
Svend Pedersen 

- se bøgerne 
hos Deres 
boghandler 
eller 
modelbane-
forhandler 

pr, bd. kr. 4.25 

MODELBANEN 1-4 
1. På sporet 

* 
2. Strømmen 

sluttes 

* 
3. Rullende 

materiel 

* 
4. · Landskab 

og bebyggelse 

Populært, men først og· fremm est 

sag·Ii gt, videreg·iver S \·e11 d Pe-

dersen he r de erfari 11 g-1•r, sorn 

han selv har høstet. - De fire 

bøger danner t ilsammPn en fuld -

kommen vejl ': ,:ning i, hvordan 

man byg-g·rr ·.L eg·pt nnlæg. For 

bPgynrlere er tie uunrlværlig·e, 

for viderekomne b r inger de en 

mængde gode råd og vink. 

. C. A. REITZELS FORLAG 
Axel Sandal 



HOBBY CENTRALEN 
ALT TIL MODELJERNBANER 

Med FIÆISCHMA ~\V modefjernbanf•r har man nu alle 
bl'lingelser for al bygge el naturtro anlæg til rim elig e 

priser f. eks .: 
skinner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 0. 90 
lokomotiver .................. fra 45.00 
godsvogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3.00 
personvogne . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4.50 
samt alle løsdele til skinne- og vognbygnin g. 

=:,.:.::: .. :' H C 
40 øre i frimærker· 

Den store 
succes! 

MØNTERGADE 10. - København K. 
Byen 5714 x 

(Proui11snrtlrer ekspctlerrs 0111gåe11de) 

Skinnelegemet - det grundlæggende 
på enhver modeljernbane får De billigst 
og bedst og tillige naturtro, når De 
vælger F I eis c hm an n -skinner. 

Generalagentur: 

NIELSEN & CURTH 
Bredgade 25 A København K. Tlf. C. 9117 - 9118 

clol11j EI.-Modeljernbaner 
Fere11p e dansk e kualil e lsm æ rk e 

Den nye 

Lo.Yt.9- Kr. 18,00 

person v og· n 

Den nye Lo 11 g-personvogn fremtrærler i en fint detailleret udførelse med 
D.S.B.'s moderne CD-vogne som forbillede. - Vognen er forsy net med to 
Long-bogier med •>Sikker «- kobling sa mt vandtanke og akkumulatorkasser 

Se d e n hos Deres forhandl e r ! 

clo.vtg_ Skotterupgade 5 - København N. 
Telefon Taga 2440 y - Taga 31 58 u 

H O J2iD.aJto~si 
det nye italienske modelbaneblad - med in-

teressante sporplaner, konstruktioner, tekniske 
serier - udgives af •>'};!J;.a11.o.ssi.«, som fabrikerer 
elektriske tog i HO. - (Trykt på italiensk.) 

Udkommer med 6 numre om året. 

Pris kr. 1.75 pr. nr., årsabonnement kr. 10.00 
Distribution : 

Modelbane-~, Virum. 



ffliniaturbahnen 
Det førende ty~ke modelj ernbaneblad 

Fås i løssalg: kr. 3,70 pr. nr. 
(prøvenummer mod kr. 2,75 i fri-
mærker) 

Generalagen lur: 

Årsabonnement kr. 58,00 (16 nr.) . 
Af gamle numre kan endnu fås de 
fleste i 1951, 52, 53 og 54. 

Endvidere kan anbefales den 
uundværlige 

Modellbahn-Streckenplane 

som med 90 forskellige for-
slag til baneanlæg byder på 
noget for enhver smag. 

Pris: kr. 5,50 (5 oplag') 

OINI PAlSDORf 
Holmens Kanal 32 
København K. 

Telefon BYen 5703 
Postkonto S3761 

Modelbane.~ 
Tidsskrift for j er 11ba11er i alle sporvidder 
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EN NYT ARSSPØG 

kunne man måske kalde det, når vi sidste 
gang havde anbragt teksten til forsidebil-
ledet inde i bladet i stedet for at placere 
den på sin vante plads, nemlig nederst på 
denne side, men det skal ikke forstås som 
en nytårsspøg fra vor side, at bladet blev 
en uge forsinkc;t . Det var ikke med vor 
gode vilje, at det skete, men derimod på 
grund af et sammentræf af uheldige om-
stændigheder, som ikke uden videre kun-
ne ordnes. Samtidig med årskiftet skiftede 
vi også format, hvad De vel sagtens bar 
bemærket, det er nu standardformat A5. 
Fordelen her skulle blive, at tegninger o. 
lign. så passer sammen med hvad man 
ellers får fra anden side, og samtidig yder 
vi vort lille bidrag til standardiseringsbe-
stræbelserne. 

Og så har vi et direkte spørgsmål til 
vore læsere. Det drejer sig om noget, som 

vi her på redaktionen længe har undret os 
over. Vi får mange breve fra modelbygge-
re både nær og fjærn, ja o propos vi har 
lige fået en abonnementsbestilling fra en 
mand i ALGIER, som på ret ulæsel ig 
fransk anmoder om at få Modelbane-nyt 
tilsendt! - Men en af de fjernere danske 
landsdele hører vi aldrig fra . Nå ja, tæn-
ker De måske, kan man forl ange at for 
eks. grønlændere skal interessere sig for 
modelbaner - nej, det forlanger vi heller 
ikke, bortset fra, at vi har abonnenter der-
oppe - det er helt andre steder, det er 
galt. Det er den lille klippeø i Østersøen 
- BORNHOLM. Der hører vi aldrig fra. 
Og nu spørger vi altså læserne: Interesse-
rer bornholmerne sig ikke for modelbaner? 
Send os et par ord, hvis DE er bornhol-
mer og interesserer Dem for modeltog og 
gerne lidt om Deres specielle ønsker. 

red. 

