
Fine udsalgstilbud i udenlandske blade I 
(Norma/pris i parantes) 

Miniaturbahnen. Alle hefter fra 1958, 59 og 60 udsælges til kr. 3,00 
stk. (3,75). Hefter fra 1961 og 62 koster kr. 3,75 stk. 

European Railways. Hefter fra årgangene 1955, 56, 57, 58 og 59 
(6 numre pr. årgang) udsælges til kr. 1,00 stk. (1,75). Hefter i årgang 
1960 og 61 koster kr. 3,75 stk. 

Meccano Magazine. Hefter fra 1961 og tidligere udsælges til kr. 
0,50 stk. (0,95). 

HO-Rivarossi. Hefter fra 1960 og tidligere udsælges til kr. 0,75 
stk. (2,00). 6 numre i hver årgang. 

--*--
The line that Jack built. En morsom lille beretning med fotos fra en 
miniaturejernbane i England med rigtig jernbanedrift. kr. 2,00. 

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 angiver årsabonnement) 

Minialurbahnen kr. 3,75 (16 nr. kr. 60,00), Model Railways News kr. 2,75 (12 nr. kr. 28,50) 
Meccano Magazine kr. 1,00 (12 nr. kr. 12,00), HO-Rivarossi kr. 2,00 (6 nr. kr. 12,00) 
European Railways kr. 3,75 (4 nr. kr. 15,00), Model Engineer kr. 1,40 (52 nr. kr. 65,00) 

Prøvesending al ovennævnte tidsskrifter sendes portofrit for kun kr. 10,00 ved 
forudbetaling. (Efterkrav 1 kr. ekstra). 

OBS! Ferielukning 1. - 25. juni 1962 

POSTBOX 184, KØBENHAVN K. 
BENT PALSDQRF POSTGIRO 35056, TLF.8Yen5703 

TELEFONORDRER MODTAGES HELE DØGNET 

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

fra 

LONG 

SHELL 
BP 
ESSO 
GULF 
CAL TEX 

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

0 BS! Skinner leveres ikke mere 

Gladsaxe Møllevej 23, Søborg, Tlf. 69 07 22 

JOTOFLEX ~ 
ha r DE brug for hele året 

• • • • • • • • • • • • 
Massive messingskinnestrenge kr. 1,30 pr. m. 
JOTOFLEX llexibel skinne (2 sk.) kr. 4,7 5 
JOTOFLEX llexibel punklskinne kr. b, 00 
løsdele lil sporskille (h. elv.) kr. 9,85 

SPØRG EFTER DET HOS DERES FORHANDLER 

En gros: 

JOACHIM RØNNOWSVEJ 1 b, VIRUM 

SÆRTILBUD! 
• 60 hefter MB-NYT • • for kun 43 kr.!! 
• 6 fra 1954, samt de komplette 
• årgange 1955, 1956, 1957, 1958 
• og 1959. 
• Tilbudet gælder kun til 1. 8 . 62 
Ved beslilling direkle lil MB-NYT , Postbox 184, Kbh . K 
De sparer porlo ved indbetaling 
på giro 35056 

EUROPEAN RAILWAYS 
v. Robert Spark, London 

Dette blad giver sine læsere en dobbelt glæde i form 
al gode billeder og aktuelle artikler om europæiske 
jernbaner i stort og småt. 

Årsabonnement : 15 kr. (4 nr ) løs nr. 3,75 kr. 
Distribution : 

MODELBANE-nyt , Postbox 184, Kbh . K 

EN AF ÅRETS MANGE ME SSENYHEDER! 

...... 
I' odel a! DR ' s skinne bus 

ID M- TR A NSF0R MA T0RER 
Terrasserne 17 - Brønshø j 

Kvalite ts t r ansfor mat orer med 24 mdr. 1 s garant i 

Type 1 S 50 watt t il Marklin 
i ndbygget st ilJ. epu l t t il 6 
f unkt i oner . 
Type 4 S st i llepul t 12 funk-
tioner • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Type 1 S 50w kr . 72.-
2 J 50w - 81.-
3 J 20w - 65 .-

4 S 2x50w - 138.-................................. 
Miniracertransformatoren Type J J 
20 watt 12 volt jævn , 2 arnp . 
i ndbygget selen- aluminiumensret t er 



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

København & ome gn 
Ba gsværd 
Ballerup 
Bernst orffsv ej 
Brøn d byøste r 
Buddinge 
Charl o tten lund 
Dy b b ø lsbro e n 
Enghave 
Frederiksberg 
Fuglebakken 
Gent ofte 
Gl ostrup 
Havnegade 49 
Helleru p 
Herlev 
Holte 
Hus um 
Hvidovre 
I slev 
Jægers bor g 
Klamp enborg 
Kbhvn . Lygten 
Langgade 
Lyngb y 
Lyngbyve j Ø. 
Nordhavn 
Nærum 
Nørreb r o 
Ordrup 
P. Bangs v e j 
Sk ods borg 
Sk ovlunde 
Sor g e nfri 
Springfor b i 
Svane møll e n 
Valby 
Vanløs e 
V·e d bæk 
Virum 
Øvrige Sjæl l and 
Allerød 
Birkerød 
Dal.mo se 
Espergærde 
Farum 
Freden sbor g 
Frederikssund 
Gedser 
Halsskov 
Hasle v 
Hedehu sen e 
Helsingør 

Hillerød 
Holbæk 
Humlebæk 
Høng 
J yderup 
Kalundborg 
Korsør 
Køge 
Nivaa 
Nykø b ing F . 
Næstved 
Ringsted 
Roskilde 
Rungsted Kyst 
Slagelse 
Slagelse r u tebil 
Snekkers ten 
Sorø 
Taastrup 
Tø l løse 
Vor d i n gb org 

Æl'.:!! 
Assen s 
Faaborg 
Gelste(j. 
Knudshoved 
Middelfart 
Nyborg 
Odense H 
Svendborg 
Sve n d borg r u tebil 
Ko lby Kaas 
Jyl land 
Aab enraa 
Aalborg 
Aalestru p 
Aarhus Havn 
Aarhu s H . 
Aarhus Ø. 
Aars 
Bjerringbro 
Bramminge 
Brande 
Brønderslev 
Brøru p 
Esbjerg 
Fredericia 
Frederikshavn 
Graasten 
Gren aa 
Grin dsted 
Haderslev 
Hadsten 
Hernin g 
H j ørrin g 
Hobro 
Ho lstebro 
Horsens 

Hurup Thy 
Kolding 
Kolding rutebil 
Krusaa rutebil 
Kølvraa 
Langaa 
Lunderskov 
Løgstør 
Nykøbing Mors 
Padborg 
Randers 
Ribe 
Ringkøbing 
Ryomgaard 
Rødekro 
Rødkjærsbro 
Silke borg 
Skanderborg 
Skjern 
Skive 
Skærbæk 
Skørping 
Struer 
Sønderborg B 
Søn derborg H 
Thisted 
Tinglev 
Tønder H 
Tønder Øst 
Vamdrup 
Varde 
Vejen 
Vejle H 
Viborg 
Vojens 
Ølgod 
Endv . i følgende 
ki o sker : 
Hinrichsen , Ringsted 
J . B . Hansen, Set . 
Olsg . 6, Roskilde 
V . S onne, Rønne 
Faurtoft , Odense 
P . Nørgaard , 
Aalborg 
"Adam" Fredericia. 
"Telegramkiosken" , 
Fredericia . 
11 West - end" 1 

Fredericia . 
"Nørreports Kiosk ", 
Holstebro. 
Måske har i kke alle oven-
nævnt e ki os ker bladet i 
f ornødent omflll!g, men vi 
a nbefal er Dem da a t bestil-
l e det gennem en a f disse 
kiosker. 

