
Nu er det "læsetid''/ • 
- Se vort righoldige udvalg i hobbylitteratur, hvoraf vi 

her vil fremhæve: 
TIDSSl{ltlFTER: 

Miniaturbahnen .. kr. 3.70 (16 nr. pr. å r) 
Eisenbahn . . .... . kr. 3.25 (12 nr. pr. å r) 
HO-Rivarossi. . . .. kr. I . 90 (6 nr. pr. å r) 
Loco Revue . . ... . kr. 2 .50 (12 nr. pr. år) 
Model Railways News . . . . ... .. . kr. 1.40 
(12 nr. pr. å r) 
Tbe Railway ~lodeller .. . . .. . .. kr. 2 .00 
(12 nr. pr. å r) 
Railroad Mode l Cra l'tsman . . . .. kr. 5 .00 
(12 nr. pr. å r) 1 

Meccano Magazine kr. I . 00 ( 12 nr. pr.å r) 

The New Model Engineer kr. 1 . -10 
(ugentlig) 
Ships & Ship Models .... kr. 2.i5 
(12 nr. pr. å r) 
Mocl e l Aircrnrt . . .. . ...... kr. 2 .25 
(12 nr. nr. å r) 

Aller µå lager: 
Den fremragende lyske 

modl'lbanebo_q 
»Vo m Spielzeug zur Modellbahn <• 

kr. 25 50 

Holmens Kanal 32 
BYen 5703 

.tlben: /{/, 10 - 17 
fredag 10 - 20 

København K. 
Postkonto 5 l761 

- det interessante italienske modelbaneblad - bringer 
i letfattelige artikler med gode illustrationer mange 
morsomme ideer for modelbyggeren . Bladet -- . om 
udgives af »RI VAR OSS I«, der fabrikerer elektri ske 
tog i HO - udkommer med 6 numre om året og er 

trykt på italiensk. 

Pris pr. nr. kr. I . 90 - årsabonnement kr. 12.00 
Ældre numre (I 954 / 1. - 2. - 3. 4. - 5.) 

pr. stk. kr. 1.75 

Distribution: 
Modelbane-~, Virum. 



HOBBY CENTRALEN 
KØRER DE I SPOR HO 
så~r det rigtige grundlag for at bygge et naturtro anlæg 

JøiS~ til rimelige priser. Vi har alt i skinner, gods- og per-
sonvogne, lokomotiver etc. 

RIVAROSSI - det italienske kvalitetsmærke - føres også på lag·er. 
Både Rivarossi og Fleischmann anvender 2-skinnedrifl og jævnslr. 

Ogs det svejtsiske BUCO-HO materiel er hjemkommet 
(3-skinnedrift) 

Nysølvstiger i 6 forskellige typer. - Hjulsæt i pinollejer. 
Sporskifterelæer og -lygter i nøjagt ig skala HO. 

cKo.m ftm 0.9' se &.s H C 
Prisliste lilse11d1•s 111oc/ 
40 øre i frim ærker 

MØNTERGADE 10. - København K. 
Byen 5714 x 

( f>r o1>i11 s-irc/rer ekspederrs n111gåe11cl,·) 

DEN STORE SUCCES er ikke mindst batteribanetoget 

i spor HO, der drives ved hjælp af et almindeligt lomme-

batteri, - Og det kan både fartreguleres og køre frem 

og bak. Vi opgiver gerne nærmeste forhandler. 

Generalag('Jl/11r : 

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

Motorvogn Mo 

SIDSTE UDGAVE 
af Mo-motorvognen 
med den nye per-
fektomskifter, som 
forhindrer »spring« 
ved skiftning af kør-

selsretning, er nu fremme i butikkerne. Motorvognen har frontlys i begge 
ender, som skifter automatisk med retningen, nylonkardan og nylontandhjul 
kr. 126.50 

Lol'lrf Skotterupgade 5 - København 
Telefon Taga 2440 y - Taga 31 58 u 

N. 

Interesserer De Dem 
for rigtige jernbaner? 

Ja, det gør vel de fleste rigtige modeljernbanefolk, men derfor vil vi 
også gøre Dem opmærksom på det engelske EUROPEAN RAIL W A YS. 

EUROPEAN RAIL W A YS omfatter alle europæiske jernbaner med lige 
stor interesse, og De finder i dette lille fint udstyrede blad såvel artikler 
fra Skandinavien som fra f. eks. Frankrig og Italien. 

Bladet udkommer med 6 numre om året (1. fe bruar, 1. april, 1. juni 
o.s.v. ) og koster pr. nr. kr. 1,75 ( + porto) - årsa bonnement kr. 10.00. 

Agentur for Danmark: 

Modelbane-~~, Kongevejen 128, Virum. 



DO 

BUCO 
PICO 

RIVAROSSI 
-specialforretning 

,,FRITIDSBUTIK" Nygaardsvej 21 - RY. 9940 
(Sidevej fra Østerbrogade 137). 

JIODEL & HOBBY, 
Lovstræde 2 (,,j U:obmagergadeli posthus) B y . 3010. 

Elektrisk Tog komplet for 73,00 Kr. 
I Tilbehør for enhver Mode/bygger kan nævnes : 

Loddekolbe, 80 W. 220 Volt .. 1-L85 El-Sporskift f. 2-skinnedrift .. 28 .00 
Fryolux, Loddepaste . . . . ... . . 7 .50 S/orl Udvalg i Broer: 
Craft-Tool, fineste Hobl.Jykniv 125 cm I. for Vejovergang . . . 4 . 85 

m. 3 forsk . Blade . . . . . . . . . . 5. 40 175 cm I. for Baneoverkørsel 9 .80 
Lysmast 20 Volt . . ........... 4 .25 25 cm I. m . Gelænder ...... . 2 .50 
Perronlampe . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .60 Samme for Dobbeltspor . . . . . 3 .55 
do. dobbelt . . ..... . ...... . ... 9 .90 Rigt ill. Hovedkatalog m. Løs-
fodelrailroading, amr. Bog dele, Diagrammer, Spor-
(380 S.) om all i Selvbygger- anlæg etc........ . . ..... . ... 1.50 
arbejder rigl ill. . . . . . . . . . . . 4 . 75 Rivarossi El-Togsæ t : Loko, 2 

Joto-Flex Skinnen; flexibel Vogne, Skinner, kører i 
Maatle m. Skinner pr. m. .. 4 . 85 maanedsvis på Element 

