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HOBBY CENTRALEN 
ALT 1 MODELJERNBANER 

Langs motor vogn 115,00 
Bod a n S -m aski n e 120,00 

i sumlesæl 75,00 
Michs m otor vogn 60,00 

» pCisonvogn 9,i5 
Perso nvogn l. AT 9,00 
Godsvogne, Hlle ty p er 

f .. a 4,40 lil 9 ,00 
D MT s ign a le r 8,90 
Lys mast m. ISv. pære 3,75 
B1ink· r e la is 2,00 
Egerhj ul t. vQJi( ne 0,25 

Løsdele ti l li t ra ~ 1 0: 
I<arosse r i 10,00 
Hoggie 1lI. s ne kke r 28,00 

» 111 . s læbesko 10,00 
Bu nd 111. lalHlhjul 8.00 
Lo ng m o lor ;16,00 
Koblinge r pr. stk . 0,60 

• 
HSV t ra nsform a tor 65.00 
!-I SV slrømfOl'delel' 7,50 
HSV kon tnklpanel 12,00 

EGes lJyggesæt, lit ra 
CU personvogn 6,50 
CM» 6.00 
CPE» 6,00 
cn» 6,00 
DJ postvogn 4,45 
Q H ~odsv()gll. llI kkell.~O 
PFH » å ben 1,;)0 
PB I) » 1,00 
Omsk iftert . ELsporsk ifle 

til 2 sporskirte l' 8,00 
lil ~ » 12,DO 

Obs I Vejovers kæ ringss ignu lel' l il en ke lt Ol! do bbelt spor (I: 87) 4,50 bobs I 

H_ Oli se &.$ H C MONTERGADE 10. København K. Byen 5714 X 

(Pl'uvitJsnrdrer ekspederes oJJlyåenclel 

FAlSTERGARN-5pi~deJLie.t 

NYKØBI HG FALS TER 

• 
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Pig.l - Sove~ogn.-8trØmllnletog 

NYT fra Nær og F jern 

SBØSA!!ONEB på MUnobena tratlkud
.tilliDg 195} er DBUTSCHB BUNDES
BAHN's nye ·Gliedertrlabz~·, Bom 
er en Tidereudvikling af det span 
ake !algo-tog. - Toget bygges i 
~o udf_relaer: Til ~B som dagtog 
(fig.2) og til DSG (Deutacbe 
Soblatwgen-G8sellsobatt) som 80-
vevognaiog. Det består at 2 hoved
enbeder- og 5 mellemenbeder og kan 
i =ods~tning til ·Talgo· køre i 
begge retninger. 

Togeta samlede længde er 96 m, 
t aravægt BB ti der er 135 aidde
pladser og makalmalhastigbeden er 
160 km/t imen. 

Hvad de r 18~r bør fr emhæves ved 
dis8e nye *lyntog* er den par allel 
der kan drages mellem disae og vore 
dages automobi ler . Medene man i 
gamle dage lavede bilerne og toge-
ne meget *bØ benede* tunge, B~ 
stræber man ha at gør e 

• med en 
øje) I 

sænke tyngdepunk
at gennemsoitsba-

Fig.2 - ·DB·'s etrøml1nle-dagtog 

stigheden forøges i og den le t tere 
konstruktion ved anvendel s e af 
letmetaller betyder langt mere end 
blot brændstofbespar el se. Påvirk
ningerne på sporet bliver mindre 
og en ringere uaffjsdre t dØdvægt 
betyder en væsentlig roligere kør
sel. 

( Behag at vende - ) 
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Fi g . , - i nteriør fra dagtoget 

På f i g . ' ses en af "dagt ogets R 
afdelinger med Raidde-elle r-ligge" 
stole , som man kender dem fr a for 
eks . moderne flyvemaskiner , og 
fig.4 og 5 viser en l .klasse's 
k~pe 1 sovevogn~t oget ved benbolda
vis nat- og dagkørsel . 

(Kort uddr ag fra RDi e Bunde s bahn " 
j uni 1 953 , ~r . l2) 

- - - - ----- - --

Fig . 4 - l.klasse kupe ved nat 

August 1953 

Mere -
fra udstillingen i Munchen 
vil vi bringe i september 
og okt ober nummeret af MB 
nyt og iamr de ting, der 
bar s pe oie l i nteresse f or 
modelbyggerne . 

red. 