MODELBANENYT 
DET 
SKAND INAVISKE 
MODELBANEBLAD 

11. ÅRGANG 
Marts-April 1962 

TIDSSKRIFT FOR 
JERNBANER I 

ALLE SPORVIDDER 

SKIVE-VESTSALLING JERNBANE 

Den gamle Skive Jf. SVJ's remise og til højre i bil ledet privatbanens 
spor 1 og 2 . 

Ved indvielsen den 2/2 . 1962 stod 
der megen blæst om Skive ny stati on . 
Det vil der rent b ogstaveligt også 
gøre fremover. Ihvertfald til be -
voksningen giver læ. Imidlertid er 
denne ulempe kun lidet vægtig i hel -
heden . Bygningen med tilbehør var 
virkelig værd at vente på . 

I et lille hjørne af stationen 
har SVJ sin enklave, og var den 
lille på den gamle stati on, hvor 
der dog hørte en remise med, så er 
den endnu mindre her ; k un et per -
ronspor samt en drejeskive, der er 
kilet ind i støttemuren . 
VORT FORSIDEBILLEDE (FRONT COVER)-

De 2 Sallin g - ban er, der f orhen 
kun havde fælles spor Skive H -
Skive Nord, må nu enes om ialt ca. 
J km, thi i denne afstand fra Skive 
H ligger det fjernbetjente - under 
sneforhold gas opvarmede - sporskif-
t~, der er delingspunktet . Her , 
umiddelbart syd for Skive Nords 
perroner mødes b anerne, og her står 
iøvrigt også Skive H's indkørsels -
s1gnal (J km fra stati onen). 

Vi er nu på SVJ's e·get spor, o g 
lad o s blive der og høre lidt om 
en af de baner, der n ok f or de fle-
ste læsere er lidet ke nd t . 

viser SJ's skinnebustog BORNHOLMSFILEN på Malme C. station. 
shows tbe r a ilcar BORNHOUISPILEN at Malme C. station, Sweden. 

Foto: Sv . Å. Petersen . 



SpøHru p. 

12111 
F"'d Hi 

Gl. S~ive Nord . 

'971 
SVJ 

Sl<ive-Ve.stsa li i ng 
Je-rnbor1e. 

Trods sin lidenhed - 26,6 km -
er SVJ en særdeles aktiv og livs-
kraftig bane, der ligesom stadig 
har bevaret sin stilling som hoved-
forbindelsen til Vestsalling; her-
til medvirker måske, at såvel rute-
bil s om lastbilruter i nogen grad 
drives af banen. 

Skive - Vestsalling jernbane er 
født den 11/12.1924 og hører såle-
des til den unge generation af ba-
ner. Den havde da også motordriften 
med helt fra starten, som det frem-
går af hosstående tabel, der viser 
nogle tal fra banens virke, deri-
blandt også forholdet mellem antal 
kørte damp- henholdsvis motorkilo-
meter. 

År Km. damp Km. motor Antal Drift-
personale resultat 

1925 69.800 43.100 23 + 11. 705 
1935 11.500 106.200 19 + 16.449 
1945 13.600 42 . 700 21 + 5. 812 
1955 53 163,300 21 +124. 532 

$-1q1,1, _ 

Antal aks-
ler pr. tog 

6,2 
4,8 
8,3 
4,7 

Herunder ses SVJ's 
drejeskive på den 
nye Skive H stati-
on . 

Banens gamle veltjente Ml er sta-
dig intakt, og den - derforlængst 
har fået centralbu:fferne erstattet 
af almindeligt koblingssystem -

kører endnu lejlighedsvis godstog. 
Disse fremføres dog som oftest af 
M2, den 2-kobl~de motorvogn, der 
i J-akslet udgaver kørte på VVGJ. 

28 MB-NYT 

Banen har et 
omfattende 
værksteds-
og remise-
anlæg i 
Spøttrup. 

M l ("Karo-
line") i 
Spøttr ,::v 

196:2 

Det daglige godstog på 
Balling station. Forrest 
nr . 2, derefter G 40, 
sidst L 66 . 

29 



For 5 . 000 kr . erhvervedes denne 
vogn til SVJ, der fjernede den 
ene foraksel, så udseendet blev 
ændret til en 2-akslet vogn med 
stor akselafstand (tara VVGJ 
l8.84o ' kg , akselafstand 5,4 + 
1,8 m). Ml har iøvrigt i n ogen tid 
været ude af drift formedelst de-
fekt mellemgear. Reserved~le er 
selvsagt en sjældenhed. DJK kunne 
måske her finde en værdig repræsen-
tant fra motordriftens barndom. 
Så meget mere som påhængsvogn B.l, 
der henstår intakt i Spøttrup, 
lige ledes er en ægte repræsentant, 
deriøvrigt også havd e central-
kobling. Mens vi er ved motorsi-
den, skal også nævnes M5 fra 1928, 
der har 180 hk Frichs benzinmot or . 
Denne vogn har gods- og postrum, 
der vejer 42 tog har lænkeaksler. 
Den er ligeledes stadig intakt. 

M6, en virkelig præsentabel pri-
vatbaneudgave med 4 aksler, 68 
pladser og vognvægt 42 t, var ved 
anskaffelsen i 19)4 forsynet med 
en 250 hk B & W motor . Vognen blev 
i 1948 solgt til ETJ for 9 0 . 000 kr. 
excl. motor . Idag har den på sidst -
nævnte bane nr. MJ. 

Dampsiden kan kun udvise een ty-
pe, men til gengæld en særdeles 
y~edygtig omend lille maskine . Der 
blev anskaffet J stk. fra Henschel 

i 1924 (nr . 2o27J-75). Egenvægt 
J o ,7 t , drivhjulsdiameter 1190 mm. 
I lighed med f . eks . visse VLTJ-
maskiner havde disse "bagdør" og 
overgangsbro til den efterfølgende 
vogn . Sparsommeligheden var alle-
rede da o pfunden . 

Lok nr . J blev udrangeret i 1952, 
og nr . 2 ophugget i Silkeborg 1958. 
Nr . ler stadig køreklar. 

Banens "materielle" side udvist e 
iøvrigt, da selskabet var p å sit 
højdepunkt i )o'erne følgende vogn-
antal: 

E 2 o (rejsegods, post og Jo pl), 
F J o (rejsegods og 4o pl) Bl 
(25 pl), D 9-12 (a 56 pl), G 4o 
(rejsegods), li 45 (bænkevogn 45 
pl), 2o lukkede litra L h . h.v. 
LK samt 17 åbne litra AL h.h.v. 
A 16. 

Heraf er pr. 1/2 . 1962 kun tilbage 
Bl, G 4o, H 45, AL So og 82 samt 
et antal L-vogne, og resultatet er 
da også , at der f . eks. i 1960 hos 
DSB lejedes 15 stk. ballastvogne i 
ca. lo dage. Rational isering har 
me get på samvittigheden . 

