
Desværre 
blev .Modellhahn -Streckenpliine" fra MIBA-Vorlag 
revet væk, og nyt oplag (dec. 7) kan først ventes 
ca. I. december d. å . 
Vi beder om Deres tå lmodighed så længe og sender 
de bestilte hefter, såsnart de fremkommer. 

I ventetiden 
kan vi anbefal e de 3 små hefter .Layout Plans" 
(fra Railway Modeller) til kr. 1,50 pr. stk. 

Speciale: Lilleralur om modeljernban er 

IINT PAlSDOR.f 
København K. Holmens Kanal 32 

BYen 5703 
åben : /(I. 10 - 17 

fredag 10 - 18 Postkonto 53761 

H O 12.w~.5si 
- det interessante italienske modelbaneblad - bringer 
i letfattelige artikler med gode illustrationer mange 
morsomme ideer for modelbyggeren. Bladet -- som 
udgives af »RI VAR OSS I<< , der fabrikerer elektriske 
tog i HO udkommer med 6 numre om året og er 

trykt på italiensk. 

Pris pr. nr. kr. 1.90 - årsabonnement kr. 12 00 
Ældre numre (1954 / 1. - 2. - 3. 4. - 5.) 

pr. stk. kr. 1.75 

Distribution: 

Modelbane-~, Virum. 



HOBBY CENTRALEN 
BYG \SELV DERES VOGNE 

i E.G.C. Byggesæt 
godsvogne litra Pa . .. kr. 1,65 
Qn, PFR, ZA, IKs ... .. kr. 2,20 
lvK ........... . ... . . . kr. 2,75 

KØR ER DE I SPOR HO 

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

-5t~ naturtro anlæg til rim elige priser. Vi 
så~r " det rigtig·e grund lag· for at byg-ge et 

/P har alt i s kinner, gods- og personvognP, 
lokom otiver, samt alle løsdele til skinne-

og vognbygning. 

=,.:,:.::.~ H C 
40 øre i frimærker 

M0NTERGADE 10. - København K. 
Byen 5714 x 

(Pro11i11snrdrer ekspederes 0111gåe11de) 

nr. 1340 

Det nye all-round d ies ellokomotiv 

af amerikansk type, for de amerikanske vogntyper. 

Loket benyttes dog nu og så meget her i Europa. 

Generalagen/ur : 

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

cloJ1.9-1

S EI.-Modeljernbaner 
F ø re 11 de da 11 ske k v a I i I e t s m æ r k e 

Long-syslem Lil sporskifter 
beslåmtle af magnellræk 
og <irPj elig lantern e med 
lys. Tegning til montering 
af sporskiftet medfølger. 

Pris ialt kr. 12,00. 

Lo.Jlf.9- Skotterupgade 5 - København 
Telefon Taga 2440 y - Taga 3158 u 

N. 

DEN MINDSTE! 

DEN KRAFTIGSTE! 

6-12 v. un iversalmotor 

ca. 8000 omdr. min. 

strømforbrug : 210 m A 

vægt: ca. 20 gr. 

En gros : 
BENT PALSDORF 

ELEKTROMOTOR 
med viklet anker 

kr. 17,50 
almindelig 

kr. 1-4,-40 
færdig motor 

kr. 26,00 

Bygge- og samlesæt m. tegning, 
som enhver fingernem model-
bygger kan samle og vikle. 
Se den hos Deres forhandler! 

fRIIS 
Holmens Kanal 32, København K. KØBENHAVN - BRØNSHØJ 



BUCO 
PICO 
HO 

RIVAROSSI 
Vi åbner en HO-specia lforrelning 

tirsdag- d. 11. oktober 

" FRITtDSBUTIK" Nygaardsvej 21 - RY. 9940 
(Sidevej fra Østerbrogade). 

Med det ny 
'!I '--' Jo-To-f/ex skinnemateriale i skala HO 

er, det ingen sag at bygge en mode/jernbane/ 
fi ' Også DE vil blive begejst1·et for denne uli:se nyhed 

Spørg eft er den hos Deres forhandler 
F~lj". & 1eb gros . : John Sv. Petersen, Orønnevej 270 - Virum. 

r,, J,• 

DO-Tilbehør: I 
Træer i fo qsk .Udførelse for Dekoration fra 0,•5 
Samlesæt: 
Bro m . Gelænder 25 cm . .. .. ....... ................ 2,•0 
- for Vf joverkørse l 125 cm . ····-···-·····-•,85 

Perron m. 2 Stø tte r og Tag ····-·-··············· 2.75 
m. S - - ···········-············· 3.75 

Buske, stor Pnkke·····•······················-·-·-······-·· 1,15 
Græs, Jord og Grus pr. Pose .. ···-···-···-· 0,75 
Blande t, gult, sort , blaa t og rødt ............... 0,•0 
Telefonmast e r ..... ..... .......... ....... 0,25 0,65 og 0,75 
Eng. Profilskinne Uern) ···············•···--······-1,00 

MODEL & HOBBY 
Løvstræde 2 (v. Købmagerg. Posthus) 

,:elf. By. 3010 • Postkonto 73521 

European Railways 
* * 

So. 5 (~Ppl. /okl., .5.5) er el specielt 
nummer med mange sider om 
danske jernbaner. (Pris 1,7.5 + 
porto). 
Eneforhandling: 

MODELBANE-ny /, Virum 

Model ane.~ 
Ti " s s /; ,. ir I ' r () r j I! ,. TI " Il li e" i a I I e .~ p n r l i i d d e " 

4 . årgang Oktober I 95 5 nr. 10 

MODELJERNBANEUDSTILLING 

I TEKNOLOGISK INSTITUT 

På et areal af 50 kvadratmeter udstiller 
17 modelbaneenthusiaster fra Flensborg 
Modeljernbaneklub et imponerende HO 
anlæg i Teknologisk Institut (Se annon-
cen andetsteds i bladet) . Udstillingen, som 
står under pr~tektion af Hans ~ongelige 
Højhed Prins Knud åbnes af arveprinsen 
lørdag den 8. oktober kl. 10. 