El-Sporskift f. 3-sk. Long .... 31.50 (4,5 Volt) komplet. ......... 88 .00 
Perron i Løsdelssæt; Bænke, Lokomotiv-Sam lesæt 

Tag, Bund og Støtter 30cm I. 3 .75 2 skinnedr . ... . ..... .. ..... 56 .00 
2 Sæt kan sammensættes til een lang. Motorvogn f. 2-skinnedr, Piko 67 .50 
For Terrainopbygning giver vi Dem kyndig Vejledning, og Hjælpemidler 
føres i slorl Udvalg: Smuld i alle Farver pr. Pose 40 og 75 Øre, Buske 

pr. Pose 1,25, Træer fra 45 Øre, Telefonmaster fra 25 Øre o.s,v., o.s .. v 
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SKANDINAVISK MODELBAN·EBLAD 

5. årgang Januar 1956 Nr. l 

BÆNKEVOGNE 
V ed Svend Jørgen.ren. 

I vore bedsteforældres tid var det ikke 
ualmindeligt, at sive! statsbanerne som 
privatbanerne, under højtrafik benyttede 
"bænkevogne". Det risikerer man her i 
landet ikke længere; men det forekommer 
bl. a. i Norge endnu. 

Bænkevogne er, eller var, almindelige 
gods- eller pakvogne, som var indrettede 
således at løse træbænke hurtigt kunne 
anbringes i vognene, når det var nødven-
digt, og ligeledes hurt igt kunne fjernes, når 
man ønskede at bruge vognen til dens 
egentlige formål. 

Bruger man øjnene godt i dag kan man 
være heldig at finde enkelte gamle bæn-
kevogne., der nu bruges som godsvogne. 
For eks. overtog D.S.B. fra S.F.). i 1949 
nogle stykker, hvoraf en enkelt kører end-
nu, medens resten er udrangerede. S.F.). 
havde i sin tid 17 stk. med numrene 129 

- 145 og litra J. nr. 129 og 130 var byg-
get af Scandia i 1899 <>~ havde i den ene 
ende åben platform med overgangsbro og 
i den anden ende lukket platform med si-
dedøre, her var bremsekupe. I vognene 
kunne indrettes 32 siddepladser. I vogn-
siderne var der dobbelte fløjdøre; men de 
11en)4ttecles kun når vognene kørte som 
pakvogne. De havde 3,66 m akselafstand, 
bundflade 15 m2, taravægt 8700 kg og 
lasteevne 6000 kg. De øvrige vogne, nr. 
131- 145 var bygget så sent som 1910- 11 
ved Scandia og Arløf. De havde ingen en-
deperroner og adgangen for passagererne 
skete her ved 2 døre i hver side mellem 
fløjdøren og vogngavlen. Vognene havde 
udvendige løbebrædder i hele deres læng-
de, og der kunne installeres 34 siddeplad-
ser i dem. 

Samtlige vogne var forsynet med var-
me og vacuumledninger og nr. .129 og 130 

VORT FORSIDEBILLEDE 

viser en amerikansk >OLD TIMER« i spor O bygget af en dansk model-
bygger hr. Lyngk!ilde. Vi henviser iøvrigt til artiklen inde i bladet. 
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sa mt nr. I i I og l -i2 havde automa tisk va -
cu umhremse, resten deri mod kun skr uc-
eller håndhremse. Belysningen foreg ik med 
petroleumslamper. år vognene henyttc· 
des som pa kvai-:ne 111 :i tle der, ifolge regle-
mentet ik ke heford res sy rer ell er krealu· 
rer i den og ej heller sten. - Det reglement 
hlev vist ikke altid overholdt. - Nr. U I 

- 1-15 la·stede ,S tons, havde 17,8 m:l 
hund fl ade, -1,2 111 akselafst and og tar~-
vægt 7950 kg eller 9 1 10 kg, alt efter hvi l-
ken bremse de var forsynet med. Den ene-
ste af disse vogne, der k,,,rer endnu, er 
J - 129, nuværende H:i .~6801, og den 
må endda kun henyttcs p:i fynske sideha -
nestrækninger, st år der på den. O.K.M .J 
har iøvrigt haft e:i del, og har enkelte end -
nu af samme type som J - 131 - 1-1 5, 
ug hygget nogenlunde samtidigt, dels hos 
Scandia, dels hos Arh-1 f. Alle disse vogne 
var rnde med sorte gavle og gule træram• 
mer om vinduerne; enkelte af dem er dog 
senere blevet malet gr:lgrnnne. N ogle 1f 
vognene havde luftventiler på taget (an-
dre fik frisk luft gennem revner i gulvet 
og lignende steder) . H .H .J har en vogn .tf 
samme type stående i Odder, og den har 
håde bænke og vinduer endnu, hvilket ml 
siges at være en sjældenhed . Den har li -
ra S, nr. 201 og er rødmalet, også på 
ga vlene. - Alle disse vogne er udvendig 
beklædt med trælister magen til alm. per-
sonvognes, dog ikke teaktræ, men fyrre-
I ister. 

Af en helt anden type er f. eks. 0.H.J s 
vogne, Qa 301-30-i . Det er små vogne 
med 3,8 m akselsafstand, hundflade 15,3 
m2, taravægt 8060 kg og lasteevne 10 
tons. D e er bygget efter Q -vogns princip-
pet; men med T -jernstolper i stedet for 
træstolper. Desuden har vognene åbne en• 
deperroner i begge ender. De har skrue-
bremse og store lemme i de fire felter i si-
derne, foruden i de dobhelte fl ø jdøre. Dis-
se vogne er også rød malede. D e kan af 

og til ses i Køhenh avn; men hedst på 
O. H.J.s egne lin ier. 

H .P. har et par vogne. G 73 og G 7 t. 
der ligner 0. H.J .s noget ; men de er lidt 
større og har træstol per i stedet fo r T-jcrn . 
Desuden har de kun vind uer i hverandet 
fe lt sa mt i f1 0jdorene. De er hygget af 
ca ndi a i 191.'\, laste r 12,S tons. har aksel -

afs tand f,20 m og hu nd fl ade 16,3 m~. 
Farven er nærmest gulhrun. 

L.J. har en enkelt vogn a f sa mme type. 
blot et nummer ste,rre. Den har fire felte r 
på hver side af duren, i stedet fo r 3 som 
H.P.'s. 