Det kan måske også være interes-
sant at notere, at de store "roe-
år" 1957· og 1958 henhold s vis betød, 
at der læssedes lo4 h.h.v. 69 vogne 
på den heromhandle de bane. 

Henschel & Sohn, Cassel. 

Fabriksfoto 
af SVJ ' s 
l ok . nr. 2 

MB-NYT 

En lille morsom detaille ved banen 
er trinbrættet "Betryk" nær Spøtt -
rup . Navnet var i sin tid uofficielt 
og efter sigende netop dækkende den 
tilstand, hvori den stedlige befolk-
ning rent økonomi•sk befandt sig . 
Navnet er nu så fastslået, at sted-
navneudvalget formentlig har god-
kendt det. 

Mon dette ikke er en fuldgyldig 
introduktion af denne stilfærdige 
bane. De skulle v e d lejlighed besøge 
den; personalet er netop så venligt 
og imødekommende, som det er sær-
kendet f or en nær tilknytning mel-
lem bane og egn . Selv om der forud 
for banens anlæggelse selvsagt gik 
en forhistorie, der rummede bl.a. 
planer om andre linieføringer, ja, 
sågar om en elektrisk bane, må man 

e r det fi rma , son vi fo rtsætter 
vo r reportaQe f r a Nurnbe r gmessen 
med. Selvom det he rh jemme er fo r-
holdsvis ukendt , har det dog alle -
r ede eksis te ret nogle år oq over 
disse linier vises f irma ets model 
af det vesttyske TEE- tog, me n mo -
d ellen er knapt nok færdig endnu, 
så vi skal ikke vente at se den 
på markedet lige med det samme . 

H.A. MO 

figu rerer jo også på de nne og ø -
verst på næste si de , idet vi her 
på siden ser den fremragende mo -
tortruck og på næste, T 2o1, en 

1962 

vist erkende, at det , der blev re-
sultatet af planerne , det vi s er 
idag , var en heldig løsning . 

På sine oprindelige 24 , )9 kg skin-
ner vil banens tog kunne køre uden 
at større sporarbejder bliver for-
nødne . 

Efter 19)6-betænkningen, hvor ba-
nen var placeret i gruppe 4 (sidste 
gruppe), blev r esultatet i 1954-
betænkninge n et avancement til den-
neb gruppe 2 (me llemgruppen), og 
skal man ikke tage dette som et 
godt tegn også fremover for en lil-
l e folkelig bane, der i sine t og 
aldrig har ejet l . klasse? 

Man kan ogs å sige det på den måde, 
at alt er første klasses I 

HAMO 

model af en sporvogn fra Darmstadt 
å r qano. 1897: Denne de.il iQe model 
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HAMO 

vil meqet snart være 
også i byggesæt , 

V/iU- PE 

handelen og 

havde fle r e goJe ting, hvoraf 
dog ikke alt kan betegne s som e-
gentlige nyhede r, Vi ser øve rst 
på de nne side et rart lille som-

32 

merhus og de r næst den efterhånden 
virkelig vel l ykkede skærvefabrik 
og nede r st på side 32 CAFE HOSE, 
hvor man kan s kyl l e støvet bort 
f r a halsen efter besøget på -~h"r -
ve.fabri kken . En nydelig lille 
l andsbykirke og forskelli ge huse , 
heriblandt et ga r tner i, skal også 
nævnes oa ikke mindst den øve rst 
på s i de j3 viste hygqel i qe iille 
landsta t i on EBELSBACH, som blandt 
andet på grund af sit ri nqe om-
fang sikkert vtl kunne anvendes 
på mangt et anlæa . 

MB-NYT 

Vau-Pe 

Den hyggelige lille 
landstation ved navn 
EBELSBACH -

P2EI SEJ/ 

havde en r~~ ke inte ressante ny -
heder , lworaf pr1 si r e 53 ses e--: 
ove r orden tlio fint ui'.fDrt bynqe -
li: ran , de r a( .finae rne mT'! C fol k rr..å-
ske endda kan yde rli ae r e nekan ise-
r es oq automatise res, samt fo r s ke}. 
li a t udstyr tilhøre nde en bygge -
pl ads . I tråd he rmed ka n nævnes 
d e ko"me nde f igurer fr a " fo r skel -
li 9e e r hverv", mede ns de nye " gam-
le" fin ur e r fra 1860 ' erne , s om i -
cvri qt passer fo rtrinligt t i l rie t 
a." '!'.'IX nrlsendte nE? A rJLF:? , e r a:" 
e '1 he l t anden be sk,zf fenhed oa Pi rit 
fors kelli n herfra in •n e r rle na'1oe 
f i r1U r e r, 11o nne - . r • .;;, , SO"! ti lsam-
rre'1 mll iagør o_rst illinae n af ta r-
lea ue r f ra rlen n.-e ri~anske borae r-

1962 

kria mellem no rd- ag sydstaterne 
,(se s i de 34 nede rst ) . 

Pvo r Ziva atioe opstillinper, de r 
k!!n laves r.? erl Preiser-.fiqurer (og 
Fn. lle r-h!ise) vise r bl . a . billede t 
øve rst si ~e 31, on vi har manae 
.fle r e billeder, som k unne vise den 
als idiqhe rt , som Preiser læaner .far 
dane n, men vi nød sa aes desværre 
til at nøjes med d isse udpluk. 

e r e '1 dnu r et ukendt he r i lan -

33 



( 'llrnber~me ssen forts ætter si de 44 ) 

64 

Paul M. Preiser 

har sendt os disse livagtige op-
stillinger (og DlB!!Ee flere), men 
de utallige enkeltheder, som et-
hvert af billederne frembyder, 
vil bedre end mange 01·d overbe-
vise vore læsere om, at viber 
står overfor en enestående ind-
levelseseTne. 

MB-NYT 

P-maskinen 
I denne tid forsvinder de sidst~ 

af DSB's stolte og hurtige P maski-
ner. Disse maskiner har siden 1907 
været DSB's hurtigste og smukkeste 
l ok o. I over 4o år har de kørt de 
hurtigste tog; i dag er de næsten 
ikke til at finde i DSB ' s rækker . 
Der er kun 6 ltr . P tilbage af 
ialt JJ stk. Det skal dog nævnes , 
at J stk . Jtr. Pr . endnu er i drift. 
De 6 P maskiner er alle på Sjælland , 
hvor de hovedsageligt benyttes s om 
reserve . Vi skal d o g ikke længere 
tilbage end til 1957, da togene : 
9, 2o, 2J, 2J2, Jool, 2ool , mfl . 
blev kørt af ltr . P. 

