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Dansk Model – Jernbane Klub 
Stiftet 25. marts 1938 

Postadresse: Dansk Model - Jernbane Klub, Roskildevej 16A, 2620 Albertslund 
E-mail: dmjk@dmjk.dk, Website: www.dmjk.dk. 
Girokonto: 305-4578, reg.nr.: 1551.  
Betaling fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK, IBAN: DK29 3000 0003 0545 78 

DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for jernbaner samt modeller 

heraf, bl.a. gennem samarbejde med ligesindede. 

Modelbaneanlæg i størrelse 0 (”nul” – 1:45): 

Albertslund, Rørvang 2: Tirsdag fra kl. 14.00. 2-skinnedrift, under bygning. 
Nørrebro Station: Torsdag fra kl. 19.30. 3-skinnedrift. 

Kontingenter: Indskud ved optagelse: DKK 25,00.  

Alle medlemmer betaler grundkontingent: DKK 135,00 halvårligt.  
Desuden betaler de, der benytter modelbaneanlæggene, byggekontingent: DKK 295,00 
halvårligt. 

Formand: E-mail: formand@dmjk.dk 

Jan Bertelsen, Åstoftevej 63, 4550 Asnæs Tlf.: 2328 5749 

Næstformand: E-mail: naestformand@dmjk.dk 

Andreas Rasmussen, Drejøgade 27, 3.th, 2100 København Ø Tlf.: 6061 0496 

Sekretær: E-mail: sekretaer@dmjk.dk 

Flemming Jeppesen, Rødpælevej 9, 3450 Allerød Tlf.: 4817 0504 

Kasserer: E-mail: kasserer@dmjk.dk 

Poul Lindbjerg, Møllebovej 5, 2640 Hedehusene Tlf.: 4252 2927 

Suppleant: E-mail: suppleant@dmjk.dk 

Christian Wiinholt, Plantagevej 14, 2640 Hedehusene Tlf.: 2247 3220 

Bibliotek: E-mail: bibliotek@dmjk.dk 

Poul Lindbjerg, Møllebovej 5, 2640 Hedehusene Tlf.: 4252 2927 

Fotoarkiv: E-mail: fotoarkiv@dmjk.dk 

Søren Monies, Pile Allé 29, 2000 Frederiksberg Tlf.: 3324 6530 

Tegningsarkiv:  E-mail: tegningsarkiv@dmjk.dk 

Preben Pedersen, Farendløsevej 118, 4100 Ringsted Tlf.: 5764 0391 

Nyhedsbladet:  E-mail: nyhedsbladet@dmjk.dk 

Jens H. Bondesen, Brydes Allé 70, 1.tv., 2300 København S Tlf.: 2623 2307 

Redaktionen af dette nummer er afsluttet den 27. januar 2013 
Nyhedsbladet er trykt af Poul Lindbjerg 

Forsiden: Merete N-P har tidligere skrevet i Nyhedsbladet om sit diorama inspireret af nogle 
rustne spor på Lersøen samt af Himmelekspressen. Dioramaet er nu indbygget ved Køge 
station på anlægget i Albertslund.  

Deadline for Nyhedsblad nr. 2 - 2013: Tirsdag den 2. april 2013 

http://www.dmjk.dk/
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Redaktørens pift 

Godt nytår, kære læser. Tiden nærmer sig nu fejringen af klubbens 75 års 
fødselsdag, hvilket jo sker lørdag den 9. marts; se indbydelsen på side 5. Men 
inden vi kommer så vidt, er der nok at se til. Vi har jo en stærk ambition om ved 
den lejlighed at kunne køre indvielsestog på den første strækning af Albertslund 
anlægget. En lille billedserie i bladet viser således aktiviteterne på anlægget i 
tirsdags, den 22. januar. Til de medlemmer, der har oplyst deres e-mail adresse, 
gives der besked, når der også arbejdes i Albertslund om lørdagen; typisk fra 
omkring 10.30 til sidst på eftermiddagen. Vil du gerne være med, og har du ikke e-
mail, kan du sikkert aftale med bestyrelsen om at få besked på anden vis. Der er 
brug for alle hænder. 

I diverse modeljernbanefora på internettet ses ofte det samme spørgsmål fra nye 
indenfor hobbyen: Hvilket system, fabrikat og skala skal jeg vælge til min 
kommende modelbane? Ofte medfører det fra erfarne modelbanefolk en veritabel 
krig på argumenter og modargumenter for de forskellige systemer og fabrikater. 
Om det overhovedet er til nogen hjælp eller ligefrem skræmmer folk væk, får stå 
hen i det uvisse. Mere fornuftige debattører, der gerne vil hjælpe, spørger om den 
håbefulde nye modelbanemand har tænkt over sine ambitioner og muligheder på 
en række områder som plads, epoke, sikringsanlæg, selvbyg og budget. Kort sagt: 
Hvilke forventninger er der til modelbanen. At den nødvendige stribe spørgsmål for 
en ordentlig rådgivning, nok ville få mig til at finde en anden hobby, er en helt 
anden sag. 

