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HOBBY CENTRALEN 
ALT 1 MODELJERNBAN ER 

La ngs motorvogn 11 5,00 Løsdele til litra MO: EGes byggesæt, litra 
Bodau S-maskine 120,00 Karosseri 10,00 CU personvogn 6,50 

i samlesæt 75.00 Uoggie nI . snekker 28,00 CM » 6,00 
Michs motof\'ogo 60,00 » 111 . slæbes ko 10,00 CPE » 6,00 

» persoovo~n 9,75 Bund 1ll. tandhj ul 8.00 eR» 6,00 
Personvo~n 1. AT 9,00 Lang mola r 36,00 D.J pos tvogn 4,45 
Godsvogne, alle ty per Koblingel' pr. s tk . 0,60 QH godsvogn,lukket 1,50 

fra 4,40 til 9,00 • I'FR. ,i ben 1,50 
DMT signaler 8,90 PB .) » 1,00 
Lysmast m. ISv. pære 3,75 !-I SV lransfol'lnalo r 65,00 Omskifterl. E Ls porskifte 
Blink· re lais 2,00 1-1 SV s l l'ømfo,-deler 7,50 til 2 s po l'skifter 8,00 
Egerhjul t. vogne 0,25 I-I SV kontaktpanel 12.00 lil 4 » 12,90 

Obs I Vejoverskreringssignnler til enkelt OJ! dobbelt s po r (I: 87) 4,50 bobs I 

ff- o~ se &.s DC MBNTERGADE 10. København K. Byen 5714 x 
(Prouim()rdrer ekspederes omgående) 

f.Uii il ti , ,~. 

. . ~ 

.N lJ. De eh. ko.tnrrtet ~ ~ ~ie 
bør De aflægge et besøg hos 

M~RKLIN 
Sp ecialisten 

Ir Holmen~ K~riai ~ N-K-.b;:av-n-P-K:~O~o~ol?76? T~If. Byen 57 03 
j I • I 

O bs.! Forretningen er i ben 10-17, fr edag k!. 10-18. / 
'---- --~ -

w_~......:O,;.b.:.s . .:.! ..:D:..e:....:.18:..r..:' :..le:....:.:l;:..y..:"e:..':..le::.r_k::.a:..".:....:/..:e..:":..,e.:.s_'_'I_'e_r_ed_e_ s'_·d_S_' _i _d_e_I_"_e_"_'d_'_"_d_I ___ ..!/ 



::>øptember 1953 MB-nyt Side 131 

Fig.l - ftKlar til afgang1 ft 

er blevet den helt store publi
kumssucces. Indtil mid
ten af j uli mlned er ud
stillingen, der lbnede 
den 20 . Juni og 81u~ter 
den ll. Oktober, blevet 
besøgt af over 600 tu
sinde mennesker, og blsDt 
disse var udlændingene 
stærkt repræsenteret. 

Vi skal i dette og 
næste nummer omtale et 
par ting fra udstillin
gen, og sl vidt muligt 

men banen bliver ogsA drevet af 
DEUTSCHE BUNDESBAHN , så de n skulle 
j o ogsA helst fungere forbilledligt. 

Drivkraften leveres af 3 dampl~
komotiver - oa. Y3 naturlig stØrrel
se - af typen Ol, der bver vejer 8 
tons, så det er ikke rene legetøjs
l~komotiver, der her er tale om. 
De kører hver med 10 personvogne af 

i første række, hvad der 
mAtte have interesse for 

Fig.2 - DR' s modelanlæg på udstil 
lingen i 1923.(foto :"Eisenbahn") 

vores læserkres . - Vi starter med : 

Vort forsidebillede-
der viser et af togene pA en "lil
leputbane", der over en strækning 
pA 1,5 km lØb udstillingsterrainet 
rundt. 

Banen var anlagt efter rigtige 
jernbaneprinoiper med stationer, 
holdepladser, signaler og passage
rerne blev over højttaleranlæg pA 
stationerne underrettet om, bvortil 
de var kommet. Vej overskæringer var 
sikret med bomme eller blinklys, 

s~eciel type, og to personer kan 
bekvemt fA plads side om side i dis
ss vogne . - Toget skyder ven ganske 
god fart 1 forhold til sin stØrrel 
ss, og man bar en fornemmelse af at 
kØre 1 et rigtigt jernbanetog, nAr 
det sætter 8ig i bevægelse, ikke 
mindst nAr den kombinerede lbkomo
ti vtører. og -fyrbøder gi' r maskinen 
Ren spand kulR i bogstavelig for
stand, for da kan man dlrligt und
gå at skifte nært bekendtskab med 
den sorte røg fra lDkomotivet, da 
vognene hØrer til den Abne Rskov
vognsR-type 1 - Men sjovt er det 
i alle tilfælde . 