Lad os dvæle lidt ved P maskinens 
tilblivelse . Omkring århundredskif -
tet blev der bygget tre typer per -
sontogslok nemlig ltr . A, C, K. 
Disse maskiner viste sig at være 
fortrinlige, men fælles for dem al-
le var, at de ikke egnede sig for 
hastigheder over loo kmt . Dette 
passede også godt til f orholdene , 
da højst tilladte hastighed den -

gang v ar l oo kmt . Der var d og ud-
sigt til, at grænsen skulle sættes 
o p inden f or de nærmeste år . Dette, 
i sammenhæng med at t ogene blev 
større, gav ~tødet til, at maskin-
chef Otto Busse k onstruered e P ma-
skinen . Ved dette loko kom Otto 
Busses skønhedssans og tekniske 
kunnen til fuld udf oldelse . P ma -
skin en regnes i de fleste kredse 
for den smukkeste maskine DSB har 
haft . Den første serie P maskiner 
blev bygget i l9o 7-l9o9 af Hannove r -
che Machinenbau Aet . Ges ., Hannover. 
(Linden), og fik nr. 9 01-919 . Ma-
skinerne var 2 - B- l koblede c ompound -
maskiner og fik for første series 
vedkommende følgende data: Driv-
hjuls diameter 1984 mm cyl . htr . 
J4 o x 60 0 mm. lavtr . 570 x 60 0 mm . 
kedeltryk 15 ato. overheder system 
Schmidt, adhæsi onsvægt JJ t ons, se -
nere f orøget ved ændring af vægt-
f ordelingen . Lokomotivets tjenst -
færdige vægt : 69 tons, tend er 
tjenstfærdig vægt : 5o,4 t ons . Mak-
simalhastighed 120 kmt . Højtrykcy-
lin drene anbragt imellem h oveddra-
gerne og driver på f orreste driv -
hj u lssæt . Lavtrykcyl . er anbragt 

P 916 i Nykøbing F 1959 , foto M. Gruelund. 
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udvendig, og driver bageste driv-
hjulssæt . Styringen, som er en Heu-
singer styrin g , er anbragt imellem 
hoveddragerne. Da imidl e rtid ma-
skin erne af den først e serie viste 
sig f or svage til de st ore stignin-
ger i Jylland, ændre de man den sid-
ste serie 920 -933 , så maskinerne 
fik følgende data : Drivhjul sdia-
meter 1984 mm, htr. cyl. 360 x 
6 00 mm, l a vtr . cyl . 6 00 x 640 mm, 
kedeltryk 15 ato . overh eder system 
Schmidt, adhæsionsvægt 38 tons. 
Lokomot ivets tjenstfærdige vægt: 
7 o tons, tender tjenstfærdig vægt : 
5o,4 tons. Maksimalhastighed 120 
kmt. P maskinerne kan i pers ontog, 
på nogenlunde fl ad bane trække 450 
t ons og i godstog 600 tons. Dette 
gælder r or P maskiner af b egge se-
rier. P maskin er af den sidste se-
rie har dog bedre igangsætn i ngs evne 
end P maskin er af den førs te serie . 
Da man for nogle år siden kørte 
med P maskiner i Jylland, var det 
da også fortrinsvis P maskiner af 
sidst e serie. 

Under 2 . v e rdenskrig, da der var 
stor mangel på kraftige lok med 
l avt akseltryk, ombyggede man (i 
1942-43) 1 stk. litra P til PR. 
Ved denne ombygning satte man et 
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ekstra sæt drivhjul bag ved de ek-
sisterende sæt, så maskin e n blev 
koblet 2-C-l. De originale cyl. 
blev benyttet. Maskinen fik følgen-
de data: Drivhjul 1730, kedeltryk 
13 ato. overheder system Schmidt, 
adhæsionsvægt 48 tons, tjenstfær-
dig vægt 78 tons, tender tjenst -
færdig vægt 52 tons. Maksimalha-
stighed loo kmt . Trækevne i per-
sontog 550 tons, og i godstog 800 
tons . 

Der er ialt ombygget 7 stk. P 
maskiner til PR, De har dog ikke 
eksisteret på samme tid, da PR 9o4 
blev udrangeret efter Brørup ulyk-
ken i 1951, hvorefte r man ombygge-
de P 921 , PR maskinerne benyttes 
kun i Jylla nd, og specielt på ba -
ner med spinkel overbygning, da 
den har et ret lavt akseltryk. Det 
skal dog nævnes , at d en lille efter-
løber kan afmonteres , efter som 
banerne får sværere overbygning . 
Dette har dog ingen betydni ng, da 
PR maskinen sikkert ikke har ret 
lang levetid tilbage . Det var 
meningen, at alle P maskiner skul-
le h a ve været bygget om til PR. 

Af d e 7 ltr . PR, 9ol, 904, 9o5, 
908, 921, 926 og 93 0 kører kun 3, 
nemlig 9o5, 908 og 921 alle 3 hj e m-
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mehørende i Esbjerg . 
P mas k i nen, datide ns My, var kendt 

udover landets grænser for sin e 
smukke linier, og sin tekniske 
fuldendthed . P 924 var blandt an -
det på verdensuds tillingen i Brys -
sel i 1910 . (P 924 bygget 1910 ud-
range ret 1958) . Maskinen har som de 
fleste l ok f orandret sig genne m ti-
derne . Den liile dorne er erstattet 
med en aflang, med indbygget sand -
kasse, beregnet for trykluftsanding. 
Alle maskine rne har fået olielyg-
terne udvekslet med ga s lygter, ja 
nogle har endog fået elektrisk be-
lysning . Efter 1 . verdenskrig for-
søgt e man sig med forskellige typer 
fødevands- og blandingsforvarmere 
på P maskine r n e . De anbragtes der 
hvor trykluftpumpen nu sidder, og 
virkede ret klods e d e . Efter n ogle 
års f orløb blev de også fjernet, 
idet vedligeholdelsesudgifterne 
oversteg d e b esparelser man opnåede . 

I 1943, da DSB indførte trykluft -
bremsen, blev der ige n anbragt no-
g e t på kedelen, nemlig trykluft -
pumpen. Desuden anbragtes der over 
hjulkasserne en trykluftbeholder . 
Disse ting skæmmer ikke så meget 
som d e forskellige forvarmere , men 
pynt e gør de absolut ikke . De suden 
er maskinen blevet forsynet med sne -
næser, overheder, ligesom tenderen 
f ortil har fået en opbygning f o r 
kullene . 

DSB har efterhånden degraderet 
P maskinen fra at være den hurtig-
ste iltogsmaskine, til at være en 
ubetydelig , ja nærmest overflødig 

reservemaskine . Ja lad o s ikke h å -
be at landet k ommer i en krisesi -
tuati on me d hensyn til olie; DSB 
r e gner ikke med dampen mere, det kan 
man tydeligt se på den måde , loko-
motiver i l æssevis bliver puffet 
ud p å et sidespor, til optæring af 
vind og vejr , men kære læser , lad 
os håbe , de sidste P maskiner må 
få l ov til at leve længe endnu , på 
trods af DSB ' s rati onaliserende 
ideer , der udsletter mangt og meget . 

E. Hellese n. 

Ov~rsigt over Pog PR maskiner 
Pr. 1.1.1962 

Ltr. P 
Nr. Bygget af Ju. 

9o9 Hannoverische Maschinenbau , AG, 
Hannover , (Linden) . 19o8 

913" " 1908 
916 " " " 1908 
917" " " 19o9 
919 " " " 19o9 
928 Berl iner Mas chinenbau , AG, 

Berl in, ( Schwartzkopff) 1910 

Lt r. PR. 
Nr. Ombygget år Bygget a f 

9o5 Ctv. kh. 1945 Linden. 
908 Ctv. kb. 1946 " 
921 Ctv. kb. 1955 Schwartz-

kopff. 

PS: Ltr . P 931 er reseneret J ernbane-
museet og henstår i Lunderskov . 

MÅNEDENS MIDTERSIDETEGNING 

På midtersiderne ~r vi denne 
gang Frichs 2 x 375 HK dieselloko, 
bygget til de danske privatbaner 
i 1952, Der byggedes ialt 9 loko-
motiver til Lollandsbanen, Ods-
herredsbanen, Lemvigbanen , Fre-
deriksværkb a nen Gribskovbanen og 
Ålb org privatbaner. 