Når klubben skal træffe beslutning om hvilken udrustning, der skal anvendes på 
anlægget, er vi i en lignende situation. Der er formentlig endnu flere facetter at tage 
med i overvejelserne ved et klubanlæg. Et eksempel fra fortiden er valget af 
digitalstyresystem. Vi fik mulighed for at låne et system, testede det og 
konstaterede at systemet var så følsomt for snavs på spor og hjul, at det reelt ikke 
var anvendeligt for os. Et råd om at bygge/udvikle et system selv blev meget hurtigt 
fravalgt, da det i længden vurderedes uholdbart med et klubanlæg, der kun kunne 
holdes kørende af ganske få personer. Vejen til valget af DCC-systemet fra Lenz 
var således ikke ganske uden knaster.  

Tiden er nu inde til valg af sporskiftedrev for en ny del af anlægget. Nok haster det, 
men det er lige så vigtigt at få belyst så mange af forholdene som muligt: Støj, 
fastholdekraft, slaglængde, pålidelighed, kompatibilitet med digitalsystem, 
polarisering af hjertestykke. Det er så ærgerligt at skulle gøre tingene om. 

Mens vi nu nærmer os klubbens fødselsdag og at kunne indvie den første 
strækning i Albertslund, glæder jeg mig over vi har et klima, hvor vi uanset 
forskellige holdninger arbejder sammen om at nå målene. Det er da også mit 
fødselsdagsønske for klubben, at vi fortsat kan holde både en god stemning og et 
højt aktivitetsniveau med vores fælles hobby, der jo har så herlig mange discipliner. 

Jens H. B. 
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Formandens klumme 
Når dette læses er der ikke ret lang tid til DMJK’s 75-års jubilæum. Det kan også 
mærkes i klubben, hvor der virkelig knokles for at bygget så meget anlæg, at vi kan 
køre indvielsestoget på hovedstrækningen den 9 marts. Der mangler i grove træk 
at få færdiggjort hovedstrækningen mellem Køge og Østerport (i værste fald kun 
det ene spor), at få lavet strøm på Østerport og hovedstrækningen, samt at få 
monteret sporskiftedrev på så mange skifter på Østerport, at vi kan tage et tog ind 
og omløbe det. Derudover er der også rigtig godt gang i konstruktionen af et digitalt 
sikringsanlæg til Køge, så det går faktisk rigtigt godt, og alle er optimister mht. til at 
nå at få det klart til den 9. marts. Som nogle måske har bemærket, har der også 
været gang i den om lørdagen, hvor vi formentlig frem til jubilæet vil have 
arbejdslørdag i Albertslund i de fleste uger. 

Undervejs har vi haft en del tekniske udfordringer. At bygge et digitalt 
sikringsanlæg har ikke været prøvet i klubben før, og det har været en udfordring at 
få de gamle Gb-sporskiftedrev, der er bygget til 24 V til at fungere sammen med de 
12 V, der normalt anvendes til digital sporskiftedrev. Meget har været prøvet, og 
det ser nu i skrivende stund ud til, at vi har fundet en løsning, der holder, men det 
har været en lang proces. Det har så ført til en diskussion, om hvorvidt det på sigt 
vil være hensigtsmæssigt at fortsætte med at anvende de gamle drev, eller om vi 
skal købe nye mere moderne motordrev a la Tortoise (som jo allerede anvendes 
på Helgoland). Det er selvfølgelig billigere at anvende de drev, vi har på lager end 
at skulle købe nye, men Gb-drevene kræver ekstra komponenter, som også koster 
penge, og så skal vi jo også vurdere, hvad vi ønsker at bruge vore sparsomme 
arbejdsressourcer på. Til gengæld er der så nogle, der har luftet tanken om kun at 
have håndbetjente skifter (’oste’) på godssiden af Østerport, det vil være mere 
virkelighedstro og alle sporskifterne sidder i fornuftig ’nå-afstand’ fra 
betjeningsområdet.  

Færdiggørelsen af hovedstrækningen betyder også, at vi får behov for/mulighed for 
at have mere rullende materiel på anlægget end vi har haft hidtil. Der er ikke meget 
af klubbens materiel, der er ombygget til 2-skinnedrift, så jeg vil godt opfordre de 
materielejere, der har brugbart 2-skinne materiel om at overveje, om det ikke er på 
tide at det kommer ud at køre i DMJK regi igen. 

Udover jubilæet er der så også den årlig DMJU udstilling, som i år finder sted i 
Køge den 6.-7. april, samt generalforsamlingen den 19 marts, så der er rigtig 
meget at se til for en til tider noget stresset formand. 

Som skrevet andetsteds skal vi have modulanlægget med til Køge. Samtidig har vi 
jo også planer om at begynde at bygge inde i midten af lokalet, hvor 
modulanlægget står pt. Det betyder, at vi ikke har plads til at have modulanlægget 
stående, hvor det står nu og kan komme til at betyde, at vi ikke sætter det op igen 
efter Køge. Dette skal selvfølgelig diskuteres i klubben i løbet af de næste par 
måneder, men det skal afklares, for det er jo ikke muligt at have modulanlægget 
stående og bygge det faste anlæg på de samme gulvarealer. 

Jan Bertelsen 
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1938  2013 

 

75 års fødselsdagen fejres lørdag den 9. marts 

Som det formentlig er gået op for den skarpsindige læser, så fejrer DMJK sin 75-
års fødselsdag den 9. marts 2013. På dagen vil der være åbent på Nørrebro fra kl. 
13.00 – 15.00 med køreplanskørsel og i Albertslund fra kl. 13.00 og til vi segner. 