Men forud for dette er gået et langt for-
arbejde, ikke alene for udstillingen i Kø-
benhavn, men hele foretagendet startede 
blot i al beskedenhed med, at nogle unge 
mennesker mødtes en gang imellem for at 
køre med deres tog. Imidlertid udviklede 
det hele sig lidt efter lidt til det anlæg. 
der nu bliver at se og beundre på udstil-
lingen. Der er trukket 6.000 m ledning. 
placeret 3.000 bananstik og anlægget har 
en samlet sporlængde på 350 meter med 
52 sporskifter. 

Anlægget har to hovedstationer (Mit-
tenstadt og Schauenburg) til at fordele 
trafikken. Den ene har remiseanlæg for 

lokomotiver med drejeskive, kul-, sand- og 
vandanlæg, og tre motorvogne klarer tra-
fikken til · tre forstadsbanegårde. Blok-
srrækninger og signaler sørger for at alt 
afvikles gnidningsløst. Y deri igere to tog 
befarer højbane og undergrundsbane. Og-
så her er der automatisk togsikring. Og 
det er ikke blot de almindeligt kendte sig-
naler, der sikrer anlægget. Ligesom på 
rigtige baner anvendes både en- og to-
vingede armsignaler, fremskudte signaler. 
rangersignaler m. m. Automatisk styrede 
blinklysanlæg og bomme sikrer vejover-
skæringerne. Dette har en særlig betyd-
ning, da der naturligvis også kører trol-
leybusser i forstadstrafikken. End ikke en 
svævebane mangler på det store terrain. 
Når det tillige oplyses, at ialt 16 tog kører 
på anlægget, kan enhver sikkert forestille 
sig, at det drejer sig om en modelbane af 
format. 

Enhver forestilling indledes med, at en 
højttaler gengiver lyden fra en rigtig ha-

VORT FORSIDEBILLEDE 

viser denne gang en dansk eksprestogsmaskine litra P, som vi bringer. en nær-
mere omtale af inde i bladet i forbindelse med en artikel om bygnmgen af 
dette lokomotiv. 
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negård og i det følgende ser man lokomo• 
tivet fra remisen køre på drejeskive og 
dernæst henter en togstamme ude fra 
pladsen. Stammen bliver kørt til perron. 
og togmaskinen ruller frem og kobles til 
personvognene. Derefter gives der ·de rej -
sende besked over højttaleren ( stemmen 
tilhører stationsforstanderen i Sønderborg) 
og der gives kort efter afgangssignal. De-
mange tog kommer efterhånden alle i gang 
og lyset slukkes i salen. Man ser hele an-
lægget i banens egen belysning. Der tæn-
des lys i togene, i gadelamperne og i hu-
senes vinduer. 

Udstillingen kommer iøvrig t til at lig-
ge i skolernes efterårsferie, hvad der jo 
nok skal øge besøget, og der er pl aner om 
eventuelt at vise udstillingen i nogle af de 
stører provinsbyer. Banen er ikke til salg, 
men det kan godt lade sig gø, e at kopie-
re den, hvis man har den forn ødne plads 
- og kapital til rådighed . D et vil nem -
lig nok løbe op til en ca. I 50.000 kr. Men 
det er jo knapt så dyrt at komme ind og 
se på banen, og vi giver her vore læsere 
et par glim t af den. BP. 

l:iustrinyt 
JO-TO-FLEX hedder en ny fo rm for skin-
nemateriale til H0-ba ner. D et drejer sig om 
en speciel svell emåtte, der er g jort flexibel , 
ved at forbi ndelsen mellem de enkelte svel-
ler er fje rnet i den ene side. Skinnestrengen 
- den tidligere omta lte Jo-To profil skinnL 
i messing - er skud t ind i svellerT' åtten Oj! 
fa stholdt i denne af små fl ige, som er ud -
standset af måtten . Sporet kræver ingen 
ball ast, men naturligvis ka n man godt an-
vende ball ast, hvis man foretr ækker det. 
Det er selvfø lgelig i fo rste række et spor 
beregnet fo r selvbyggere, da det jo ikkt 
umiddelbart kan ti lslut tes et spor a f et af 
industri fab rik ate rne, lige med undt agelse af 
Rivarossis, der passer ud mærket sammen 
med den nye ski nne. D er findes endnu ikke 
sporskiftebyggesæt, men det er tanken, at 
det skal komme. Hvorn år kan dog endn u 
ik ke siges. Pr isen på dette nye spor -er til-
lige meget rimelig ( kr. 4,85 pr. m ) , og d_er 
er derfor ingen tv ivl om, at danske mo~el, 
bane-byggere her har fået et virkelig godt 
skinnem ateriale at arbejde med . BP. 

Obs.! 
Ved bestillinger af blade og hele 

a bonnem ente r bedes beløbet indbe-
talt på postkonto 350 56 samtidig 
med best illingen. - De sparer både 
po rto og tid . 

Eksoed it io nen af MB-nyt, 

Ko ngevejen 128, Virum . 
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Komm andoposten . 

Svævebanen. Der læsses ku l. 
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EN SKØNHED MED KRÆFTER 

Omkring århundredskiftet begyndte DSB-
at forbedre indretningen af personvognene 
betydeligt og tillige blev vognene større. 
Som følge heraf fik man også st0rre tog-
længder, hvilket betød, at man med de for-
hånden værende lokomotivstørrelser ofte 
blev nødt til at køre med forspand . Til-
med blev den tilladte maksimalhastighed i 
1904 forøget fra 90 km/t til 100 km/t. I 
1907 indførte man derfor P-maskinen, da-
tidens litra MY, konstrueret af daværende 
maskinchef Busse. Da man regnede med 
senere at kunne forøge maksimalhastighe-
den yderligere, konstruerede man maskinen 
med større drivhjul, således at den kunne 
køre 120 km/t med et forholdsvis lavt om-
drejningstal. 