Tegningen viser GDS L 1-2 . Disse 
t o l okomotiver har følgende far -
ver: Ch okoladebrun vognkasse , s ort 
undervogn og pufferplanker og søl~ 

1.962 

farvet tag. Striben under vinduer-
ne og ordet GRIBSKOVBANEN er flø-
defarvet . 

Fra }IB- Nyt nr. J 1 953 klipper vi 
følgende: 

Lok omotiverne er bygge t vå to 
treaks l ede s v ejsed e b ogier . Ov e r-
bygningen er ud før t i stå l med 
gennemløbende bundramme . Hvert 
lok omotiv er udstyre t med 2 stk. 
6 - cylindrede 4 - takts trykladede 
dieselmotorer (samme type som i 
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DSB's l i tra M0) med direkte til-
k obled e jævnstrømsgeneratorer , 
s om driver 2 aks l er i hver af de 
t o J - akslede b ogier . 

Mo t orerne s tår p å gulv et i ma-
skin r umme t, sål e d es at ~ulvet 
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danner en helt tæt flade, s om for -
hindrer støv fra banen i at træn-
ge op i dieselmotorerne , o g olie 
fra motorerne i at dryppe ned p å 
b ogierne og forurene banemotore r 
og b r emsetøj . 

Lokomotive t er opdelt i 5 
rum. I hver ende er der et 
rummeligt førerrum . For at 
undgå træk er der ingen di-
rekte udgangsdøre , men ad-
gangen sker gennem mo t orrum-
mene . I midten er der et ge -
neratorrum , og her e r tilli-
ge de to kompress orer, bat-
teri- og apparatskabe an-
bragt . 

Mellem generat orrummet og 
de to førerrum er der t o mo -
torr um, og i hve rt af disse 
er der en dieselmot or s a mt 
o lietanke. Taget over gene -
rat orrummet og mo torrummene 
er til at tage af. I tage t 
er der indbygget kølere for 
olie og vand . 

Lokomotiverne, hvis maksi-
malha stighed er 75 km/ t (for 1• 
nagles vedkommende 90 km/ t) 
er beregnet til fremføring 
af tog indtil 500 tons vogn-
v ægt. 

Øverst: GDS L 1 i Hillerød 
Midten : Bogie og påskrift 

pA GDS L 1 
(Fotos Allan Hansen ) 

Nederst: Lollandsbanens 
to lokomotiver . 
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Glimt fra NSB 
~Det er ikke morsomt at rejse 

med tog nogen steder, og slet ikke 
i Norge. Her kører toget altid 
langsomt, fordi der er så bakket. 
Opad går det langsomt, fordi man 
ikke kan køre stærkt ; og nedad 
går det også langsomt for ellers 
går det for stærkt"! 

Citatet skyldes en bog, hvori 
tre englændere berettede om en 
Norgestur i sommeren 1880. På den 
tid var kwi en lille del af de 
4411 km. jernbane anlagt og damp-
lokomotiverne var efter vor tids 
målestok hverken store eller 
stærke . Man kan vel bedst sammen-
ligne med de danske maskiner på 
den tid f . eks . "Mjtllner", Sjæl-
landsk persontagslokomotiv litra 
E af typen l-ll-0, litra Dog B 
af samme type eller de gamle Ca-
nada-typer for ikke at tale om 
garn.le "Skjold'" litra G fra Kor-
sørbanen. I vore øjne gode, gamle 
maskiner, men naturligvis magtede 
disse typer ikke stigningerne. 
Det kom først senere, da større 
trekoblede maskiner trådte ind i 
billedet. 

For at komme tilbage til indled-
ningen, så ville sikkert mange af 
os have givet en hel del f or at 
være med en tur i 1880, men sådan 
noget kan man selvfølgelig kwi 
fantasere om . Den tid er jo for-

Gammel pakvogn med konduktør kup~. 

1962 

· . ; ft r1·i'1iil1 I . . 
- . I 

I 
"• . ! f~---• I 

Gammel teaktræsbeklædt spisevogn , A/S 
Norsk Spisevognselskap . 

svwidet i tåge og kommer ikke til-
bage, men er der da slet ikke no-
gen romantik tilbage? Er den kvalt 
i udstødningen fra "Dieselerne'"? 
Nej dal I hvert fald ikke hos 
NSB, Men lad os hellere tage en 
tur selv og med egne sanser ople-
ve NSB af i dag . Lad os gå hen på 
Oslo 0 og stige på et tog der. 
Klokken? Ja, den er ved at være 9 
morgen, Henne på spor V holder 
ekspresstoget 401 Oslo-Trondheim , 
Bortset fra lidt damp fra varme-
ledningerne er der ingen røg at 
se. Kwi en sagte brummen fra en 
norsk "MY"er skelnes mellem de 
mange lyde, som der nu engang er, 
på en station, og som altid fry-
der ens øre. Man er selvfølgelig 
noget skuffet over ikke at træffe 
"steam", men sådan er udviklingen 
jo . Men klokken nærmer sig 9.10, 
hvor toget skal køre, så skuffel-
sen må vige. Der er så meget at 
se på, bl.a. vognen, man skal til-
bringe de næste 6 timer i. Den er 
virkelig tiltalende. Indstilleli-
ge sæder , dobbelte vinduer (uden 
dug), hbjttaler der med mellemrum 
giver oplysninger om kommende sta-
tioner og fremfor alt air condi-
tion. Det er en virkelig behage-
lighed, når man er vant til over-
ophedede kupeer med træk og dår-
lig luft. Der er selvfølgelig ku-
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peer specielt til rejsende med 
børn og specielle make - up - rum til 
damerne. 

Da vi kører ud, passerer vi et 
tog, der lige er kommet ind fra 

Trondlieim. Hele vognstammen er ti~ 
iset og tilsneet, så der har nok 
været en god storm på fjeldet i 
nat. Ikke desto mindre har toget 
haft en minimal forsinkelse. Så 
meget mere prisværdigt e r d et, at 
trækkraften er et d amplokomotiv 
af pacifictypen. I s å dant vejr har 
l okomotivpe rsonellet ikke haft no-
gen misundelsesværdig nat. Tog-
stammen bestod iøvrigt for største 
delen af nye sovevogne af lignende 
type som dem "Scandia" har bygget 
til NSB. Hvad har vi iøvrigt selv 
på krogen? Ja, her er noget for 
enhver smag. Blandt h e lt nye stål-
vogne finder vi f.eks. en gammel 
teaktræsbeklædt spi sevogn, der nok 
skal v ære næsten lige så gammel 
som A/ S Norsk Spisevognselskap, 
oprettet i 190 9. ~n sikke rt lige 
så gammel pakvogn med kond uktørku-
pe . Bagest i toget en lukket gods-
vogn af HD-typen. I den er der 
bl . a . en samling ski; jeg har ikke 
noget tal, der angiver hvor mange 
ski NSB befordres å rligt, men f ør 
p å ske afsendes alene fra Oslo 0 
en 25-JO . OOO par skil Endvidere 
bemærkes en gammel træbygget wag-
gon ombygget til l . klasse, læk-
kert indrettet og behagelig at 
køre i . 