Kl. 14.00 kører vi indvielsestoget på den nye hovedstrækning Køge-Østerport – 
hvis vi ellers har den klar – det arbejdes der hårdt på, og det skal bare lykkes! 

Kl. 18.00 er der fællesspisning. Der bliver serveret en varm ret + dessert, og der vil 
være mulighed for at købe drikkevarer til maden. Maden koster 110 kr. per person. 
Tilmelding til spisning skal ske inden den 15. februar til Poul Lindbjerg eller ved at 
skrive sig på listen i klubben. Betaling skal ligeledes ske til Poul, enten i klubben 
ved tilmelding eller forud på klubbens konto. 

Vi har inviteret bredt eksternt, men håber selvfølgelig også at se så mange af 
klubbens medlemmer som muligt, både fra de aktives rækker men også meget 
gerne de, vi ikke ser så tit i klubben. 

Jan Bertelsen 
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Ordinær generalforsamling 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Model – Jernbane Klub 

tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19:45 

i klubbens lokaler, Rørvang 2, 2620 Albertslund. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger beretning. 

3. Kassereren fremlægger  
det reviderede regnskab for det foregående år, 2012, og 
bestyrelsens forslag til budget for det indeværende år, 2013. 

4. Valg af bestyrelse: 

a. 4 bestyrelsesmedlemmer 

b. 1 bestyrelsessuppleant 

5. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

6. Fastsættelse af indskud og kontingenter. 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

 

A.d. 7.: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med hensyn til sager under 
dagsordenens pkt. 7 ”Indkomne forslag”, når disse foreligger for bestyrelsen i 
skriftlig form senest 8 dage før generalforsamlingen – herfra dog undtaget forslag 
til vedtægtsændringer, der skulle have været bestyrelsen i hænde senest den 1. 
januar 2013. 

Husk at betale kontingent: Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter at 
kontingentet er betalt. Betalt grundkontingent alene giver 1 stemme mens betalt 
grund- og byggekontingent giver 2 stemmer. 

Bestyrelsen 



   Nr. 1 – januar 2013 7 

 

DMJU udstilling i Køge 

Den årlige DMJU udstilling finder i år sted i Køge den 6.-7. april. Vi deltager 
selvfølgelig sammen med de øvrige spor0.dk klubber i spor0.dk regi. 

DMJK deltager med hele modulanlægget (alle 7+ moduler) i en U-formet stand, 
hvor modulanlægget udgør de 2 sider og mindst en af de øvrige sider udgøres af 
borde til udstilling af modeller eller arbejdende modelbyggere. Vi har tidligere 
diskuteret også at have at ranger-anlæg (John Allen Time-Saver) til mere 
publikumsvendte aktiviteter, men det er af flere årsager ikke blevet til noget. 

Disse udstillinger er en af vore store muligheder for at hverve nye medlemmer til 
klubben. Vi vil i lighed med Helsingør udstillingen have vores DMJK ’åbent hus’ 
brochure med og invitere til åbent hus ved klubaftenen den 30. april. Husk, vi er der 
primært for at vise flaget og ikke for at sidde og drikke kaffe sammen med 
vennerne fra de andre klubber (selvom det er ganske hyggeligt og fristende)! 

Der er i år ikke aftalt noget tema for udstillingen, så det bliver bare kørsel på 
modulanlægget, men hvis der er nogle der har noget specielt at vise frem, 
modelbygning eller lignende, så er der jo rig mulighed for at gøre dette. 

Der bliver en masse praktisk arbejde for DMJK i forbindelse med udstillingen, vi 
skal have frivillige til at opsætte og nedtage standen henholdsvis fredag aften og 
søndag efter lukketid og vi skal have arrangeret transport af modulerne, hvoraf 
nogle jo desværre er så lange (2,1 m) at de ikke kan være i en gængs familiebil, 
men det skal bestyrelsen nok få på plads inden udstillingen. 

Jeg vil godt opfordre så mange som muligt at klubbens medlemmer til aktivt at 
deltage på standen, jo flere vi er, desto mindre bliver belastningen for den enkelte. 
For de, der er med alle 3 dage, er det nogle lange dage og hvis der er mulighed 
for, at du kan aflaste, blot ved at deltage i nogle få timer, vil det være en stor hjælp. 

Så skriv ’DMJU Køge’ i kalenderen den 5.-6.-7. april allerede nu. Når udstillingen 
nærmer sig skal vi have planlagt mere detaljeret hvem der gør hvad, så det 
planlægger vi på klubaften tirsdagen før (den 2. april). 

Formanden 

Køge den 6. og 7. april 

Ved redaktionens afslutning var der endnu ikke kommet nogen plakat for DMJUs 
udstilling. Udstillingen foregår samme sted som for to år siden i Køge Hallerne, Ved 
Stadion 2b, 4600 Køge.  

Ifølge DMJUs indbydelse til klubberne er udstillingen åben både lørdag og søndag i 
tidsrummet kl. 10.00 til 17.00. 

Yderligere oplysninger forventes på www.dmju.dk under fanen ”Køge”. 
Jens H. B. 

http://www.dmju.dk/
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In memoriam 

Vort mangeårige medlem, Terry Rasmussen (medlem nr. 357), afgik ved døden 
den 27. november 2012. Terry var aktiv i DMJK i de tidlige Gb-dage for en del år 
siden og huskes sikkert af mange af klubbens gamle medlemmer. Jeg havde selv 
fornøjelsen af at møde Terry i forbindelse med afhentning af de relæer, han 
forærede klubben kort før hans dødsfald. Ved denne lejlighed fik jeg også 
mulighed for at se hans imponerende H0-anlæg i kælderen i deres hus. Han var 
aktiv med modelbygning lige til det sidste.  

