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Tør vi 
sige på 

gensyn? 

'Lokomotivet' i Næstved har i 33 år 
været en inspiration for mange, 
o g s å for 'banen' i Nakskov Mange 
oplevede os som to blade, der 
supplerede hinanden. Da jeg sidst 
i december hørte om 'Loko-
motvet's 'ophør', kunne jeg ikke 
rigtig tro det, før jeg 
læste lederen i bladet. 
Det var rystende læs 
ning, som mindede mig 
meget om de d a g e i 
2011, da 'banen' måtte 
tage afsked med sine 
l æ s e r e dog af helt 
andre grunde. Om 
'Lokomotivet' vælger 
den samme løsning som 
'banen' og vender tilbage eller 
finder en anden og endnu bedre 
løsning, vil tiden vise, for det vil 
ikke være første gang. Når man 
har læst redaktør Torben 
Andersens 'KUPÉsnak' i det sidste 
nummer, nr. 134, kunne det nok 
ikke være anderledes. Det var i før
ste omgang det vigende oplag, den 
dyre og til dels svigtende distribu-

LEDER 

tion med PostNord samt stigende 
trykkeomkostninger, der afgjorde 
sagen . Da 'Lokomotivet' åbnede 
mulighed for at læse gamle numre 
af bladet på internet, sprang 
mange forhandlere fra, og der var 
kun 11 tilbage, der solgte samlet 

148 eksemplarer i løs
salg. Når der også kun 
var 367 abonnenter tilba
ge, var der ikke andet at 
gøre end at kaste hånd
klædet i ringen. Der var 
også andre faktorer, der 
var medvirkende til den 
sørgelige afslutning, og 
det har redaktionen 
redegjort nærmere for i 

bladet. Det er svært at s ige farvel, 
og derfor vover jeg at sige: På gen
syn, 'Lokomotivet! I holdt en 
pause i to omgange og er hver 
gang vendt tilbage. S å hvorfor 
ikke vende tilbage en tredje gang -
digitalt og spare trykke- og porto
udgifter og en m a s s e andre 
ærgrelser? Kom dog på banen 
igen! VI DO HRIBAR 
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Prøvetoget med lokomotivet 
fra Hectorrail i front 

FARTREKORD 
PÅ FREMTIDENS JERNBANE 

BANEDANMARK 

Af Anders Madsen 

Den 5. november satte test-
toget ny hast ighedsrekord -
255,2 km/t mellem 
København og Ringsted 

Testtog sat te for nyl ig ny 
dansk has t igheds rekord på 
den nye je rnbane mellem 
København og Ringsted. Flere 
gange blev der sat fartrekord, 
da prøvekørslerne blev afviklet 
over seks uger i forbindelse 

med godkendelsesprocessen 
frem mod almindelig jernbane
drift med 230 km/t som højeste 
hastighed. 

Under stor bevågenhed fra 
togglade børn og voksne nåede 
testtoget op på 253,7 km/t fre
dag den 2. november 2018. 
Senere kom en ny rekord på 
255,2 km/t m a n d a g den 
5.november 2018. Men her 
stoppede festen ikke. 
Testkørslerne fremkom med en 
ny dansk rekord onsdag den 
21 . november 2018. Her kom 
man op på 255,6 km/t. 



- Det er en stor dag for pro
jektet og Banedanmark at se 
toget komme susende på den 
nye bane. Vi har været i g a n g 
med at bygge denne helt nye 
bane i mange år og det er dej
ligt, at vi begynder at kunne se 
et færdigt resul ta t , skr iver 

Steen Neuchs Vedel, anlægsdi-
rek tør i Banedanmark i en 
pressemeddelelse. 

Det testtog, der kørte på den 
nye bane, var af typen Siemens 
Taurus og fra jernbaneselska
berne Hector Rail og Deutsche 
Bahn (DB). Trækkraf t for 

DBs Taurus fik kun lov til at trække toget på til 100 km/t. 
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Toget blev vendt flere gange 
for at få 242.502 i front og 
teste banen i begge retninger. 

- kørte ekstremt hur t ige tog på 
s t rækningen. 

Ringstedbanen, der bliver 
ka ld t f remtidens j er nbane, 
lever ellers en stille tilværelse 
efter første egentlige passager-

FOTO: KENNIY KARIYAWASAM 

hastighedsprøverne var Hector 
Rails lokomotiv 242.502 med 
navnet 'Zurg'. Herefter tre prø
vetogvogne fra DB og et DB-
lokomotiv af typen 182. 

Der er for alvor kommet hur
t igtog på den nye højhastig
hedsbane. Og det burde ellers 
være en unødvendig advarsel, 
men Banedanmark gik allige
vel ud i offentligheden og min
dede om, at det er både ulovligt 
og livsfarligt at krydse banen, 
mens der - efter danske forhold 

tog for særligt indbudte kørte 
2 9. apr i l 2017. Problemet 
består i, at den nye s t rækning 
skulle have haft det nye signal
sys tem ERTMS. Det er der 
imidler t id s tore problemer 
med, da det er sværere at indfø
re end forventet. Banedanmark 
ha r meddelt, at man er kommet 
for sent i g a n g med plan B for 
Ringstedbanen. Plan B betyder, 
at man foreøbig skal køre efter 
det gamle, konventionelle sig
nalsystem. Tidsplanen for det 
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10 milliarder kr. dyre banepro
jekt bebudede åbning for trafik 
i december 2018, men dette er 
n u u d s k u d t til maj 2019. 
Foreløbig er der i løbet af 2018 
k u n kør t passager tog med MR-
tog, der har været forbeholdt 
personale fra Trafikstyrelsen 
og Banedanmark, da der kræ
ves dokumentation for at banen 
lever op til gældende sikker
hedskrav. 