For at komme ud a f Os lo må vi 
køre opad en meget kraftig s tig-
ning; selv et kraftigt diesellok 
bevæger sig i sneglefart. Ved 
Lørenskog er vi oppe p å fladere 
landskab med milevide skove -
hele Oslos d e jlige friluftsområ -
de . 

Strækningen, Oslo-Eidsvoll er 
Norges først anlagte jernbane -
strækning, s å det er en histori sk 
s trækning, vi befare r. Sammen med 
et engelsk sels kab ledet af Ro-
bert Stephenson, lok omotivfa de-
rens søn, og den norske sta t an-
lagdes den 68 km. l a nge stræknin~ 
Åbningen fandt sted d . l.septem-
ber 1954. Dengang tog det 2Y2 ti-
me at befa re s trækni ngen. I d a g 
er køreturen c a . l t i me . 

Ved Lillestrøm er dertilslut-
ning til b a nen fra Sverige over 
Kongsvinger. Vi fortsætter ret 
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nord gennem det flade og frugtba-
re Romerike, hvor vikingetidens 
store høvdinge holdt til . Ravne-
haven ved Ullensaker er en af 
Norges ældste og største grav-
pladser. 

Den næste station, Eidsvoll, er 
histori s k kendt. Her blev Norges 
nye grundlov vedtaget d. 17 . maj 
1814 efter adskillelsen fra Dan-
mark 181J . Denne adskillelse. har 
heldigvis ikke forhindret, at 
man som dansk altid føler sig y-
derst velkommen i Norge. 

Ved Minnesund når vi sydenden 
af Mjøsa, Norges største sø ca. 
100 km. lang. Jernbanen løber 
praktisk taget langs den østlige 
bred lige til Lillehammer . På 
derme strækning passeres Hamar. 
Med sine 1100 0 indbyggere er det 
ikke nogen stor by, men her finder 
vi Norges eneste jernbanemuseum 
med en række dejlige ting fra 
jernbanens tidligste barndom. Her 
n:øcl er vi gamle "Caroline". Hun er 
et dejligt lok bygget i England 
1 8 60 . Endvidere kong Oscar II's 
salonvogn i prægtigt interiør, og 
endelig en inspektions,·ogn, der 
blev trukket af to mand. Der sås 
også en pragtfuld veteran af en 
skinnebil, forløber for skinne-
bus sen(?), s a mt Norges ældste 
telefon, gamle stik, rlo . billet-
ter m. m.m. 

Fra Hamar og nordover er Mjøsa 
ikke bre dere end e n god stor elv. 
Ved Lillehammer -vel Norges 
største skicenter- e r der slået 
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Gamme l s i gnaltype , om dagen forsyne t 
med et r ødt el l er grcnt flag , om nat-
ten med tilsvarende lygter . 

1962 

Norsk r.:Y- loko 
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uro over Mjøsa . Her ska1 vi ha' 
en ekstra waggon på . 

Vi kører ud af Li11ehammer st., 
hvor den e1ektriske over1edning 
fra Os1o ophører. Vi k ommer hur-
tigt 'i fart og begynder turen op 
i den skønne Gudbrandsda1. Her 
1igger store 1andbrug med mange 
bygninger. I den nederste de1 af 
da1en er stigningen ringe, men ti1 
gengæ1d af1øser den ene kurve den 
anden i det uende1ige. Det sky1 -
des, at vi fø1 ge r e1ven Lågen . På 
højre side er der ved indgangen 
ti1 hver kurve gu1e ski1te med 
ta1, der angiver banens radius . 
J20-J40 m er meget a1minde1ige ra-
dier. Det er forbavsende så hur-
tigt og ro1igt, vi kører i de 
skarpe kurver. Den fastspændte 
snep1ov fejer nu og da en kaskade 
af sne op på frontvinduerne; men 
der er he1digvis gitter for så is-
stykker ikke knuser g1asset. 

Ikke a11e stationer har endnu 
fået dag1yssigna1er. Mange steder 
står b1ot en s1ank trækasse med 
spidst tag. Om dagen stikker man 
et grønt e11er rødt f1ag ind i et 
hu1; om natten anbringer man ti1-
svarende en tændt 1ygte i en der-
ti1 indrettet udskæring . Det synes 
1idt vanske1igt at få øje på et 
1i11e grønt f1ag i a1 den hvide 

sne. Som udkørse1s - e11er gennem-
kørse1ssigna1 er der på perronerne 
et jernstativ , hvor f1ag e11er 
1ygte kan anbringes . 

Nord for Tretten stati on bliver 
e1ven bredere og danner ti1 højre 
r or o s det 17 km . 1ange Losnavat-
net . Undertiden krydser vi modgå-
ende t o g trukket af deise1- e11er 
damp1 ok omo tiv e r. 

Ved Hundorp begynder stigninge:t'-
ne, og fje1det på begge sider 

får et andet ud seende. Vi nærmer 
os ud1øberne fra J o tunheimens 
vi1de fje1d i vest o g Rondanes 
enorme fje1d i n ordøst. 

Gerne havde jeg taget den pragt-
fulde tur lige ti1 Trondheim; man 
kan simpe1then næsten ikke b1ive 
tPæt af at køre. Her er bestandig 
nye ting for øjet . Her er noget 
for naturvennen og jernbaneentu-
siasten . 

På Se1 st . får vi et ufrivi11igt 
opho1d, da en d e 1 af vejen op til 
hote11et er 1ukket på grund af 
stærk fygning. Ved stationsperso-
na1ets ven1ige bistand ordner 
tingene sig d o g . Vi ska1 sent 
g1emme disse jernbanefo1ks store 
hjæ1ps omhed, og bringer dem samt 
NSB iøvrigt en hjerte1ig tak . 

Stenderup. 

Jernbaneulykke · Hedehusene, februar 1961 
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Som det må ske huskes, fandt der sidste 
vinter et sammenstød sted på Hedehusene 
station, idet et 4-vogns lyntog (MB 41J-
AB 4J7-FJ 449-MB 414) i stærk t å ge kørte 
op i et persontog fra Ka1undborg. Det er 
ikke 1ykkedes at p1acere ansvaret for u-
1ykken, raen medvirkende 'årsag var i hvert 
fa1d - foruden tågen - at stationens gam-
1e mekaniske sikringsan1æg, der netop var 
ved at b1ive udskiftet med et re1æanlæg, 
ikke var forsynet ru d sporbes,.·tte1bc ~. kon-
tro1 gennem he1e stationen. 

Bil1ederne anskue1iggør udmærke t det 
moderne u:1.terie1s modstandskraft . Sammen-
1ign f . eks . raed Centofte - u1ykken i forri-
ge århundrede, hvor en ha1v snes trævogne 
under 1ignende omstændighed e r b1ev slået 
fu1dstændig ti1 pindebrænde . Fotografen 
er hr. K. E . Jørgensen, Va1uy . 
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Litra AC nr. 11 
på Hedehusene 
s tation 

Litra CC nr. 
1o74 på Køben-
havn G. 

1962 

Lita AB 437 -
FJ 449 på 
København G. 
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COMPAG'° I E I NTERNATIONALE ET DES GRANDS ZXPR.ESS EUROPEENS 

("Nilrnbe rgme ssen" fortsat f ra s . 34) 

det , men de pæne lo k og vogne i 
HO f r a dette ,franske fi r ma vil 
sikke rt inden l ænge v i nde ikke så 
få tilkænoe r e he r hjemme, al t na -
turligvis fo r udsat a t va r e r ne kan 
udbydes på det danske ma r ked i r i -
meligt omfanq, s å man kan stole på 
at var en også .fr emove r kan få tJ. 