Vore tanker går til hans hustru, Kirsten, samt til de efterladte. 

Æret være hans minde. 

Jan Bertelsen 

HSB 125 år 

 

HSB – Harzer Schmalspur-Bahnen fejrede i sommeren 2012 125 års jubilæum. 
Søren Kronholt var forbi i sin ferie og tog flere dejlige dampbilleder. Blandt andet 

dette af et tog med to Mallet-lokomotiver i forspand.  
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Tog i frostvejr. Foto: Søren K. 
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DET VAR TIDER! 

Minderne har jeg da lov at have, er der en gammel sang der lyder, og det har jeg, 
når jeg en sjælden gang kører ind ad Vasbygade, passerer Fisketorvet og ser til 
venstre.  

Her lå engang DMJK med sit dejlige anlæg, hvor der var liv hver tirsdag. DJK 
Dansk Jernbane-Klub i Vogn-Ex med bibliotek, mødelokale og liv hver mandag, og 
derimellem jernbanespor, der førte ud i Kalvebod Brygge og over svingbroen til 
Amager. Var jeg heldig kom en MH med godsvogne kørende. 

Når vejret var godt og pauserne fra klubberne blev holdt udenfor, var der vue 
udover havnen med de mindre skibe der lå til kaj. Bagved blev der rangeret. 

Først forsvandt jernbanekørslen til Amager. Så DMJK til Albertslund og slut 
november 2012 rømmede DJK Vogn-Ex (billedet), der nu skal nedrives, og flyttede 
til Herlev. 

Hvad mon der er blevet af vagabonden, der boede i papkasserne, på vej op til 
broen? 

Suk, og tak for de gode minder. 
Olaf Hermansen 
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Køb eller lav selv! 

På anlægget i Albertslund arbejder medlemmerne med stor iver, for at have et 
anlæg, at køre på. Man er nu så langt fremme, at når vi holder jubilæum den 9. 
marts, skal der køres et indvielsestog. Her kommer bare det store spørgsmål 
nemlig: Med HVAD? 

Klubben har nogle damplokomotiver som Hans Bach og Bo Dyja har været så 
flinke at bygge om til 2 skinnedrift. Så er der enkelte medlemmer, der har bygget 
noget af deres eget materiel om. Men ellers er der ikke i de mange år, hvor vi har 
haft 2 skinnedrift, bygget noget om. Det ser endnu værre ud, når vi ser på 
personvogne, for der er kun bygget 1 DSB-vogn af klubbens om til 2 skinnedrift. På 
godsvognssiden har klubben modtaget fra Ib Svendsen en del godsvogne, så der 
er lidt at køre med. 

Man kan måske også tænke på det på en anden måde. Nemlig at medlemmerne 
selv skal komme med noget materiel. Det gjorde vi på Gb; men tiden er nu en 
anden, hvor flere at dem, der leverer materiel til klubbens kørsel, selv har fået 
anlæg derhjemme, så vil de tage lokomotiver og vogne med frem og tilbage? 

 

Tiden er også blevet en anden, for nu kan vi købe vogne fra Lenz, MTH og Brava, 
som er meget flottere end dem man selv kan lave, se billeder. Hvis man selv skal 
bygge en godsvogn, er prisen for materialer, maling mm. samt værktøj den 
samme, som når man køber en vogn der er færdig, ca. 800 kr. Skal man selv 
købe eller skal klubben?  

Når vi ser på personvogne, og man ikke vil køre med tysk materiel, så er det bare 
at lave den selv. Her får man dog lidt hjælp, ved at købe nogle at de samlesæt, der 
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er eller har været i handlen; men der skal stadigvæk laves en del selv. Skal man 
selv købe og lave dem, eller skal klubben købe tyske personvogne til en pris 
på 5000 kr.? 

 

Når vi kigger på lokomotiver, lavede Heljan MY-lokomotiver for nogle år siden; men 
kører der nogle af de 12-14 stykker som medlemmerne købte på anlægget i dag, 
Nej. Skal klubben også her sætte penge i MY-lokomotiver? eller skal der 
ombygges tyske lokomotiver som har kørt i Danmark, og hvem skal gøre det? 

En sidste ting der skal nævnes er, at alle modellerne skal bygges om, så de passer 
til klubbens standard, så hvem skal gøre det? 

Med dette lille skriv, vil jeg prøve at sige til jer alle: ”Hvad er det at have en 
modelbane, når man ikke har noget at køre med”? Så kom op af sofaen og byg 
noget materiel om, så vi får noget at køre med. Eller man kan købe noget, der er 
færdigt, så støtter vi også de forretninger der sælger spor 0. Man kan på 
hjemmesiden www.Spor0.dk se, hvordan man bygger Lenz godsvogne om til 
klubbens standard. 

Søren Kronholt 

 

Nås det til  
den 9. marts? 

Alle fotos fra tirsdag  
den 22. januar.  

http://www.spor0.dk/
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Materieludvikling? 