Der er altså fortsat et s tykke 

vej, inden de almindelige rej
sende får fornøjelse af den nye 
bane, der på sigt skal gøre rej
sen til og fra Jylland og Fyn 
h u r t i g e r e end i dag . Men 
Banedanmark glæder sig til 
den dag, de rejsende kan opleve 
den nye bane. 

- Alle i Banedanmark glæder 
sig til, at vi kan byde pendlerne 
og passagerne velkommen på 
den nye bane", slutter Steen 
Neuchs Vedel. § 

FOTO: MORTEN NEDERLAND 

En usædvanlg svejt
sisk vogn dukkede 
forleden op på 
Østerbro i Købehavn. 
Kendt som 'Sputnik', 
togførervogn i sin 
tid købt af PBS i 
Tønder, bruges n u 
som mandskabsvogn 
60 63 99-29153-7 
Db-q. Vognen findes 
i skala HO fremstillet 
af Roeo. 
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NYE BØGER 
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POST- OG REJSEGODS 
'Lokomotivet's redaktør Torben 
Andersen ha r barslet med 
endnu en bog med titlen DSB 
post- og rejsegodsvogn, der 
ventes at udkomme til som
mer. Det drejer sig om litra D 
og E, som blev brugt i tids
rummet 1945-1969, hvor der 
var en masse post- og rejse
gods at befordre. Der har 
været mange typer i brug, og 
størsteparten af dem omtales i 
denne bog på 200 sider i A4 
format og med stift bind. Det 
er vognenes historier, der 

omtales, og der er selvfølgelig 
både tegninger og fotos af 
diverse vogntyper, deres 
oprangeringer, indre tning 
m.m. Forfatteren ha r gennem
gået mange arkiver og havde i 
1990'erne 
mange 
samtaler 
med den 
n u afdøde 
postmester 
P. S. Eilert-
sen. V.H. 

Bogen kan bestil
les hos forlaget 
TpT i Næstved, 
og den koster 
495 kr., som kan 
indbetales på 
konto 9570 - 10 
25 16 05. Ventes 
udsendt i maj-



HATTEN 
AF FOR 
ML 5 0 3 ! 

Ja, hatten af for 
DWA Hobbytrade 
og årets nyhed, 
en HO model af 
den lange 
Triangel, benzin
drevne DSB litra 
ML 503 

NYHED 

Af Vido Hribar 

En utrolig flot model afDSBs 
lange Triangel motorvogn. 
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Det er den tredje i rækken af 
de teakbeklædte HO-mo-
deller, efter at Heljan i sin 
tid åbnede ballet med sin 
korte Triangel DSB M E 6 2 7 . 
Hobbytrade fulgte derefter 
med DSB M T 1 0 4 og post
vogn DSB litra D Q 5 8 0 7 . 

Dog skal det bemærkes, at 
Helj ans t eak t ræs beklæd
n i n g var en plast ikimita
tion. De nævnte modeller er 
kommet med forskellige 
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Vognen har laserskåret træbe
klædning - det fæles helt 
anderledes end en en vognkas
se støbt af plastic. 

numre end de her nævnte, og* 
de åbner selvfølgelig mulighed 
for individuel sammensætning 
af togstammer. 

Jens Bruun Petersen skriver 
i en lille a r t ike l om DSBs 
motorvogn litra ML, at DSB i 
1929-30 anskaffede 16 ben
zinelektriske motorvogne. Da 
'vores' model i følge 'Jernba
nen' blev bygget i 1930, hed 
den M L 86 og hørte med i grup
pen af numrene 84 til 99, som i 
1941 blev omlitreret til M L 501-
515. 'Vores' vogn fik litra ML 
503. 'Jernbanen' noterer, at 
den hør te hjemme på 
Helgoland i per ioden 1941-
1942 for i 1943 at komme til 
Hillerød og til distrikt Øst i 

Alle de mange smådele er 
monteret fabrikken og de er 
metal! Ikke bare stigen op til 
taget, men også diverse hånd
greb. Læg også mærke til de 
detaljerede luftere på taget. 

1946, for i 1947 igen at ende på 
Helgoland. Så fulgte overflyt
n ing til Næstved i 1948-1949, 



Helgoland igen i 1951, derefter 
Centralværksted i København i 
1952, Næstved igen i 1953-
1954 for at ende i Gedser i 
1955-58, hvor den så blev 
udrangeret og i 1963 ombyg
get til Jydsk Teknologisk 
Insti tuts li tra Zu 99989. 

Jens Bruun-Petersen skriver 
om de lange Triangel-vogne: T 
den ene ende havde de fører
r u m og motorrum med to ben
zinmotorer på tværs af vognen, 
et lille rejsegodsrum, en lidt 
indtrukket indgang til de to 

kombineret førerrum og ende
perron. Et lille toilet var place
ret ved skillevæggen til den 
indt rukne indgang. Hele her
ligheden var i alt 20,93 meter 
lang. Vognene var bygget af De 
Forenede Automobilfabrikker i 
Odense, også kendt under vare
mærke 'Triangel'. 