SERIEN OM SIGNALERNE --

fortsættes i se ptember n~ 
meret , da midtersiderne 
denne gang sk~le bruges 
til ar t iklen fra Faaborg . 

red. 
-.-. -.- .- .-.-.-

Kondensator -Lok 
Det i f i g.6 afbildede damplo

komot i v er et såkaldt kondensator 
l okomotiv, d . s.v. at dampen , i ste 
det for s om ved almindelige damp
lokos at forsvinde 1 den frie luft 
gennem skor stenen, bliv~r ledet 
gennem en kondensator , hvor den 
atter bliver vand, som kan sendes 
ind kedlen igen . Herved s pare s es. 
gO ~ af dampen ind igen som vand. 
Det t e bar selvfølgelig især i nter
e sse 1 egne med lidt eller intet 

Fi g. 5 - Samme kupe ved dag. 
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Fig.6 - Kondensator Damplokomotiv. 

"and. 
Det afbildede lok er bygget til 

SAR - South Afrioan RailwsYB - af 
fi rmaerne Henschel ~ Sonn, Tyskland 
og North British Looomotive Co., 
Glaegow ( på lioUns ) og til SAR er 
der ialt leveret 90 stk. af dieset 
forud en 50 stk. uden kondensat or
anlæg , der imidl ertid kan bygges 
om her t il, hvis det skulle viee 
sig formål s t jenligt . 

Det viste lckomotiv ( Hensehel 
Kondens - Loko klasse 25) er en 2D2 
maskine med en samle t længde på 
32,5 m, sporvidde 1067 mm (Kap
spor ) , tjenestevægt 233 · t ( l ), ak · 
seltryk 19 t , vand 23 k~blkmeter 
og en makslmalbastighed på 90 km 
1 timen. Det store komplicerede 
kondensatorsnl .g ligger 1 t ende 
ren og en rørledning fr a røgkam
meret fører s pil dedampen her ben , 
hvor den fortættes ~ 11 vand, men 
dette vand er så varmt, at man 
alene herved spar er 10 ~ 1 brænd
stat. Ved hjælp a f en fØdevands 
pumpe bringes vande t så atter over 
1 maskinen til nyt tiggørelse i 
kedlen. 

( VDl 1 3!5}) 

INDUSTRI-nyt 
HOBBY- SHOP he r udsendt s i t nye kata
lo g med fyldig omtale a f modelbaner , 
s åvel Cærdige lokomotiver , motorvog
ne , person- og godsvogn e, skinner og 
andet tilbehør , som løse dele t i l de 
ma nge , der f oretrækker at lave så me
get som muligt se lv. Det er en fo r nø
jels e at se , hvorledes dette katalo g 
gennem de sidst år ha r udvik l et sig 
ti l et nydeligt og læseværdigt hefte 
med oplysninger om alt , hvad der i 
dag k~n lever es til vores hobby . 

A. B. 

MECCANO Ltd. i England, som f Ør 
krigen i -DIRK! TOYSn-98r1en send
t e bl.a. små modelbiler på marke
det, har også efter krigen fort
sat denne produktion a f diss8 au
tos, som 11 ver op på enhve r model··· 
jernbane . De har netop fornylig 
udsendt en hel r ække nyhe der, og 
heriblandt kan nævnes en automo
biltranBportvogn, der kan trans
portere 4 biler i to etager, Bamt 
den her afbildede Austin-model. 

Vi sk~l s ener e, n~r MeccAno'S nye 
katalog fremkommer, bringe en om
tale Af de nye modeller t HORNBY 
DUBLO TRA!NS- s erten. blendt Rndet 
de voena, der nu rAs 1 Arltlsh 
RAflwRY!! førver . 

R.P . 

---- HvornAI gAr toget ? 
- Ja, det kommer sandelig an pA, 

bvor De skal hen ••• 
- J eg skal ••• på toilettetS 
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Udendørsbanen 1. 

I et tidligere nummer af "MB
nyt- lovede vi at bringe en arti
kelaerie om udendørsbs nen og det= 
te løfte indfries herved. 

Fig.l 

Det f ørste , der mA tflgee be
stemmelse om, efter pt ma~ hp~ be
alutte t sig til at 8n~gge en u
dendØ'rs-bl'lne J er SPO~VIDDEN. P"r 
mAng e er det mAske .. lI ererle at
gjort, da de bestemte aig til at 
bygge, even~uel~ drejer det sig 
om en udvidelse af et bestAende 
ind endørs Anl~e, t,,~ Aks . et kæl
der anlæg ; men for rlem, der SkAl 
st~rte, yan bl.e . tølgende spøre~
mAl blive aktuelle : 

August 1953 

1) PersonbAtordrende eller ikke. 
2) Drivkrattens art (dAmp, el, 

benzin.di ese l o .s.v. ) 
3) Station (og m! akA v.æ~vsted) i 

i kælder eller hpvehus. 