Flere af klubbens medlemmer har op til jul søgt på internettet efter nyt materiel 
(Gaveønsker?). Desværre er valget faldet på udenlandske produkter, men 
heldigvis med en snært af lighed med dansk materiel. 
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Begge modeller synes at være af seneste skrig som luftpude bårne. Begge er 
elektroniske, og kan for en snild modelbygger omstilles til digital betjening. 

Vøgg Parsig 
 

 

Nærumbanen har været forbillede for 
denne Regiosprinter, som snart 
forventes at svæve på modulanlægget. 

 

 

 

 

 

Rangermaskinen påstås at være 
enmandsbetjent, og kan omstilles til 
arbejdstrolje med måleudstyr. 

 

 

 

Korrektion  

Af 1. del af artiklen om det trinære system i Nyhedsbladet nr. 5 - 2012 kan det ved 
kombination af figurerne 3 og 8 fremstå, som om en 22 V sinusformet 
vekselspænding har 22 V som største amplitude (største øjebliksspænding). Det er 
imidlertid ikke tilfældet, da størrelsen af en sinusformet vekselspænding angives 

ved den såkaldte effektivværdi. Den største øjebliksværdi er    (1,4142...) gange 
større end effektivværdien. Hvis den største øjebliksværdi er 22 V (som i figur 8), 

er effektivværdien 22 V /     = 15,6 V. Det er sandsynligvis derfor Märklin i de 
tidlige skrifter angav vekselspændingsværdien til 16 V.  

De 230 V i stikkontakterne har tilsvarende en største øjebliksværdi på 325 V. 

Ideen med at oplyse effektivværdien for en vekselspænding er, at man ved 
effektivværdien over tid får den samme energiafsættelse i en given modstand, som 
der ville blive afsat i modstanden af en jævnspænding af samme værdi. 
Effektivværdien kan derfor umiddelbart anvendes ved effekt- og energiberegninger. 

Jens H. B. 
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Märklins trinære logik. 
Af Erik Hallam – fortsat fra Nyhedsbladet nr. 5 - 2012 

 

Ved Märklin digital findes imidlertid en særlig finesse. Ved omsætningen af digital-
adresser benyttes ikke kun to, men tre forskellige tilstande: Logisk 1, logisk 0 og 
logisk Z. Fremkomsten af logisk Z er vist på fig. 10. Adresserne til lokomotiverne 
kodes ikke binært, men trinært. Alligevel anvendes kun de to spændingsværdier 
+22 V og -22 V. Den tekniske omsætning sker sådan, at en bit så at sige yderligere 
deles i to dele. 

Den principielt mulige fjerde tilstand (kombinationen ”0-1”) bruges ikke af hensyn til 
datasikkerhed. 
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På fig. 11 vises de tre tilstande ved den trinære kodning. Til venstre ses en 
forenklet fremstilling, og til højre ses det virkelige forløb. Ved kodning af lok-
adresser benyttes de tre tilstande, logisk 1, logisk 0 og logisk Z. Ved data såsom 
kørehastighed anvendes kun de to tilstande, logisk 1 og logisk 0. Fordelen ved den 
trinære kodning er hovedsageligt, at der er en større datasikkerhed; men der kan 
med den trinære kodning også opnås et større antal mulige værdier i forhold til 
hele bits ved en binær kodning. Ved den trinære kodning kan der med fire trinære-
adresser opnås 3

4
 lig med 81 adresser, ved den binære kodning kun 2

4
 lig med 16 

adresser. 

Alle informationer i Märklins digital-system overføres i datapakker på enten 9 ”data-
enheder” (bits er på grund af den trinære kodning ikke helt korrekt) eller 18 
”informationspulser”. Opdelingen mellem lok-adresser og data for kørehastighed 
mm., og magnetartikler er dog forskellige. 

Märklins digital-system benytter altså for lok-adresserne en trinær kodning, og for 
de øvrige informationer en binær kodning. Dette særlige dataformat frembringes af 
særlige integrerede kredsløb, som fabrikeres af firmaet ”Motorola”. Der benyttes 
forskellige integrerede kredsløb for sender og modtager (central unit, control, 
keyboard og diverse dekodere). Som modtager i lok-dekoderne anvendes et 
særligt integreret kredsløb, der foruden udkodningen af lok-adresser også har et 
antal yderligere elektroniske kredsløb. Alle disse integrerede kredsløb er omtalt 
ved lagernumre i de i indledningen angivne skrifter herunder især det svenske 
skrift, som endda indeholder diagrammer for indholdet i de enkelte enheder i et 
Märklin anlæg. 

En central unit opretter for hver ny påkaldt lok-adresse et for denne særligt lager 
(og  yderligere et lager for hver funktionsordre), i alt tilsammen maksimalt 2 x 80 
lagre. I lok-dekoderne opbevares lok-adressen, kørehastighed og funktionsordrer. I 
magnetartikel-dekoderne (dekoder k 83 og dekoder k 84) til sporskifter og lignende 
lagres stillingen af de fire funktionstaster for den tilhørende adresse.   

Af hensyn til overføringssikkerhed bliver en ny information til lok-dekodere kun 
accepteret, når lok-dekoderen modtager identiske informationer to gange efter 
hinanden. Er dette ikke tilfældet, bliver en ny information forkastet, og den tidligere 
information bibeholdes.  