Endelig er der V.V.G.J ., de r har en me -
get særpræget type ; den ligner nærmest 
en alm. PF-vogn med soltag, idet taget 
hviler på T-stolper, som er fort op over 
vognsiderne (højde som PF ) i hojde med 
alm. vogntage. T anken med denne typ:: 
har sikkert været at' hruge den til torve-
transport i den daglige drift . Her måtte 
passagererne kravle op i midten ved fl0j -
dørene; og så må vi jo håhe, det har været 
godt vejr!! 

De er bygget ved Scandia 19 17 og hdf 
litra Fog numrene 51 - 61. De laster 12, 'i 
tons, vejer 6, 5 tons, har 17, ; m2 hunJ -
flade og -i,20 m akselsafsta nd . 

Til slut skal nævnes, at også D .B.J . har 
haft bænkevogne, og sikkert mange flere 
privatbaner, end de her nævnte eksemp· 
ler. 

Som alm. kendetegn pa forhenværende 
bænkevogne kan nævnes de lange hløde 
personvognsfjedre, ofte med hj ælpefjedre, 
og skodderne for vinduerne indvendit. 
Kun ganske få vogne kan i dag ses med 
vinduer. 

Har De nugei De , ·il sa..,Jge? 
Sii benyt 1Jore r11brika1,11011 cer 
Del rr jo nl'lo p de lll l' nnesker , 
som Il e ø ns ker :it få i Inie, d e r 
1:l'sc·r dr·llc hl a cl . 
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Fig. 2 . Ombygget 
bænkevogn f ra 
Sydf ynske J er nba-
ner(1951). 

Påskrift en l y-
der : "Maa ikke 
læsses med Kvæg 
ildelugtende el-
ler tilsmudsenae 
Gods ·• . 

DER MODELLEISENBAHNER 

hedder det østtyske modelbaneblad, som 
m åske allerede nogle af vore læsere tid li-
gere har stiftet bekendtskab med. Dette 
udmærkede blad i format A 4 er nu også 

Fi g . l . J nr . 130 -
oænkevogn. De gam-

le numre og litra 

kan endnu ses un-

de r mal ingen. Far -
ven er grågrøn. 

i handelen herhj emme, og prisen kr. 1,7> 
er meget overkommelig. Bladet udkommer 
hver måned og bringer i hvert nummer en 
række virkelig gode bygge- og konstruk-
tionsbeskrivelser, som er næsten lige så. 
grundige som det nu afdøde Modell Eisen-
bahn Bau. Bladet er også alsidig med hen-
syn t il sporvidder, idet man ikke ensidig 
holder sig til for eks. spor HO, men ligeså. 
gerne bringer art ikler om spor r T , 0 , 1 
og andre sporvidder. 
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EN AMERIKANSK OLD-TIMER 
Ved obers!loj111,1111 A. V. Arendrttp 

De amerikanske OLD-TIMERS har al-
tid appelleret t il min fantasi og bort-
set fra det maleriske og romantiske ind-
tryk, de har fremkaldt, har de tillige for-
delen af på mange punkter at være læn-
gere fremme end de europæiske tog fra 
den samme periude. 

Da Edwin P. Akxander ·s to bøger 
!RO HORSES og THE PENNSYLVA-

IA RAILROAD udkom , skærpedes min 
interesse, således at jeg fik min ven hr. A. 
Lyngkilde - som i sin fritid er en virke-
lig fremr agende modelbygger - ti l at tæn-
ke alvorl igt på at hygge en -1--1-0 "ameri-
kaner ··. 

Vi diskuterede ma nge tyrer og bestem -
te os for periodc:n omkring I 865 med den 
store " Ballon -Smoke- tack " som værc:nd t 
den rigtige. Det lykkedes os at få nogle: 
delt fra USA, men desværre svarede de 
ikke til d ansk standard for spor O = I :- f5, 
så hr. Lyngkilde: hc:sluttede sig til kun lt 
anvende et klokkc:stahel -sæt fra fi rma<:t 
Great W c:s tc:rn Modtl Lornmotive ·Works 
og noglt:: s t.,,ht<: dtlc: til lokomotiv- og t<:n-
dc:rhogier fra Edwin P. Alexandc:r. Rc:sten 
l:ivc:dc: h:1n altsamn1tn sc: lv. 

)tg hc:gyndtc: pil vogl1(:nc:. si:111 jtg fand t 
udmærk c:dc: tc:gningc:r til i MOOEL RAIL-

ROADER, årgang I 9-18. Samme tidsskrift 
offentliggjorde i 1950 to artikler om bor-
gerkrigens lokomotiver, hvoraf vi valgte 
Virginia & Truckee Railrnad s lokomoti v 
GENOA som model. 

Vognene: I bagagevogn. I kombineret 
rejsegods- og personvogn og to personvog-
ne blev lavet i 1949-50 af I mm ply-
wood, skåret ud Ol!, limet sammen for si-
dernes vedkommende og med massivt tag 
og gulv, men uden "indmad ", såsom ku -
peer og lign. 

Bogierne er m,jagtig ligesom de danske 
træbogier fra 90'erne, som fås i støbegods 
herhjemme. Kun hjulsættene er amerikan -
ske. Endeplatformene er lavet af messing 
med pålodedde bremsehjul fremstillet :tf 
hjul fra gamle vækkeure, drejet til, så de 
passede og lakeret sorte. Lakeringen iøvrigt 
er holdt i "teak ", da vi ikke kunne få fat 
på noget farveskema til køret.,,jerne, bort-
set fra et til lokomotivet, som var fra 
BAL TI MORE & OHIO RR . Vi brugte det 
og kaldte hele toget PENNSYLVANIA 
til ære for hr. Edwin P. Alexanders bog 
om The Pennsylvania R.R., hvorfra vi ko-
pierede nummerpl aderne på vognsiderne, 
som er graveret i mc:ssing. 

.,Buck-eye" koblingerne er støbt her ef-
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ter en model og gjort fjedrende - som 
vist på billedet - ved hjælp af en aflang 
slidse og en 1 mm fjeder split. 

Lokomotivet, som bærer min kones øge-
navn, er så afgjort den mest interessante 
del af toget, cg på grund af den rigdom 
af detailler, som det er forsynet med, har 
det taget hr. Lyngkilde cirka 1200 timer 
at "konstruere det. 