VORT FO RS IDEBILLEDE 

viser litra MY fotograferet på vej mod Od en se 
mellem Gelsted og Tommerup. 
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Vi bygger en modeljernbane (10) 
Ved H. J. Andersen. 

UDSMYKNING 
Udsmykn ingen på anlægget er prikken 

over i'et. Et anlæg kan være nok så fint 
opbygget. Hvis der ikke er lidt landskab 
med huse, træer m. m., vil det virke ferskt. 

Landskabet kan opbygges på forskellige 
måder. På faste anlæg opbygges det nor-
malt på følgende måde: 

Man sætter lodrette skabeloner med en 
passende afstand skåret til foroven efter 
landskabets form. Derefter lægges fintma-
sket hønsenet over og sømmes fast. Oven 
på dette lægges sækkelærred eller tykt 
gråt papir, der syes eller ries på hønse-
nettet, hvorefter det hele får en gang svær 
lim. Ovenpå dette lægges et lag papma-
chee. Dette materiale laves af aviser, der 
rives i meget små stykker og opblødes i 
vand .Efter ca . en uges forløb æltes papi-
ret, så der fremkommer en jævn grød uden 
klumper. Lim og gibs tilsættes. Plantelim, 
der er det billigste, er udmærket til dette. 
Denne masse kan stryges ud og formes. 
Når den er tør, revner den ikke. Den er 
meget elastisk. 
I På et t ranspc,rtab;elt anlæg er d,enne 
fremgangsmåde ikke så god, idet det er 
ret tungt. 

Den følgende fremgangsmåde forudsæt-
ter en plade-som grundla·g. De steder, hvor 
man ønsker terrainet kuperet, lægger man 
avispapir krammet sammen O[J dyppet i 
tapetklister, der er tyndt udrørt. Man kan 
på denne måde forme et bjerg eller en 
bakke. Når man har formen, lægger man 
hele eller hal ve avissider over det hele. 
Disse avissider stryges med tap.-:tklister på 
den ene side ligesom tapet. Man lægger 
nogle lag, til terra inet er jævnt. Når det 

hele er tørt, kan det yderligere jævnes ud 
med lidt papmachee, men det fra rådes at 
gøre det - ihvertfald på transportable 
anlæg. 

Hvis man ønsker en tunnel pii banen, er 
det naturligt, den går gennem et bjerg. 
For hver ende af tunnelen fastgør man to 
portaler, hmk f ritmms prof il. Derefter sæt-
tes tunnelsiderne op, og tilsidst lægges 
tunnelsiderne op, og tilsidst lægges et styk-
ke træ over tunnelen. Man fylder op med 
avispapir og former bjerget over tunnelen. 

Når terrainet er dannet, skal farverne 
på . Man bør i størst mulig udstrækning 
bruge det udm ærkede savsmuld, man kan 
købe i forskellige farver . 

Af maling kan anbefales alm. farvepul-
ver rørt op i "Caparol'' plasticlim. Farve-
pulveret udrøres tykt i limen og fortyndes 
med vand. Disse farver bliver matte, står 
smukt i farven og smitter ikke af. 

Når man skal lægge savsmuld på, stry-
ger man først stykket med lim. Derefte r 
strøs materialet på, og stykket pustes rent 
eller støvsuges. Derefter kan man stryge 
lim på til næste farve. På denne måde kan 
man få skarpt adskilte farver. 

Markernr. skal være grønne, men ikk 
-ens. Der skal bruges forskellige grøn ne 
farver, og lidt gult. 

Bjerge kan ikke belægges med savsmuld. 
De må males i grålige og brune farver. Et 
stykke op ad bjerget, hvor der ikke er for 
.stejlt lægges græs. 

Veje og stier m:i m.1les. De fleste veje 
-er asfalteret. Her lavc::s en grå/blå farve 
bestående af hvidt, blåt og sort. Husk lidt 
græs i vejsiderne. Stier males med en grå/ 

Placering af hor i sontlinien. 

Anbringelsen af tunnelportaler. 
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brun farve. 
Vandløb males blå; de må godt skifte 

lidt i farverne. 
Alm. løvtræer laves på denne måde: 

klip en halv snes stykker messingtråd til i 
en længde af 8-10 cm, alt efter hvor sto-
re træer, der ønskes. I den ene ende vikles 
isolerbånd omkring tråden. I den frie en-
-de bukkes trådene i forskellige retninger 
og højde, det er grenene. I handlen kan fås 
poser med stykker til træer. Sådan nogle 
stykker limes på grenene. 

Stakitter og hegn laves af tynd metal-
tråd. 

Bygninger laves af træ eller pap. På 
transportable anlæg tilrådes det at lave 
dem af pap, da det er betydeligt lettere. 

Hvis man har lejlighed til det, bør man 
lade landskabet fortsætte op ad den bag-
ved værende væg. Her skal man sørge 
for, at horisontlinien, d. v. s. den linie, 
hvor himmel og hav mødes, er i højde med 
øjnene, når man står 9p. På det flade 
landskab, oliver det det samme. På kupe-
ret terrain må man lade bakkerne gå over 
horisontlinien. 