De fire første vogne havde to 
motorer på 2 gange 120 HK. De 
blev leveret i 1929 og blev ind
sat på de sønderjyske stræk
ninger, især sidebanerne i den 
vestlige og sydlige del. De øvri-

Vognkassen er 
som nævnt 
beklædt med 
laserskåret 
træ, men en 
lille skramme 
opdagede jeg 
først på bille
det til venstre 
efter fotografe
ring. Den kan 
jeg dog leve 
med! 

Diverse trin er af metal og 
det efterlader et helt andet 

indtryk end plastic. Kurve
bufferne er fjedrende, selv om 

det ikke har nogen praktisk 
betydning 

store r u m med sæder i, fordelt | 
på hver side af en mid tergang 
og i alt 70 pladser og sidst et 
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Triangel 1929 - 27S2? 
JiÉra ML 512-515 (1943-
45) mesterligt tegnet 
af Henning Orlowicz. 

ge 12 blev leveret i 1930 med to 
motorer på 2 gange 140 HK, og 
derefter var de seks i Jylland 
og 10 på Sjælland. På Sjælland 
kørte de på Vestbanen til Kor
sør. Nordvestbanen til Kalund

borg, på Midtbanen Næstved-
Rings ted-Freder ikssund og 
på Sorø-Veddebanen - rigeligt 
at se til for de ti vogne. 

I Jyl land kørte de fra 
o m k r i n g 1930 på flere 
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s t rækninger fra Esbjerg til Frederikshavn, 
især koncentrere t omkr ing et udgangs 
punkt i Randers. Sønderjyderne fik samti
dig andet materiel. En M L brændte i 1934, så 
herefter var der 15 vogne. 

Rejsegodsrummet i Mi/erne var ganske 
lille med døre i alle væggene, så der var alt 
for lidt plads til tidens meget rejsegods. DSB 
måtte derfor indrette i alt 11 supplerende 
rejsegodsvogne ved at forsyne nogle Gi-
vogne med vinduer i siderne og gavldøre 
med overgangsbroer. De fik litra E Q , fra 
1941 litra EM. Deres fordel var, at de var 
ganske lette, for Mi/ernes trækkraft var 
meget lille. En ML måtte højst t række et tog 

90 ton, FOTO: DSB JERNBANEN.DK 

FOTO: DSB JERNBANEN.DK Øverst: 
DSB ML 

509 i 
Slagelse 
ca. 1935 

Til venstre; 
DSB ML 96 
senere 512 
ved levering 
i 1929 

pa 
men her skul
le m a n med
regne motor
vognens egen 

| vægt på 49 
ton. Det eks
t ra r ak te 
stort set k u n 
til en enkel t 
eller to små 
vogne. 

Under besæt
telsen var 
ML 'e rne hen

sat som næsten alt andet mo
tormateriel. I 1945 fik de nye 
motorer, denne g a n g dieselmo
torer af fabrikat Biissing med 
to g a n g e 135 HK, samme 
motorkraft, mindre brandfare 
og til gengæld en masse støj". 

I efterkrigsårene og før 
u d r a n g e r i n g disponerede 1. 
distr ikt øst for Storebælt over 
10 ML (nr. 501-510) og 2. di-

13 



str ikt Vest for Storebælt over 5 
ML (511-515), skr iver J ens 
Bruun-Petersen . De nye Mo 
vogne fortrængte efterhånden 
M L vognene, der til sidst kørte 
på Kalundborg-Slagelse-Næst
ved-Gedser, ofte med en enkelt 
F E vogn. I Jylland kørte de 
mellem Randers og Esbjerg ad 
'den skæve bane' over Brande-
Grindsted. Fyn fik også glæde 
af ML vognene, der afløste de 
små Triangel vogne M E og MF.' 
Lad os endelig kigge nærmere 
på vores ML 503. Jeg kunne 
ikke få armene ned af begej
s t r ing for den flotte teaktræs 
beklædning, som var laserskå
ret med den samme teknik som 
det tidligere leverede DSB litra 
MT dieselokomotiv. Den klare 
glasimitation og den detaljere
de indretning, der kunne ses 
gennem vinduerne, gjorde ind
tryk. Og så alle de små monte
rede detaljer af metal - stiger, 
rør på taget, filigrane trapper, 
som man ikke skal bøvle med at 
lime på som dengang tilsvaren

de dele var af plastic - al t ing 
var færdigmonteret fra fabrik
ken. Jeg nød at fotografere 
modellen, før jeg overhovedet 
satte den på sporet til prøve
kørsel. Der er ikke meget at 
sige om den - den forløb som 
forventet. 

Jeg kiggede ind i den flotte 
æske, hvor M L 503 havde ligget 
godt beskyttet og spændt i plas
tik, så den kunne overleve post
strabadserne - jeg ledte efter en 
brugervejledning. Bortset fra 
et miniminihæfte fra Zimo med 
oplysninger om decoderdata, 
var der absolut intet om selve 
modellen - hvordan man åbner 
den, smører den, i det hele 
taget hvordan man vedligehol
der den. Kan I huske BRAWAs 
brugervejledning i banen nr. 
143? Med det prislag ML motor
vognen ligger i, burde m a n i 
det mindste forlange et hjem-
meprintet A4 a rk med en vej
ledning på dansk . DWA 
Hobbytrade - det kan man ikke 
byde forbrugerne! S 

Udskiftning af benzinmotorer med tyske dieselmotorer betød en betydelig for
højelse af støjniveauet for de rejsende - for ikke at tale om motorføreren. 
14 



EFTER NURNBERG 
I år har *banen online' ikke 
b r ag t nogen repor tage fra 
Legetøjsmessen i Ni i rnberg . 
Der er ingen g rund til at bruge 
de sparsomme ressourcer, når 
man k a n se det hele på inter
ne ttet. Vores læsere har haft 
mulighed for at se via link på 
vores facebook-væg (adgang på 
www.banen.dk under Find os 
på facebook) nr~—7.—1 

prospekter hos sin lokale for
handler . Forhand le rne h a r 
også deres hjemmesider, med 
tilsvarende link til deres leve
randører. Det er udviklingen, 
hvor den t rykte mj-presse er 
stort set blevet overflødiggjort, 
ramt økonomisk som følge af 
udeblevet annonering. 