Ad l) kan slges, et dette jo 1 
tørste nekke hænger Sammen med 
plsdal'orholdene - og med tld irektø
ren "e økonomiske to~Aen - en per
so nbefordrende bene teFer meFen 
plade op. Sporvidden 8k~1 i hvert 
fald helat, ligFe p A. mindst 9 om 
og skal men kør e med nogenlunde 
tArt, SkAl r p d lern e ~re temmelig 
~tore , helst ikkA under en hAlv 
ane a mAter. Endvidere ml mpn som 
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aagt høve en ikke alt for slunken 
tegnebog, for aelv om man i di!ee 
store sporvidd.~ er henvist til At 
lave næsten det hele selv (der fAs 
etort set kun engelsk og en emule 
amerlksnsk meteriel at købe), .l 
ksn materleleomkoatnlngerne godt 
blive ret store - det er jo ikke 
det rene legetØj JJengere, nAr et 
lokomotiv for eks. vejer omkring 
de 100 kilo. 

Pig.2 

Vælger mAn et by~e i en stor spor
vidde h er det klogt et bygge "en_ 
gelsk I idet Englænderne er og q] 

~id har ~ret fore~~ngsmænd pl det
te f elt, ja, d er finde s s tort set 
næsten intet ar tegninger og byg
gebeskrivelser m; m. fr A andre l An
d e end Englend . I hver t fAld er 
det tilrAde l igt ~ t ~lge i det 
mindet e en engelsk sporvidde , f or 
selv om men mAske Ikke vi l bygge 
engel s ke modeller , si er de r dog 
menge del e, der kA n bruges, sAsom 
pur f er , kOblinger ,hjul &et kedler , 
o.s .v. 

De vigt i gste sporvidd er for 
per aonbefor dr ende bener er ( i en
gelske tommer ) 3! " , 7l", lol" og 
I S" og bygged ~le ti l dia8e j ern
baner l ever er fl er e engelske fir
maer • Adskillige dele er endog 
l agerverer. Flg . 2 vi ser plA nen til 
en engel~k mini eturbene i 10t" 
sporvidde , en b An e , d er kun t j e
ner underho ldende formAl, men vil 
man bygg~ en per ~onbefordrende bA
ne , al ken men l ~ mAnge ti l f ælde 
fA lid t nytte ar den til l i g e, f or 
eks., hvi s bøn~ehus et ligger langt 
fre hovedbygningen, eller nAr en 
fjenntllggende urte- eller frugt -
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have SKel have transportforholdene 
til hu~et forbedret. Man ken i sl
danne tilfælde f orene det nyttige 
med de t behA~elige. Fig .3 viser 
den førom~A Lte bene's stAtion med 
en N.E.R. Atl~ntlc-mesklne ved 
perrtlnen (""idl8,ndiaet"). 

Da dette jo kun er en oriente
ring vil vi nu omtale de ikke per
sonførende bøner. 

Hvi! vi fortsætter nedefter i 
sporvidderne kommer vi til 21"\2t : 
13/ 4" (spor l) og It" (spor O • 
De to ! ida t e at disse er al absolut 
de mee t udbredte , og heraf igen er 
d et spor O, der gA r af med sejren. 
I midlertid er spor l bedre egnet 
t il ud endørabene end spor O, men 
nA r de fleat e alligevel foret~k
ker den eidste, er de t vel bAde 
pl Adshensyn og hen synet til, hVAd 

P1g.3 
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Fig.4 

der er et tl af materiel. Her kom
mor d. endnu et lIpørgamll. som hsr 
betydning, og det er 

2) Drivkraftena art 

At bAde fig.3,4 og 5 fremglr det 
jo, at drivkraften ved den person
tørende hAn væTe damp, og det er 
ogal overvejende tiltældet. Som et 
lille sidespring skel lige nævnea 
at d&a pA denne side illuatrerede 
bane er en kommeroielt drevet "Mi_ 
niature Divis ion" at LANCASTER & 
CHESTER RAILROAD, og den har to 

Fig.5 

Augl1st 1953 

lokomotiver bygget p1 rigtige 10-
komotl~rkstedor, noml!g hOIl 
BeId.in and Amerioan Looomotive 
Campany . Begge lokos blev oprin
delig bygget-til udstill inger. men 
tnmkker ida g unge og gøale pA en 
ca. 2 kilometer l eng str.ækning nær 
Lanoaster (U.S.A . ) fremført ef: 

"Lokomotivtørere , som ml høve 
mindet to dAges erfering, før de 
tAI' lov til at transportere passs
gererl ll 

ten. 
NA, men tilbage til drivkrat

(fortsættes side 123) 
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En Modeljernbane Faaborg 

station ·SYD" - udkØrslen mod Vest 

Ja, så er vi her, Begde min ven Svend Jørgensen, erter at vi var 
kommet ud i yderkan t en ar Faaborg . 
Vi stillede c yklerne og ringede 
på . ner blev lukket op, og vi fik rat i en s t ige til at komme op på 
lortet med . Jeg var allerede be
gyndt at f å skrupler angående banene s tørrelse , men de blev hur
tigt blæst bort, da jeg kom derop. 