Man bø~ altid, inden man påbegynder 
nogen del af udsmykningen, tegne først, 
især ved vægdekorationer. 

MB-NYT UDSTILLER 
Som omtalt i decembernummeret skulle 

TT anlægget udstilles. 
Det foregik i "Den Frie"s udstillings-

bygning på Østerbro. Der åbnedes den 4. 
dec. og allerede fra starten var der stor 
aktivite t omkring banen. De to, der til 
stad-ighed var på standen, havde fuldt op 
at gøre med at passe kørselen og besvare 
de utallige spørgsmål tilskuerne stillede. 

På anlægget kørtes dtr fortrinsvis med 
ROKALs lyntog, .,Københavnsekspressen .. , 
og her er et par tal angående dets kørsel: 

De 9 dage udstillingen varede kørte to-

get noget over 100 km, en strækning som 
fra København til Kalundborg. Omsat til 
modeldata er det 12000 modelkm, med en 
gennemsnitsfart på ca. 220 km/t. Ser vi på 
motorens omdrejningstal, vil det ligge mel-
lem 10 og 11 mill. Det kan vist siges at 
være ganske pænt af et så lille motorkøre-
tøj, og helt uden uheld. 

bra/. 

Hvordan belæsses g,odsvognene? 
(li I). 

I sidste nummer læssede vi props og 
går denne gang over til større træstammer 
-0g forskellige andre ting. (Af hensyn til de 
forskellige spcrvidder angiver vi i alle til-
fælde de virkelige mål). Fig. 12-14 kræ-
ver ikke nærmere forklaring. Derimod er 
<ler en del mål at tage hensyn til i fig. 
15, (tegningen viser telegrafmaster og 
lign.). De tre sidestøtter må højst være 
2,5 m lange, mindst 10 cm tykke på hver 
led og skal rage mindst 10 cm op over 
læsset af hensyn til kæderne. De små side-
støtter skal rage mindst 50 cm op over 
vogngulvet. Lange træstammer o. lign., 
som må læsses på to vogne vil blive be-
skrevet i den sidste artikel. 

Fig. 16 og 17 viser læssemetoder for 
lange skinneprofiler, U-profiler og I-profi-
ler. Som det fremgår af tegningen, kan 
d isse profiler læsses både med og uden 
tværbrædder mellem de enkelte lag. 

Endelig må man, hvis man vil læsse 
hjulsæt som vist på fig. 18, have virkelige 
modelhjul. Industrifremsti llede hjul som 
for eks. Marklin's kan ikke bruges. - Næ-
ste gang gør De klogt i at have et glas øl 
eller vin ved hånden, før De læser artikel 
fire, for da beskæftiger vi os blandt andet 
med transport af øl- og vinfade - og det 
bliver man som bekendt let tørstig af! 

VL. 
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EN AF VORE FRA:NSK.1'.: ABONNENTER 

har sendt o• dette bill ede af ~ t "artlculated " Beyer-Gorratt l oko-
motiv (241-142), • m kører på en bane i v\.!rika (Chem in de f ~r Ab idjan 
Niger). Loket vejer fuldt lastet 150 tons og har en læng de på ove r 
27 meter. Det er leveret af Societ e FR ~ C0-BELGE i Paris , · 
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NYT fra Nær og Fjern -

HORNBY 
DUBLO 
2-6-4 T. 
Class 4MT 

er det a bso lut nydeligst e og t i l-
lige mest fu l dkomne HORNDY-lok o, 
som MECCANO endnu har bragt på mar-
k e de t. Loket er med f å uvæsentlige 
undtagel ser fuldstæn d igt s kal atro, 
og den drevne modelbygge r kan nemt 
t ilføje dis s e t ing, hvis ban ønske r 
J et. (Bl. a . 1, ,gler trinene op til 
fore rhuset· Laker ingen er i B. R. ' s 
sorte, men glædel igt er det a t se, 
at der er ~~lgt en rea lis tisk halv-
mat farve. Kørslen er f remragend e . 
Ma skin e n k ør er lige g odt ved s å vel 
boj som v ed lav has t ighed og et tog 
på 9 personvogne trækker den uden 
besvær op ad en s ti gning på 5 %. 

Vi bliver i England lid t endnu 
og kan neders t på siden konstatere 
at man herovre har stor interesse 
for at bygge s porvogne i model. 

FALLER-viadukt 

Den her viste vogn er fra ~ianche-
st er og er bygget af en Mr , Oakley , 
Sporv idden er 64 mm, så det e r sle t 
ikk e nogen helt lil le mode l, der 
h er er tal e om, Hvad ·med vore egne 
to-etages, er d er ingen herhjemme 
i Danma rk, som har bygget dem? Vi 
ullover en præmie til den, s om er 

11rst til at vise MB-nyt en s å dan 
mo~el (Ikke den, som Sporvejsmuse-
et hc r!). 

FALLEUs brosortiment, ja, det er 
noget helt f or s ig . Det tyske firma 
med spec ale i modelhuse har h e r 
v i rkeli l avet noget nyt til mode l -
bygger-en . ::i om det fremgår af bil ] e -
d et, kan der købes løs e pi ller, og 
e ndvi der e kan der fås mu rværk " i 
1,lader" til at bygge d e til broen 
hø r end e eventuel ! e st ø t temu·re a f. 