Maskinen er et 2-B-1 4-cylindret-kom-
poundlokomotiv med de 2 højtrykscilindre 
mellem hoveddragerne og de 2 lavtryks-
cylindre udvendig. Højtryks-drivstængerne 
på det forreste, lavtryks-drivstængerne på 
det bageste af de to koblede hjulsæt. Da 
den første serie af maskinerne (901-919) 
havde vist sig for svage til større stignin-
ger, ændrede man disse sidste 14 (920-
933 ), således at de fik en adhæsionsvægt 
på 38 tons mod 33 tons for de førstes ved-
kommende. Senere har man dog også for-
øget adhæsionsvægten for de første, ved at 
ændre vægtfordelingen. 

Vi har valgt at bringe byggetegning og 
byggebeskrivelse til dette lokomotiv på 
grund af dets harmoniske ydre, som også 
har gjort lokomotivet kendt ud over Dan-
marks grænser. Desuden har det følgende 
modelmæssige fordele: 

1) Forholdsvis naturtro bevægelse af 
driv- og kobbelstænger selv under ret stor 
hastighed, på grund af de store drivhjul. 

( fortsættes side 198). 

DANSKE 3-AKSLEDE VOGNE 

En kortfattet oversigt over forskellige 
typer 3-akslede vogne ved DSB og privat-
banerne. 

Da jernbanene mellem København og 
Roskilde åbnede i 1947, rådede den over IS. 
personvogne. Disse vogne var treakslede. 
Akselkasserne var ophængt temmelig løst 
i nogle læderstropper, og der fandtes ikke 
nogen egentlig akselgaffel. (Jernbanemu-
seet har en model). Ved banens forlængel-
SP. til Korsør i 1856 anskaffedes yderligere 
24 vogne af denne slags samt 2 bagage-
vogne. Akselafstanden p:1 disse vogne va-
rierer fra 3,52 + 3, 52 m til 3,24 + 3,24 m. 
For bagavognenes vedkommende dog kun 
2,74+2,74 m. Ophængningen af aksellej-
erne på disse sidste 26 vogne var dog 
ganske almindelig med bladfjedre o.s.v. I 
1871 anskaffedes en treakslet kongevogn, 
bygegt af »Lauensteinsches Wagenbau-
Gesellschaft • l;-lamburg". Denne vogn 
havde i modsætning til alle de øvrige. 
længdedragere og pufferplanker af jern 
og tværdragere af træ. Akselafstanden var 
3,43 + 3,43. I 1879 anskaffedes der 3 ba-
gagevogne og indtil 1886 yderligere 19' 
vogne af denne type. Der er bygget vogne 
af denne type helt til 1917 og enkelte af 
af disse vogne kører endnu. (Se MB-nyt 
nr. 12/1954) . 

På de jydske og fynske baner holdt man 
sig til 2-akslede vogne og ved åbningen. 
af den sjællandske nordbane i 1863 an-
skaffedes også 2-akslede personvogne. 

Ved privatbanerne finder vi første gang: 
3-akslede vogne ved Gribskovbanen i 
1880. G.D.S. havde ved :lbningen i januar 
1880 2 stykker 3-akslede personvogne samt 
15 godsvogne med samme undervognskon-
struktion. Akslerne på disse vogne var an-

( fortsættes side 198). 
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NFJ - 3-akslet tid-
ligere motorvogn 
(knaldrød) å la 
DSB's MC. 
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«½ bogievogn« 
5æby ( 1953) . 

3-akslet personvogn 
f ra HFH J med åbne 
uoverdækk de ende-
perroner. 
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En skønhed med k:ræfter--
(fortsat fra side 196). 

2) Hele styringen er indvendig, hvad 
der simplificerer bygningen meget (kun 
tre stænger på hver side bevæger sig) . 

Lokomotivet har følgende data, der gæl-
der for sidste serie (920-933 ) . 

bygget af Schwartzkopff 1910 
drivhjulsdiameter 1984 mm 
cylinderdiameter højtryk 360 mrn 
cylinderdiameter højtryk 600 mm. 
slaglængde 640 mm 
kedeltryk 15 kg/cm2 
vægt tjenstfærdig 70 tons 
tender tjenstfærdig 48,4 tons 
vand 21 tons 
kul 5 tons. 

Som alle kæledægger har maskinen og-
så fået et kælenavn, idet den af DSB-folk. 
kaldes "Den højbenede". Denne betegnelse-
vit stå som overskrift på byggebeskrivelsen_ 
i de følgende numre af MB-nyt 

VL. 

Danske treakslede .vogne--
(fortsat tra side 196). 

bragte ligesom i en "enkeltakslet truck". 
og denne truck var anbragt drejelig under 
vognenden - den midterste placeret side-
forskydeligt 1.Jndcr v_ognen og styret ved 
hjælp af de to yderste ved hjælp af "øjer". 
som truckene var lænket sammen med. 
Dette arrangement tillod vognene et let 
løb igennem de stærke kurver, denne bane 
var forsynet med. Akselafstanden var på. 
personvognene 3 + 3 m og på godsvognene 
2 + 2 m. En enkelt af disse vogne kan end-
nu ses i Gilleleje. 

