
Nye kataloger 1956 
Marklin (m. dansk tekst) kr. 2,00 
TRIX .. ...... . . . .... kr. 1,50 
Rivarossi . . . . . . . . . . . . kr. 1,75 
Fleischmann . . . . . . . . . kr. 1,50 
Faller . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1,75 
Bassett - Lowke . . . . . . kr. 2,75 
Lionel * (spor 0) .. ... kr. 3,00 
•) kan først leveres ca. 20. dece mber. 

- og gamle kataloger 
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Marklin 1952 .. . ... . . kr. 0,50 
1955 .. .. .. .. kr. 0,75 

Fleischmann 1954 . . . . kr. 0,50 
1945 . . . . kr. 0,75 

Mark/in spor 0 
katalog 1952 . . . . . . kr. 0,50 
skinneplanbog. . . . . . kr. 1,00 

BØGER 
How to build and operate a modelrailroad .. . . . . .... . kr. 3,50 
Modelrailroading . ...... . . .. ..... ... . ... . . . .. . . . . . .. kr. 4,75 
Vom Spielzeug zur Modellbahn .. . . ............. . ... . kr. 25,50 
Die Marklin Bahn - und 1hr grosses Vorbild ......... kr. 6,50 
Fleischmann 's store skinneplansbog . . . . .. . .. . .. ..... . . kr. 8,00 

TIDSSKRIFTER 
Alle decembernumrene af de udenlandske blade er i stort udstyr -

men til ordinære priser - skriv straks og bestil. De bliver hurtigt 

udsolgt. 

Vi viævner bl. a . 

The Model Railway 
News . . . . . . . . . . . . . kr. 2,25 

The Railway Modeller. kr. 2,25 
Meccano Magazine . . . kr. 1,00 
European Railways . . . . kr . 1,75 

Ca . 15. december: 

Der Modelleisenbahner kr. 1,75 
Loco-Revue . . . . . . . . . . kr. 2,50 
Railroad Model Crafts-

man . . . . . . . . . . . . . . kr. 5,00 
Eisenbahn . . . . . . . . . . . kr. 3,25 
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Halmens Kanal 32 - BYen 5703 
København K. - Postkonto 53761 
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ER DE KLAR TIL JULETRAFIKKEN? 

Ellers må De aflægge os et besøg og se de mange ting, vi har 
på lager til at komplettere anlægget. 

RIVAROSSI - det fine udvalg i lok, vogne og løsdele, - se 
bl. a. de nye godsvogne. 

FLEISCHMANN - de nye OLDTIMER vogne og lok samt 
det billige og fikse skinnesortiment. 

Stort udvalg i detailler til banen, bl.a . i figurer, både mennesker 
og dyr - Sommerfeldt's byggesæt til huse - E. G. C. byggesæt 
til vogne - lim, og ikke mindst lakker til at sætte prikken over i'et. 

HOBBY-CENTRALEN MØNTERGADE 10 
KØBENHAVN K. 

BYen 5714x 

LONG 
motorvogn Mo 

Denne kvalitehmaskine 

Ira Long har vist sine 
line køreegenskaber på 

talrige krævende ud-
stillingsanlæg. Forsynet med perfektomskifter, som forhindrer .spring" ved skiltning 
al kørselsretning . Motorvognen har lrontlys i begge ender, som skilter automatisk 
med retningen, nylonkardan og nylontandhjul. Kr. 1 26,50. 

LO N G MODELBANE 
v/ Chr. Nielsen & P. Schneider 
Tel1. Taga 81 40 - Tel1. 81 80 

K A T A L O G mod lrankerel ,varkuverl. 

Kontor : S kollerupgade 5 . N . 

Fabrik : Teklavej 42 . NV. 

/', 

VED DE? 
at MODELBANE-nyt nu distribuerer mere end et dusin modelbane- og jernbane-
blade fra fo rske ll ige lande? 
Der e r et utal af in teressante ting at hente i disse blade , og vi vi l kort o plyse 
lidt om de to sidst tilkomne månedsblade, hvor vi nu har distr ibutionen for Dan-
mark: 

Det amerikanske modelbane blad RAILROAD MODE L CRAFTSMAN, som med 
s ine nemme byggebeskrivelser, fremragende billedserier og i det he le let fors tåe-
lige artikler taler til (og tiltale r !) næsten alle modelbyggere. Stort format A4 og 
mange sider. Pris kr. 48,00 i årsabonnement, enke lte hefter kr . 5,00. 