-

Engelsk model s porvogn 
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Den kendte s vej t sisk e t andhjuls-
bane, Rigi-banen b r inger vi her en 
model af, Ikke for u t De behøver 
bygge en tandhjulsban e , ru u mere 
for at give Dem en illustrat i ons -
prøve på det italienske mo de l bane-
blad "HO-ll.ivarossi", som selv f or 
den ikke italiensk-kyndige læser 
bringer mange morsomme b il lede r 
tegninger og ideer. 
LITTERATUUNYT -------------

I sidste nummer omtal te jeg den 
fo rste af Svend Pedersens mode lba-
nebøger, "På sporet". Nr . 2 hedder 
"Strømmen sluttes " . Enhv er, som har 
glemt sin skolelærdom om elektrici-
te t - og hvem har ikke det! - vil 
have glæde af denne bo g . 

Efter populært at hav e gennemgå -
et elektriciteten, dens virkemåde 
og anvendel se, k ommer Sv. P. ind på 
de mange speciel l e el ektrotekniske 

spørgsmål, som modelbanebyggeren 
kan blive stillet overfor. Ha n 
slc i 11 er transformator, perfekt-om-
ski f ter, relæ, ensretter og motor 
ad og åbe11barer deres hemmeligheder 
for læseren. 

Hvis De bygger 2-skinneanlæg, 
kender De besværet med den elektri-
ske forbindelse ved sporskifter og 
sløj fer - der bliver næsten altid 
vrov l, men også her rækker Sv. P. 
e n hjælpende hånd. 

Før eller senere får man lyst t il 
at lave flertogsdrift. Sv. P. giver 
Dem hel e tr e systemer at vælge i-
mellem: sektionsdeling, polarise-
rings- ell er 3-ledersystemet. 

En lill e plads er levnet til om-
tale af signaler og deres til slut-
ning. 

Til sidst lærer De a t lolcali sere 

Model af tandhjulsbanetog bygget 1899 til Rigi-banen i Svej ts. 

M,.~d.elhane ' . 
mwaJuroahnen 
... , , \!H 111 

Q\11.\\ ll \ffl/lllm \l il!:1 / 11:111111m, 

\1 11111 ' · 

r •• 

eventue lle fe jl og ret-
te dem, ikke engang en 
lodde-abc er glemt. 

Bogen er ikke blot en 
god l ærebog , men også 
en nytti g håndbog • 

pe t er fournais . 

Bill e det viser vo~es 
stand på "Den Frie". 
En af t ilskuerne har 
f å et lov t il at kø -
re med banen . 
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MODELBANE-nyt'• fotograf 

har taget vedstå ende billeder til 
forventet glæde for vore læsere i 
forbindelse med vores byggebeskri-
velse af Statsbanernes litra MY . 

Det første af billederne viser, 
hvad De måske allerede har 

lokets ene t re-aks lede bogie. Det 
andet billede viser instrumenter-
ne på førerpl a d sen. Disse er der 
måske ikke så mange , der vil lave 
i mode l, men bygge r man for eks. 

i spor O eller 1, giver det en gan-
ske god effekt at forsyne i det 
mindste førerpladserne med nogle 
attraper, som skal f orestille in-
strumente r . Vi l man !øvrigt have 
mange detailler på en model, er 
de t bedste man ka n gøre så abso-
lut at gå ud og se på modellen i 
virkeligheden, hvis det da ellers 
kan lade si g gere. Man finder da 
tit enke ltheder, som ellers ville 
være undgået ens opmærksomhed. 

BP. 

I de t am erikanske .11.) 
blad MODEL RAILROAD~l 
ha r vi f undet veds t l 
eade f or n ø j e l i get 
ning . Tekst en lyd~ 
ov ersæt telse om t r ~. : 
" •••• ja, og bus k og~ 
på , d on t r æKke r tre-
d ve ogne t " 

Februar 1955 

MANEDENS SPORPLANER 
, ..... 17 
viser en dobbeltsporet bane m. ven-
desløjfe og 2 stat ioner. Hovedsta-
tionen kan drejes i vilkårlig vinkel 
i forhold t il den øvrige bane, alt ef-
ter pladsforholdene . 

MB-nyt Side 35 

Hele anlægget måler 1,5 ;<2,5 m' , l er at s e . Se nd os der-
en størrelse, der vist kan siges at 
være almindeli g fo r indust rifrem- for e t foto af mo dellen 
stillet materiel. NB_: n.:tr De har I.Jygge t den. 

Sidste måneds sporplan viste, 
hvad De måske har opd,, get, planen Dl! i forri ge nr. of-
t il det omtalte TT an læg. r e11tligi; jortc norme r de ,i..,. 18 (::ide 37) Brands~rup. ,, , ka l d te N,.\1-blau c har viser et ,m læg beregnet til Markl in- ,_ __________ .:......:.__-< ,Jt, t vist s i e. a t de r er 

sk inner De S(Tla tværstreger angi- ' 'OD L s tor in t er esse fo r i kke ver længden af de enkelte skinner. "' l•: I OHVOG.\l. -Til hele banen ska l bruges : mi11 rlst hos lll,- f o lk ' s om A 3600 I 1 sk inne r 30 stk . Vi brin g,•r denn e gang l :l'nge li a r se t h c11 til en 
A 3600 1 2 ski nner 3 stk. 1.J ivoguen til d 11 s idst e sta nd a rui» c ri.11 ;,. af man-D 3600 1 1 skinner 57 stk. ;:. e t in ~ i ncl cufo r mo del -D 3600 I 2 sk,nner 3 stk. gang om tul te nye ,\arhu s I.J a nc l:o l.; l.;yc11 _ Vi ;;, l :crl f' r 
D 3600 I 4 skinner 2 stk. s po r vogn og hå be r sua r t o :; ,t e r r or til at bri ugc venstregaende sporskifter 6 stk ti c 11m:, t e bl a de mc11·t:;-højregaende sporskifte r 5 stk. at f. , rl e først e motl-c l- nur.:'i1c re t . 
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ST A TSBAN ERN ES LITRA MY ( 11) 
I sidste nummer bragte vi den første 

tegning af lokomotivet, nem lig hovedteg-
ningen (HO-HM-3.1). D enne gang følger 
detailtegninger af bogierne og pladeafbry-
delserne i strømliniefronten ( tegning HO-
HM-3.II ). 