I Niirnberg var der heller 
ikke den samme 'trængsel og 
alarm' som i gamle dage. Der 
var en del færre udstillere, dels 
fordi de større producenter har 
opkøbt de mindre, og dels fordi 
standlejer er blevet for dyre. 
Lukning af mange MJ-forret-
ninger har også resulteret i 
færre opkøbere, ligesom inter
nethandel ha r påvirket mar-
kedsbilledet. Adskillige regio
nale messer er også kommet... 
Det er ikke minds t sket i 
Danmark, hvor vi kan besøge 
udstil l inger med deltagelse af 
forhandlere fra de fjerneste 
afkroge. Samtidig k a n vi glæde 
os over et voksende antal af mj-

klubber, der har rundet tallet et 
hundrede! Derfor også til 
lykke til Danmarks modeljern
bane union med sin årlige 
udstil l ing - i år i Taastrup den 
30. og 31 . marts! 

Årets nyheder? De fleste pro
ducenter opt imerer deres 
gamle modeller. Der er få ægte 
nyheder - mest er det ny vin på 

gamle flasker. Det 
er heller ikke dår
ligt, for så har de 

nytilkomne entusiaster lejlig
hed til at supplere deres sam
l ing med endnu flottere model
ler end før. 

Mårklin er kommet med en 
rød/sort MY i HO med ranger
platforme. I størrelse Z er der 
bl.a. et tysk BR 03.10 damplo
komotiv med et superdetaljeret 
gangtøj , der vækker opmærk
somhed. Flere producenter til
byder sk inne r med ballast , 
Heljan bebuder to drejeskiver -
en digital og en ikkemotorise-
ret, og de viste desuden tre 
tyske MaK-lokomotiver, PIKO 
havde flere DSB godsvogne. 
Der er trods alt noget til enhver 
smag. Priserne er på vej op. 
Det, som engang kostede flere 
hundrede DM, koster i dag det 
samme blot i Euro. Måske ikke 
så underl igt i be t ragtn ing af, 
at et lokomotiv kan bestå af 
300 enkeltdele og er digitalise
ret i alle ender og kanter. 

VIDO HRIBAR 6 

eller ved 
selv at hente 

SYNSPUNKT 

http://www.banen.dk


DER ER 
o 

GAET 
GED 

I DEN 
NYT BIOTOP 

Af Anders Madsen 
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Der er bogstavelig talt gået ged i den på baneterrænet i 
Rødby Færge. Stationen på Sydlolland h a r fået lov at hen
ligge som selvgroet vildnis over store dele af området til 

forundr ing for de rej- FOTO: JAN PEDERSEN 
sende og turister. Nye 
biotoper er opstået langs 
de skinner, hvorpå der 
t idl igere kør te s tore 
in ternat ionale tog til 
Par is , Rom og andre 
pulserende europæiske 
metropoler. Den store 
person- og godstrafik, 
der kendetegnede Rødby 
Færge nærmes t siden 
s ta t ionens indvielse i 
1963, forsvandt med 
ibrugtagningen af jern-
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DSB iifcra Ged s l å r maven 
på Rødby Færge , hvor der 

er rigelig med foder. 

området til et steppelandskab. 
Det næringsfa t t ige under l ag 
ved bane te r ræne t består af 

banedelen af Storebæltsfor
bindelsen i 1997. De sidste 
mange år har det været mere 
end r igel ig t med 
to-tre brugbar spor 
til jernbanedriften. 
Resten af det t re 
kilometer lange ba
neterræn er lang
somt overtaget af 
na tu ren lidt efter 
lidt. Igennem jern
banedriften er ba
ne te r ræne t blevet 
til miljøer, der er 
levested for en lang 
række sjældne dyr 
og planter. Gods
vogne fra Sydeu
ropa ha r medført 
plantefrø, der er 
faldet ned, da vog-

nene blev læsset og : ^ V 

losset. Driften ha r 
med tiden formet 
18 
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g rus , sand og skærver. Det 
giver plads til tørketolerante 
planter og varmekrævende dyr, 
Nøjsomme planter, der ellers 
ville blive udkonkur r e r e t af 
andre arter, trives derfor ved 
bane te r rænerne i Danmark . 
Nogle plantearter findes k u n 

på baneterræner blandt andet 
purpurs torkenæb, rød hejre og 
smalbladet hanekro. Bane ter
ræner er ligeledes et un ik t 
na tu r s t ed for dyrearter , der 
ikke findes andre steder i lan
det. Det drejer sig blandt andet 
om insek te r som blåvinget 

s t e p p e g r æ s -
hoppe og 
s o m m e r f u 
glen natlyss-
værmer, der 
blev fundet i 

| Danmark for 
første g a n g 
ved Rødby
havn i 2005. 