Af andre privatbaner, der bruger 3-
akslede vogne, skal nævnes Alborg Privat-
baner. Her finder man to typer : nemlig 
rejsegodsvogne med 2 almindelig OJ>-
hængte aksler under den ene ende af vog-
nen (med kedel for togopvarmning) og en 

almindelig aksel i den anden ende; samt 
vogne - både person- og rejsegodsvogne_. 
men med en "stiv" bogie under den ene 
ende. Rammen på denne "bogie" er i mod-
sætning til rammen på almindelige bogier 
helt fastsiddende, og kun selve aksellejer-
ne er affjedret med en almindelig bladfje-
der. Akselafstanden på førstnævnte type 
overstiger ikke ~.3+"-875 m. hvorimod 
der er personvogne med akselafst. 6,675 + 
0,875 m af sidste type. På samme bane 
- og forøvrigt på flere privatbaner 
(VVGJ og GDS) - findes en motor-
vognstype a la DSB's ME, med to aksler 
under forenden med den tunge motor. 
Lænkeaksler hedder dette arangement. 
TKVJ har en rejsegodsvogn med samme 
hjulstilling, og "NOVO"s maskinkølevogn 
er vel den nyeste vogn af denne konstruk-
tion (DSB - ZM 500401). Dens totale 
akselafstand er 9,00 m og afstanden mel-
lem de 2 tætsiddende aksler er 1,44 m. 
Der må ved disse aksler være noget side-
slør af hensyn til vognens(-nenes) gang i. 
kurver. I 1926 fik DSB 2 stykker 3-aksle-
de motorvogne MC 611--612 med en akse[ 
midt under vognen ( drivaksel for både 
forreste o.g ba,geste motor.). Disse to vog-
ne er udrangerede nu, men ØSJS har sta-
dig en lignende vogn i drift, og NFJ og 
HFHJ har hver en til personvogn omdan-
net vogn af denne type. HFHJ's er iøv-
rigt noget af det fineste, der er set med 
hensyn til indretning; men derom senere. 

Sidst er der DSB's litra CUK, hvor det 
midterste hjulsæt med leje og gaffel er 
forskydeligt mellem vangerne a la GDS. 

Af privatejede godsvogne findes ogsl 
nogle stykker 3-akslede, bl. a. nogle til 
transport af råsukker, og af specialvogne 
kører nogle gamle 3-akslede tendere fra 
Ks og Ds maskiner. Akselafstanden på 
disse sidstnævnte vogne er dog ikke sær-
lig stor. 
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DSB bagagevogn 
litra EF 6511. 
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A.HB - litra EB 58 
fotograferet i Alborg 
oktober 53. 

GDS nr. 101 , foto-
graferet i Hillerod 
1952. 
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G.D.S.s 3-AKSLEDE PERSONVOGN 

I vort augustnummer bragte vi en arti-
kel om Gribskovbanen. Her omtalte vi bl. 
a. de første vogne og lok, denne bane an-
skaffede sig, og blandt dem denne person-
vogn, der i sin opbygning er væsentlig for-
skellig fra andre 3-akslede vogne. Den ;!r 
forøvrigt også beskrevet i artiklen om :\· 
akslede vogne andet steds i dette nummer. 

Bygningen vil muligvis volde nogle vis,e 
kvaler, hvorfor vi vil gøre beskrivelsen no-
get fyldigere end sædvanlig .. 

Selve vognkassen laves i skala O af 2 
lag tynd plade (zink eller messing). I beg-
ge lag skæres vinduerne ud efter tegningen,. 
men i yderste lag desuden alle fyldninger-
ne. Derved opnår man at komme origina-
len så nær som muligt, idet der virkelig er 
fyldninger akkurat som i en gammel dør, 
både i sider og gavle. For at få siderne 
ens, lodder man dem sammen ved at kom-

me en smule tin på dem og opvarme dem 
over et gasblus eller lign. Så skæres hul -
lerne ud efter tegningen, hvorefter man 
skiller de 2 plader fra, der skal sidde 
yderst, og skærer fyldningerne ud i de an-
dre. Samme metode anvendes overfor gav-
lene. Når man skal lodde siderne sam- · 
r.1en, går man frem efter samme opskrift. 
eller man nøjes med at lodde langs kan-
terne. Husk at siderne bøjer indad for-
neden. Man må selvfølgelig bukke disse 
fø1 sammenlodningen. Arbejder man med 
zink skal man sørge for at rense lodde-
stederne grundigt efter hver lodning. 

Vognkassen loddes derefter sammen i 
hjørnerne, og bunden laves af 10 mm træ. 
der lægges ned i og fastgøres til kassen. 
Dette kan gøres ved at lodde 1 små vink-
ler indvendigt i kassen og derefter skrue 
bunden fast i disse. 

Taget, med det morsomme tagudhæn.i;, 
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høvles til af en træklods, eller man benyt-
ter en metalplade af 1- 1,5 mm's tykkelse. 
I sidste tilfælde får man et bedre udseen-
de ved tagudhængene i sider og gavle. Ta-
get skrues ned i bunden, med undersænke-
de skruer. 

Inden vi går i gang med undervognen. 
bemærker vi lige, at siderne går et lille 
.stykke ned under vangerne. Disse er pl 
-Originalen af træ ligesom pufferplankerne. 
I enden af kæderne er en krog, og de to, 
der er i samme vognende, er modsat vendt 
af hensyn til koblingen. 

Endeperronerne er meget simple. Der 
er ingen låger eller lign. kun et fladjerns-
rækværk, der går fra side til side. VeJ 
overgangen er der en kæde ti l afspærring. 
Man må formode at "ophold på perronen 
sker på de rejsendes eget ansvar". Trinene 
sidder meget ubekvemt, idet de er anbragt 
helt inde under vognen og derfor nærmest 
virker som "hønsestige". 