Det viste sig at være et ret 
• tort l.rterum på 12 m x 3,30 m, 
alteå et forholdsvis langt, men 
emalt rum, 80m eØnnen i huset Jørgen og Svend Jørgensen bavde for
stået at udnytte på bedste mAde 
ved bygningen at deres anlæg. 

Det er i størrelse "O", og banen er en enkel tap oret r1ngbane 
med en a~ørre og en mindre gennam
gangsstat10n . Begge stationer har overhalingss pox, eå kørselsmuligbederne er s tore . Deauden er beg
ge stationer udstyret med dreje 
skive samt diverse læBse- og op
atillingsepor. 

Karakteristisk ror banen og dens bygger e , er den morsomme sammen
sætning af materiel l et . Jør gens 
bovedinteresse er DSB- materiel 
og især det nyere . Svend Jørgen 
sen derimod bygger for trinsvis 
gammelt privatbanemateriel og i 
.ørste række materiel rra Syd-Fynske-Jernbaner ' s tid. Sjove er for
~esten to gamle tre-akslede vogne f r a Gribskovbanen, aamt nogle gamle bænkevogne f ra SFJ • 

Ar maekiner befares banen af 
to C-maskiner, en S-maskine og en Ml-motorvogn, og de skal trække, 
en balv sne e bogievogne, ligeså 
mange 2-&tslede personvogne samt 
ca. 25 godsvogne. 

Køreepændingen er 12 volt jævn
strøm , der leveres af en omfor mer, eom tidligere bar været benyttet 
til belysningen i en a r SFJ's bomme. - Sceneriet omkr ing banen er 
dele lavet af papmache og dels ex det malet på væggene ar en ung ma
ler blandt byggernee venner. Re-
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v 

l. Stationsbygning på station ·SYD". 
2. Overgangabro ,. Remise 

BL11tatet er f orbløffende godt. 

Vi kan tænke os, at vi f oreta
ger en tL1r r~dt på anlægget med 
det "gamlEt' sydfyn.k., tog: 

Fra stationsbygningen gAr vi 
over gangbroen til perron II, hvor 

.' 

der holder to CL1p'ere og en Dmp'er 
forspændt en C-msskine. Afgangen 
forsinkes lidt, da vi må vente til 
et modgående godstog er kommet ind. 
Da det er vel inde, gives signal 
til afgang, og vi ruller langsomt 
L1d af stationen i . vestlig retning. 

line t sydfynske toen 

1 
I 



\I. 

l 
i 

s 
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, , , \ - . , " TI., ", ~ .• ~,;" 'l 

s",,_v.<J.k. :'>~__ (.,.,. O) 

";~ilJ. k.-v.diuS II •• eM. 
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4. Stationsbygningen på station ftBORD-
5. Remise 6. Gl. vejbro 

Lige udenfor stationen passerer vi 
en vej, der er spærret af bomme 
og umiddelbart herefter, går ba
nen igennem et typisk sydfynsk 
bakke landskab. Den skærer igen
nem et hØjdedrag i en afgrav.1ng, 
hvorover en vej er ført ved hjælp 

a f en gammel bro, hvis dække er 
lavet af "svære" planker. Snart 
udjævnes landskabet, og vi rul
ler ind på station "Nord". 

Her er vi ventet mea længsel ; 
thi her foretages krydBn1n~~n med 

Jørgens e l ar for godstoR 
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Spor 3 med C 70S og Rlle vo~e 5 Cu1pr e l 

hurtigtoget, der kommer østrrs. 
Vi bar da leller ikke boldt ret 
l ænge, f ør det kommer farende for
spændt en S-maskine. Da det er u
de af syne, bliver der givet sig
nal tilos , og vi rumler atter 
Videre. forb i den lille remise, 
der lige netop kan rwmme to ma
skiner. Videre går det over broen, 
der fØrer banen over åen . og ~d på 
den dæmning, der er bygget over 
det sumpede terraln, der omgiver 
den store sø. Dæmningen fortsæt
t er et godt stykke ind i landet, 
og efter endn~ nogen tids kør -
sel øj ner vi den store by i det 
fj erne . Vi sagtner far ten, der er 
givet stopsignal . Nå , det varsr 
i kke længe , før der er fri bane , 
og vi rasler over indkørselsepor 
skifterne og standser med et ryk 
ved perron II. Vi etiger ud, godt 
ømme i bagen efter at have siddet 
den lange tid på de hArde t r æbænke 
Cup 'erne er udstyret med. 

Besøget bos de to byggere i 
Psaborg viste mig, at de t ikke er 
nødvendigt at danne større klub
ber for at få lavet et stort og 
pænt anlæg. De t har kostet de to 
et stort arbejde at l ave deres 
bane j men det skal siges til de
res ros, at resultatet er blevet 
overordentlig nydeligt . 