Det tyske modelbaneblad DER MODE LLEISENBAHNER bringer med sine over 
30 sider i stort forma t (A4) for den omhyggelige og teknisk inte resserede mode l-
bygger, de helt nøjag tige og meget udfør lige byggebeskrivelse r og tegninger, samt 
artikler om rigtige jernbaneemner, sporplaner og tekniske finesser. Pris kr. 21,00 
i årsabonnement og kr. 1,75 pr. enkelthefte. 

MEN VED DE OGSA - -
at der endnu kan leveres tidligere å rgange af MODEL BANE-nyt, selv om lageret 
ikke er særligt stort for visse årganges vedkommende. 
1. årg . 1952 - ( 4 nr.) kr. 3,50 3. årg . 19·54 - (12 nr.) kr. 17,00 
2. årg. 1953 - (12 nr.) kr. 12,00 4. årg. 1955 - (12 nr.) kr. 18,00 

og for nye læsere • -
har vi ti llige vore propagandapakker. 5 forskelli ge numre af MODELBANE-nyt 
(før 1956) - kun 4 kr. ved forudbetal ing på vor postkonto. Vælg se lv pakke 
A-B-C-D. De er al le he lt forske lli ge. 

P. S. ENDELIG EN JULEGAVE 

der alt id e r velkommen, når den består af 

ET ÅRSA BONNEMENT PÅ MODELBANE-NYT 

kr. 21,00 pr. år. Har modtageren i fo rvejen abonnement, noterer vi istedet ind-
beta l ingen som forny~ l5e. 

MODELBANE-nyt Kongevejen 128, Virum 
Postkonto 35056 



Køb noget bedre, og spar 
samtidig Penge 

Transformatorer Andet Tilbehør 

Type I 65 Watt Kr. 65,00 Type III 8 Watt Transf. 
Type li 30 Watt Kr. 55 ,00 til Belysn. Kr. 18,00 

Type IV 2 x 40 Watt Kr. 125,00 m. tilhørende Ensrt. 
Type V 30 W att Kr. 97,50 til Batteritog Kr. 30,00 

Type VI 30 Watt Kr. 48,00 Fordelerks. 12 Bøsninger Kr. 6,00 
Bl ink-Relæ for 4 og 

18 Volt Kr. 2,25 
Nyhed ! Ophold s-Relæ 8-18 Volt Kr. 8,00 

Køb H. S. V. Transformatorer 
ti I Deres Modelbane-Anlæg. 

H. S. V. Transformatorer og Tilbehør føres af enhver velassorteret 
Hobby- og Legetøjsforretning, hvor Katalog udleveres gratis. 

Intet Salg til Private. 

LILIPUT - del østrigske kvalitetsmærke i modeljernbaner 
spor HO. 

LILLIPUT's store sortiment I rullende materiel omfatter 
mange Interessante modeller foruden alle de kendte standard-
typer. - Og vognene leveres både til 2- og 3-sklnnedrlft og 
passer til alle gængse mærker I HO. 

MA GA SIN 
SDOPPY 

Kronprinsesse Sofiesvej 6 
KØBENHAVN F. 

TU.G0.2391i 
( Fredag åben til kl. 20) 

Kupon til katalogbestllllng 
Send mig gratis Lilliput's nyeste katalog med da11sk prisliste· 

NAVN._ ............... -......................................... . ............................ . 

ADRESSE ................. ................................... ...... _ .. __ .................. .. 

(Hvis De ikke vil klippe i bladet, sk• lv da kuponen af) 
MB 0 ayt 1956 



-
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. februar, 1. april, 1. juni 
o .s.v .) og koster pr. nr. kr. 1,7 5 ( + porto) - årsabonnement kr. 10.00. 

Ag e ntur f o r Danmark: 

Modelbane-~, Kongevejen 128, Virum. 

- Det elegante skinne-
materiale, skala HO med 
massive messingskinner, bø-
jeligt til enhver kurve. 
Det helt rigtige skinne-
materiale til modelbanen, 
pr. meter kr. 4,85. 
Losdele til sporskifter, lette at 
mo11tere - kr. 11 , 70. 

Det f 11lde11dte J o - T o 
ski1111eprofil, skala HO, 
af rettruk.ket massivt 
messing, bedste elektr. 
led11i11gse1111e, pr. meter 
kr. 1 , 35. 