Nu skulle vognkassen være færdig, si 
vi går i gang med aksellejerne, der gør 
netop denne vogn så karakteristisk. De be-
står af to plader med en bladfjeder imel-
lem. Pladerne skæres ud af en tynd mes-
singplade og loddes sammen med 2 mm':t 
mellemrum. Derefter skæres de 6 aksel-
kasser ud af messing, og der files og skæ-
res ud i dem, så de kan gå i rillen i pla-
den. Der bores et 3,2-3,5 mm hul i hver. 
Man må nøjes med at lodde dem til pla-

-cerne, men det er fristende at lade fjedre-
ne: virke, hvad der er meget let, da man 
ikke får dem at se, hvorfor man er frit 
stillet overfor disses udseende. Som af-
.standsstykker anvendes små messingstæn-
ger. Nu er disse "een-akslede b0gier" fær-
dige til montering. 

Det vil være tiltalende at lave dem dreje-
lige som i virkeligheden, men vognen kom-
mer da ikke til at køre særligt godt i mo-
del. Da akselafstanden ikke er ret stor~ 

kan man skrue de to yderste sæt fast til 
vognbunden, med en lille klods imellem, 
s:i de holdes fri af vognbunden og van-
gerne. På forbilledet hviler vangerne p! 
bogierne ved et par slidplader og styres af 
en støtteklods ( se tegningen) . Midterste 
bogie skrues fast med en noget mindre af-
standsklods evt. slet ingen. Derved bli-
ver den hævet l-1 ½ mm o.ver <de andre, 
så den ikke bærer no.get. Endvidere bor"s 
hullerne i akselkasserne dybere og aflan-
gt, sålede!I at hjulene får et spillerum. 
hvorved de blot fø lger skinnerne og ikke 
hviler tungt på disse under kørslen, selv 
i kurver. - Hjulene er selvfølgelig eger-
hjul. 

Vinduerne laves lettest ved at (age en 
celluidstrimmel og male vi nduesramr.1ernc 
derpå. Den fastgøres til vognkassen med 
,,Scotch tape" el. lignende. 

Vi må endvidere fortælle Dem, at vi har 
fundet vognen som sommerhus i Tisvilde-
leje og målt den op der. Det er derfor ikke 
utænkeligt, at vi har "glemt '· noget ved 
den, noget der ikke findes på vognen idag .. 
Trods dette har vi ment, at det er så mor-
som en model, at vi ikke måtte gemme 
den hen. Dens originale farver kendes 
ikke1 udover at akselgaflerne var grå med 
staffering og pufferplanken sort . Selve 
vognkassen har haft en lys farve med mør-
kere fyldninger. Midterfeltet på siden har 
været malet ligesom fyldningerne. 

Vognen havde II. og III. klasse i hver 
siI1 ende. I gavlene sidder et rundt rødt 
glas (diametralt modsat). Det vides des-
værre ikke, hvad det har været beregnet 
til, men vi antager, det er en slags slutlan-
terne, så der kunne anbringes en lampe 
bag glasset. 

Skulle nogle af vore læsere være i be-
siddelse af flere oplysninger om vognen, 
vil vi meget gerne høre et par ord herom. 

Sv. J. - O.B.J. 
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PLAN 27: 
HER. VISES EN KOMBINE· 
RET PUNl:'..T TIL Pl.JNIGT 

MB-nyt 

BANE OG EN R.INGBANE ----
1 51\MME ANLÆG. 
DEN STOR.E STATION ',/f 
FUNGERER. SOM ENDE-
OG FOR.GR.ENINGSSTA-
TION, SÅLEDES AT HAN 
ALTI D KAN KØRE UD 
I CIR.K.LEN OG VENDE 
TILBAGE TIL DEN U· 
DEN RAN GER.ING. 
DE TO MIN DR.E STA-
TIONER LIGGER. BEG-
GE UDENFOR. RING--
BANEN. K.ØR.SEL PÅ 
DENNE KAN DER.FOR 
5/GE UDEN AT GENE -
R.ERE Tl2AFIK.EN PÅ 
DEM. 

/ 

MÅL: 2 x 4 METE R. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
'.lD :lO 40 50 r.o 70 80 CH. 
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·i. ARTIKEL 
(1. og 2. artikel stod henholdsvis i nr. S 

-0g 9/1955 ) . 
Vi beskrev forrige gang indendørsanlæg-

get med Terminus station, og vi fortsæt-
tc:1: denne gang med udendørsbanen og be-
der vore læsere se på sporplanen i septem--
lx:rnummeret (midtersiderne) . Som det 
fremgår af denne, deler banen sig allerede-
i yderste kælder i en enkeltsporet og en 
dobbeltsporet bane. Vi vil først følge den 
euk,eltsporede bane. - Sporet løber til at 
bt.gynde med parallelt med den dobbeltspo-
r-ede bane, -men drejer, efter at have pas-
seret gangbroen, mod syd. Her kommer 
først Bøgevang Jtation, der også er ende-
station for forbindelsesbanen til Ridgway-
over W exton. Fra Bøgevang stiger banen 
nu op til Bennersdorf station, og efter den-
ne går banen ....!.... stadig stigende - gennem 

.gran- og fyrreskov op til Ridgway station. 
Vi kører her ind på spor 3, og turen er fo-
reløbig slut. Enkelte tog kører dog af og 
til videre til W exton: 
' Vi vender nu tilbage til den dobbeltspo-

rede bane TERMINUS- MERKELBY -
RIDGW A Y. Her løber banen fra Termi-
nus til Merkelby station i vestlig-,østlig ret-
ning for derefter i en stor bue at stige op-
til Ridgway station. Bemærk, at banens 

højre og venstre spor på denne sidste-
strækning på halvvejen "bytter plads", ved 
.at sporene.krydser hinanden .ucle...af..niYeau. 

Der er gode køremuligheder på anlæg-
get, selvom udendørsbanen ik-ke kl-l-adcc 
større arrangementer. Det vil ses, at det 
er muligt at blive på udendørsbanen med 
nogle eller samtlige tog, hvis man ønsker 
det, idet der køres på ringlinjen RIDG-
WAY - WEXTON - BØGEVANG -
BENNERSDORF - RIDGWA Y eller 
-0mvendt. Denne enkeltsporede linje har en 
i forvejen foreskrevet kørselsretning pi de 
-enkelte spor på stationerne, og dette mu-
liggør en simplificering af sikringsanlægget 
(som ellers bliver kompliceret nok) . Hele 
signalsystemet og sikringsanlægget vil iøv-
rigt blive beskrevet i en senere artikel, lige-
som kørslen og køreplan også vil blive om• 
talt. 