Derfor gentager central unit med regelmæssige mellemrum alle lok-informationer, 
som den har i sit interne lager. Dette garanterer i enhver driftssituation en sikker 
dataoverførsel. I central unit ser rækkefølgen af gentagelser sådan ud: Lok 01, lok 
01, pause, lok 08, lok 08, pause, lok 01, lok 01, pause, .. osv.  I rækkefølge efter 
deres lok-adresse gentages således alle lok-adresserne, hvis de blot en enkelt 
gang er blevet kaldt fra en control, og dette gælder også selv om de for øjeblikket 
ikke er kaldt fra nogen control eller står stille på sporet. 

I lok-dekoderne omsættes de serielle informationer igen til parallelle data for at 
udgøre den egentlige nytteinformation. Først sammenligner lok-dekoderne en 
modtaget trinær fire-bit-adresse (telefonnummer) med den adresse, som dens 
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indbyggede DIL-kontakt er indstillet til. Kun hvis disse adresser stemmer overens, 
overfører lok-dekoderen de efterfølgende 5 bit data til et internt mellemlager. 

 

På fig. 12 vises kodningen til sporet af en lok-adresse: 

 Bit 1 – 4: Lok-adressen i trinær kodning. 

 Bit 5: F (Information om lys skal være tændt eller slukket). 

 Bit 6 – 9: Kørehastighed kodet binært, hvor køretrin 0: Lok står stille og 
motoren får ingen spænding. Køretrin 1: Ændring af køreretning (Her får 
motoren heller ikke nogen spænding). Køretrin 2: Laveste kørehastighed. 
Køretrin 15: Højeste kørehastighed. 

Der sendes således i alt 18 impulser, som til sammen udgør en datapakke. To ens 
datapakker sendes direkte efter hinanden og overføres til sporet med en frekvens 
på ca. 4813 Hz, som vist på fig. 13. Eksemplet viser et tidsdiagram for spændingen 
på sporet for et lok med adresse 34, hvor kodetabellen viser - 2 - - 5 - - 8.  
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Den specielle kodning af adresserne på DIL-kontakten med de otte omskiftere i 
hver lok-dekoder hænger sammen med den trinære kodning, se fig. 14. Hver af de 
parvist elektrisk sammenkoblede omskiftere er sluttet til den samme 
adresseindgang på Motorola-kredsløbet, hvorved den ene er forbundet til stel, og 
den anden til V. Med to parvist elektrisk sammenkoblede omskiftere kunne der 
principielt indstilles fire forskellige tilstande, men bliver begge to i blot ét af de 
elektrisk sammenkoblede omskifterpar, A1, A2, A3 og A4, samtidigt stillet på ON, 
svarer dette til en kortslutning mellem stel og V. Med en sådan kortslutning kan der 
derfor ikke køres med et lok. De øvrige tre indstillinger:  

 den første på OFF, den anden på ON,  

 begge på OFF, og 

 den første på On, den anden på OFF,  

svarer til den trinære kodning.  

 

Det øverste diagram på fig. 14 er en forenklet fremstilling af kodningen af en lok-
dekoder, der viser den principielle trinære kodning med midterstilling af en 
omskifter, se A2.  Det nederste diagram viser de virkelige forbindelser i en lok-
dekoder med en DIL-kontakt med otte omskiftere. Med det første par omskiftere 
kan der opnås tre forskellige indstillinger, og dette gælder også for de øvrige par af 
omskiftere. Der opnås derfor i alt 3 x 3 x 3 x 3 indstillinger, eller 3

4
 = 81 

indstillinger. Den sidste indstilling, hvor alle otte omskiftere er i stilling OFF, er 
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meningsløs, da der så slet ikke gives nogen spænding til driften af et lokomotiv. 
Derved er vi nået til de 80 lok-adresser, der findes i Märklin trinære logik. Det ses 
af fig. 14, at omskifter 2, 5 og 8 er på ON, og de øvrige er på OFF, svarende til 
koden for lok 34. 

I lok-dekoderen ensrettes den digitale spænding fra sporet. Denne spænding 
afgives til motoren i overensstemmelse med den indstillede kørehastighed i kortere 
eller længere tid, hvilket som et fagudtryk angives som styring ved impulsbredde. 
Motoren styres altså med en pulserende jævnspænding. På grund af det korte 
tidsrum for perioderne, mærkes dette overhovedet ikke.  

Fig. 15 viser spændingen til motoren svarende til den indstillede kørehastighed. I 
digital-systemet er det ikke den absolutte køreretning hen eller tilbage, der kodes, 
men kun ændring af køreretningen, og ændringen sker elektronisk i lok-dekoderen. 
Denne ændring af retningen kodes ved kørehastighed 1. Derfor er dette trin 
overblændet ved styringen af impulsbredden.   

 

De keyboard, som indgår i et anlæg, modtager ved opstart en automatisk nulstilling 
på samme måde som de control, der indgår i anlægget. I modsætning til nævnte 
control modtager keyboard ingen intern adresse fra central unit. I stedet for må 
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adressen for hvert enkelt keyboard indstilles manuelt på DIL-kontakten med de fire 
omskiftere på det tilhørende keyboard. Flere keyboard kan godt have samme 
adresse. Af hensyn til en sikker strømforsyning bør der ikke tilsluttes mere end i alt 
16 keyboard til en central unit.   