O. Brandstrup..,Jensen. 

Vi blader i scrapbogen 
og finder et 1111e avieudklip om 
den kære Slangerupbane •• • 

DET LILLE GR011NE TOG -

Der bolder benad M1dnatstimen 
et lille grønt Tog ved en lille 
Itation - langt ~de ad Nørrebro
gade. Det er Slangeruptoget, et 
højst mærkværdigt Tog at se paa. 
SkØnt der stsar en stor, tyk 
Skorsten paB LOkomotiTet, kommer 
der ikke megen RØg den Vej. Og 
nAr man ser nærmere til, er der 
beller ingen RØg og Damp at s e 
nede ved Hjul ene! SaBledes som 
der ellers er ved et rigtigt Lt
komotiv. 

Og dog er det en forskrækkelig 
Støj, der kommer tra Lokomotivets 
Indre, nAr de gevaldige Dieselmo
torer spiller op. 

Aller mærkTerdiget er dog den 
.'åde, bvorpas Lokomotivføreren 
er blevet puttet op i et Udkiks 
taarn. Det er ikke mange Rejsen
de, der på denne Aarstid skal med 
s1dste Tog, men det er Stamgæster. 
De tsar hver Dag Tiden i Toget 
til at gAa med Bemærkninger om de 
8eks- eller ot-tekantede Hjul. Os.. 

t:3" 
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Det pudsige Lokomotiv. 

der er mange øgenavne til Toget. 
Det er Udflytterne. KØbenhav

nere, Bom bar fundet det alt for 
trangt her inde mellem de bØje 
Buee, og Bom otrer alt Besvaret 
og alle Irritationerne - Mas ser 
af Tid. Hvilken Katastrofe, bvis 
Toget en Dag ikke var der - og 
n u er der alts88 sket det før
~te ~krldt hen imod Motoriserins. 
Det vil blive et skrækkeligt 
Savn, Daar de pudsige Motorl~ko
motiver forsvinder , og man ikke 
mere skal se de kuriøse Vogne , 
hvoraf Togstammen sættes sammen. 
Der er nogle, som synes, at Ba
nen er de t uhyrligste, der kSD 
tænkes, og De bar Ret - paa deres 
Vis. Men bliver det nu Alvor, og 
man faar moderniseret Banen, vil 
den snart blive uendelig savnet. 
Endogasa det H y l, som Lokomoti-
vet sætter i med, Daar man skal 
over en af de farlige Overskæ-
ringer. 

De vil savne KaplØbet om at 
faa Plads i den etore fine Vogn, 
inden i hvilken man befinder sig 
som i en af Zans Creys coversd 
waggons. 

Og nu skal det altsaa være Al
vor - ak, ogsaa ber ma8 man ei gs , 
« t alting forandr es. 

Eric . 

RØRT i toget ••• 

- Hov, ved Du ikke, at det er 
forbudt at flØjte i S-toget? 

- Næb, det bar jeg da aldrig børt-
- Jah, bar Du da ikke lagt mærke 

til, at togfØreren altid gAr uden 
for, nAr ban akal flØjte ( ! ) 

Færgeruten 

Mommark - Faaborg 

I 1922 blev færgeruten Faaborg 
- Mommark 8sbnst for drift. Ruten 
var anlagt og drevet af "Ø.K.", 
men overgik senere til S.F.J. 

Mommarkf ærgen er bygget i 1922 
p å Nakskov Skibsværft og er for
synet med 2 dieselmotorer, der 
trekker bver sin Skrue. Færgen må 
"sva j e " ligesom storebæltsfærger
ne . Den bar plads til 5 alminde
lige godsvogne (QH' eller oa. 25-
30 personbiler . 

.; 

F.rgelejet i Faaborg med en lille 
B-maskine pi færgeklappen. 



side 122 MB-nyt 

Inden DSB i 1933 overtog den 
dengang smalsporede Als-bane, ~o
regik transporten af en alminde
lig godøvogn til SØnderborg på 
~ølgende ftnemme ft mAde. 

I Mommark blev vognen trukket i 
land og kørt ud pA et særligt .por 
hvorpå der stod nogle små lave, 
smalsporede blokvogne. Her steg 
det normale spor netop så meget, 
at vognen kunne køre ind ovenpå 
blokvognene. Den blev aå spændt 
~a8t med keder, ligesom på ~ergen , 
og blokvognen blev koblet i toget 
til Sønderborg. - I 1933 blev ba
DeD til Sønderborg ombygget til 
normalapor og de øvrige stræknin
ger på Als nedlagt. 