DERNÆST springer vi over til en 
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anden miniaturbane på udstillingen , 
nemlig den af modeljernbanoklubben 
i MUnchen byggede, store modelbane 
1 spor O. 

Det drejer eig øm et meget stort 
anl æg , som må søge sin mage i for 
eks. det anlæg, der 1 1925 på foran· 
ledning af Deuteche Reichbahn blev 
bygget til den første trafikudstil
ling i Milnchen. Et billede herfra 
ses på f1g.2, der giver et indtryk 
af dette anlægs omfang, som også 
var ganske imponerende. Vi skal li
ge kort omtale dette og vil så 1 næ· 
ste nummer af bladet bringe en nær 
mere omtale af 1953-anlægget . 

I 1925 va~ arbejdet med model
anlægget lagt i hænderne på forskel
l ige firmaer i samarbejde med rigs
banernes værksteder, og det drejede 
sig da om bygning ~f en bane i må
lestok 1:33 i sporvidde lover et 
areal på 27 x 14 meter. Sikringean
lægget var af bestemte grunde sær
lig interessant, idet nemlig ran
gerbanegArden var udstyret med sig
naler af nordtysk art, medems for 
eks. havnebanegården og krydsnings· 
stationen var forsynet med bayer1-
ske slgnalerl Drivkraften var 36 
volt jævnspænding og strømtilførs
len skete gennem en midterskinne. 
Lokos og vogne blev specielt byg
get af forskellige firmaer og også 
skinneprofilet 10 mm (t) blev la
vet til dette formål alene . 

Mange udmærkede bel- og balv-

automatiske funktioner kunne iagt
tages, s~som af- og pålæsning af 
jernbanevogne, rangering ( automa
tisk kobling t) m. m. og man kan si
ge, at datidens publikummere fik 
noget ud af et besøg på udstillin
gen i Milncben i 1925 . 

Og nu 1953-anlægget? - Ja, det 
lader heller næppe noget tilbage at 
Ønske~ Det 10 x 60 m store anlæg 
giver enhver besøgende et særdeles 
godt indtryk af mange af de for
hold ved en jernbane, som man ikke 

Fig.4 - Moderne sporvognstog. 

uden videre får det rigtige biilede 
af, når man står på en perron eller 
kikke r ud ad et kupe-vindue. 30 lo
komotiver og motorvogne, 60 person
vogne og 170 godsvogne udgør det 
r ulleade materiel, og en færge med 
2 spor, der kan tage 10 godsvog'ne 
fuldstændiggør billedet. 1300 m ' 
spor længde , 80 000 sveller 170 epor.
skifter og lige sAmange signaler, der 
styres at 2500 relaisør, o.s.v . o.s. 
v. - alt i alt et imponerende anl~g 
som man kan bruge mange timer til at 
studere i enkeltbeder . Fig.l på si
de 131 viser lidt af det rullende ma. 
teriel. 

(fortsættes eide 133) 

Flg.5 - En af sensation.roet - Det 
nye type V 200 - dieeellOk. 
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NYT fra Nær og F jern 

DET ER EN 
DRØM! 

Det er sldant et tog, der er den 
dejligste drøm for børnene og for 
de Tbksne, der har mOdel- jernbane
drift som bobby ( øverst på siden ) . 
Men for Hollywoods mindste at jer

Ine, den lille DONflA CORCORAN, er 
drømmen blevet virkelighed . Det lil
le tog kører i en forlystelsespark 
~den for Los Angeles, og Donna er 
lokomoiivfØrer . Uh, bun kan sag-
tens! (Aft en bladet ) 

- - +++++ --

~!_~!Q~~Q~~_:-

bar vi modtaget nedenst ående bil
lede, der viser den 
nye "Kungsgatan" 
tunnelbane station. 
Det t e nye bybanenet 
under s tockholm er 
blevet di8k~teret 
lige så voldsomt i 
de sidste år , som 
vor egen tunnelba
nebygning allerede 
bliver det, på trods 
af, at man ber i 
København endnu i k
ke har noget defi
nitivt projekt at 
di8k~tere og banen 
næppe kan ventes at 
komme de førate 10-
15 Ar . Men i Stock
holm er banen nu en 
real itet., selvom by-

en endnu ligner en vulkansk ~dbrud, 
hTor man endnu ikke bar flet fjer
net alle sporene efter dette . 

++ 

TRAPIIUDSTILLIRGEN I M~CHEN 

(fortaat fra side 132) 

OM . 

Men i næste nummer vil vi brinøe 
flere roios og en nærmere omtale af 
anl!iegget . 