Den interne kommunikation mellem central unit og keyboard sker gennem de på 
siden anbragte stikforbindelser. Dataoverførslen sker derved serielt over to 
ledninger. Kommunikationen fra keyboard til central unit og omvendt omfatter: 

 Modtageradresse for ordren, 

 Senderadressen for ordren, og 

 Styreinformationen: Dekoder nr. og den ønskede stilling. 

Kommunikationen omhandler ikke direkte en adresse til en magnetartikel, men 
indeholder adressen til en magnetartikel-dekoder (Området 1-64) og den ønskede 
udgang fra magnetartikel-dekoderen (1-4). Keyboard med 16 tastepar er altid tildelt 
fire på hverandre følgende magnetartikel-dekoder adresser.  

Det er tidligere skrevet, at en ny information kun accepteres, når den er gentaget to 
gange af hensyn til sikkerheden ved overførslen af data, og at central unit derfor 
udsender hver information to gange meget kort efter hinanden.  

Data for magnetartikler fra dekoderes udgange til magnetartikler gentages derimod 
ikke. For det første er magnetartikel-dekodere tilsluttet med faste ledninger, så 
overførslen af data er væsentlig mere sikker end ved lok. For det andet slukker en 
afsluttende impuls igen magnetartikel-dekoderens udgang, da magnetartikler ikke 
må have leveret vedvarende spænding. En gentagelse ville derfor ikke være 
fornuftig.  
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Til enhver tid udgør 18 impulser en datapakke. Udsendelsen af to ens datapakker 
lige efter hinanden er især tydelig. Data for magnetartikler overføres med en 
frekvens på ca. 9625 Hz (det dobbelte af frekvensen for lok-data), så data for lok 
og magnetartikler ikke indvirker på hinanden. Dette ses af fig. 16.     

 

På fig. 17 vises kodningen af magnetartikler, hvor: 

 Bit 1-4: Adressen for magnetartikel-dekoderen i trinær kodning. Kodningen 
er den samme som for lokadresser, men der benyttes kun 64 adresser i 
alt. 

 Bit 5: = 0, fast. 

 Bit 6-8: Magnetartikel-dekoderens udgange (2 x 4 = 8 udgange = 23 
muligheder). 

 Bit 9: Tænde og slukke udgangen. 

Magnetartikel-dekodere indeholder det særlige Märklin integrerede kredsløb i 
Motorolaformatet. Det omsætter de serielle informationer til parallelle data for at 
vise den egentlige nytteinformation. Dertil sammenligner dekoderen først den 
modtagne 4-bit adresse med den adresse, som dens indbyggede DIL-kontakt er 
kodet til. Kun hvis de to adresser stemmer overens, overtager dekoderen de 
efterfølgende 4 bit nyttedata i et internt mellemlager. Data ved dekoderens udgang 
forbliver dog de samme. Disse data udnyttes først, når den efterfølgende anden 
datapakke indeholder nøjagtig den samme datapakke som den første.  

I en magnetartikel-dekoder udvindes spændingen til den gule udgangsbøsning fra 
den ensrettede del af hvilespændingen fra digital-signalet. Med denne spænding 
drives omskiftermagneten og for det meste også belysningen i magnetartiklen. 
Spændingen er lidt afhængig af det netop overførte datasignal, hvorfor belysningen 
momentant kan blafre lidt. 

De tre bits med adressen overgives i en dekoder til en ”demultiplexer”. Dennes 8 
udgange styrer direkte 8 omskiftertransistorer. I dekoder k 84 styres 4 bistabile 
relæer med hver sin omskifterkontakt af omskiftertransistorerne. 

Der findes en særlig dekoder k 73, der er beregnet til indbygning i et sporskifte, og 
som kun kan anvendes i et digitalanlæg. Dekoder k 73 kan kodes ikke blot til 64 
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adresser, men til hele 256 adresser. Dette sker ved at skabe loddeforbindelser 
mellem 8 loddeflader i dekoderen. Her er man henvist til den vedlagte 
brugsvejledning. 

EH 

 

Bestyrelsesmøde den 16.01.2013 

Deltagere: Jan, Poul, Andreas, Christian og Flemming. 

1. Referat af forrige møde godkendt. 

2. Kassererens Punkt: Alb. har brugt 5000 kr. over budget, hvilket var forventet 
med den store aktivitet. Kontor er også overskredet med 383 kr. Det skyldes 
indkøb af et nyt stempel. Vi har haft gode indtægter ved salg af bøger og skrot. 
Tegningsarkivet har også givet overskud. Der er 78 medlemmer, 3 nye er kommet 
til og 8 har forladt klubben. Vi må beklageligvis konstatere at medlemstallet igen er 
faldende. 

Nyt budgetforslag blev udarbejdet, hvor de største ændringer var flere penge til 
arrangementer og husleje Alb., som nu ligger nogenlunde fast for de næste 10 år. 
Kontingentet foreslås hævet for passive medlemmer til 140 kr., men det ønskes 
hævet til 450 kr. for de aktive. 

3. Nø: Der er købt messing til 3. skinne, som vi desværre ikke når at monteret 
inden jubilæet, grundet den meget lille aktivitet der foregår på anlægget. 