Motoren er cylindris!c og ret lille med. 
en diameter på kun 30 mm. Den arbejder 
på 12 volt jævnstrøm og er anbragt i den 
cylindriske del af kedlen lige oven over 
den styrende drivaksel og styringen. Der 
er lige akkurat plads til "røggeneratoren" 
i røgkammeret foran på maskinen. Ud-
vekslingen fra motoren til drivhjul er 
l : 16 og indbefatter et svinghjul. Alle tand-
hjul m. m. er hjemmelavede på en specielt 
konstrueret maskine. 

Røgagregatet bruger cedertræsolie som 
brændstof og giver en meget realistisk ef-
fekt, da den begynder at arbejde næsten 

samtidig med, at hjulene begynder at dreje 
rundt. Dette agregat er hr. Lyngkildes 
egen konstruktion drevet af en dobbeltvir-
kende pumpe med en slaglængde på 10 
mm og trukket af en krankaksel forbun-
det med hovodmotoroverførslen. Den 
frembringer 3 "puf" for hver omdrejning 
af drivpjulene. 4 "puf" ville hæmme mo-
toren for meget. I virkeligheden bruger 
dØ{!- temmelig lille lokomotiv - ca. 35 
cm fra kofanger til tenderkobling - lige 
så mange ampere som min store L.M.S. 
PRINCESS ELISABETH, der trækker 9 
store tunge personbogievogne. 

Lokomotivet er forsynet en fuldt vir-
kende Stephenson 's styring af stål. Ekcen-
trikkerne har rigtige gaffelender til styrin-
gerne. Endvidere sættes styringen automa-
tisk i den rigtige position samtidig med 
motorens omstyring. Med styringen i mid-
terstilling er strømmen til motoren samtidig 
afbrudt. 

Kobbel- og forbindelsesstænger er lavet 
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af stål og forsynet med fosforbroncelejer ; 
dette er også tilfældet med aksellejerne og 
lejerne for tandhjul og overførsler. Driv-
hjulene er af støbejern og meget naturtro, 
bogiehjulene er drejet af blødt stål. Driv-
hjulene er affjedrede, og dette gælder også 
bogierne, som tillige er ekvilibreret. løv-
rigt er både lokomotiv og tender lavet af 
messing. Undervognen på tenderen viser 
boltehoveder og møtrikker som på proto-
typen. Endvidere er vinduerne forsy net 
med ruder. 

Hele overdelen af lokomotivet kan let 
tages af, når maskineriet trænger til efter-
syn og justering. Frontlygten har en reflek-

tor drejet af aluminium og poleret, og lyg-
ten brænder også, når maskinen står stille, 
ved hjælp af et batteri i tenderen . De lavt 
liggende vandfødeledninger, der løber ned 
bagved drivhjulene, måtte desværre ude-
lades på grund af tva ngskinnerne på an-
lægget. 

Lokomotivet er malet " indian red " med 
,,vermillion" på de indvendige rammer, 
aksler og hjul samt båndet rundt om skor-
stenen, - og der er masser af blank mes-
sing! . 

Brændet i tenderen kan tages af og sk1u-· 
ler et rundt batteri til frontlygten plus et 
relais, som styrer samme fromlygte, når 
motorstrømmen er afbrudt. 

* IN DUSTRl-ttyt. 
SHIDROCELL 

·hedder et nyt hjælpemiddel til bygning af 
modelbanelandskab, reparåtion af model-
fly- o. lign. Shidrocell opløses i vaµd og 
kan derefter modelleres eller påsmøres. 
uden stører besvær. Fås i hobbyfom;tnin-
gerne. (Se annoncen andesteds i bladet) . 
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denne gang en af DSB's ældre vogne, nemlig ovenstående CXM. 
Vi bringer ikke nogen byggebeskrivelse hertil, idet vi over-
lader det til læserne selv nærmere at udforme de på tegningen 
viste detailler (eventuelt på grundlag af vore byggebeskrive1-
ser i tidligere numre). Dog skal bemærkes et par enkeltheder: 
Vognen er forsynet med specielt udformede åbne endeperroner -
vognsiderne er ikke ens, idet der kun er lille vindue på den 
ene side - og sluttelig bemærkes de for denne vogntype karak-
teristiske store type aksellejer med dobbelte fjedre. 

God fornøjelse med bygningen. 
OBJ. 

TIPS VED BYGNINGEN AF TGC'eren FRA DECEMBER-NUMMERET (HO) -============================================~=========== 
Denne vogn, der er så simpel i sin opbygning, er forholds -

vis nem at binde an med selv for begyndere i hobbyen, men ne~ 
op derfor bør man gøre noget ekstra ud af bygningen. 

Selve vognrammen består af U-jern på højkant. Da det ikkeer 
alle steder, man kan få disse i så lille størrelse, kan man en-
ten l odde nogle messingstrimler sammen eller benytte en ned -
f ilet skinneprofil. Sidstnævnte er det nemmeste, men flige-
ne bliver uforholdsmæssigt tykke og af forskellig størrelse . 

(fortsættes side 9) 
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EN AF VORE 
LÆSERE --
i Brønshøj har 
sendt os hos-
stående bille-
der fra sit an-
læg i spor O, 
som omfatter i 
rullende mate-
riel alene 60 
vogne og 13stk. 
trækkraft,samt 
110 m s por. 
Hr. Poul Ni e l-
s en bar bygge t Byskov sta tion i kælderen 
de t hele se l v . har 4 perronspor. 

VORT SMERTENSBARN -- I MINIATURBAHNEN ----------------- ---------------
er for tiden den allerede 
i flere numre annoncerede 
byggebeskr ivelse til P-na-
skinen, som vi må bedrøve 
læser ne med, at vi heller 
ikke i dette nummer kan 
bringe. Vi håbe r dog me-
get, at det v i l lykkes i 
næste nummer. 

red. 

har vi fundet vedstlende 
forskellige id,er til at 
fremstille døre og vindu-
er til sine modelhuse. Pl 
de tre første skitser ses 
principet i fremstillin -
gen, og det skulde deref-
ter ikke være vanskeligt 
at fremstille de afbilde-
de typer. 

t 
t 
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TIPS - (fortsat fra side 7) 
Dette kan afhjælpes lidt ved at sætte den tykkeste op mod vogp--
bunden, hvorved man ikke lægger ret meget mærke til den. La-
ves også pufferplankerne i metal, lodder man hele undervogne n 
sammen, idet man samtidig sætter to stk. afstandsstykker imel-
lem vangerne til fastgørelse af boggiernes drejetappe. Disse 
kan købes færdige. Firma "Rivarossi" fremstiller en meget fin 
godsvognsbogie med fj edrende ophæng. De er dog ikke helt maRen 
t i l de på tegningen viste, idet denne har spiralfjedre, i mod-
sætning ti l de danske bladfjedre ; men det kommer an på En selv 
om man vil overse denne detaille mod at få en ellers tip-top -
bogie, Man kan endvidere selv hjæl pe t i l på udseendet, ved at 
fæstne en bremsestang til siden som vist på tegningen. 

