Fast mødeaften: Hver 
onsdag kl. 19-22. 

Modeljernbaneklubben HO 
Nordkærvej I (2 min. fra Hvidovre St.) 

Forman d: Poul Hegner, Nora 1012 v. 
Kasserer: E. Wilsbeck , Valby 5109. 
Mødeaften: Onsdag kl. I 9.30. 
Enkelte nye medlemmer kHn optages 

ved henvende lse til ovenstående tele-
fon numre. 

Jllba nr. 1/ 11 s1-1,.!es umg:i ende. 
J ørgen lhse11, (;w11111e//oflsgade 4, /(. 
Telefun fl ye11 5264. 

* 
Til vore nye læsere! 

Hvis De er interesseret i ni erhverve 
~ ld re numre af Modelbnne-nyl knn 
arg. 1953 komple t leveres til kr. 12,00 
å rg . 1952 ( ia lt nr. 1- .J) til kr. ;l,50 
,lirekte fra ekspedit ion en Ko ngeveje n 
128, Virum . 

• ' 

illolle Alle 16 li. l ~UUBOHG Valb~, 2266 

Alt indenfor [-lobby 

Fabrikalion af Tilbehør og specielle Modeller 

Alt fremstilles paa vort moderne Værksted 

MODELBANE-tips 
De lige har l:1gt et nyt spor så 

løb altid sporet efter med en magnet 
for at !Jerne eventuelle res ter efter spor-
lægningen. EJiers kan del nemlig let ske, 
at disse s m åsty kker, søm o. lign. sætter 
sig på mngneter og ødelæguer disse. Ved 
2-skinnedrift og hvor motortru cken sid-
der meget tæl til sporet, kan småpartik-
ler forbinde to normnlt isolerede områ-
der og dnnne kortslutning_ 

LEJLIGHEDSTILBUD. 
For at give plads til bestilte udenlandske varer 

realiseres hele vort lager af brugte radio" og elek-
triske artikler m. m. m . samt en del nye parti• 
varer til uhørt billige priser. Vort 18. realisations-
katalog tllsendes i juli m å ned mod Indsendelse af 
1,00 i fri mærker. 
BERG RADIO & HOBBY - Guldsmedgade 40, Århus 

B11brilu11111011ce•· 
pris pr. 01d: ! ;-, orc (nlinin1um 2 kr.) . 
,\nnon ct'n niti væ re indleve ret Sl'nt•st d . 
10. i 111 :i nPden forud, for :ri kunne kom-
me med i næs te nr. 

12 fotos nf danske lokomotiver i pos t-
ponl'orm:1t og f11rsynel med l<'trniske 
data pi\ dansk, enl,!<·lsk og fransk . Sendes 
portofrit 1110d forud indl>et:ili11g nf kr. 
2,:iO til B. i\lerkel l'alsdorf, J<ongevejen 
128, Virum. 

iUiniat1ll'bahnen hind I købes . -
MB nyt, redaktionen Kongevej en 128, 
Virum. 

Har De noget De vil sælge? 
Så benyt vore r11brika11nonccr 
Det er jo netop de mennesker, 
som De ønsker nt få i tale, der 
læse r dette blad. 

Augusl-1111mmerel er i handelen 
ca. li. augusl. 

OBS! 
Indleveringsfristen er ændret ti-I den 

5. i m å neden (se nedenfor). 

REDAKTION: Kongevejen 128, Virum. 
Udgiver og a nsvarshavende redaktør : B . P a lsdort. 
I redaktionen : Ole Jaeger, Strandvej 265, Charlot-
tenlund, ORdrup 2164, og Ole Bra ndstrup Jensen, 
Fiskedamsgade 16, Ø .. ØBro 1390 x. 
Eftertryk kun tilladt med t ydelig klideanglveise. 
- Bladet udkommer med 12 numre om året. -
Ars-a bonnement 16 kr., udla nd 18 k r. Abonne-
ment k a n også tegnes direkte fra Kongevejen 128, 
Vlrurn. 

B ladet fo rhand les I løssalg af: 
KØBENHAVN: 

Hobby-Centralen, Mønte rgade 10, K. 
Hobby-Kælderen, Nansensgade 74, K. 
Ben t Palsdo rf, Holmens Kanal 32, K. 
K. E lmborg, Mølle All~ 16, Va lby. 
Model & Hobby, Løvstræde 2, K. 
Kiosken, Østerport Station, Ø. 

NYKØBING F.: 
Jesper Olsen , Slotsgade 37. 

ODENSE: 
Odense Hobby fo rre tning, Vestergade 89. 

VEJLE: 
»Teddy« Legetøj, Nørretorv. 

SKIVE: 
»Hobby«, T inggade 22, Skive . 

ARHUS: 
Be rg R adio & Hobby, Guldsmedgade 40. 
Legetøjsmagasinet, Frederiksgade 17. 

BIIØNDEIISLEV · 
Cenlrolkios ke n , Ai gnd e 8. 

SVERIGE: 
Wettergren & Kerbers Bokhandel AB. 
Vlistra Hamngatan 22 , G!lteborg C. 

NORGE: 
Narvesens Kloskkompanl , Postbox 125, Oslo. -
(Også abonnement ). 

ANNONCER: 1/1 side kr. 100,00 (bagside 125,00 
kr.), 1/2 side kr. 50,00, 1/4 side kr. 30,00, 1/8 side 
kr. 20,00. -,- Rubrikannoncer 15 øre pr. ord (mlnl-
mumstakst 2 kr.). Rubrikannoncer beta les ved be-
s tillingen. 
INDLEVE ll!l'\GSF HIST for nlle annoncer og ma-
11us kripler : Senes I d e n fi. i måneden forud. 

P. E LARSENS BOOTRYICKERI - (OLE LARSEN) KØBENHAVN I( 
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