EN AN DEN I ØJNE SPR IN GENDE SEVÆRDIG
HED på udstillingen er en svævebane, 
som med en længde pl 900 m giver p~b· 
likum lejlighed til at S8 terrainet 
i fugleperspektiv . Det er en svæve
bane af samme type som den på fig .} 
vist e , en type de r fortrinsvi s an
vendes ved v1ntersporteteder, bvor 
man t ransporter er f. eks. skiløbere 
( gerne med skiene påspænft ) op i 
bjergene, bvor de s å selv sørger for 
nedtur en. (Skulle man have fortrudt 

---+ 
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det, når man ser bakkerne, kan men 
blive kØrt ned igen~) 

Denne form for svævebaner er ble
vet meget pop~lær i de senere år, 
og den er betydelig billigere i bå
d. anskaffelse og drift end de tid
ligere typer. Man benytter nemlig 
her ikke lakkede kabiner, men en 
slags "hængestole~, som er direkte 
fæstnes til bærekablet, og der er 
kun eet, der over rul ler i bjerg-
og dalatationerne l.øber SOLD et ende
lØst b~nd. ~r man ikke svimmel, er 
en tur med den ne bane en udsØgt for· 
nøj ~lse, og vil man sidde indendørs 
kan ogs~ det lade sig gøre, idet 
r,slvdelen af "vo..-;nene" ved denne 
sv~vebane udfØrt som kabine r af form 
som plastikkugler . 

OGS Å sporvogne ~g trolleybusser 
var nat~rligvie repræsenteret, og 
sporv~jsentbusiaster (- jo, det fin 
des skam også, kære læser ) ville f r y -

30m nævnt i forrige artikel (nr. 
8/ 53 ) vil vi som næste spørgsmål 
omt al~: 

Hovedstationens, depotets og 
v'i. rl!s tedets placering enten i 
havehu~ eller k~lder. 

Hvis man har an k~lder til r å 
d i ~hed , der er ~ og rummelig og 
hels t kan opvarmes, er det selv 
følge lig at foretrække at plt~ ere 
sin hovedstati on her . Det har mange 
f or dele, fo r e ks. kan nævnes den 
nemme adgang til lokalet f ra bebo
elsen, eventuelt v~rksted kan man 
da ogs å have lige ved hånden og 
vanskelighede rne med strømforsyning 
ved anl~r. frit i haven undgås . 

AUGUST 1953 

SOMMERVEJRET BRINGER HAVE - BANE EN 
THUSIASTER AF HUS ( ~ ) 

de sig over de mange flotte køretøj
er, og ikke nok med det, på en der
til indrettet "halv" sporvogn, kun
ne man selv fA lov til at agere vogn· 
styrer.(Fig.4. ) 

ENDELIG bringer vi i fig.5 et 
billede af DB 's nyeste diesellbk, 
type V 200 , beregnet bAde til eks
prestogsfremførelse og ti l godstog. 
Også de+. fortjener en nærmere omta
le, som vi desværre ikke kan bringe 
denne gang, men i korthed akal lige 
nævnes de vigtigste data: 

2000 HK motorkraft 
76 t total vægt 
18,9 m l ang 

140 km/t marschhastigbed 

(Nærmere enkeltheder i en senere ar
tikel, hvor vi også bringer tegninB) 

BP . 

Er der da slet inge n fordele ved 
en hovedstation udenfor huset ? 

J oh, det er der, og mange er jo 
ogs å henvist hertil, f ordi de ikke 
r Ader over egnet kælderrUln . - iI,en 
at der alligevel god t kan laves et 
pænt anlæg med stationen i et have
hus find es de r mange eksempler på . 
r egningen på s ide lj5 viser netop 
s~dant et anlæg, men det indendØr s 
anlæg kunne ligesågodt være fra en 
kælderstation. Som regel foretræk
lter man at anlægg e k'flderstationer 
som r ebroussement elLer sækstatia
ner, altså med blindt endende spor, 
bl.a. fordi man sjældent har plads 
nok indendørs til at køre rundt. Ak 
ja, pladsmangel træffer man alle 
steder , havde man plads nOk, ville 
man jo også vende togene i en sløjfe 
på de rigtige jern baner , men Bort
set fra enkelte forstadsbaneanl~g 
rundt om 1 verden, fo r ekommer det 
yderst sjældent, dog findes det f. 
eks. ved GRAND TERMINAL i NE~I YORK. 
- En vendealøjfe til S-t og og l ign . 
lokaltog kan dog ofte få plads, når 
man anvende r en mindre kurveradius 
end normalt, men det g~lder ved al
mindelige lokaleforhold kun ved de 
mindre sporvidder , praktisk talt 
kun indtil spor O, måske ~por l. 
( En nærmere omtale af ek sister ende 
anlæg af denne art, vil vi bringe 
en anden gang). 
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Fra en engelsk bsyebane 1 s por O. 