Vognkassen laves af 1 mm krydsfiner, hvori man efter tegnin-
gen ridser brædder. Siden består egentlig af 6 om et vandret 
hængsel nedklappelige låger. De dobbelte lodrette streger an-
giver hængslernes placering. Disse kan laves af karton og li-
mes på. Støtterne er U-jern, men kan udføres af 1,5 x 1, 5 m/m 
krydsfiner, der limes på undervognen. 

FARVER: Vognkasse - rødbrun, Undervogn - sort, Påskrift 
hvid, Adr essetavle - sort. 
***-H-**** ..... '"' ... ************'"'***-!HI-**** .... ** .. * ..... * 
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lmiusmnyt 
ØSTRIG 

Det østrigske firma LILLI-
PUT er ved at komme frem her-
hjemme og får det succes, så 
er det absolut fortjent, thi 
det er virkelig nydelige mo-
deller til modelbaner i Ho og 
sortimentet er allerede tem-
melig stort. Dette omfatter i 
lokomotiver både damp-, el-
og diesellok, samt virkelig i 
skala fremstillede person- og 
godsvogne, fortrinsvis i pla-
stikstøbninger men fint de-
tailleret. 

Vi viser her en af godsvog-
nene og en personvogn. - Til 
slut skal det nævnes, at pri-
serne tillige er rimelige. 

Et par af Lilliput's 
vogne i spor HO. 

SP. 

ET STORT UDVALG 
i L I L L I P U T 

finder De hos 

BAUCH - Aaboulevarden 40 
København N. - NOra 778 
************************ 
Interesserer De Dem for 

SKALATRO MODELLER? 

Så skriv efter vort katalog 
over HO og O modeljernbaner 
fra · EDWARD EXLEY Ltd . , -det 
er skalamodeller i klasse A 
Prisen for kataloget er 2,-
som kan indsendes i frimær-
ker til : 

»BP-tog« Postbox 26 
VIRUM 

Har De noget De , ·li l!tælgc? 
Så benyt vore r11briJ.-a1,r,011cer 
l>et Pr jo nl'lop de 111<'11Jlesker, 
som De ønsker nt få i lule, del' 
1:-esr r dr·lle hlad. 

1 
l 
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HVORDAN FORBINDES 
ENSRETTEREN 

A 

C + 

Ved Hans Jose/sen 

? 
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Efter at mange modelbanefolk nu er 
gået over til at køre Deres tog ved 
jævnstrøm istedet for ved vekselstrøm 
er det blevet aktuelt at kunne få en 
løs ensretter til sin transformator. 
De fleste udenlandske firmaer fremstil-
ler sådanne, men de er som rege l alt 
for dyre i forhold til dem, man kan få 
til for eks. radio- og telefonanlæg. 
En passende ensretter til toget på ca. 
1,5-2,5 ampere kan købes for en snes 
kroner - opgiv spendingen til ca.12-20 
volt. 

Tegningen her viser da, hvorledes en 
sådan ensretter skal forbindes. A og B 
fflres til kørestrømsudtaget på trans -
formatoren, D1 og D2 forbindes og føres 
til den ene af skinnerne og C til den 
anden. 

Sedan 1923 hade · linjerna utbyggts ert 
hel del: Linje 3" hade forst utbyggts till 
Stadsgransen sedan till Klintens vag odr. 
darefter till Harlanda. Linje 4 utstracktes 
fdn Getebergsang till Elisedal 1926 samt: 
till Klintens vag åt andra hållet. Strackan 
Ungedrag - Saltholmen som till 1926-
varit enkeltspårig gjordes dubbelspårig till 
hugnad for trafik och allmanhet. 

Korsvagen - Getebergsang. 1929-1930 
ytstracktes linje 7 från Kapellplatsen till 
Gulqhedstorget. 1930 sågo linjerne såledts 
ut som foljer : 
Linje 1 och 2: Samma som forut -7,40 lem. 
Linje 3: 

Stadsgransen - Harlandå 10,26 km 
Linje 4: ..Klintens vag - Elisedal 9,41 ~m-
Linje 5: Redbergslid - Orgryte 5,34 ~ -
Linje 6: Mellan Korsvagen - 6rgryte; Sankt 

Eigfridsplan, byggdes 1929 en linje, som 
linje 5 fick trafikera' i stallet for strackan 

Linneplatsen - Ånggården 0,90 km_ 
Linje 7: Kviberg - Landala 8,00 km_ 



Side .12 MB-NYT Januar 1956 

MÅNEDENS SPORPLAN 

G-,-,l)o 

PLAN 30 : VI VISER. HER- C:N DECIDER.ET SjER-G-eANE. A NU'c.~ 
MÅL.ER. :2 • '.l,,1.;5 . H . DER- ER- TÆNIGT ANVENDT !SMAL.$POl<..ET HATER.IEL 
MED SMÅ TENDER.I.OK., HEN = El2-- I= N~T I VEiEN fC>"R.. AT L..A-
VE. e,,,,l\,JEN NOR.HALSPOeET"- t41ND6TE 'IZADIU~: 40 CM. 
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Linje 8 : 
Drottningtorget - Molndal 7,13 km . 

Linje 9: 
Jarntorget - Saltholmen 9,37 km. 

Linje 10: Bangaton - Gårda 4, 17 km. 
Linje 11 : Majorna - Korsvagen 5,80 km. 

Medelhastigheten på linjerna var 14,5 
km/tim. 