Et skønsomt udva l g af det rul -
lende mate ri e l presen t e r es på si -
d e 44 og 45, og vi ladet t f ø r ste 
r akke bi l l ede r ne ta l e fo r sig 
selv . 

1962 

TRIX 

r ykke r i år frem med en extra -
ordinær nyhed, nemlig en model af 
det første tyske tog eller r ette-
re lok DER ADLER" som i 1835 kør-
te .fra Nil rnberg til Fll r th . Model -
len e r s e absol ut vellykket og 
omfa tte r fo r uden loket oq tende r en 
ogs å tre or iginale personvoqne , så 
de r kan kør es • r igtiq" tog med det . 
De t eneste , ma n um i dd elba r t kan 
indvende er, at målesto ksfor hol-
det e r l : 65 på t r ods a f , at model -
.Zen køre r på HO- spo r, men de .fle-
ste ville da sikke r t have syntes , 
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Nr. 1530 - DER ADLER med 3 vogne 

Nr. 2281 - SANTA FJI: 

Nr.2282 - Det hollandske lyntog 

Nr. 2239 i grøn/hvid 
udførelse 

4 6 ' 

TRIX EXPRESS 

Nr. 2240 - Italienske ellok i 
,brun/beige og -

1962 

TRIX 

1t den va r fo r lill e , hvis den 
var blevet f r emstillet i 1 : 87 og 
det ville si kke rt have betydet , at 
Tri x skulle have konst r ue re t en 
specialmotor til den~e ene mod el, 
som i øvriot i mods~tn i nq til de 
fleste andre 1'ri x - modeller fås i 
både Fleischmann- og Mårkli n-ud-
fø relse til glæde fo r de mange, 
som kører i d isse fab ri kate r. 

Det øvrige TRIX-nyhedsprogram er 
vist på side 46 og 47 og præge s -
ligesom Riva rosst's - af den gen-
sidige licensaftale , hvor be gge 
firmaer i stor udstr ækning laver 
en lang r ække af den andens model-
ler ved siden af det normale pro-
gra m. 

Sluttelig vil vi lige nævne, at 
TRIX-katalooet allerede er udkom-
met, og det er jo kun gl ædeligt, 
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Amerikansk di esellok 

Den nye Reihe 65 (DB) 

DB-skinnebustog 

Fleischmann •s 14Y 1er 
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~en samttdio md man s å naoe, at 
~yhe de rn e oqsd er pd trapperne, 
el le rs bliver det endnu værre at 
skulle vente, ndr man ha r set de 
Ganoe dejl iqe tinq i kataloqet . 

som mdske ikke har s d mange , men 
absolut oediqne nyheder . Han kan 
ikke la de være at fremhæve netop 
de n mode l af .::/ eihe 65, SOT'l brinqer 
utallige mj- e~es ønske i opfyl del -
1962 

se. Dernæst ma fremhæves Re i he 80, 
som har fdet en (tiltrænqt) ansiqt8-
løftning, oq skinnebussen med an -
hænqer er qanske qivet oqs d vel-
kommen . De rimod lider Fleisc h-
mann ' s lfY 'er af samme skavank, som 
LONG ' s belgiske "UY ' er• - ingen 
af dem er ko rre kte . men det .for-
lyder, a t LONG nu vil prøve pd 
at fd sin " belgier" korre k t - sd 
f dr vi se om Fleischman n .føloer 
det gode eksempel . - Men det var 
et sidespr inq oq det sidste i den -
ne reportage , idet vi md slutte 
her , men vi mangler endnu at om-
tale et par firnaer og vender de r -
for tilbage i et sene r e nummer . 

BP . 
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Rail Mail 
Stoo.lARY OF THE CONTENT -

Sld.Te-Vestsalling jernbane - A Danish 
pri..,.te rail-y in Northern JutlAn.d 

Nurnbergmesse - The Toy Fair in Nurem-
burg, Germa.ny. Here is part two of the 
description of the newa . 

?-maskinen - A wellknown Danisb steam 
engine, class P is here described in 
text and photos. 

JdÅNEDENS MIDTERSIDEn:GNING - The model 
of the month is a dieselengine, caractE-
rietio for the heaTier types now in use 
on the Danish printe rail-ys. This 
one is in serTice Oii GRIBSKOVll.AllEN in 
North Sealand (north or Copenhagen). 

Glimt fra NSB - Glimps from NSB (Nor-
wegian State Raih-ays) . An interesting 
trip in tbe winte1· time. 

Ulykken Ted Hedehusene i Februar 1961 
An accident near Coperbagen on tbe 

mainiine described in piotures. 
Klubmeddelelser etc., clubnewe etc. 

LETTER from a reader-

To Rail Jilail, }!odelb&neeyt 
liere 1a a picture of my HO-layout 

ldth cactua, which I have built from 
plastic floclcs, cement and~. 'l'be lo-

6.0 

lrla.nd!!>V~j 92 . KØb~nh.vn.5 . 

S t i DRMPMASKINER. 
U~l)Q KEDLER~ARMATUR . 

@lU • VENTILER. R.øRFITT. 
PUMPE.R. JERNBANE.HJUL . 5KIBSPR'0P. 

GJRIEE~lJ{AND 51f'IE!EL. 
M0DEL:DAMPLOK0M0TiVER. VO{:iNE. 
TEC..NINC:iER OC,. .STØBE.GJOOS. 

K. Cirfwaldt . 

co is an Akane model af an old +-+-0 a-
merican type. 

With kind regards - Peter lruhJ.håusler, 

MB-NYT 

li 
KLUBMEDDELELSER 

I disse spalt~r kan ogs! nye klubber op-
tages , jævnfør meddelelsen nederst på si-
den. 
..• ...•..••••.......•.....•..........•.. 
JYDSK MODEL-JERNBANE KLUB {ÅRHUS) 
Klubanlæg i spor O på Aarhus H. 
Bestyrelsen: Formand - M.W. Nielsen, 
St . Blichersvej 67A, Aabyhøj samt R. 
Mikkelsen, H.F. Jensen og E. Skriver. 
Nye medlemmer kau optages (må være fyldt 
16 Ar). 
Kontingent - aktive 20kr. og passive 5 
kr. pr. Ar. 

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

Hg.-Mjk. HELSINGØR MODELJERNBANEKLUB 
Formand: Kurt F. Nielsen, Peder Skrams-
vej 10, tlf. (03) 21 31 o4. 
Kasserer: K.P. Christensen, Stubbedams-
vej 78, tlf. (03) 21 24 38. 
Sekretær: H. Christiansen, Fredensvej 6, 
telf . (03) 21 22 76. 
Klubbens adresse: Peder Skramsvej 10. 

DANSK MODEL-JERNBANE KLUB 

Anlæg i spor o. 
Klublokale: Nørrebro station. 
Mødeaften : Første søgne mandag i hver 
måned kl. 20 
Formand : F. Hermind , tlf. Lejre 111. 
Næstformand: U Holtrup, 71 79 03. 
Kasserer: E. Lebmann, ØB 3334. 
Sekretær: E. Mikkelsen, MI 2380 (kl. 
10-16). 