Ved snl~g me d boveds t ationeD i 
havehus kan man også gå en an~en 
ve J end den på te~n i n geD vi ste, i
de t man l ader banen passe re ha ve
bueet ( eller mAske kan det i star 
ten kun betegnes Bom et skur - me n 
de t gør mindre til sagen~ ) og f Ører 
nogle af sporene geDnem bus e t , me 
dene forbliver 1 fri l uft. I ndendørs 
rører man da de vig t i ge r e anl~g s om 
lokomot iv- og motorvogns r emiser samt 
V1 SS 9 perTonspor Og gods - de potspor, 
og endvider e eelve kommandopos ten 
og eventuelt vær kstedsplads . 

St ati onen kan enten udf øres s om 
gennemgangs - eller sækbanegård, men 
i mods~tning til ved sn k~ldersta
tion, vil maD vel i de flest e til-

f ælde fore t r ække den tør ste fo r ~1 
der Ab ner flere muligheder. 'led en 
kæ!derstati on har ma n som of test i k
ke noget valg, bvad de t a ng&r. 

Et t ypisk ek sem ~el på en såd an 
gennemgaogs - hove dstation 1 na vebus 
er f. eks. civi11ng. raul E. Clau
een 's anlæg i Snekkersten, s om s ik
ker t vil være kendt af mange 1I10del
byggere bl.a. fra omt a len i det t id
l igere RMod el j ernbanen~. 

Har man nu besl uttet s ig til bvil 
ken bane f or m man vl l væl ge , kan den 
egentlige planl~gn1ng a f banens l i
nieføring m.m. begynde. 

~r;;'i~~~ ---~~ ---- ---- gods spor 

Anl.gget er ~drØrt sl
l edes , at s tat10n l l 1g
ge r b,j ere end station ll. 

- Huse t mAler 2,50 m 1 
bredden og 3,65 m 1 leDg

den. ( skala - 1 :45, spor O 

~ , ---

~ ~rei. 
) ~. 
~ -------

l okos por 

stat1 

~ 
----

sta tion II . 
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Lad det straks blive slået fast, 
a t er terrainet ikke fra naturens 
h~nd f~ldkommen fladt, bør man nøje 
undersøge, eventuelt ved rigtig ni 
veller i ng , hvor ledes terrainet i 
vi rke ligheden er, da det er s~ trist 
bagefter at erfare , at der var stør 
re stign1nger, end man havde regnet 
med . ~r joråsmondet nemlig bl ot en 
sm~le kuperet , vil der blive r ig 
lejlighed t11 at få b~de bygget d~
ninger og lavet a fgravninge r, måeke 
t i llige broer og tunne ler, idet selv 
smA hØjdeforske l l* s om regel over 
for en modeljernbane, i de mindr e 
sporvidder i alle fald " vil være 
store nok. 

Er det derimod helt fiaat , kan 
man selvfølgelig hjælpe herpå, ved 
at gr ave jor d af eet sted og fylde 
på et andet sted, men derfor b~høver 
man jo ikke a t lægge stærke s tig
ninger på banen - det be taler sig 
nemlig sjældent . En atigning på 
l ~ er fint , op til 2,5 ~ går også 
an. men går s poret tillige i skar p 
kurve, bør stigningen vyre mindr e. 
lmidlert id skal man i kke skifte fo r 
meget mes forskellige stigninger j 
en konstant værdi er altid at fore
trække . - Tå sidestrækninger kan 
godt g! høj er e op, men reglen er : 
Så lille stigning som muligt . - Det 
er - p,i en :nodelbane - som regel 
billigere at lægge svage stigninger 
på sin bane, end at købe et større 
lbkomotivl 

( forts~ttes i næste 
nummer ) BP . 

+++++ 

SPOR~klFTESIGNALER 

Som hovedregel gælder. at sig
nalbillederne i s porskifteeignaler 
vises som bvidt bi l lede på sort 
bund, dog kan signal billederne 
XIVa og XIVb samt øver s t e balvdel 
af type XVII vi s e gult billede, 
hvilket tilkendegiver, at sporskif· 
tet er indstillet til et spor, som 
ikke er fo r synet med køreledning, 
og derfor ikke må befares af elek
triske tog. 

BETYDNINGEN AF SI GNALERNE 

XIVa Sporskiftet stillet til lige 
eller mindst krumme SJlor - ved 

krydsningssporskifter til det eller 
de lige spor 

.Kr Vb f,iodgAende sporskifte stillet 
til det krumme el l er mest krumme 
spor. Hvor skinnestrengene krumme r 
til modsatte sider, kan signalet 
anvendes for begge stillinger, og 
angiver da, til hvilken side af
vigelsen sker. 

l IVe Medgående sporskifte stillet 
til krumme eller mest krumme spor . 

XIVd Medgående sporskifte stillet 
til afvigende spor. Angiver til 
hvilken eide afvigelsen sker, når 
skinne strengene krummer til mod 
satte sider . Anvende s kun, hvor 
signal XIVb vises for begge stil 
linger. 