FOTO: JAN 
PEDERSEN 
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Klar til afgang til 
København H 



STATION SOM I DDR 
Nedpr ior i te r ingen af Rødby 
Færge h a r været undervejs 
længe. Tilbage i 2004 blev dele 
af sporerne optaget , b land 
andet alle spor ved godsbane-
terminalen, og remisen, der 
var placeret midt på baneterræ
net, blev fjernet i 2009. Af den 
or ig inale bygn ingsmasse er 
stort set k u n stationsbygning
en og godsbanen tilbage, efter 
at Lolland Kommune i septem
ber 2018 godkendte nedriv
n ing af boligerne for stations
forstanderen, lokomotivmeste
ren og overfartslederen i for
bindelse med etablering af ny 
omfartsvej. Når man går rund t 
og leder efter spor, finder man 
fundamentet fra remisen, lige
som skinnerne, dværgsignaler 
og mindre mandskabshy t t e r 
stadig eksisterer - de to efter-
synsgrave i remisen er dog 
opfyldt med g rus og jord. Flere 
steder er der kraftig vildnis af 
skovfyr, hav to rn og andre 
vildtvoksende plantear ter . 
Planter, der i dag har vokset 
sig til en vild na tur i en højde 
på størrelse med de dobbelt
dækkervogne, der besøger sta
tionen. Hvor der engang var en 
arbejdsplads i 34 år, er n u gro
bund for særlig flora og fauna, 
hvor de rette levevilkår er til 
stede til sjældne biotoper. Det 
er vel ikke det værste, der 
kunne ske for dette jernbane-
mæssige vigtige knudepunkt . 



Hellere rester af spor og skin- nerer fortiden, 
ner, der langsomt får lov at 
henfalde end en asfalteret PROJEKTET INFRANATUR 
belægning. Hellere spor efter Med baggrund i at bevarer den 
bane inf ras t ruk tur , som k a n sjældne n a t u r med særl ige 
studeres af næste generation planter og insekter, blev der 
end et indkøbscenter eller taget initiativ til at finde en løs
andre jernbanefremmede an- ning, da det vilde kra t spr inger 
vendelsesformer, der helt elimi- i skov, hvis ikke man holder 



Et par billeder fra 
de gode gamle 

dage med masser 
af godsvogne, som 

skulle sejle over 
Femer Bælt til og 

fra Puttgaden. Men 

så kom 
Storebæltsbroen og 
godstrafikken blev 

sendt vestpå, hvor
efter Rødby Færge 

station blev øde. . . 

buske og træer nede. Når grus , skinner 
og skærver skygges af krat , forsvinder 
levestederne for s teppear terne . 
Banedanmark, der ejer området, gik i 
tænkeboks og søgte samarbejdspartne
re. Resultatet blev således, at Femern 
A/S overtog et areal på 14 hektar på det 
tidligere baneterræn som erstatnings-
na tu r i forbindelse med Femern-projek
tet. Nu bliver arealet Femern A/S' bidrag 
til InfraNatur, der er et samarbejde 
mellem Banedanmark, DSB Ejendomme 



og Miljøstyrelsen om na tur 
pleje på tidligere baneterræner. 
Projektet InfraNatur, der er en 
del af Naturpakken, der blev 
vedtaget i Folketinget i 2016, 
har overordnet set til hensigt at 
fremme den særegne og artsri
ge na tu r på en række udvalgte 
baneområder i Danmark . 
Efterfølgende gav Lolland 
Kommun dispensation til hel-
årshold af geder og opsætning 

af indhegning på stationsområ-
det. Da alle formaliteter var på 
plads, gik firmaet Møllenborg 
fra Nordvestsjælland i g a n g 
med opsætning af et gedehegn. 
Banedanmark og 
Miljøstyrelsen valgte at udsæt
te geder til naturpleje frem for 
maskiner ud fra den betragt
n ing , at bane te r ræne t i 
Rødbyhavn ha r høj naturkvali
tet og mange sjældne arter, 



FOTO:VIDO HRIBAR 

Rangermaskinerne 
DSB MT167 og 154 
puster ud og brum

mer for enden af 
hver sit spor, mens 

de venter på at 
næs te vogntræk 

skal hentes i land 
for at blive sendt 

videre forspændt et 
af de lokomotiver, 

som venter ved 
depotet, som nu er 

nedlagt og siden 
revet ned. 

hvorfor buske og træer skal holdes 
løbende tilbage i væksten. Samtidig ville 
steppelandskabet blive ødelagt af store, 
tunge landbrugsmaskiner. Geder fore
t rækker at spise buske og træer, frem 
for ur ter og græs. Derfor er de ifølge 
Miljøstyrelsen velegnede til at holde 
krat te t åbent, så levestederne for de 
sjældne ar ter bevares og forbedres på 
sigt. 

FOTO:VIDO HRIBAR 



hårdfør gederace, der er tilpas
set det danske tempererede 
klima. Racen kan gå ude året 
rundt og trives godt på tørre 
arealer, hvorfor de egner sig 
godt til Rødby Færges steppe
landskab. Banedanmark havde 
fået den kendte børnevært 
Sebastian Klein til at slippe 
gederne løs søndag den 19. 
augus t 2018 under et Åbent 
husa r rangement. 