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

ODENSE MODEL-JERNBANE KliJl3 

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. Juul 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 J l. 
Næstformand og kasserer: Erik Bugge, Ho-
vedvejen 178, Glostrup . 
Sekretær: Bent Stærmose, Dansborg Alle 
5 , Hvidovre, Valby , tlf. 78 29 92. 

SLAGELSE MODEL-JERNBANE KLUB 
Anlæg i "0" på Slagelse bauegård. 
Byggeaften: tirsdag . 
Formand: P.E. Jensen , "Lundehus", Val-
byvej, Slage lse, tlf . 52 27 89 . 
Kasserer: Trafikass . J.K. Petersen, Jern-
banestationen, Korsør. 
Næstformand: H. H. Iarsen , Herluf Trol-
lesvej 18, tlf. 52 21 So . 

KØBENllAVNS MARKLINKLUB 
Anlæg i spor HO. 
Lokale: Kastrup. 
Formand: Ole Mortensen , Horsebakken 74, 
Bella 1821. 

MODELJERNBAllEKLUBBEN "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.: Pakhuset, Kalundborg Banegård . 
Klubanlæg i spor O, 12 volt. 
Byggeaft~n hver torsdag . 
Formand: C.O. Petersen, Lundemarken 39, 
Kalundborg. 

ALLE SKANDJNAVlSKE MODELBANEKLUBBER er 
velkomne til optagelse under rubrikken 
KWBMEDDELELSER med tekst i det pågæl-
dende lands eget sprog. Klubber, som 
ønsker at blive optaget i rubrikken, 
skal blot indsende kr.8.oo i gebyr sam-
tidig med bestilling af et abonnement 
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 GIVER DEM EN 
STOR BANE på 
en ringe plads Vi har til stadighed ROKAL på lager •••••••••••••• 

i stort omfang og leverer til hele Skandinavien! 

BP-TOG NY lONGENSGADE 11, l. TLF. BYen 5703 

HSV 
Gratis katalog 
sendes overalt! 
_Fr.14-20,lø.10-14 

Fagfolk kender den 
tekni•ke Forklaring 
paa, at H. S. V. Trans• 
formatore r yder mere 
end andre Trans for-
matorer, lklce-Fagfolk 
konstaterer ved Brug, 

· at de ger det. 

At de samtidig u billi-
gere, betyder at H.S.V. 
Transformatorer besid-
der 2 • tore Fordele, 

som • jældent foren es: 

BEDRE OG BILLIGERE 

VED DE-
. .. hvo r mange byggetips 

og tegninger, a rtikl er og beskrivelser, 
der er at fi nde i de tidlige re numre 
af MODELBANE-nyt? 

SÆRPRISER PÅ TIDLIGERE 
NUMRE AF MODELBANENYT ! 

1952 nr. I , 4 å kr. 0,50 (1,00) 
1953 nr. 1. 2, 3, 8, to, 12 å kr. 0,75 

(1 ,00- 1,25) 
1954 nr. 1, 2, 9, 10, 11 , 12 å kr 0,75 

(1 ,25- 1,50) 
1955 all e nr. å kr. 1,00 (1,50) 
1956 all e nr. å kr. 1,0::> (1 ,50- 1,75) 
1957 all e nr. å kr. 1,25 (1,75) 
1958 all e nr. å kr. 1,25 (1,75) 
1959 alle nr. å kr. 2,00 (2,50) 
1960 all e nr. å kr. 2,00 (2,50) 

(priser i parantes 
angiver norm alp ris) 

Obs! 
I årgangene 1952, 53, 54 er rest-

oplaget meget lill e, så bestil snarest. 
1955, 56, 57 og 58 har 12 numre i 

hve r årgang, medens 59, 60, 61 o. s. v. 
ha r 6 num re. 

MODELBANE -nyt 
Postbox 184, Kbh. K. 

Postkonto 35056 
Tlf. BYen 5703 (døgnvagt) 

Obs! 
M o d e lba n e -Nyt kan også bestilles gen-
nem Deres egen bog hand ler, for 16 kr. 
p r . å r . 

Tid ssk rift fo r Jernbaner I alle sporvidder 

REDAKTION: (Post sendes til NY KONGENSGADE li , 
Kbh. K.). Ben t Pa lsdorf (ansv.hav.). 
Ib Nielsen, Tordenskioldsgade 31 a III, Kbh. I<. Telefo-
nisk henvendelse: KL 17,30-18, BYen 9221. Kurt 
Wcssel Hansen, Smakkegårdsvej 1 c, Genlo ll e. Tele-
fonisk henvendelse: Kl. 18-19, GEnl ofle 2819. 
Telefonisk henvendelse til REDAKTIONEN: fredag kl. 
17-20 og lørdag kl. 10-14, BYen 5703. 
KORRESPONDENTER: 
Sv. Jørgensen, Blichersvej 5, Helsingør. 0. W. Laur-
sen. Nygade 20 Ill ., Silkeborg. W. Bay, Marienlyst. 
Virklund. 
EKSPEDIT ION: 
Modelbane-Nyt, Postbox 184. Kbh. IC. (Postkonto 35056) 
Telefonordrer modtages hele døgnet på BYen 5703. 

- 0-

E fl er tryk kun tillad t eller skriftlig ofl ole. 
Bladet udkommer med 6 numre om året. 
Årsabonn ement 16 kr., udland 17 kr. 
Benyt pos tkonto 350 56 ved indbetalingen. 

Binde t lorhon tlles af blod- og jernbonekiosker samt: 
KØBENHAVN: 
Københavns Telefonkiosker som t 

Valby Hobbyforretning_ Møllealle 16, Valby. 
Hobby-Kælderen, Nansensgade 74, K. 
Kios ken , Øs terpo rt Sta tion, Ø. 
Model & Hobby. Løvs t ræde 2, K. 
Hovedbanegårdens Aviskiosk & Boghandel. 
Kiosken. Classcnsgacle tR, Ø. 
Ordrup Trævare & Lege tøj, Ordrupv. 109, Chart 
Rom & Co.s Modeljernbaner A/S. 
Fa. Gottlieb Hansen, Ny Øs tergade, K. 
BP-TOG. Ny Kongensgade 11 , K. 
Sport Hobby, Bygaden 2, Herlev. 
Kiosken, Rybjerg Alle, Herlev. 

LYNGBY: 
lr~ens Legetøj, Jernbanevej 1. 

ARI-JUS: 
Århus Hobbyfo rretnin g, Frederiksgade 17. 
Hobby House, Paradisgade 12. 

RØNNE: 
Lille Torvs Lædervare- og Legetøjsforretning 

ENGLAND: 
Robert Spark (, European Railwaysc), 
Evelyn Way, Cobham, Surrcy. 

F lNI.AN O· 
Rau tatiekirjakauppa Oy, Helsinki. 

F l-1.\NKRIG : 
Edi tions Loco-Revue, Le Sablen, Au ra) Morbi hau 

ITALIEN, 
, Ho- Rivarossic , Como. 

NORG E: 
Narvesens Kioskkompani , Postbox 125, Oslo. 

SVERIGE: 
Modcl-Cr af t, Skolgatan 5, Malmo. 
We t tc rgren & Kc r bers Bokhandel AB. 
Vasagatan 22. Ga lebor g C. 

1R. 3/1962 udk ommer primo A G ST 
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