XV Sporet sp~rret. ~tr slen skal 
standses foran signalet. hnvendes 
ved afløbssporskifter og ved st op
bom m.v. 

l VI Krydsningssporskifte stillet 
til de afvigende spor . 

XVIla Krydsningssporskifte s tillet 
til eet lige spor ( fra hØjre til 
venetre ) 

XVlIb Krydsningssporskifte til eet 
krumt spor ( fra højre til høj re ) 

XVIlc Viser signalet set fra siden. 
Betragtes signal XVI I fra et spor 
udenfor sporskiftet. trækkes øver
ste vinge af det nærmest e sæt tun 
ger - og nederste vinge af det 
fj erneste sæt . 

STAN DSI GNALER 

BETYDNINGEN 
XVI II "Forsigtig. standeignal "stop· 

følger" (som oftest 400 m bag sig
nalet). 

XIX "STOP" - s~oret bag signalet må 
ikke befares. 

XX "b'orsigtigstrækning følger" (Be
gynder som oftest 400 m bag signa
let ) . Hastigheden bag signalet må 
ikke overskr ide det på skiven an 
givne tal. 

XXI "KØR LANGSOMT" 
Hastigheden må på strækningen bag 
signal et ikke overskride det på 
skiven angivne tal. 

IIII -KØR HURT I GERE" 
Hastigbeden på forsigtigetræknin_ 
gen må for øges ~il det pA skiven 
angivne tal. 

XXIII -Forsigtigetrækning ender". 
Kørslen med nedsat kørehastighed 
mA ophøre, nAr ~ele toget har pas~ 
ser et signalet. 
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- Tegning O - Si - 4 

XXI V "Giv agt" -mærker . (Anbragt f . 
eks. på en telegrafstander ) . 
a. Lokomotivføreren skal altid gi

ve signal ~giv agt~ ( een lang to
ne ) • 

b. Signal "giv agt" gives kun i u
sigtbart vejr . 

c. Der findes en overkØrsel med 
automatisk advarselssignal ca . 
350 m bag mærket. Såfremt kontrol
lyset er slukket, skal toget 
standses fo r an overkørslen og fø 
res forsigtigt over, medens de r 
stadig gives signal ~glv agt" fra 
mærket passeres til overkørslen 
er passeret . 

XXV Br andfarl ig strækning. ~~rket 
er ca. 0,7 ID ~øjt, brandgult med 
sort rand og sort bogstav. Bagsi
den er brandgul. 

[XVI Kendingsmærke for holdestede r 
uden sidespor og uden hovedsigna
l er . (To bv i de kryds over hinan 
den. 

J~Vll Kendingsmærke for holde st e 
der med sidespor , men ude n hoved
signaler • 

XXVIII a, b og c . Afatandsmærker, 
som tilkendegiver afstanden til 
en stations indkørselssignal el 
ler til et hoved sigllal på f ri ba ~ 
ne. Mærk~rne opstilles henholds
vis 400 m, 800 m og 1200 m før 
signalet . 

XXIX Kendingsmærke for farlige s ta
tioner. 

Indkørslen skal ske med særlig 
forsigtighed. Få m~rket er numme
ret pA det eller de spor, for hvil
ke det gælder, angivet med sorte 
arabertal. Er sporsngivelaen ude 
ladt, gælder mærket for samtlige 
spor. ~~rket er anbragt pA eller 
ved indkØrselssignalet. 

XXX Rangergrænsemærke. 
Ti lkendegiver grænsen, udover 

hvilken der ikke aå rangeres i 
bovedsporene • - ~::!erket er som 
oftest anbragt 50 m indenfor iod 
kørslessignalet på aporets bØj re 
eide set fra stationen. 

XXXI Kendingsmærke for perron ved 
trinbrætter I ved bvilke der ikke 
findes bevogtet overkØr sel. ll!er
ket anbringes umidjelbart foran 
perronen pA banens høj re side. 

XXXII ~Fremskudt signal følger". 

Mærket tilkendegiver, at det efter· 
følgende hoveds1gnal er suppleret 
med fremskudt signal. 

XXXIII Grænsemærke mellem maskin
tjenestens og trafikt jsnestens om
råde . b . viser mærket set fra si
den . Mærket anbringes med r yggen 
vinkeltret pA sporet. 

XXXIV Frispormær ke . 
Mærket tilkendegiver, hvor langt 

pufferne på e t køretøj kan føres 
frem på det ene af to ssmmenl øben
de spor uden at hindre den fri an 
vendelse af det ande t spor . 

b. viser mærket se t fra oven. 
T!ærke t er anbragt mellem de sam

menløbend e s pur cg t~t op til skin
nerne s udvendige sider. 

Det kan bestA af en træklods el
ler en porcelæn skl~kke med r ød på
maling . 