Under de foljande åren ha mfoga in-
-dragningar och utvidgningar gjorts. Ring-
linjen gick samma vag till år 1940, da den 
kom att gå. over Gota Alv till Lundby 
egna hem. 1948 fick den ett riktigare 
namn, namligen Lundby - Slottsskogen . 
Så fick den heta och gå till I aug. 195-l. 
då den fick helt ny strackning samtidigt 
som lin je 2 drogs in . 1955 har således 
gamla "Ringlinjen " folj ande st rii.cknin;;: 
Briimaregarden - Lilie T orger - Vasa-
platsen - Slott.ukogen over Annedal --
J arntorget - Park-Viktor iagaten - V asa-
gatan - Valand - D rottn ingtorget -
Vidkarr - D rottningtorget - Valand -
Slo ttsskogen over J ii. rntorget - V asaplat-
sen - Lill a Torgec. 

q,-,RAILWAY n 
MODELLER -f 

Hvis ikke, så sk r iv ef -
ter et prøvenummer. De 
sender blot kr.2, 20 til 
nedenstående adresse. 
TUE RAILWAY MODELLER - -
koster kun kr.22 , oo om 
året i abonnement . 

BENT PALSDORF 
Holmens Kanal 32 -· København K. 

Postkonto 537 61 - Tlf. BYen 57 03 

Linje: :\ har uthyggts fdn H ii rlanda till 
K ållto rp och från Stadsgrii.nsen til! Kungs-
sten. Var ann an vagn g:i r ti l! Hogsboga-
tan. Linje -i går nu anda ut till Molnd al 
i sta llet fo r lin je 8, som dragits in, meJ 
va rann an vagn och med vara nn an till 
Krokslatt . Dess andra andstation ii.r a ntin -
gen Sannaplan eller Kungssten. 

Linje 5:s ii.ndstation vid Sankt Sigfrids 
plan ar utstrackt til! Kålltorp. i en dal-
gå ng vid Delsjovagen. Den andra ii.nd -
punkten blev flyttad från Redbergsplatsen 
ti ll Vidkarr. I och med Li n je I :s omlii.gg· 
ning bleY den flyttad ti ll Lundby egn a 
hem. Den I augusti 1955 utstracktes linjen 
ti! I Bracke på H isi ngen. Lin je 6 indrogs 
19-18 efter att i -rn år ha gå tt samma vag. 
darfor at Lin je 7 utst rii.cktes til Sahlg ren-
ska sjukhuset och det blev fo r trångt i 
Karls rogatan. Li njen ersattes med en buss -
lin je. 1952 utst racktas linje , ti ll Stid ra 
heden. 

Li n je 8 :s iindstat ion p:1 Drntt ningtorget 
:indrades under 19-10-ta let ti ll Redbe rgs -
platsen, men I 951 indrogs lin jen. 

Linj e 9 ar fortfara nde oforanJrad . 
Linje IO lades ner 1952 efter att ett 

flerta l år ha haft fo ljan<le rnute: H ugs-
hogata n - Ca rnegie - J:irntorget - V a-
st ra Hamngatan - Lilla Bommen 
Lu ndby egna hem - Centralstationen 
Brunnsparken - Park . Viktoriagatan 
J arntorget etc. 

Linje 11 lades ner och togs upp fler .i 
/! :t nger. ti lis den lades ner fiir all tiJ 1952. 
Den gick da fiiljande vag : Carnegie -
Ka rl Johansgatan - Jarntorget - Vas.1 -
gatan - Siid ra Vagen - Knrsv:igen nch 
ti ll baka . 

Linje 12 :i r fiirut nam nd. I samban,I 
med att den 20 jun i I 9-l<l lin je IO kun -
de g:i iivcr :il ven ti ll Backapla n :inmdn:1-
des en Li nje 1:; fr:1n 8.l<'kllpl ,111 - Li ll.i 
Bommen - Li lle T nrget - Griinsakstnr-
get - V iktoriagatan - Vasagata n - 1 ·,, . 



Side 14 MB-NYT Januar 1956 

.r11 p/111.re11 - Griinssakstnrget o.:h åter 
samma vag till Backaplan. Denna strack-
ning hehiills t ill 15 nov. då den frin 
Griinsakstorget gick Vasabron - Vasa-
pl atsen ti ll K,1pell pl t1/.fen J a r vagnarn a. 
vande och gick samma vag tillbaka. Bru -
na og vita skyltar hade den. 

1939- 194-1 trafikerades i I år som or-
di naire och i 5 år som extralinje Linje I 1 
som utgick frin Carnegie - Ekedalsgatan 
- Jarntorget - Park . Viktoriagatan -
Lilla Torget - Brunnsparken - ValanJ 
- Sodra Vagen - Korsvagen. 
1882 fa nns det fyra lin jer" 1902 5 st ., 1929 

11 st. 19-1 0 14 st., 194-1 13 st., 19-18 12 
st . och 1955 fi nns det bare 6 st. 

Spårvagstaxan under 76 år : 
1879- 97: IO ore per taxed istrikt. 

1897-1900: 10 ore fo r enkel tur . 
1900- 1919: 10 ore g rundtaxa fiir vuxen. 
19 19-1930: 15 iire ,rundtaxa for vuxen. 
19-10-19-19 : 20 ore g, , nd taxa fiir vuxen. 
l9-19- l9H : 25 ore grundtaxa fiir vuxen. 
I 1/ 6 19 51 - 26/ 1 I 1952 : 30 ore grundtaxa 

for vuxen. 
27 / 11 l9~2-30/ 6 1955 : 35 ore grundtaxa 

fiir vuxen. 
1/ 7 1955- 1/ 7 1956 -15 ore grundtaxa for 

vuxen. 
1946 gick Giiteborgs spårvagar sista år.:t 

med vinst 1,3 milj . kr. 15,7 km/tim . var 
medelhastigheten 1939, 1955 ar den 18,5 
km/ tim . 1953 agde spårvagen 115 km 
spår, medraknat stick- och uppsta llning~ -
spår. 

Vagnhall ar fi nne på Stampen, i Gårda, 

Januar · 1956 MB-NYT 

..:. Bild 6. 
Slapva_gn 1925 
nr . ?68 . Levere-
r ad av ASF.A. 

Bild 7 -
Motorvagn 19?7 
nr . 186 . Leve re-
rad av ASE." . 