Tilbage bliver at omtale S-banen, hvis 
bygning først for nylig er blevet plbe-
gyndt. Det drejer sig om en punkt-til-
punkt-bane, der udgår fra TERMINUS 
VEST, på tegningen betegnet "T.V.", lø-
Ler under selve Terminus station, hvor der 
laves holdeplads i form af en undergrundJ-
station ( .. CITY"). Herfra løber banen -
endnu kun enkeltsporet - videre rundt ag 
op i næste plan og stopper ved holdc;plad-
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sen "Højbanegade" (S-tog" -stationerne ~r 
ikke markeret på tegningen ) . Banen pa;-
Jt'rer dernæst Terminus station gennem 
spor 2 ( i modsat retning via spor 3) og 
ud i dobbeltsporet mod Merkelby. Næste 
stop bliver her "BROEN" umiddelbart 
udenfor yderste kælder, og sluttelig løber 
toget ind i spor 2 på Merkelby station. 
Dette spor !:>liver kun benyttet til S-tog. 
Strækningen bliver fuldst ændig elektrifi-
ceret med strømtilførsel gennem ophængte 
køretråde a la den københavnske S-bane, 
men det rullende materiel bliver ikke som 
denne banes, men kommer sandsynligvis til 
at bestå af "lyntogsagtige" to-vognstog, d. 
v. s. 2 bogievogne med fælles midterbogie. 
Kørespændingen bliver 12 volt jævnstrøm. 

Til slut vil vi denne gang lige nævne, 
at forespørgsler fra læserne vedrørende 
FRC's bane naturligvis er velkomne, og er 
de af almen interesse, vil De blive besva-
ret i en af de følgende artikler om banen. 

annonce 

Kender De 

»BP-tog« 

LÆSERNE SKRIVER 

BP. 

i Virum? 

.,Som ivrig læser vil jeg gerne gøre et 
par bemærkninger ti l artiklen "Tra fikpro-
blemer 11··. 

Man skelner mellem de to hovedtogar-
ter : personførende og ikke personførende. 
Under personførende tog er der 4 togarter : 
Lyntog, eksprestog, iltog og persontog. Un-
der ikke personførende tog er der: ilgods-
tog, godstog og postiltog. Med hensyn ti l 

trækkraft og vogne stiller det sig som 
følger: 

LYNTOG : 3 eller 4 vognslyntog eller 
personvognsmateriel med Mo eller Mo + 
Mk-Fk som trækkraft, sidstnævnte lyn-

EKSPRESTOG: Personvogne + evt. 
post og E-vogne med C, E, K, P, R. T, PR 
maskine eller MY, MO, MK-FK som 
trækkraft. 

IL TOG: Sammensættes som eksprestog, 
dog er den overvejende del af iltogene mo-
tortog. 

PERSONTOG: Her kan alle maskinty-
per, undtagen de udprægede godstogsloko-
motiver anvendes (altså ikke H, N og G ). 
Persontog medgives ofte foruden person, 
post og E-vogne godsvogne især ilgodsvog-
ne og andre hastervogne. 

GODSTOG: Alle maskintyper (undta-
gen motorvognene MO, HP, MQ, MR, 
MK-FK samt benzindrevne motorvogne) 
+ godsvogne og togførervogn. 

ILGODSTOG: Ilgodsvogne og andre 
hastervogne trukket af E, P, R, T, PR, D 
eller MY. I ilgodstog findes ofte post og 
E-vogne. 

POSTIL TOG: De få postiltog, der fin -
des, fremføres som regel af MO eller MK-
FK. 

På sidestrækningerne er de største 
damplokomotiver K, C og D, en S-ma-
skine kan ikke findes på en sidestrækning. 

IL TOGENE, som er en ganske ny tog-
art, er hurtigkørende persontog, som ad-
skiller sig fra eksprestogene ved, at der 
ikke kræves hurtigtogsbillet til dem, og 
ved at de kan befare strækninger, hvor 
den største tilladte hastighed er under 100 
km/t, d. v. at de også kan befare side-
strækninger. 

Med venlig hi lsen og tak for det ud-
mærkede bl ad. 

Po11/ S chåm p Hamen, 
Ringkøbing. 
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~ nptfra 
nær og fiærn 

FOR FRIM ÆRKESAM LERE 
For første gang i 29 år vil den årlige 

europæiske køreplanskonference blive af-
holdt i Tyskland. Det sker i Wiesbaden i 
dagene 5. til 15 .oktober, hvor europæiske 
jernbanefolk_ mødes for at samarbejde den 
internationale toggang. Begivenheden fej-
res af det vesttyske postvæsen med udsen-
delsen af et særfrimærke 20 pf. den 5. ok-
tober, og hvis motiv er et fri-gennemkør-
selssignal på baggrund af et stiliseret skin-
nenet. Farverne bliver rød og sort, og op-
laget 10 millioner. Pol-

2Jel nge 

SLUT MED 3. KLASSE 
Kl. 24 den 3. juni 1956 forsvinder de 

sidste 3. klasses jernbanevogne i Europa. 
Det er den endelige følge af en b;slut-

ning taget på den internationale jernbane-
konference i Neapel i 1953. De mange mo-
derne bekvemmeligheder, som stadig bli-
ver billigere, overflødiggør i stadig højere 
grad togpassagerdiskrimineringen, hvorfor 
samtligt europæiske statsbaner med tre 
klasser har besluttet fra det givne klokke-
slæt at indføre demokrati - over hele lin-
jen. ( Pol.-) 

Har De noget D e wll sælge? 
Sd benyt vore rubrikannoncer 
Det er jo netop de mennesker, 
som De ønsker at få i tale, der 
læser dette blad. 