Vi er nu klar til at begynde på opbyg-
ningen af selve vognkassen. Den fremstil-
les af 1 mm messingplade. De to lange 
sidestykker er ikke vanskelige at skære til, 
pos. 4. viser pladens udformning ved en-
derne ( det er bedst at måle fra forreste 
kant af doren. Husk at døre:, er forsæn-
ket, den skæres altså helt bort og en an-
den plade loddes bagved. Sikkerne hen 
langs siden laves bedst på følgende måde: 
der bores et li lle hul i hver ende og her-
igennem trækkes en meget tynd ståltråd -
tråd til wire-recordere er fint - det hol-
des i spænd ind til vognsiden og loddes 
forsigtigt på. Trådnettene foran ventila-
tionsåbningerne er ikke gennemsigtige og 
kan derfor fremstilles af en plade, som rid-
.ses med en spids genstand og loddes på 
indersiden. Ved opbygningen af fronten er 
det bedst først at udskære den i en hård 
træklods, som pladerne kan bukkes over. 

KENDER DE 
q/tø RAILWAY 'l 
MODELLER! 
Både dette og mange 

andre udenlandske blade 
finder De hos 

BENT PALSDORF 
Holmens Kanal 32 - K. 
BYen 5703 giro 53761 

Pladerne kan loddes sammen i ret skarpe 
kanter, hvorefter samlingerne fyldes ud 
med loddetin på den indvendige side. -
Til sidst kan man med en grov fil til -
.danne de bløde rundinger. 

De fire ventilatorer i taget er anbragt på 
hver sin plane plade. Dette vil blive vist 
i snit på tegning HO-HM-3.III, som føl-
ger med næste nummer. Endvidere brin-
ger vi i næste nummer detailskitser af mo-
torarrangementet på den ene bogie, så vent 
hellere en måned endnu med at bygge 
bogierne. VL. 

lNDUSTRI-NYT 
Firmaet "Pilot" v/ H . Cortsen har i fle-

re år lavet miniaturebiler af plastic, og i 
-de sidste par år er vognene udført som 
fine modeller af kendte mærker. I år har 
firmaet ud ført to meget smukke modeller 
af den ny "Opel Kapitiin" og den ny 
,,Ford Anglia" i størrelserne 1 :90 og 1 :75 . 
De er lavet efter originaltegninger og gør 
sig bemærket ved deres gode udførelse og 
fremtræder ved deres detaillering som tro 
kopier af deres forbilleder . Af fi rmaets 
andre modell er kan nævnes: Jeeps, trakto-
rer, åbne og lukkede personvogne, vare-
vogne og en herlig gammel dam ptromle, 
altsammen passende for skala HO. Helt 
for sig selv og i samme skala er lastvogns-
serien. Førerh use og chassier er "Bedford '·s 
to kendteste moderne modeller. Da de ud -
styres med forskellige lad og tilbehør, 
fremtræder de som vidt forskellige køre-
tAjer i forskellige farver. Morsomst er vel 
kul-, betonblander- og mælkebilerne. De 
sidste er udstyret mei:l min iaturemælke-
junger og ser morsomme ud i et bybillede. 
Endvidere fi nd es krc:i tu r-, brand- og tank-
biler. L eg m:.i::rkc til pr iserne: de omtalte 
modeller koster fra kr. 0,75 til kr. 1,75. 

Brand.,, r11 /1. 
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Bevikling 
af stammen. 

2. Det færdige træ. 
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PIKO 
Det østtyske firm a PIKO, som fremstil -

ler modeljernbanemateriel - tidligere kal• 
det "østtysk" Marklin" - har bragt et nyt 
tenderlok (Baureihe 80) på markedet, 
hvilket kan betragtes som dette firma's til -
skud til de "bill1ge typer". Loket fremtræ• 
-der som en god model, dog uden komplet 
gangtøj. Overdelen er plasticstøbt, men af 
bedre kvalitet end for eks. Marklin CM 
800-overdel. Motorens anker og hjulene 
hviler i fiberlejer og er let udskiftelige 

(hjulene altså ). Tandhjulene er skiftevis 

af stål og messing - en god kombination. 
Tandhjulene er også let udskiftelige og det 
samme gælder motorkullene. Pufferplan-
ker og puffer er af metal, og sidstnævnte 
har for en gangs skyld den rigtige størrel-
se. Endelig skal nævnes, at strømaftagerne 
er gode, men ti l gengæld er selve drivhju-
lene af ret dårligt materiale, det generer 
dog ikke kørslen direkte. Alt i alt et pænt 
lille lok, som for eks. Fleischmann-kørere 
også kan bruge på deres bane, da der er 
tale om et lok til 2-skinnedrilt/jævnstrøm. 
(Dansk udsalgspris: 48 kr.) . 