En gros: JO-T O FLEX, 
Grø11 11evej 2 70 , V irnm 

Werner Swart & Sohn 
Plauen (Vogtland) 

Al vor fabrikation i spor HO: 

Gittermast buelamper 
forskellige udførelser og størrelser 

Telefonb'>xe 
Elektroperronvogne 

i pl;utik 

Glødelamper 
Samt diverse løsdele 

AGENTUR FOR DANMARK: 
Skandinavisk Hobbyindust r i og Import 

Guldsmedegade 40. Aarhus 

I 

Modelbane-Hqi 
Tidsskrift f o r jernbn11er i all e sp o rvidd e r 

SKANDINAVISK MODELBANEBLAD 

5. årgang December 1956 nr. 12 

TRYK PA EN KNAP 
Fjernstyring - det er jo i vore dage 

næsten et uartigt ord - men dog noget, 
som vi modelbanefolk har kendt i ad-
skillige år på vore anlæg. Vi har i større 
eller mindre grad fjernbetjent alle spor-
skifter og signaler på vore anlæg fra eet 
sted, - også i de tilfælde, hvor anlæg-
get er så stort, at det omfatter flere sta -
tioner. Og nu følger så omsider »store-
bror« - DSB - efter. Lyder det en lille 
smule maliciøst? Sådan er det såmænd 
ikke ment. Det er skam blot en konsta-
tering af kendsgerningerne. 

Selvfølgelig er selve fjernstyringsbegre-
bet ikke noget nyt for DSB. Vi kender jo 
alle fra de større stationer kontroltårnet 
med glasvæggene, hvorfra man igennem 
mange år har betjent stationens egne 
sporskifter. Det nye ligger imidlertid deri, 
at man nu har påbegyndt installationer 
til at centralisere betjeningen af f . eks. 
landstationer og hele strækn inger på et 
egnet sted. Således er man nu godt i 
gang her på Fyn med at oprette fjern -
betjening i Odense for hele strækningen 
mellem Nyborg og Fredericia . 

VORT FORSIDEBILLEDE 
(COVER PICTURE) 

For en absolut ukynd ig kun ne det i fø r-
ste række se ud, so r I om det kun var for 
at kunne spare pers;:,nale på stationerne. 
Selvfølgelig er dette en faktor, som ab-
solut ikke kan underkendes - tænk blot 
på , hvad der kan spares i form af løn-
ninger, efterhånden som eksped itionen af 
stykgods på mellemstationerne falder 
væk for at blive afløst af godskørsel med 
lastbiler fra de større bystationer - men 
·1eg tror, at man indenfor DSB 's ledelse 
ægger lige så megen vægt på, at man 

ved den centraliserede kontrol med tog -
vejene kan opnå en større t rafiktæthed, 
og en mere smidig afvikling af trafikken, 
f.eks. ved overhal inger, krydsninger og 
deres eventuelle -forlægn ing o .s.v. 

Ved en enestående imødekommenhed 
fra personalet på stati o nen her i Odense 
har jeg netop ha ft lejl ighed til a t »inspi -
cere« kommandoposten her, hvor man 
for tiden har en l ille hær af ingeniører 
og teknikere beskæftiget med det omfat-
tende installatio nsarbejde, der er nød-
vendigt for en sådan fj ernbetjening, og 
jeg skal prøve at g ive udt ryk for, hvad 
jeg så og hørte under mit besøg, således 
at De måske også kan få et lill e indt ryk 
af den store vi rksomhed, som vi alle er 

viser denne måned et hyg geligt »futtog« af den gammeldags slags med røg 
op af skorstenen. (A funny steam engine with real smoke) 

Foto og konstruktion 
Albrekt, Aarhus 
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Kontrolbordet for Odense station. Sporplanen ligger nor-
malt omtrent vandret , men blev hævet en hel del for at 
kunne give et bedre fotografi. 

>: aktionærer« i, og ~om er forbillede for 
vel de fleste af os, når vi dyrker vor fæl -
les fr itidsinteresse. 

Kommandoposten ligger på perron 4, 
og derhe~ _begav overkont~olløren og jeg 
os en de1l1g søndag formiddag med sol 
over sporene. Da vi fra t rappen dukkede' 
of i kontrolrummet på 2. sal, blev vi mødt 
a et behageligt, blødt, ganske svagt 
grønt lys, som faldt ind gennem de store 
ruder, der - kun brudt af ganske smalle 
sprosser - g iver frit udsyn over hele sta-
ti onsterrænnet med dets store spornet, og 
vi blev budt velkommen af den vagtha-
vende overassi stent, som på daværende 
tidspunkt havde det store ansvar for de 
rejsendes sikkerhed. 