I 1947 overtog DSB Mommarkru
ten og med overtagelsen a~ SFJ i 
1949 lukkedes dette ftbul ft i DSB' s 
jernbanenet bero 

Dette var 1 korte trek lidt at 
Mommark~ergenø bistorie. 

§y. ~@rgenBen. 

P.S. I 1945 eller 46 kørte den 
lille tr~or i Mommark 1 ~ærge
lejet medc4 vogne med tørv, på 
grund af manglende st oppebom på 
sporet. Føreren nåede at springe 
af. - Det tog knapt 3 uger at fi
ske vognene op igen. 

Sv.J. 

AUBust 1953 

I en senere artikel vil vi bringe 
en vejledning til bygning af en 
~ærgebavn for et BO anlæg. I for
bindelse hermed bringer vi denne 
gang et par billeder af nogle mo
deller af færger bygget af Hr. Jo· 
hannes Petersen, Faaborg Ise an
nonoe andetsteds i bladet • Byg
ning af jernbanefærger til et mo
delenleg er ganske morsomt og gi
ver l e jlighed t1l at faa nye de
tailler paa banen, som ellers ik
ke v1l1e komme frem, nemlig de 
forskellige ting, der er knyttet 
til en bavn og nærmeste omgivel
ser. 

Vi bragte i nr.S/l9S3 en omtale 
at Al8ted-Farvig Banen, og pA den
ne bane Var der ogsA en tærge i 
dritt mel lem to færgehavne, oven1-
købet med 8ejlad~ etter tærgeplan, 
men mAn kan til nød og8A klare ~ig 
med øet færgeleje, hvor pladsfor
holdene mAske ikke tillader flere. 
Hvi~ det er muligt, kan men jo s ~ 
lade færgen ~ejle ud fr A lejet og 
lede den for~vinde bag en kulisse, 
hvorefter msn kAn lede den vende 
tilbage etter et ps~sende ~tykke 
tide forLøb . De på ~gen anbreg
te vogne kØres da etter 1 land og 
kobles ind i det etgående tog. 

B.P . 

Model af færgen -Mommark ft 
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Model a f f ærgen MGl yngør e" 

ANNONCE: 

FÆRGER OG MODELSKIBE 

leveres etter øn ske. 

Modelbygger Johs. Peters en 
Kloster,ll;ede 17 
PAABORP 

(Præmieret et industrirådet) 

------------------------- - --------
Udendørsban en 1. 

(fortsat tra side 116) 

Selvføgelig kan man i stedet 
for damp anvende diesel, eller 
benzinmotorer, men er det ikke net· 
op oharmen ved et tog i den stør
relse, at det går ved damp? 

Ved ikke personførende tog i de 
mindre sporvidder anvender men og
sl otte damp , men spor l er her e 
gentlig den mindste stør relse, hvor 
man kAn køre ordentlig driftsikker t 
med damp, ikke eåden At torstå, et 
der ikke findes eller kan bygges 
genske udmærkede damplokomotiver 
i for eksempel spor O, 3a, der er 
aå galt ( i U . S.A. npturligvisl 
bygget et køre- og MeDØvredy«tip;t 
damp lok i HO, men i al almindelig
hed k~ d e t i kke tilråde s . En ikke 

uv.æaentlig t ing i forbindels e med 
dampdr lrt må ogsl nævnes , nemlig at 
et damplok er mege t ømfindligt over 
for stigninger og fald på banen . Da 
dampl oko e i de emå spor vi dder i for
ve3 en er vanskelige at r egulere, er 
det absolut vigtigt et tege hensyn 
hertil ve~ benens bygning . 

Langt lettere stiller sagen s ig 
i så henseende, når telen er om e
lektrisk drift. Det er her en ab
eolut betingelse et anvende mess i ng
skinner, eller nyaølvskinner, der 
er noget dyrere. J ern eller stål
skinner bliver alt for hurtigt øde
lagt at vejr og vind, for ikke a t 
tale om, at den elektriske kontakt 
bliver for ringe eller halt forsvin
der . Det er forøvrigt et ef de van
skeligste punkter ved udendørs&n
UEg _ atrømtilførslen - og det ken 
ikke noksom tilrådes at v.ære omhyg
gelig på dette punkt. 

Endelig ken det jo Og8& tænkes, 
at man vil anvende urv.ærkelokomoti
ver, og her sælder det ligesom ved 
dampdriften om at undgå 8tlgn~nger. 

På fig . l ser vi et udsnit af be
gyndelsen til til en h~vebRne med 
elektrisk drift, og vi skal senere 
omtale de fo~skelllge mAder en så
dan bedst Rn~gges pl . Den viste 
bRne blev stRrtet som et sammenlagt 
otte tal, hvilket forøvrigt er en 
baneform , der byder på mpn~e fo r de
le, 11!1f"n' ved udendørs8nl.æ~ : 

I næste .A rtikel vil vi d bl.a . 
behRndle det tredie spørgsmål: 

Endestation i hRvehus ~ller ~lder. 
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HVAD MED POTOJAGTEN ? 