OB]. 

ÅRHUS -~' 
Krige n ha vd e ikke Yaret læ ngr, r11r 

m a ngle n på vigtige varer l~egyndll' a~ 
gøre sig gælde nde og a l rnfl~er e pa 
s por vej strafikke n. Det va r naYnl1g lram-
busserne, de t var ga lt m ed , for Lil di s-
ses drift hø rte fø rst og fre mmest fornsl-
denheder som benzin og l{ummi. Ol( lwad 
d et an gi k, m eldte knapheden s ig næst e n 
med d el samme. 

All erl•d e i d e n f1l r s t e kri gs Yi11l c r m å tte 
der in <l f1l res restrikti oner ro r l r:i mbu s-
k1l r s le n. Af d e 43 bu sser , som spo n ·ej enc 
e j ede, yar der kun 11 i 1·cgl•I m a·ssi~ 
drift, og d et .skull e blive e ndn u Y:l' IT<'. 
Hule rne m å tte fork o rt es, og d el s kl'l c p:i 
tll•n 111 ,1dl·, a l ma n a rh r1Sd d e n,. og no j l" -
d cs m ed al lade d e m lqwc t i l n:l• rm esll' 
s po1Tl• j s l i 11 il-. llc 11 z i 11 c n fo 1·s,·:1 ndl s 11 :1 r i 
h e il. og t ra mbu sscrnl' m:Hte !rnre m ed 

gasgene rator a ll erede fr:1 efter å r et 1940. 
Sporvni:nsk1l r s lc n li oldles i gang, og 

på !(rund ar busse rn es s,·igten, va r s por-
vog nene altid stopfu Ide. Od va :· :; tore 
be la s tninger m a teri e ll et var udsa t for, 
m e n trafikke n bl ev ialt ra!d hold t i gang 
trod s ind skr,i.,nkn inger og hc sv:r rlighe-
d c r . Det ly kked es endd a Sca nd ia i fe-
b ru a r l !l-l2 al levere -I 1110!01·,·ogne ( nr. 
fi 3- f> li ) , h vis arkite kt o ni s k(• udformning 
min dede e11 d el om J, .S.s h ngi l·vogn c 
t ype !!):JO. Fig. 1. 

:\' a lt l• n lll (•llc m clc·n :!I . Ol-( '22 . ilU l-(Ust 

l!).J.j fors,l vcdl• s d e r Sc ha lhu rg lagc mod 
r emise n p:i Dal gas ..\ n• nul' . F ig. 2. Ved 
ct - ti d c• n dukkccll' lo ma·nd op og beor-
dred e Jll·r son a lt'l ud ar rl·m i, l• n, hni rc f-
t e r dl' I" blev a nh 1·a1tl ,J hi-andh om hl'r, 
som e ksploderede kor t l'rt c r m ed dl'I re-
sultat, a t re mi se og \·æ rk sted(·r hll•v o m -
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i.pa:ndl af flammer på C'I Øjeblik. Skaden 
var katastrofal; foruden 25 motorvogne, 
20 bivogne og 14 opklodsede lrambusser 
blev et par tårnvogne, saltvogne og sne-
plove Ødelagt ved branden. l{un to bi-
vogne undgik denne nats ødelæggelser, 
idet den ene (nr. 3) befandt sig i remi-
segården, og den anden ( ur. 34 ) var un-
-der ombygning til lukket vogn. Karosse-
riet til bivogn nr. 3 blev ophugget. og 
på undervognen blev nuværende nr. 5:1 
opbygget. Nr. 34 blev omnummererel til 
nr. 60, men kom ikkt· i drift, udover 
den nu gør tj eneste S1'111 sl ibevogn. 

Da sporvidden i Århus er 1 meter, vi-
ste det sig umuligt at Ia ne vognmateriel 
fra l{Øbenhavn e ller Odense, hvor spor-
vidden er 1435 mm. Derfor ble \· del nød-
ve ndig t at klare sig, som man bedst 
kunne, med det forhåndl•nværende tram-
busmat.e ricl, som befandt s ig i garagen 
ved F inderupvej, og som derved undgik 
:i t dele skæb ne m ed sporvognene. De red-
dede busser, 17 i:I It, blev det fas le. hol-
depunkt i nØdpr ogrammet, idet nogle af 
d e m måtte indsættes p:"t sporvejslinierne. 

Blandt de udbrændte vogne lykkedes 
del at finde 12 motorvogns- og 12 bi-
vognsundervogne, d e r var i en sådan 
stand, at m an kunn e begynde genopbyg-
ningen. Det første \' og ntog (motorvogn 
nr. 1 og bh·ogn nr. 31 ) blev bygget på 
Københavns Sporvejes hovedværksteder . 
De øvrige 11 motor- og 11 bi vogne blev 
genopbygget af Scandia, fig . 3. 

Den 18. juli 19:i4 kunne de første to 
genopbyggede motorvogne og en bivogn 
indsættes på linie 1, og da denne linie 
var nogenlunde dækket, blev der den 11. 
september indsat lo vogntog på lini e 2, 
-og i løbet a f oktober var linierne så me-
get dækket, at man kunne køre med 15 
minutter s intervaller. 