Gedebukkene var som nævnt 
valgt som fremtidige beboere, 
fordi de nipper kra t og buske, 
og det allerførste, de 10 gede
bukke foretog sig, da de blev 

F 0 T 0 : V I D 0 H RI BAR 

NATURLIG 'GRÆSSLÅMASKINE' 
Man ha r valgt 10 bukke af gederacen 
dansk landrace, fordi denne race er en 

DSB MX 1016 i 
Rødby Færge 

dengang man prø
vekørte ATC (auto
matisk togkontrol). 
HO-model er frem

stillet af Heljan. 
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sluppet ud, var at kaste sig 
over en busk med lækre, sunde 
havtorn. Der er k u n hanner, så 
de formerer sig ikke. Man har 
valgt et antal på 10 stykker, 
fordi man er sikker på, at der 
er føde nok til dem alle både 
sommer og vinter. De skal 
klare sig selv og vil ikke blive 
fodret. Naturplejen i dette alter
native baneprojekt varetages af 
Banedanmark og Dansk Gede 
Union. Gederne skal n u være 
vidne til en gradvis nedsmelt
n i n g af je rnbanedr i f ten til 
Rødby Færge i takt med udbyg

ningen af jernbanen frem mod 
en forventet åbning af den faste 
Femern Bælt-forbindelse i 
2028. Stationen på Sydlolland 
vil allerede være togløs fra 30. 
mar t s til 29. september 2019 på 
g rund af sporarbejder og deraf 
spo r spær r ing mellem Nykø
b ing F. og Rødby Færge . 
Tilbage står n u et uafklaret 
spørgsmål. Der er jo tradition 
for at give jernbanekøretøjer 
og andre skinnebårne genstan
de et l i tranummer. Kattepinen 
er nu, hvilket l i tra skal dyrene 
så have? Litra G, monstro. É 

Det var engang en travl 
jernbanestation - nu er den 
kun en skygge af sig selv? 



KROKODIL 
- MED STIL 
Mårklin fylder i å r 160 år - og* 
fejrer jubilæet i fuld vigør 

ANMELDELSE 
Af Vido Hribar og 

Gert Johansen 

Rangerkroko 
med kun en 
strømaftager. 

Mårklins 'Krokodille' - model
len af det svejtsiske godstogs-
lokomotiv Ce 6/8, som kørte på 
s t rækningen over Gotthard -
har i mange år været modelen
tusiasternes drøm. Modellen 
var for mange uopnåelig på 
g rund af prisen, og man skal 
også i dag være godt ved muf
fen, hvis man vil realisere sin 
barndomsdrøm. Det er nok de 
færreste, der ved, at modellen 
slet ikke var til salg, da 

OTOS: 
GERT 

JOHANSEN 

Mårklin i Goppingen genoptog 
produktionen efter at fabrik
ken kom næsten uskadt ud af 
2. verdenskrig. 'Krokodillen' -
dengang i skala 00 - var k u n 
bestemt til eksport til USA og 
ellers de europæiske lande, 
der havde råd, for Tyskland 
havde hård b r u g for fremmed 
valuta til indkøb af varer, der 
var vigtigere end modeltog. 
Siden den første model i 00 
størrelse 1:76 (CCS 800) har 



Den filigrane panto-
graf kan hæves og 
sænkes, men ellers er 
den ikke funktions
dygtig som det var 
før digitahseringen. 

'krokodillen' gennemgået en 
hel del ændringer både optisk 
og teknisk til den seneste 
udgave i HO og skala 1:87 
som ranger lokomotiv med kim 
en pantograf eller strømafta
ger på taget. 

De første varianter af CCS800 
kom i 1947 - kun i 100 eksem
plarer og blev sendt til Mark-
lins repræsentanter, som skul
le promovere modellen. Der
efter fulgte serieproduktionen 
med den gyldne påskrift 
CCS800. 

I årene 1948-1950 var den 
olivengrøn (indtil da mørke
grøn), der i 1950 fik den ske

formede slæbesko og store 
sandkasser samt andre små
ændringer. Fra ca. 1951 til 
1954 skete der ændringer ved 
lygterne, og der kom type 5 
pantografer, skiformede slæ
besko fra 1952/53, forbedret 
motor, og påskriften CCS800 
blev sølvfarvet. 

Ca. 1955-1959 skiftede 
modellen atter farve til mørke
grøn, den fik type 6 pantogra
fer, CCS800 var ikke længere i 
farve, slæbeskoen blev noget 
større, fra 1957 kom så RE-
LEX-koblinger med førafkob
ling type 7, og i 1959 kom der 
gummiringe på trækhjul. 



Siden 1957 havde 
det et ny t kata-
lognummer ude 
på æsken - 3015. I 
1959 til 1964 
skiftede bemaling
en til blågrøn, 
modellen fik ny 
motor, et forenk
let drivværk m.m. 
Farven blev de 
næste ti år, 1955-
1975, g rangrøn 
for i 1996 at 
komme i en b run 
version med sort 
undervogn og 
med påskriften 
3015 i sølvfarve, 
analog/digital. 

2009 udkom to 
versioner af 'kro
kodillen'. Den før
ste havde grøn 
overdel, g rå un
dervogn, sølvgråt 
tag, gyldent 
påskrift 31859 og 
mfx. Den anden 
version var hvid, 
'New York Central 
Lines', sort under
vogn, sort tag, 
gylden påskrift 
31859, mfx. 

Endelig i 2016 
en grøn 'krokodil
le' med sort un
dervogn og gyl
dent påskriftnum
mer 31100, mfx. 

Den nye telex-kobling i 
åben og lukket 
tilstand virken 
upåklage
ligt. 