Side 15 

'· 

Bi ld 8 . 1'1otorvagn 1943 ( ':\r, 211-?25) u r s prunglig t y p . Levere-
rad AV h~~A . Sl a pvagn av Hagglund o Soner. 1Foto :Ja n Walt~r) 
Bi"ld 9( ' ) och 10(') . Motor- och s l å'pv3.gn mf'd f ast kondukt ør, 
(nr. 1- 60 401- 470 ) 1948-1952. ( Foto:J~n We lter ) 
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i Ma jorna, i Kungsladugård och på Salt-
holmen. Dessutom har skjul funnits på 
Jarntorget och i Molnd al. 1953 tra_nspor-
terades i medeltal pr dag på Goteborgs 
spårvaagnar och bussar 325,057 personer. 
1955 tra fikeras 27 busslinjer och ags om-
kring 190 bussar, varav 19 ar trådbussar. 

Storre olyckor ha siillan intraffat, de 
markligaste skola dock namnas har. 9-
sept. 1905 korde en "gron" vagn i Stora 
Hamnkanalen efter koll ision med en "vit". 
Inga personer dodades, men många skada-
des. 

På 1920-talet tappade en "brunvit" vagn 
s.itt slap som rutschade ut for en brant 
backe, tilis det krockade en annan vagn. 
D en svåraste spårvagsolyclcan· , ·Sver igd n-
traffade 15 januari 1951 i Gotehorg i Stig-
bergsliden, då bromsarna på en "gron" 
extravagn slappte, på grund av att ankar-
kabeln var avbrand, och vagnen korde 
ratt in i ett mustangtåg. Olyckan intriiffa-
de under rusningstid och 3 personer doda.-
des och ett 20-tal skadades. 

193 7 kom en experimentvagn, unik i sit 
slag i Skandinavien. Det ar en poggiemo-
torvagn, som ar 15 m. lång, 2,65 m. bred 
och har 4 motorer samt har ideligen gått 
sonder. Den repareras f.n. grundligt och 
skall i år vara klar for trafik på linje 9. 

1943 kommo de forsta "mustangerna" 
till Goteborg. Asea levererade dem, 15 st. 
De aro byggda for trafikantcirkulation 
med fast konduktor. Givetvis ar vagn~-
axlerna lagrade i rullager. En mere ut-
vecklad typ 130 st levererades 1949 från 
H agglunds i ornskoldsvik. Bild 8. I juli i 
år har G. S. gjort Skandinaviens storsta 
bestallning av spårvagnar genom tidern.t. 
D et ar återigen Hagglund och soner som 
får fortroendet att bygga de 125 st. vag-
narna med plats for 400 sittande och 80 
stående passagerare. De forsta vagnarna 
kommer 1957. 

Som synes, laggs inte spårvagen ner i 
Goeborg som i många andra stader. Man 
har i stallet planer på nya linjer och ut-
vidningar. G. S. har nu 195 motorvagnar 
och 176 slapvagnar. Gamla Goteborgsvag-
nar gå idag i Norrkoping, Halsingboq, 
Jonkoping, Kiruna och Gavle. I Sunds-
vall och i Uppsala ha de också gått. Som 
museivagnar aro en oppen hastspårvagn 
nr 22, en motor vagn nr. 15 och ett som-
marslap 1906 nr. 507 gomda. 75-års-jubi-
leet 1954 celebrerades på intet annat sart 
an genom artiklar i dagstidningarna. 
Forkortningar o forklaringar : 
S. å. = samma år. 
svangombygel = Danska lyrebøje!. 

BAUCH 
.U.IOULEVARD 40 
l(JIENHAYH • M. 

NORA 7il~ 

THI -Øf ~ ,, 
ORDlUPVIJ 109 
CHAlLOfflHLUND 

OlDlUP 11'J2 

SARATOGA ENGINEER I NG ASSOCIATES. 
SpPcialisler i m odeljernban er . 

Er interesseret i at virke som agenter i U.S.A. og Canada for 

britiske og europæiske fabrikanter af mode lje rnbaner og andre 

modelartikler - spor O 32 mm. foretrækkes. 

Bem ærk ! - Interessere/ i køb af brugte eller nye Beyer-Garrall modeller 
- send oplysninger i11clusive foto lit : 

CHIEF ENGINEER, SARATOGA ENGINEE RING ASSOIATES 

14 Phillips St. - RFD No. 2, Ballston Lake, N. Y. - U .S.A. 

R O K A L - spor TT (1 2 mm .) 
- den ideele mi11ialurbane for enhver 
med ringe plads til rådighed. Righoldig 
sortiment med all tilbehør såsom luft-
ledninger, signaler og huse. 

TROLLE YBUSSER i HO 
- live r op på ethvert anlæg o~ finder 
også plads selv på en mindre bane, 
og en 

SVÆVE BANE 
gør Der es bane ekstra morsom! 

D e ny e spor s k i f t er e r nu I handelen! 

Generalagent : 
BØRGE 1'1ADSEN , Kongsvang, Aarhus. 

Meddelelse fra Bent Palsdorf, København. 

Fra og med udgangen af året 1955 er vort detail~ 
udsalg af modeljernbaner lukket og eventuelle hen~ 
vendeiser ved rørende køb af modeljernbaner m. m. 
bedes fremtidig kun rettet til vor postordreforretning 

Bp tog P ostbox 26 •> • << Virum 

Med modelbanehilsen 
Bent Palsdorf. 

P . S. Vi fører bl. a . komplet lager Fleischmanntog 



VALBY HOBBYFORRETNING 
MØLLEALLE 16 K. ELMBORG VALBY 2266 

Mårklin og Fleischmann modeljernbaner 

NYHED! Vi har fremstillet en 
flexibel skinne for 2 og 3 leder til 

B B skinne I jern og messing. NYHED! 
Ny kraftig Mich motor til indbygning i tog, bil og båd. 

(Jævn- og vekselstrøm). 

Alt i dekorationsmateriale. 

Mange forskellige modelhuse - færdigbyggede og I byggesæt. 

SCENERY træer og strømateriale. - !øvrigt alt til hobby. 

De kan bestille de numre af 

Modelbane-n~ 
som De mangler. 

1. årg. 1952 (1-2-3-4) 
2. årg. 1953 (12 nr.) 
3. årg. 1954 (12 nr.) 
4. årg. 1955 (12 nr.) 

kr. 3,50 
kr. 12,00 
kr. 17,00 
kr. 18,00 

Sendes pr. efterkrav 
eller ved forud indbetaling på 

post konto 350 .56. 
- Husk porto -

Modelbane-~t 
Kongevejen 128 

Virum 

Mønsterbeskylle/. 