Vognene ha vde ikke haft godt af den 
ophed ning, de havd e været udsat for 
h o mbenatten; hjul og aksdbrud hørte i 
de n første lid til da gens orden, så 2-3 
vogne til stadighed rnr pil værksted. For 
nu at f lt malel'iellet effektivt udnyttet, 
førtes linie 2 ind p ii I i 11 i1: 1 's spor p!t 
Banegårdspladsen, således at der blev 
7 ½ minuts )qSrse l m e llem Danegårds-
plads og Trøjborg. 

l\led udga ngen af 1947 havde Scandia 
leveret 19 m otor\'og ne (nr. 2- 20) - de 

11 genopbyggede samt 8 helt nye vogne. 
Samtidig var leveret 18 birngne ( nr. 42 
-59), 12 genopbyggede, 6 nye. Udform-
ningen af vognene et· p:i få undtagelser 
nær den samme som K. S.'s serapvogne 
Fig. 4-5. 

Motorvognene er 10 meter lange, der er 
22 sidde- og 28 ståpladser, dørene_ betje-
nes ved trykluft og holdes lukkede un-
der kørslen. Indstigningen foreg:1r nu, 
som på trambusserne. ad bages te dør. 
Ved afstigningen erlægges afgiften i be-
talingsbøssen hos vognstyreren. Bivog-
nene har 16 sidde- og 30 st!tpladser og 
er 1 ½ meter kortere end motorvognene 
altså 8,5 meter . . Det var nødvendigt at 
gøre dem d e 1 ½ meler kortere, da stør-
steparten er opbygget p å de gamle korte 
undervogne. Både motor- og bivogne har 
tværsæder, der kan vendes ved forandret 
kØrselssret ning. 

Den elektriske spænding blev tilført de 
gamle vogne gennem de s!tkaldte Jyre-
b Øj ler, som ved fj ederanordninger let 
kunn e tippes over ved m odsa t kørsl'l s-
retning. På de nye vogne overgik man 
til pantografstrømmodtageren, som 
skull e danne bedre kontakt f . eks. I 
fro stvejr, hvor islag let isolerer lednings-
nettet. 

1949/50 bragte e n omfattende mh-i-
del se nf trambuslinienetle t m e opret-
t elsen af Ringgadelin ien (linie 8). li ni en 
ti l r estau rant Varna saml Tinie 10, som 
er en forlænge lse af d en ek si. terend e 
linie 5. Endvidere er der f, ,1 t"la gc t f or -
skellige æ ndri nge r i linieføri ngen på del 
gaml e trambusnet. 

Den 7. juli i fj or havde Århu s Spo r-
vej e 5() , rs jubilæum, og i den anl cd-
ni11 11 kørte lo festlig t smykkede vog11l og 
igc1111cm gade rne - det ene ft~r t af en 
vognsty rer, som val"' med ved indvi c ls 11 

i l !I0t. (s lut tet ). 

Tegninger og artikel c-r blc-v1•t til un-
d er \'elvillig assis tance fra Århus S;}l)r-
Yejes side. 

Fig. 1 og 2: MoioTLW!/fl type 19ff2 [ Ør og 
efter S ch lf,11rr,fr,a en . 

Fig . .'I: l'ogn f ng r.1•1111ph!J!J[Jel på gamle 
undt r , .. yn ,·. 

Fig . 4- .5: M o tor- ug l,ivnv n h eft nybyg-
yet af Swndia. 



LTUO-Nyheder 
Byg Deres Bane med LYCO 1Uodelje1·nbanedele og De faa•• 

et naturligt og driftsildrnrt Anlæg. 

Af Nyheder kan nævnes : 
Arm s ignal med hel a utom a ti sk Sektionsrelæ ......... .. .... .. . . 
Dagslyssignal m~d helautomatisk Sektionsrelæ .. . ..... . ...... . 
Dagslyssignal uden Relæ .. . ................... ... ........... . . 
Forsiimal med indbygget Blinkrelæ , virker i Forbindelse 
med Hovedsignalet. .... .. ... ....... .......... . ...... .. .. . ... . . 
Blinkrelæ 20 Volt med indbygge t Blinker i Box 

merl 1 Blinker ... . . . 
med 2 Blinker ..... . 

Seklionsrelæ som kan tilsluttes løse Signaler . .... . . . ... . . ... . 

Af andre Dele kan nævnes : 
L YCO Motoren ...... . .. . . ... . ..... . ................ ..... .... . 
L YCO Perfektomskifteren .......... . . .... . ... . ... . ... .. ...... . 
L YCO Sporskifterelæ .. . ......... .. ........ . . . ... . .. . ... . ... . . 
L YCO Perronlamper .... . ... . . ........ enkelt 

dobbelt 

Kr. 17 .00 
l<r. 18 .75 
Kr. 8 .50 

Kr. 13 .50 

Kr. 3 .00 
Kr. 5 00 
l<r. 12.00 

Kr. 28 .00 
Kr. 12 .00 
Kr. 5 .50 
Kr. 6 .00 
Kr. 9 .00 

Bemærl, at Pære•·ne i alle J ... YCO Dele er let u,ls)dftelige ! 

Firma LY(;O 
Taga 358 ydun 

MODELLER 

ODENSE 
..__ ___ TLF. 7007 ___ __. 

Tyrolerhus 
Vandmølle - Rækkehus 

Remise - Blokpost - Sta tion 
Kiosk - Perron - Broer 

og mange andre som byggesæt 
eller færdig e modeller Lil Deres 

modeljernbane. 
Fyldigt katalog 

50 øre I frimærker 

Robert Mortensen - Glentevej 51 
ODENSE 

Sceneh.~ 
bringer stadig nyheder 
på markedet. 
Se dem hos Deres forhandler. 