Hvad kan så den nye rangerkrokodille som 
den gamle ikke kunne? Gert Johansen, som 
vores gamle læsere kender fra en del arti-
ker i 'banen', skriver i et brev til redaktøren 
og som vi må citere: 

'Jeg nåede lige akkurat at få min ranger
krokodille inden jul. Den kan selvfølgehg 
alt muligt digitalt med lyd, lys, sænkning 



Bemærk placering af lygterne! De er 
anbragt på en meget tynd plade på 
rangerbroen - en særdeles flot løs
ning! De lyser alle tre, mens bagved 
skifter lyset mellem rødt og hvidt 
efter SBBs forskrifter. 

og hævning af pantograf, og 
så har den naturhgvis en 
telexkobhng, Den er også for
synet med to motorer med 
svinghjul. Hvad de to motorer 
skal gøre godt for, ved jeg 
ikke, men det sælger måske 
ved at understrege dens styr
ke. 

Telexkoblingen er en nykon-
struktion, som virker perfekt 
hver gang, hvad den forrige 
ikke kunne prale af. Den er 
stadigvæk til montering i 
koblingsskakten, så på sigt 
kommer den sikkert som 
reservedel, der kan monteres 
på andre modeller. Hvis den 
viser sig holdbar i daghg 
brug, er der ingen tvivl om, at 
den vil blive en stor succes. 

Køreegenskaberne er imid

lertid ikke i top - mekanikken 
er o.k., men Mårklin har valgt 
en tynd slæbesko, der buer, 
som vi kender det fra Hobby-
trade. Hvorfor de har truffet 
det valg, ved jeg ikke. 
Umiddelbart kan jeg ikke se 
nogen grund til det, ikke 
andet end at det var det, man 
havde på lager, hvis ikke det 
skulle fremstilles en ny til 
netop denne model. Mårklin er 
ikke, hvad det var engang. Nu 
tænker de vel også i univer
salmodeller - hhv. 2- og 3-skin-
ne. Desværre kan slæbeskoen 
ikke bare skiftes til en mere 
stiv - der er simpelthen ikke 
plads, sådan som bunden er 
udformet.6 

Rangerkrokodillen findes i 
1:1 i syv eksemplarer, hvoraf 



to kan ses på 
jernbanemuseer i 
Speyer og Sins-
heim. 

Den flotte 
model koster 
Tyskland én cent 
under 500 euro 
(faktisk 499,99 
Euro), hvilket er 
ligeså 'opnåelig' 
som dengang 
efter kr igen, da 
det kostede 100 
DM og den ikke 
var hvermand 
forundt, Det er 
det heller ikke i 
dag, hvor loko
motivet udeluk
kende k a n er
hverves via Mår-
klin/Trix klub
medlemmer eller 
Insidere. Ikke et 
ord om Mårklins 
prispolitik, for 
alle de mange 
små detaljer ha r 
deres pris, især 
nå r oplagene ik
ke er s tørre i dag 
med et utal af 
digitale friteiser. 

i 
NYTTIG ADRESSE. 
Marklin & Co 
Reparaturservice 
Stuttgarter Str. 55-57 
D-73033 Goppingen 
E-Mail: 
service@maerklin. de 

AFSPORING 
KLODSET OP 
• B l TIP TIL DIG 

Efter Niirnbergmessen, der foregår i 
skrivende stund, lader det til, at C-skin-
ner er fremtiden og rationaliseringsge
vinst. Derfor vil vi gerne gøre gopping-
erne opmærksom på et problem, vi er 
stødt på et problem, som 3-skinneentu-
siaster kommer ud for, når de kører 
med modeller af anden fabrikat end 
Mårklins over den dobbelkrydsspor-

skifte De afspores som følge af mang
lende tvangsskinne ved sporskiftet. Gert 
Johansen, ha r løst problemet ved at 
t rykke to små plasticklodser ned og så 
sidder de i spænd uden noget indgreb i 
sporskiftet. Og n u kører både Heljans og 
Pikos modeller problemfrit over krydset! 

SE OGSÅ SIDE 32 



SPORSKIFTE 
SIGNALER-* 
OG 3D-PRINT 

Mo' ens toiletafløb 
passerer lig-e 
netop en af de 3D-
nedskalerede 
udgaver med kun 
papirstynd luft 
imellem. 

3D-printere er ikke længere 
noget fremtidsmusik. Endnu 
er de ikke så udbredte, men der 
er flere, som eksperimenterer 
med dem og finder ud af, hvad 
de kan bruges til. Endnu er de 
mest velegnede til produktion 
af 'småting', men vi har i de 
seneste år set på diverse mj-
messer og udstilliger overdele 
til lokomotiver eller vogne 
fremstillet ved hjælp af større 
3D-p rintere. Hvordan foregår 
det i praksis? 