0 

er hommel/ 

Standardsortiment 055 -
Pris kr. 0 ,60 

- Forlang del hos Deres forhandler 

Gebr. Faller -
Modelhuse i særklasse 

Ene agentur: 
D. PALSDOBF, København 
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H YVINGE-KARKKILA BANEN 

Cirka 70 km nordvest for Helsingfors 
ligger byen Karkkila. Den er vokset op 
omkring et jernstøberi Hogf ors Bmk, der er 
det storste jernstøberi i Norden og giver ar-
bejde til hele egnens befolkning. D a stats-
banen ikke løber gennem byen, byggede stø-
beriet i begyndelsen af 1900-tallet deres 
egen private sma lsporede jernbane med til-
slutning til nærmeste statsbanestation H y-
vinge, som ligger 50 km fra Karkkila . Ba-
nen blev færdig i 1911 og toges i brug 19l 2. 
Sporvidden er 750 mm og skinnernes 
længde er 6,40 m. 

Banen trafikeres af et kombineret gods-
og persontog to gange dagl ig i hver retning. 
Man råder over 4 lokomotiver, 3 person-
vogne og 103 godsvogne. Af de 4 lokomo-
tiver er det ene et lille motorlokomotiv, 
som er konstrueret af værkets egne inge-
niører. Dette lok anvendes fo r tiden til søn-
dagskørsel , hvor der ikke er tungt jerngods 
at transportere, og kun med personvogne. 
Endvidere findes et damplok på 14,5 ton og 
to damplokomotiver på hver 25 tons. D et 
er et af disse sidste, vi viser et billede af. 
D et mindre damplok fungerer som ranger-
lokomotiv mellem fabr iksområdet og sta-
tionen i Karkkila. 

år vi har valgt at fortælle lidt om 
denne finske bane, er det af flere grunde. 

B.AUCH Træ- og Legetøjsmagasin 

Finland og finske baner er sikkert for man-
ge læsere ret ukendte begreber, og vi vil 
netop gerne øge interessen for de nordiske 
lande hos vore danske læsere. Samtidig hå-
ber vi naturl igvis, at dette stof også inter-
esserer vore læsere i Norge, Sverige og Fin-
land. Som det eneste specialtidsskrift for 
modeljernbaner i Norden føler vi os også 
til en vis grad forpligtet hertil. Vi håber til 
gengæld også fra tid til anden at høre lidt 
fra vore læsere i disse lande, for eksempel 
ved at der ind.sendes småartikler og billeder 
af modeller eller af rigtige jernbaner. 

BP. 

I I I I I I 11 I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I 

LISTE over forkortelser an-
vendt i artiklen om 3-aks-
lede vogne. 
AHB = Aalborg-Hva lpsund Banen 
GDS = Gribskovbanens Drift Selskab 
VVGJ = Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane 
TKVJ = Troldhede-Kolding-Vejen Jern-

bane. 
NF J = ord fynske Jernbaner 
HFHJ = H illerød-Frederiksværk-Hunde-

sted Jernbane. 

TRIX EXPRESS 

Aabou levard 40 
København N 

NO ra 778 

MJUIKlJN, 

Ordrupvej 109 
Charlottenlund 
ORdrup 1932 
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25 tons dampl o-
komotiv på Hy-
vinge- Karkkila-
banen . 
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II. og III.kl.s 
personvogn på 
samme bane.Sta-
tionsbygningen 
ses i baggrun-
den. 

III.klasses pel'-
1 sonvogn også fra 
!samme bane . 
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Og endelig to af de 
Finske statsbaners lo-
komotiver. Først et 
tenderlokomotiv be-
regnet for lokaltra-
fik . 

Og her viser vi Dei:n 
et damplokomot,v 
beregnet for f jern-
trafikken. 
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Det lille motorloko-
motiv på Hyvinge-
Karkkila-banen. 

·•",,jf' 
.MXRK LI~ 

Besøger De Malmø? 
Så kig hen til os! 
Vi har all til 
Jliirklin 
Riv ar o s si og 
Fleischmann 

Tag med linie 3 fra centrum! 

SKOLGATAN 5, MALMØ 

Tlf. 20654 

Alt til Deres hobby på eet sted! 

Kieler-Brobyggesæt 
fås nu bl. a. i følgende forretninger : 
KØB ENHAVN: Hobby Centralen -
Hobbykæ lderen - Model & Hobby 
- Valby Hobbyforretning. 
AARHUS : Berg Radio & Hobby -
Tu ind Ting. 
RANDERS: Legetøjsbuset - Lege-
Løjsmessen . 
RØNNE : Simon Madsen. 

Preiser-F igurer 
fås nu bl. a. i følgende forretninger: 
KØ B EN HAVN : Hobbykæ lderen -
lllum - Magasin du Nord - Thorn-
l!reen - Valby Hobbyforretning. 
AARHUS: Berg Radio & Hobby. 
RA DERS: Flensborg Lager -
Legetøjsbusel - Legeløjsmessen . 

Generalagentur 
for Danmark & Island : 

Skandinavisk Hobby Industr i 
Aarhus 

De kan bestille de numre af 

Modelbane-~ 
som De mangler. 