Det var slut på signal artiklen . 
Skulle De have speCielle ønsker med 
hensyn til signaler, vil vi bede 
Dem sende os et brev. Vi vil sA se
ne r e bringe supplerende artikler 
t il serien. 

I oktober- og novembernummeret 
vender vi så tilbage til det rul
lende mate r i el og br inger igen byg
getegninger til vogne og lokomoti 
ver. 

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

IN DUSTRI-nyt 

I Øatrig fremstilles der også 
der også udmærkede ting til ~odel 

jernbaner, og vi bringer bel' et 
billede af en nyhed . Det er en D
togs sovevogn , der enten fås i DSG's 
vinrøde farve, eller i international 
blå, aom Wagon Lits. Vognkaa seD er 
1 plastik og vognen leveres enten 
med metalbjul eller isolerede hj ul. 
(Llll1put ) 



i e l }S 

!iår man betragter Y.arklina 
tre modeller - TM 800 , HM 800 6g 
rtSM 600 - er det , de r ~trak~ støder 
en, de ~~ nglende fo r - og efterl~be
r e. Vi v i l he r bringe en vejledning 
til b rug ved de nne ombygning. 

Skil lokomotivet fuldstændig 
ad, tag motor og perfektomskiite r 
ud og afmonter hj ulene. Selve remmen 
epændes op i et s kruestik og skare s 
ud Bom viet i fig. l (det skraverede 
er det, der skal skæres bor t).Por 
skruerne, som holder f or- og efterlø
berne,bores edr et hul ( på f i g,l 
mærket med x ) , og der skære s gevind 
enten 1/8 " eller 2 mm . Hulle rne i 
rammen , beregnet ti l skruerne, der 
fast holder overdele n på ramme n , bores 
lidt ud . EAledes a t skruerne bl iver 
f or sænket. Indersiden på cylindrerne 
files skråt t il fremefte r,således at 
forløb e ren f å r så stort et Udsv i ng, 
at maskin-en ka n kø re i 11!rklins kurv 
ver. Hvor det er nødvendig t, males 
rammen med sort mat lak.Det a nbefa
l es et bruge Sadol!n & Ho~blads in
dustrier!Jaille C. 377 sort halvmat, 
Derefter s amles maskinen, og pr øve
køres, 

)e", temtler 1953 

VI BYGGER 

Vi kommer nu ti l for- og ef
terl øberen . Disse skær es ud e f e n l 
mm m8ssingpladeefter tegningen , f i g 
2 A. Hullet P bores ud med et 3 mm. 
bo r , me ns hullerne Q b ores ud med et 
2 mm. bor. For- og efterløbere n buk
kes efte r de skrp.verede linier på 
tegningen, Med hensyn til koplingen~ 
fastgørelse se fig. 2 B, hvoraf frem· 
går de nødvendige skruers placeri ng . 
Po r - og efterløberen malee mat sort, 
og når malingen er tø r , påmonteres 
Hl!rkliue Bmå egerh jul typen de r 
b ruges ti l TF 800 og TT 800) ,For- og 
efterl øberen rronte r es nu på selye ma
skinen, og ti l slu t s t ikkes kopling
erne igennem de dertil be regnede ud
skæringer 1 overdelen og ekrues fast 
på for- og efte r løberen . 

Maskinen prDTekø r es nu ~or at 
konstate r e, at ombygningen har givet 
det ønskede resultat . 

(Med delvis benyttelse af ~M1nia
turbahnen"s ombygningsforslag ) 

Q.J. 
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Dee forvandlede "TM'er D
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De ombyggede maskiner HM 800 og BSllt 800 
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KONTAKT MED LÆSERIlE 

Der er noget, der he1der STANDARI SERING, og hvor stort et gode , 

det er for det købende publikum , er forlrengst gaaet op for de ~leste 

industrier, tænk pas fotohranchen , grRmmofonbranchen og menge p.nnre . 

MODELBANEINDUSTRIEN har de sværre i kkp. f a tte t det endnu . Takket ue:r et 

energisk i ndgriben fra medeibe neklu bbe rne har vi nu s t pndurrl 5porvid -

der : RO 1 : 87 = 16 , 5mm, O 1: 45 = 3' mm e t c ., men he r hor~~ ~E~a p 

"enigheden" op . 2- skinnen rift e l] ~ r l - ski nn edrift , k0rp~ pE"ncii nc , kob

l inger, "latr.inger" til skinn e rn e et c . e r sea f or skpl li gp. . gt man f~ k 