4. Alb: Byggeriet går fortsat hurtigt fremad, men desværre opstår der også nogle 
fejl, som vi dog ikke mener vil kunne undgås under alle omstændigheder, ved 
bygning af så stort et anlæg. Det er endnu ikke endeligt besluttet hvilke 
sporskiftedrev der skal anvendes, da der er mange aspekter, der skal undersøges i 
forbindelse med det digitale sikringsanlæg, men Klaus er i fuld sving med dette. De 
nye afløbssko vi har fået tilbudt, bestiller vi 2 højre, 2 venstre og et som kan 
anvendes til begge sider. Vi har ikke flere lister til sveller, så Christian vil 
undersøge om vi kan få lavet nogle flere på træværkstedet på Otto Busses Vej. Det 
haster, da vi ikke har nok til færdiggørelse af hovedspor inden jubilæet. 

5. Bibliotek: Tidsskriftet Miba er opsagt, som følge af vores brugerundersøgelse. 
Til håndteringen af Alkjærs arkiv har vi fået nye retningslinjer, som vi syntes er for 
restriktive, så de er fortsat til forhandling. 

Der var ingen bemærkninger til tegnings – og fotoarkivet. 

6. Moduler: Vi skal finde en løsning på problemet med de ” løse” ben til  inden 
udstillingen i Køge. Poul mener ikke det kan nås pga. travlheden inden jubilæet. 
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7. DMJU: Vi er tilmeldt udstillingen d. 6.-7. april i Køge. Jan skaffer transport, idet 
han vil snakke med formanden for racerbilklubben. Hvis han ikke kan hjælpe, må vi 
køre det på trailere. Alle moduler skal med, og der skal køres både med DMJK og 
Lens materiel. 

8. Jubilæum: Invitationer skal med i nyhedsbladet d. 18.-01. Andre klubber får 
også en mail med indbydelsen. Aftensmaden sættes til 110 kr. pr. kuvert. Nø 
holder åbent fra 13:00 til 15:00. Alb. åbner også klokken 13:00 og kører 
indvielsestog kl. 16:30 (senere ændret til 14.00, red.bem.). Spisningen vil foregå kl. 
18:00. Der vil være kaffe og kage om eftermiddagen. 

9. Andet: Der indkaldes til generalforsamling d. 19. marts, Flemming giver Jens 
besked om at få det med i næste nyhedsblad. 

10. Eventuelt: Flemming ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen, så der må 
findes nye emner. 

Andreas vil gerne have nye klubtrøjer, men da vi stadig har nogle på lager, vil vi 
udsætte beslutningen til om et år. Vi laver en DVD med film  om DMJK, som 
sælges til 25 kr. 

11. Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 17. april hos Jan. 

Referat: 20-01-2013 Flemming. 

 

 

DANMARKS STØRSTE SAMLERTRÆF FOR 

GAMMELT LEGETØJ 
TOG, BILER, FLY, DUKKER, BAMSER, SPIL, FIGURER M.M. 

FREDERIKSBERGHALLEN 
i den nye hal 4, JENS JESSENSVEJ 16, KØBENHAVN F 

SØNDAG   17.  MARTS & 
1. SEPTEMBER 2013 

kl. 11,00 – 15,00       GRATIS ADGANG 
Arrangør tlf.: 4028 4057, postboks 83,  DK-2640 Hedehusene 
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Bagsidekalenderen 

Dag Dato Kl.   
     
Tirsdag 29/1 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 Køreaften, kl. 21 Albertslundmøde 
Torsdag  31/1 19.30 Nø Klubaften 
     
Tirsdag 5/2 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  7/2 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 12/2 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  14/2 19.30 Nø Køreplanskørsel 
Tirsdag 19/2 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  21/2 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 26/2 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 Køreaften, kl. 21 Albertslundmøde 
Torsdag  28/2 19.30 Nø Klubaften 
     
Lørdag  2/3 10-18  Hobbymesse i Valby Hallen, 
Søndag  3/3 10-16  www.hobbymesse.dk 
Tirsdag 5/3 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  7/3 19.30 Nø Klubaften 
Lørdag 9/3   DMJK fejrer 75 års jubilæum: 
  13-15 Nø Åbent hus og køreplanskørsel 
  13-?? Alb Se programmet på side 5 i Nyhedsbladet 
Tirsdag 12/3 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
  19.00 Alb Modelbyggerne mødes i Albertslund 
Torsdag  14/3 19.30 Nø Køreplanskørsel 
Søndag 17/3 11-15 Fb Samlertræf for gammelt legetøj i Frederiksberghallen 
Tirsdag 19/3 14.00 Alb Kolonnen 
  19.45 Alb Ordinær generalforsamling i DMJK 
Torsdag  21/3 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 26/3 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  28/3 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 29/3 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 Køreaften, kl. 21 Albertslundmøde 
Torsdag  31/3   Skærtorsdag – intet møde 
     
Tirsdag 2/4 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
    Deadline for Nyhedsbladet nr. 2 - 2013 
Torsdag  4/4 19.30 Nø Klubaften 

Weekend  6-7/4 10-17 Kj 
Modeljernbaneudstilling i Køge, www.dmju.dk 
Bl.a. udstiller 0-klubberne i samarbejdet Spor0.dk 

Tirsdag 9/4 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  11/4 19.30 Nø Køreplanskørsel 
Tirsdag 16/4 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  18/4 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 23/4 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  25/4 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 30/4 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 Køreaften og åbent hus 
 

http://www.hobbymesse.dk/
http://www.dmju.dk/
http://www.spor0.dk/