- Det nye elel,(nnle 
skinnemateriale, 
skala HO, bøjelige 
ti I en hver kurve. 
Pris pr. mlr.: 

Kr. 4 ,85 

Svellemålte til spor-
skifter hr. 1,35 

Det fuldendte 
Jo -To skinne-
profil skala HO, 
messing. 

li:r. 1,35 pr. mtr. 
Fds i alle førende forretninger. 
Fab. & en gros : John Svend Petersen, 
Grønnevej 270, Virum. 

Ii:LUBHEDDELELSER. 
Modeljernbaneklubben »HO« 

Nordkærvej t - Hvidovre, Valby. 
t å 2 medlemmer kan optages. 1: 

30 Ob 31 

Jydsk Model-Jernbane Klub, Aarhus. 
Formand: Lokol b. H. F. Jensen, Mar-

strandsgade 23, Aarhus. 
Næslf'orm.: Anlægsgartner M. W. Niel-

sen, Sl. Blichersvej 67 a, Aabyhøj. 
Knsserer: Chauffø r H. Mikkelsen, Her-

redsvej 24, Hasle. 
Anlæg i spor O på ,\arhus H. 

Nye aldive" og passive m edlemmer optages 

Amager Marklln Klub. 
Englandsvej 16, kld., optager enkellc nye 
medlemmer. Henvendelst: AM 9048. 

Hobby-Nyt! 
· Fortegnelse over hobbyarlikle1·, dan-
ske og udenlandske, der kan købes 
her i landet. Desuden medtages de 
allerede på markedet værende artik-
ler saml særtilbud i brugte varer, nå r 
sådanne haves. De vil hurligl opdage, 
al »Hobby-Nyl<' vil blive el uundvær-
ligt katalog for Dem. Indsend 50 øre 
i frimærker. 1. nr. er på trapperne. 
BERG RADIO & HOBBY - AARHUS 
Danmarks slørsle hobbyforretning. 

SHI llcxible og »lydløse« korkballa-
s ter pr. meler 2,85. 
SHIDROCELLcellumodellerpul ver pr. 
pose 0,75 (desværrt: var priserne i for-
rige nummer forkerte) . 
NYHED I Østtyske modellamper, me-
get vellignende rørmasllamper 4,65, 
gillermasllamper, enkelle 6,00, do. 
dobbe lte 7,35 . Ur på forl 4,50. Pærer Lil 
ovenstående pr. slk. 1,50. Øsllysk mur-
stenspapir, mange udførelser, pr. ark 
0,1 5. - F ås i hobbyforretningerne. 

En gros og agentur: 
Skandinavisk Hobby Industri, Aarhus 

Scetteh~·landsskabssortiment 

En gros: 

sætter prikken over i'et på 
enhver modelbane! 

Elmborg, Møllealle 16, Valby . 
Palsdorf, Holmens Kanal 32, K. 

Tidsskrift for Jernbaner I alle sporvidder 
RE DAKTION : Kongevejen 128, Virum. 
Udgi ver og ansvarshavende redaktør: B. Palsdort. 
Medarbejdere : Ole Brandstrup Jensen og Verner 
La rsen. 
Eftertryk kun ttuadt med t ydelig kildeangivelse. 
- Bla det udkommer med 12 numre om året. -
Arsabonnem ent 18 kr., udland 20 kr. Abonnement 
kan også tegnes direkte fra Kongevejen 128, Virum. 
Be n y t postko nt o ~50 5'.'...__~ indbe ta lingen . 

Bladet forha ndles at blad- og jernbanekiosker, 
samt: 
KØBENHAVN: 

Ba uch, Aboulevarden 40, N. 
Va lby Hobbyforretning, Mølleall6 16, Valby. 
Hobby-Cent ralen, Møntergade 10, K . 
Hobby-Hjørnet, Fredensgade 11, N. 
Hobby-Kælderen, Na nsensgade U, K. 
Kiosken , Østerport Station, 0. 
Model & Hobby, Løvstræde 2, K. 
Bent Palsdorf, Holmens Kanal 32, K. 
Hovedba negårdens Bladkiosk. 
Frltldsbutl k, N ygå rdsvej 21, ø. 

ARHUS : 
Arhus Hobbyforretning, Frederiksgade 17, 
Berg Radio & Hobby, Guldsmedegade 40. 

NYKØBING F . : 
Østerbros Boghandel, Østerbro. 

ODENSE : 
Odense Hobbyforretning, Vestergade 9g, 

SKIVE: 
• Hobbyc, Tinggade 22. 

VEJLE: 
• Teddyc, Legetøj , Nørretorv. 

-0-
E NGLAND: 

R obert Spa rk (>E uropean Rallwaysc ) 
15 St. Stepben' s House, Westmlnster. 
London, S.W. 1. 

FINLAND : 
U-B HageUn, Aurora gt, 11 B 24, Helslngfou. 

FRANl<RIG: 
Editions Loro-Hevue , 
Le Sable n , Aura y Morbihan. 

I TALIEN: 
• HO-Rlvarosslc , Como. 

NORGE: 
Narvesens K!oskkompanl, Postbox 12!S, Oslo. 

SVERIGE: 
He imer & Co" Skomnkare11atan 11. Malmø. 
Model-Cra ft, Skolgntan 5, Malmø. 
Wettergren & Kerbers Bokhandel AB, 
Vllstra Hamngatan 22, G!lteborg C. 

-0-
ANNONCER: VI hjælper Dem gerne med opsætnin-
gen af Deres annonce I MB-nyt og giver Dem tllbu« 
uden forbindende (Uf. BY 5703, alle hverdage undt. 
tirsdag). Rubrika nnoncer betales ved best!IUngaa 
og koster 15 øre pr. ord (mlnlmumstakst 2 kr.). 

-0-
INDLEVERINOSFRIST for elle annoncer og ma• 
nuskrlpter : Senest den 5 . I måneden. 

MEDLEM AF° 
FORENINGEN AF DANSK~ 
UGEBLAOE,FAGBLADEoo TI DSSKR!FTER 

P. E U RSENS BOOTRYUE RI - (OLE URSEN) KØB ENHAVN I( 
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