tisk er n0d saget til at bliv f! 1 den "ban~", hvor me n c- t! c;n n.- e r bf! -

gynt , i stedet for frit at kun n!" supple r e si t a r: ]æg (lP med vogne . l o

komotiver, skinne r etc. af endre fabrikater. ~er h j emme fin nes ) !~ r-

skcllige f ebrikker for vogne : Sodan, Lang og MOd eltrsfik, hver med 

s i n kobl ing . Bodans lok o~otiv køre r m~d 12 - 18 vol t , Mi ch me1 18 -

24 volt . Lang prokleme r ede i 1951 en Mo-motorvogn . Nao r den ad Bore 

kom~er pae m ~ rkedf!t, skal den nok vi se ~ ig at heve en t r edie køre 

spænding. Hv orfor sa a lidt smidighed og t ilpasning til hin~nn en? Som 

forsynin gssituationen er i dag og i den nærmeste fremtid skulle de r 

være al mulig grund til f o r vore fabrik 9nter at fremstil l e m8~ e ri~le , 

som ogsaa kan broe-es i andre "baase" - specielt Mtlrklin , der jo er 

det mest udbredte i ndustri - modelbane- materiel - og saR he r i land et . 

Hvis en M~rklin-ejer for søger sig med en BOdRnvogn , vil han meRet 

hurtigt se det triste , at den tabes og ledes alene ti l bage paa lini

en. En f a lles kobli ng vil s ammen med den allerede o pn g~ede fælles 

sporvidde være et langt skridt hen mod maalet : STANDMU SERING. 

AB 

"O L D T l !il E R S" 

er i U. S.A . et me get yndet interessefelt f or mo de1bygger e og j er n~8neint er-
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easerede, og vi tager næppe 
meget feJl, når vi antager, 
at der ogaå ber i skandina
vien findes flere, der be
skæftiger sig med studiet 
af landene e allerældste jern 
baner, og da i første række 
det rullende mater i el. 

Vi vil påpege , at også 
modelbygning af disse gamle 
ting kan have sln Charme, og 
der er jo for eks . ikke no
get vejen for på sin bane at 
bave en s1delin1e, ft som 1kke 
er fulgt med tiden ft

, men som 
endnu kører med antikverede 
vogne . 

Det er også fordele ved at 
bygge di sse ting, for eks . 
kan man tillade sig skarpere 
kurver, stejlere stigninger 
og korter e tog - uden at det 
gAr ud over det modelmæssige. 

Vi vil derfor all ered e i 
næste nummer af bladet bringe 
en a f de første tegninger i 
vor OLD TIMER- seri e (Hvad 
skal vi egentlig kald e det 
på dansk ?) og vi o~fordrer 

kraftigt læserne til, hvis 
de har noget materiale l i g
gende , der tangerer dette 
emne, så om muligt at lade 
os låne det eller eventuelt 

det. Vi skulle jo helst tinde ; G 1\ _---
i. o" -----

~:-;:.--------
netop de mes~ karakteristiske ting 
frem. 
talte 

- Også gamle fotos af de om
køretøjer har jo i hØj grad 

Jernbanest r ejken i Frankrig er en- interesse, da mange a t de gamle 
delig s l ut, og togene rul ler atter vogne ikke eksisterer mer e og man 
over hele l andet. De to glade men - således ikke kan gå ud og mAle de. 
ne sker på bil l edet glæder sig sik- op. Særl~g interesee har aelvfØl-
kert allerede til at stifte bekendt- gelig danake ting , men også svenske 
s kab med spisevognens udmærkede køk- Doreke og finske kan komme i betrapt· 
ken. ning i de nne artikelserie. 

fE . BP. 



KLUBMEDDELELSER 
I denne rubrik optages meddelelst'r 

fra nordjske mj·klubber. Meddelelserne 
må være os i hæ nde senest den 10. i 
måneden forud. 

Dansk Model Jernbane Klub. 
Formand: c iviling. Poul E . Clausen, 

»Fo!mcrhus((, Snekkersten. 
Sekl'etær: fenrik O. Meyer, Glaciset 

27, Kgs. Lyngby. 
Klublokale: Nørrebro Station. 
Fast mødeaften: 1. mandag i hvcl' 

måned. 

Jydsk Modeljernbaneklub, 
AARHUS. 

Formand: Lokomotivfb. V. Dagø, Otto 
Hudsgade 37. 

Sekretær: Maler' K. E. Sørensen, Lyø· 
gade 7. 

Kasserer: Lol<Ol1loLivfb. li . F. Jensen, 
Marslruod sgade 23. 

BesLmdl.: Tømrer :Max Hansen, Carl 
B10cbsgade 25. 

Konstruktør I. Eriksen, Langeuæs
alle 8. 

Anlæg i O. - Fast mødeaften: Hver 
onsduf.( kl. 19- 22. 

Modeljernbaneklubben HO 
Nordkærvej l (2 min. fra Hvidovre St.) 

Form and: Poul Hegner. Non! 1012 v. 
K:lsserel': E. \Vilsbeck, Vulby 5109. 
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30. 
Enkelte nye medl ellllll el' kan optnges 

ved henvendelse ti l ovenst å ende tele
fon numre. 