Vi ven t er ut A1modlgt pA vore Læs ere1e 
torhAbentllg gode r esultater pA sommer 
ferieturen - men alle er måske Ikke kommet hjem endnu, al vi hAber, at brevkas 
aan anar t vll bugne I 

Western Paolfio1s Extra 801 East fotograferet af J ohn C. Il lmønn, ide t 
'det ruller gennem NIles Canyon til Car 
bons i Californien . 
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Klubm ed de I e I ser 

I denne rubrik optAges meddelel
ser tre nordiske mj - klubber. Medde
le18erne ml ~e os i hænde senest 
den 10 . i måneden t orud . 

DANSK MODEL JERNBANE KLUB 

Formand: civiling. Poul E. Cleusen 
ftPolmerhus", Snekkersten . 
Sekretær: tenrik O. Meyer, Glaci-

set 21, Kgs. Lyngby. 
Klublokale: Nørrebro Støtion. 
Fa s t mødeaf t en : l . mendeg i hver 

nW.ned. 

JYDSK MODElJ ERNBA NEKLUB, Århus 

Pormend: Lokomotivfb . V. Døgø, Ot
to Rudeg øde 31. 
Sekre tær: Møler K. E. Sørensen, 

Lyøgede 7. 
Køuerer: Lokomotivfb. H. F. Jen

sen, MeretrRndsgade 23. 
Best.mdl . : Tømrer Max Hensen. Cerl 

Bloohsg",de 25. 
Konstruktør I . Eriksen, Løngenffls 

alle e. 
Anlæg i O. - FAst mødea ften: Hver 

onsdAg kl.19- 22. 

MODELJERNBANEKLUBBEN HO 
Nordkærvej l 

(2 Min. fra Hvidovre Station) 

Formand: Poul Hegner NOrA 1012 v 

Kasserer: E. Wilsbeok Velby 5109 

Mødeaften: Onsdag kl.19. 30 

Enkelte nye medlemmer kan op
tagea ved henvend.lee til oven3t~ 
ende telefon numre. 

Løssa 19sprisen -

stiger fre og med nr . 9/ 53 ti l kr. 
1,25 pr.nr. - abonnementsprisen er 
n stedig kr . 12" 

Vi hAber, a t læserne vil forstA 
nødvendigh~en af denne lIlle for
hØjelse. 

red . 
-----------------------------------

PÅ GRUND AF BORTREJSE 

kommer næete nummer ef bladet -
septembernummeret - først i hønde
len den 7.aeptember. 

red . .. __ .. _ .. -...... _ .. -_ ...... __ ........ -_ .. ~_ .... ----
M O D E L B A N E - TIPS 

PÅSKRIFTER på vogne og lokomoti
ver er en vanskelig ting At udføre 
f or de fleste modelbyggere. Man 
akel hertil envende en fin hArpen
sel med lange hAr og af maling kan 
br uges syntallRk . 

For At b e skytt e den møjsommeli gt 
på f ør t e skrift kan det enbefales at 
dække pAskriften med et gpnske tyndt 
leg kls r lak ( tor eka. ruasisk 
øtrygelek) • 

BP . 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MODELBYOOER ELLER IKKE? 

ffiiuialurbahnen 
.... ~HR.· .. ·"·· 

Det spiller ingen rolle I Blot 

Man her JERNBANER som hobby, er der 

nogat at hente i MIBA'a pUbliketionerl 

Det tre-sprogede bil l erlme8"'sln 

MI RA -REPORTER kr. 3 ,70 

beretter om store og emA bener. 

MI N[ATURBA HNEN kr.3,?o 

bringer t egninger, artikl er, byg
gebeskrivelser o . m. a. 1 16 

hefter pl et Ar. Å r~ebon
nemeilt kr . sa,oo, t Ar 

kr . 30 , oo. Bestil 
det hos 

Palsdorf 
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Vi bygger 
el/d lILL el/ poslvogl/. 
Statsbanernes litra Do. 

Den :Irbiltlecle vog n er 
nr . 5606. 

Fremgangsm åden ved 
bygnjll~en er den sam me 
som ved den i juni
nUllIm ere t omtalte post 
vogn fra Sy dfy n . 

øvrige (blu er : 
Bygget hos: Vagnra

ral>rikken »Scandiu«. 
Randers, og pO Stats ' 
banernes værksteder , 
København, 1917- 1932. 

5601- 5626 trykluftbremse (G-P). 
5627 - 5632 1ryklu rtledning. Skruebremes. 

5601- 5626 balteri, 32 volt, til post
rumm ets belysning. Elekll'isk belysnin ~. 