1. årg. 1952 (1 -2-3-4) kr. 3,50 
2. årg. 1953 (12 nr.) kr. 12,00 
3. årg. 1954 (12 nr.) kr. 17,00 
1 års abonnement (12 nr.) kr. 18,00 

Sendes pr. efterkrav 
eller ved foru d indbetaling på 

pos/konto 350 56. 
- Husk porto -

Modelbane-~ 
Kongevejen 128 

Virum 



ODELJER NBANE 
Proleklor 

Hr111s kongelige Højhed , Ar11epri11s l<nuci C 
C 

Besøg Nord-Europas største modelbane. 
6.000 m ledning og 3.000 bananstik er 
anvendt til 60 m1 store anlæg, der for 
modelbanefolk vil blive en idekilde af 
format. 
Alle de førende danske og udenlandske 
modelbanefabrikker viser på egne stands 
deres sidste nyheder. 
Entre: Voksne 2.- kr., børn u. 14 år 1,-. 
På åbningsdagen fra kl. 12 - 22, derefter 
daglig fra kl. 10- 22. 

-r-
r--z 
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TEKNOLOGISK 
INSTITUT 

(skråt overfor Sh ell -Huse t) 

8.-23 . OKT. 

IiLlJUitfflDDELELSER. 
Modeljernbaneklubben »HO« 
Nordkærvej 1 - Hvidovre, Valby. 
1 å 2 medlemmer kan optages. 
RY 59 42 v eller 30 06 31 

Jydsk Mode1-Jernbane Klub, Aarhus. 
Formand: Lokof'h. H. F. Jensen, Mar-

slrandsgade 23, Aarhus. 
Næstform.: Anlægsgartner M. W. Niel-

sen, St. Blicbersvej 67 a, Aahyhøj. 
Kasserer : Chauffør R. Mikkelsen, Her-

redsvej 24, Hasle. 
Anlæg i spor O på Aarhus H. 

Nye a/clive og passive m edlemmer op/ages 
Dea 3. oktober 1955 fylder J. M. J. K. 

10 å r. Oplysninger om arrangementet i 
anledning af jubilæet er tilsendt med-
lemmerne i klubbladet »Tog 60«, 

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

Elektrisk tog spor 0. 2 svejtsiske HAG 
mo torvogne, 15 vogne, både person- og 
gods, saml 6 sporskifter, 1 kryds og ca . 
40 skinner 111. m. sælges for ialt kun 
400 kr. - E. Vog 11se11 , li. Værløse. 

lla.1· D e noget D e , ·il sælge ? 
Så benyt ,,nre rubrikannoncer 
Oet er jo netop de mennesker, 
som De ønsker nt få i tale, der 
læser delle bind. 

12 fotos af dansl,e lol,omotlver I postkortformat 
og forsy net med tekniske da ta på. dansk, engelsk 
og fra nsk . Sendes portofrit mod forud lndbeta· 
llng a f kr. 2,50 li! : B . Merkel P a lsdorf, Konge• 
vejen 12 1 Virum. 

Sc.e~Y,- landsskabsso rti ment 
passer for enhver modeljernbane 
der er både birke-, frugt- og alminde-
lige løvtræer I flere størrelser - og 
de nye »græsplæner«. 

Pr. ark ler. 1,20. 

Tidsskrift for jernbaner I a lle spo rvidde r 

REDAKTION: Kongevejen 128, Virum. 
Udgiver og ansvarshavende redaktør: B . Palsdorf. 
Medarbejdere: Ole Brandstrup Jensen og Verner 
Larsen. 
Eftertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse. 
- Bladet udkommer med 12 numre om Aret. -
Arsabonnement 18 kr., udland 20 kr. Abonnement 
kan også. tegnes direkte fra Kongevejen 128, Virum. 

-0-
Bladet forhandles af blad- og jernbanekiosker, 

samt: 
KØBENHAVN: 

Boghallen, Politikens H us, R!ldhuspladsen, V. 
Bauch, Aboulevarden 40, N. 
Valby Hobbyforretning, Mølleall6 16, Valby. 
Hobby-Centralen, Møntergade 10, K . 
Hobby-Hjørnet, Fredensgade 11, N. 
Hobby-Kælderen, Nansensgade 74 , K . 
Kiosken, Østerport Station, 0. 
Model & Hobby, Løvstræde 2 , K. 
Bent Palsdorf, Holmens Kanal 32, K. 
Thorngreen ",!,, Vimmelskaftet 46--48, K. 
Hovedbanegå.rdens Bla dkiosk. 
Frltldsbutlk, N ygårdsvej 21, 0 . 

ALBORG: 
Alborg Hobby Service, Vesterbro 43. 

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

NYKØBING F.: 
Østerbros Boghandel, Østerbro. 

ODENSE: 
Odense Hobbyforretning, Vestergade 811. 

SKIVE : 
>Hobby«, Tinggade 22. 

VEJLE: 
>Teddy«, Legetøj, Nørretorv. 

-<>-
ENGLAND: 

Robert Spark (>E uropean Rallways«) 
15 St. Stephen 's House, Westmlnster. 
London , S.W. 1. 

FINLAND: 
U·B Hagelln, Auroragt. 11 B 24 , Helsingfors. 

ITALIEN: 
>HO-Rlvarosslc, Como. 

NORGE: 
Narvesens Kloskkompanl, Postbox 1211, Oslo. 

SVERIGE: 
Model-Craft , Skolgatan 5, Malmø. 
Wettergren & Kerbers Bokbandel AB, 
Vllstra Hamngatan 22, Gllteborg C. 

-<>-
ANNONCER : VI hjælper Dem gerne med opsætnin-
gen af Deres annonce I MB-nyt og giver Dem tilbud 
uden forbindende {tlf. BY 11703, alle hverdage undt. 
tirsdag). Rubrika nnoncer betales ved bestillingen 
og koster 15 øre pr. ord (mlnlmumstakBt 2 kr.). 

-<>-
INDLEVERINGSFRIST for alle annoncer og ma-
nuskripter: Senest den li. I måneden. 

MEDLEM AF. ffl-~ 
FO RENIN GEN AF DANSKE 
UGEBLA DE, F AGBLA 0 Eoo TI OSSKRI FTE R 

P. E. LARSENS BOOTRYUERI (OLE LARSEN) KØBENHAVN It 
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