Rub.'ili:annollcc.' 
pris pr. ord: I;') øre (minimum 2 kr.). 
Annoncen m å være indl everet senest tI. 
IO. i må neden forud, for at kunne kom
me med i næste nr. 

12 fotos af danske lokomotiver i I}ost
portformat og forsynet med tekni ske 
data på dansk, engelsk Ol{ fJ'nnsk. Sendes 
portofrit mod forud indbetalilJg af kr. 
2,50 til B. Merkel Palsdorf, Kongevejen 
128. Lyngby. 

»Modeljernbanen « komplet (April 1949 
- Juni 1952) sælges. Billet mrk . 1953 til 
M B nyt. 

Ilar Dc noge t D e "il smige'! 
Sd ben!lt /Jore rubrikallnoncer 
Det er jo netop de mennesker, 
som De ønsker at fo. i tale, der 
læser delle blad. 

Sid.,·143 

81'-' 
-,,, ... 

~~~ MODElBANE-tips 
GAMLE TUBER - f. eks. skocreme-, 

tandpasta-, bal'hercl'eme- o. lign, tuber 
kun efter brugen finde anvendelse bos 
modelbyggeren. Topstykket kan nemlig 
afskæres og egner sig da udmærket som 
læmpeskærme til s tations- og perron
hUllper m. m. 

* VED DE? 
al De ved at tegne abonnement faktisk 
får 2 nUI11I'e gratis . - For 12 kl'. om 
åre t sendes bladet portofrit til Deres 
adresse i beskyttende kuvert. 

* 
Modelbane-~ 

Tidsskrift for Jernbaner I a lle ,pofvldder 

Il E D A K T JO N: Kongevejen 128, Kgs. 
Lyngby. - Udgiver og ansvarshavende 
redakl~r: B. Palsdorf. 
Annoncer: Ole Jaeger, Strandvej 265. 
Olldrup 2164. 
EftertJ'yk kun tillad t med tydelig kilde
anQ;ivelse. 
BI:1(If"l udkommer med 12 numre 0111 

liret. l rsabonnemeul 12 kr., udland 14 kr. 

Bladet forhandles i løss:l lg nI': 
KØllENHAVN: 

Hobby-Centralen, Møntel'gade IO, K. 
Hobby-Kæld eren, Nansensgade 74, K. 
Ben t PalsdorI', Holmens Kanal 32, K. 

ODENSE: 
Odense Hobbyforretn., Vestergade 89. 

AARHUS: 
Berg Radio. GlI l dsmed~ade 40. 
Legetøjsmagasinet, Frederik sgade 17. 

NORGE: 
Narvesens Kioskkompani. Postbox125, 

Oslo. 

ANNONCEn: l / l side kr. 100,00 (bag. 
side 125,00 kr.) 1/2 side kr. 50.00,1 /4 side 
30,00 kr., 1/8 s ide k,'. 20,00. - Rubrik
annoncer 15 øre pi'. ord (minimllll1stakst 
2 kr.) Rubriknnnoncer betales ve d be
s tillingen . 
INDLEVEH INGS FRIST for aIIe annon· 
cer og manuskripter: Senest den tO. i 
mån-eden- forud. __ __ -



»20th Century« hedder dette amerika ns ke eksprestog, som tilhører » New York Central System« 
et af U.S.A. 's store jernbaneselskaber. Billedet bevise r. at man selv I diesellokomo
t ive rnes land U.S.A. endnu Ikke he lt har svigtet damplokomotiverne. 



Xlra XlY b XZl7c XlYd XJ7 

1 
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XVI/a lvub 

xvm XXI xm Xliii 

Grøn. 

III Rød. 

Sort. 

Signalerne XJ!lll fil.AZlll har en 70 mm 

bred hvid rarrune om Tarverelfet. 

Tallene p'å type Lr til LrI1 er scl te. 

Skala : 
0-(17'0) 

J 

f:~5' 

{:97 

o fo 20 
! " • ,! " J! I I l 

10 III I I l, II l l 

XVJlc 

Set her I'ra er s p"0r= 

skiTtet rnedg&ende. 

herTra modgående. 

.]0 ~o SO ~O 70 
! l ! l mm 

2
1
0 30 ~mm ! 



Hvid s/dtl'e sor te b 0!1.sfaver rød kant (ttJmm) 

n 

Hvid skiv", sorte lal rød kant (25mm) 

Høelf. 

Gull. 

1:.5' 

f : ,pr 

XXVU/b oeme 

Hældning: 60° f'ra loelret . 

Illlv 

a b a b 

i 
o I() 2() 30 If() 5'0 60 70 

,,,,,1""1 I() 20 317 ;; 
wl '...L' .L' IUI.wllLlI.LI.L. ___ .J..' ___ ...L' _ __ --', ___ ) mm 
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