Vores medarbej der Gert 
Johansen, som begyndte med 
at kopiere tvangsskinnestyk-
kerne til Mårklins dobbelt-

krydssporskifte (se også side 
31), havde intet problem, da 
hans DSB litra Mo 1878 fra 
Heljan skulle forbi forbi 
Mårklins lanterne, men da han 
havde udskiftet den tyske lan
terne, syntes han at han vil 
også have danske lanterner på 
hans andre sporskifter. Jeg 
foreslog han at beskrive opera
tionen for 'banen's læsere: 

'Efter at Y-toget nu kunne 
køre uden afsporing, kiggede 
jeg - nu jeg var i gang - på lan-
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te rnen, som 
Mårklin har sat på 
C-dobbeltkrydsspor-
skiftet. Lan te rnen 
paser fint til et dob
b e l t k r y d s spo r sk i f t 
af 'normaltype' med 
to skiftedrev, men 
ikke til Mårkl ins , 
der er med ét drev. 
Skiftet, der er med 
k u n et drev eller en 
t ræbuk findes eller 
fandtes også i virke
ligheden, men den 
havde en anden lan
terne - i det mindste 
i Danmark, som det 
fremgår af tegning
en (se nedenfor!) fra 
bogen DSB-banean-
læg. Så nå r jeg var i 
g a n g , tænkte jeg, 
kunne jeg ligeså godt skifte 
Mårkl ins almindel ige tyske 
sporskiftelanterner med dan
ske. 

SPORSKIFTESIGNALER 
FOR ALMINDELIGT SPORSKIFTE 

Danske sporskifte-
signaler. .. 

O 

CC 
LU 
Q 
LU 
'Z. 

O 
O: 
LU 

STILLET TIL KRUMT SPOR 
TIL UGE SPOR 

Det krævede dog et lidt stør
re arbejde. Mårklins lanterne 
skifter ved, at en valse drejer 
45 grader, imidlert id skulle 

den nye rigtige lan
terne dreje 90 grader, 
altså måtte jeg frem
stille en ny skifteme
kanisme og også flyt
te placeringen for at 
få den ønskede drej-

F.EKS. 
AFLØB 

Z. KRUMT SPOR 
:Z 

o 
LU 

^ o ^ ^ ^ n ing . Samtidig skulle 
1 ' ' ' ' ' " " '" det opståede hul , hvor 

den gamle l an te rne 
sad, dækkes til. Jeg 
fremstillede derfor en 
t i ldækning, der sam
tidig kunne tjene som 

UGE SPOR 
fi9-59: sporskiftesignaler 

DE LI6E SPOR DE KRUMME SPOR 



borelære for det nye hul, hvor aks
len, der skulle dreje lanternen, skul
le op igennem. Resultatet kan man 
se på de vedlagte billeder. 

I første omgang ville jeg prøve at 
fremstille dem i rigtigt mål 1:87. 
Derved blev de næsten 50 pet. større 
end Mårklins tyske. Og det kunne 
de godt, uden at der var noget plads
problem, men det var ved almindeli
ge sporskifter, hvor toget ikke 
knne køre forbi i afvigende spor -
altså tilbage til de lidt for små lan
terner! Også på 'englænderen' - her 
blot for syns skyld. Heldigvis er der 
nemt at skalere modeller, når de 
først er tegnet i 3D-CAD, og det fik 
jeg altså brug for. 

Jeg ville gøre det nemt, så jeg kun 
skulle fremstille den sorte ydermas-
ke, og så genbruge Mårklins klare 
'indmad'. Det skulle vise sig at 
kræve en del forsøg med målæn
dringer på 1/20 mm for at få det til 
at passe sammen. 

Skydelære og resinprinteren var 
ikke helt enige om målene, når vi 
nåede dette niveau, så det blev lidt at 
prøve sig frem og tilbage, før det 
lykkedes. 

Ueigheden skal bl.a. søges i at 
printnøjagtigheden afhænger af 
mange forhold, herunder af tempe
raturen i rummet, belysningstiden, 
pausetiden og den efterfølgende 
rensning. Jeg er dog godt tilfreds 
med resultatet, og MO'ens toiletafløb 
kan netop passere hen over lanter
nen med papirstyndt luft imellem.' 

GERT JOHANSEN 

være første gang. I 1997 
fejrede man 50 året for 
indsættelse af Trans 
Europa Expres med en 
24 karats guldbelagt 
TEE VT 11.5 i syv dele, 
der sammenkoblet målte 



151 cm og 
kostede 
2400 euro. 
Det kom i 
1500 eksemplarer. 

25 året for miniclub 
markeredes med et 

Toget er 
i skala HO og 

prisen 2400,00 euro 

gyldent damplokomotiv i skala Z 
(1:220), en skøn 12 cm lang model af 
DB litra BR 10 med overdel i massiv 
18 karat guld. Hjulene og gangtøjet 
er guldbelagt, og lygterne er ægte 
rubiner. Dagsprisen hos MHI Spiel & 
Sport er 3.999,00 euro, hvis det har 
interesse. V. H. / G. J. i 



"Semaphore 

Af Morten Speich 
Jørgensen 

Det er 40 år 
siden Dan
mark lå 
begravet i 
sne. I år er 
det Minne
sota i USA, 
hvor disse 
to billeder 
er bragt i UP-lokomotivet 8394 er sneet inde i høje driver og ved minus 
det lokale 28 grader C. Hjælpetoget, der blev sendt fra Transportmuseet i 
museumsba- p a u i kørte selv fast i fem meter høje snedriver. Fotografen 
nes blad ^ nåede at tage tre billeder, inden hans kamera frøs til! Den tre 
Semaphore, m a n ( j store besætning på lokomotivet blev reddet efter flere 
som lider timers ophold i det snestormomsuste tog. 
under polar-

To billeder fra Harzen, 
hvor et af banens damplo

komotiver var indesneet 
og måtte tøs op inden det 

kunne slæbes væk. 

kulde og 
enorme sne
mængder. 

S e video på 'banen's 
facebook-væg. Adgang 
over www.banen.dk 

http://www.banen.dk
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