65 voll , i bremsekupe. 
5627- 5632 dynamo:mlæg, system Ro

senueqil:. 24 v. 
5605 bøjlryksvarmenpparnter både i 

bremsekupe og postrum. 
Øvr ige vogne: Lavtryksvanneuppul'H

ler, sys tem 'Veslingho llse, både i brem
sek upe og postl'UI11 . 

Kakkelovn i postruIll . 
Kan sU l1IllIe nkobl es llI ed Ltr'. Dq til 

dobbelt post \'o"ne. 
Last 6060 kg. 5627- 5632: Tara ca. 

12100 kg. 5601 - 5626: Tara ca . 12300 kg. 

~~"'-.r

Il fotos af danske lokomoth'er i post
kO l'tfo rm ot og forsynet med tekniske 
d:lta p li d a nsk, engelsk og frnnsk. Sendes 
portofrit m od fOrtHI indbetaling a r kr. 
2,50 til B. Merkel Palsdorf, Kongevejen 
128. LY D~by. 

Obs! Hedakløren el' bortrejst {ra deJl 
30. jul i - 16. august (incl flsi/Je). 

Uur De noge' De "il smige? 
Så benyt /Jore I'ubrikannoncer 
Det el' jo nelop de mennesker, 
so m De ønsker al 1';1 i tale, del' 
læser dette blad. 

Side 127 

Modelbane- m;t 
Tldnkrlft for Jernbaner I alle Iporvldde r 

Il E D A K T ION : Kongevejen .128, Kgs. 
Lyngby. - Ud"iver og ansvarshavende 
redaktør: B. Palsdorf. 
Annoncer: Ole J neger, Strandvej 265, 
ORdrup 2164. 
Eftt!rtryk kun tilladt med lydelig kilde· 
ungivelse. 
Bladet udkommer med 12 nUlUre om 
å ret. Årsabonnement 12 kr., udland 14 kr. 

Bladet forhandles i løssalg al': 
KØBENliAVN: 

Hobby·Centra len, Mønlerga de lO, K. 
Bent Palsdorr, Holme ns Kanal 32, K. 

ODENSE: 
Odense Hobbyforretn ., Vestel'gade 89. 

RHUS: 
Berg Radi o. Guldsmedgade 40. 
Legetøjsmag:lsinet, Frederiksgade 17. 

ANNONCER: l / I side kr . 100,00 (bag
si de 125,00 kr.) 1/2 sid. kr. 50,00, 1/4 side 
30,00 kr., 1/8 sirle kr. 20,00. - Rubrik· 
annoncer 15 øre pl'. ord (min imumstakst 
2 kr.) Rubrikannonce,' betales ved be
s tillingen. 
INDLEVERIN GSFR IST for alle RDDOD' 
cer og manuskripter: ~enes l den 10. i 
måneden forud. 



-Jti; il B! ,~ • 

.N u De eh. ko.mmet ~em ~a. f.e;J.e 
bør De aflægge et besøg hos 

MXRKLIN 
Specialisten 

BENT PALSDORF 
Holme ns Kanal 32, København K .• Pos tkonto 53761 • Tele fon Byen 5703 

O bs.! forretningen er åben 10-17, fredag k l. 10-18. 

Det spanske »TALGO«-tog - forbillede fo r de nye t yske lyntog 
omtalt Inde i bladet på side 111-11 2 
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l. Stationsbygning pi station RSYDR. 
2. Overgangsbro 3. Remise 

8ultatet er forbløffende godt. 

Vi kan tænke os, at vi foreta
ger en tur rundt pi anlægget med 
det Rgamlf!' sydfyn.k • . tog: 

Fra stationsbygningen gir vi 
over gangbroen til perron II, bvor 

der bolde r to Cup'ere og en Dmp'er 
forspændt en C-m&skine . hfgangen 
forsinkes lidt, da vi ml vente til 
et modglende godstog er kommet ind. 
Da dst er vel inde, gives signal 
til afgang, og vi ruller langsomt 
ud ef stationen . L vestlig retning. 

linet sydfynske tog" 

N. 

, 
f 

s. 

l 
r 
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ø 

4. Stationsbygningen på station RBORD R 

5 . Remise 6. Gl. vejbro 

Lige udenfor stationen passerer vi 
en vej, der er spærret af bomme 
og wmiddelbart berefter, gAx ba
nen igennem et typisk sydfynsk 
bakke landskab. Den skærer igen
Dem et højdedrag i en afgrav.ing, 
hvorover en vej er ført ved bjælp 

af en gammel bro, bvie dække er 
lavet af "svære" planker . Snart 
udjævnes landskabet, og vi rul
ler ind pi station "Nord". 

He r er vi ventet me' længselj 
tbi her foretagea krydaning~n med 

Jørgens C ' A~ for godstoR 
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