.SWt.e.11.y 
del danske landskabssortiment. 

I 

Benyt venligst vor 
gi ro konto 350 56 

ved alle bestillinger 
og indbetalinger til 
MODELBANE-~ 

De kan bestille de numre af 

Modelbane-nyt: 
som De mangler. 

1. årg. 1952 (1 -2 -3-4) 
2. årg. 1953 (12 nr.) 
3. årg. 1954 (12 nr-.) 
1 års abonnement (12 nr.) 

kr. 3,50 
kr. 12,00 
kr. 17,00 
kr. 16,00 

Sendes omgående pr. Pflerkrav 
eller ved forud ill(/bp/alinq på 

post kon lo 8!>0 !i6. 

Modelbane-nyt 
Kongevejen 128 

Virum 

R UBRO{ANNO CER 
pris pr. ord: 15 øre (minimum 2 kr.). Annoncen må 
være Indleveret senest d . 10. i måneden forud , for 
a t kunne komme med i næste nr. 

lZ fotos af danske lokomotiver l postkortformat 
og fo rsynet med teknislce data på da nsk, engels k og 
fransk . Sendes portofrit mod forud indbetaling af 
kr. 2,50 til: B . Morkel P a lsdorf, Kongevejen 128, 
Virum. 

Ila •• D e noge• De , ·il sælge? 
Så bc11yl 1111re r 11l>rika1111n11n•r 
Det er jo nl'lop de 111 e nn rs kc1·, 
som De ønsker al f"ii i 1:ile , d r r 
læse r d elle hlad . 

ULUDMEDDELEI ... SEll 
Jydsk Model-Jernbane klub, Aarhus. 

Form a nd: l. o ku111 0 Livfv r1Jødrr H. F . 
J e nsen , Ma rs lranrls:.!:ide 2:t, Aa1 hus. 

Næs ll"o rm a nd : Anla·gs~:11 ln e1· :\I. vV. 
Nielsen, SI. l:3l ic hcr svPj 67 A, A:ilJy h øj. 

K::isserer : C hauffø r H. Mikkelsrn ll e r -
redsvej 24, Has le. ' 

Kluh :i nl æg i 0. Byggea ftener m a ndHg 
og onsdag kl. 19,30 - 22. Fast kørea flen 
for medl e mm e rn e den førs te onsdau 
i hver m åne d. Ordinær generall"orsam': 
lin g Hfholdes i Folke ls Hus, onsdag d e n 
23. fel.Jr . kl. 20. Nye aktive og passive 
m edlemmer up lagrs. Henvendelse Lil 
bes ly rel se n . 

Tidsskrift_:for jernbaner I alle sporvidder 

REDAKTION: Kon gevejen 128, Virum. 
Udgiver og a nsvarshavende reda ktør: B. Palsdorf. 
Medarbejdere: Ole Brandstrup Jensen og Verner 
Larsen. 

-0-
Eftertryk kun tilla dt med tydelig kildeangivelse. 
- Bladet udkommer med 12 numre om å.ret. -
Årsa bonnement 16 kr., udland 18 kr. Abonnement 
ka n også tegnes direkte fra Kongevejen 128, Virum. 

- 0 -
Bladet forhandles af blad- og jernbanekiosker, 

samt : 
KØBENHAVN: 

Valby Hobbyforretning, Mølleall~ 16, Valby. 
Hobby-Centralen, Møntergade 10, K. 
Hobby-Hjørnet, Fredensgade 11, N. 
Hobby-Kælderen, N a nsensgade 74, K . 
Hobby-Shop, Vesterbrogade 175, V . 
Kiosken, Østerport Station, Ø. 
Model & Hobby, Løvstræde 2, K. 
Bent Palsdorf, Halmens Kanal 32, K. 
Sporvejskiosken, Hans Knudsens Plads. 
Thorngreen ",s, Vimmelskaftet 46-48, K . 

ALBORG: 
Ålborg Hobby Service, Vesterbro 43. 

ÅRHUS: 
Århus Hobbyfor retning, Frederiksgade 17. 
Berg R a dio & Hobb y, Guldsmedegade 40. 

NYKØBING F .: 
Østerbros Boghandel, Østerbro. 

ODENSE: 
Odense Hobbyforretning, Ves terga de 89. 

SKIVE: 
»Hobby«, Tinggade 22. 

VEJLE: 
• T eddy«, Legetøj , Nørretorv. 

-0-
ITALIEN : 

>HO-Rlvarossl«, Como. 
NORGE: 
S~~;;~s Kioskkompa n i, Postbox 126, Oslo. 

Wettergren & Kerbers Bokl1andel AB, 
V!l.s tra Hamngatan 22, Gl!teborg C. 

-<>-
ANNONCER: VI hjælper Dem gerne med opsætnin-
gen af Deres a nnonce l MB-nyt og giver Dem tilbud 
uden forbindende ( tlf . BY 5703, alle hverdage undt. 
tirsdag). Rubrika nnoncer beta les ved bestillingen 
og koster 15 øre pr. ord (mtnimumstakst 2 kr.) . 

-0-

INDLEVERINGSFRIST for alle annoncer og m a -
nuskripter : Senest den 5. i måneden. 

P. E L4RSENS BOOTRYKKERl - fO LE LARSEN) KARFNHAIIN IC 

MEOLEMAF
0 

FORENINGEN AF DA!_"S~(~ 
UGEBLADE. FAGBLADE oo TIDSSKRIFTER 
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