Oppe i kommandorummet fang t des 
øjet straks af to ti ng : Det store konlrol-
bord for selve Odense station, og det. 

longe kontrolpanel , der nu er under mon-
teri ng, og som i løbet af nogen tid kom-
mer til at omfatte hele strækningen mel -
lem Nyborg og Fredericia, med alle mel-
lemstationerne og deres overhaling-, vi -
ge- og sidespor aftegnet på sporplanen. 

Selve sporplanerne er udformet som et 
kulsort underlag, hvorpå hvert enkelt 
spor er afmærket som en ca. 6 mm bred, 
hvid stribe, og hvor der på sporplanen 
er afmærket sporskifter og signaler, er 
der anbragt manøvreknapper for den på-
gældende enheds fu nktioner. 

Lad os prøve at trykke på en a~ dem 
og se, hvad der sker. Simpelthen ingen-
ting. - For at sætte en operation i gan~ 
skol man nemlig ikke alene trykke pa 
den knop, der er anbragt ud for den på-
gældende en hed, men samtidig trykke på 
en særlig aktivqringstast. Dette er arran -
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geret, for at man ikke ved en fejltag else 
skol kunne stcirte nogel, som ikke var t il-
sigtet, - f. eks. hvis man af vanvare kom 
til at lægge neget fra sig på en af ta-
sterne. - Men lad os prøve at følge en 
arbejdsgang: 

Et gennemgående godstog nærmer sig 
fra vest, og nu skal Odense station gøres 
klar til gennemkørselen. Overassistenten 
giver sig til at »spille« på sit instrument, 
kontrol bordet, og straks begynder lam-
per at b linke som tegn på, at de for-
skellige relæer har fungeret, og at de 
elektromotorer, der sidder ude ved spor-
skifter og siAnaler, nu er gået i gang 
med deres arbejde. Og vi prøver på kon-
trolbordet at følge hele togvejen fra ind 
til udkørsel. Vi ser ved siden af sporets 
hvide stribe, at der er en aftegning af et 
dagslyssignal , som på indkørselssiden nu 
markerer gennemkørsel med to grønne 
lys over hinanden. Og derefter kan vi 
ved små firkantede lys i selve sporets 
tegning kontrollere, at sporskifterne på 
togvejen står korrekt. O mtrent midt i tog-
vejen markerer en vinkel tværs over spo-
ret med spidsen pegende i kørselsretnin-
gen, at togvejen er korrekt indstillet. Lige 
efter den støder vi på tegningen af to 
perronudkørselssignaler, og endelig ved 
bordets østlige side udkørselssignalet, 
som også viser grønt lys. 

Og nu dukker toget op, trukket af den 
store N-maskine. Så sker der igen noget. 
Efterhånd_en, som det buld rer frem gen-
nem stationen, lyser røde lam per op i 

selve sporplanen, hvorved der markeres 
»besat spor«. Så snart sidste vogn har 
forladt den sporstrækning, der er koblet 
ti l den respektive røde lampe, skifter den-
ne igen over til gult lys. Og så prøver 
vi at se på signalbillederne : Så snart to -
get passerede indkørse lssigna let, faldt 
dette automatisk på rødt, og da det var 
forbi udkørselssignalet, skete det samme 
her og med perrcnudkørse lssignalerne. 

På kontroltavlen er selvfølqelig også 
optegnet de forske llige privatbaners spor, 
der også kontrolleres herfra, - og min-
sandten, om ikke personalet på komman -
d?posten v!ser sig at l«;:ge med små pla-
sticlokomot1ver. Her star et lille rødt et 
på indkørse lssporet for toqet fro Brende-
rup. - Nå, der var imidlertid også en 
fornuftig forklaring derpå, oq den var 
egentlig ganske fornøjelig : Når et tog 
forlader Brenderup mod Odense, meldes 
der straks til Odense, som så imidlertid 
ikke hører mere til det, før det ankom-
mer ca. l time senere. Selvfø lgelig kan 
man ikke så lang tid i forvejen holde en 
togvej reserveret til dette tog, og for at 
den vagthavende så ikke helt skal glem-
me, at det vil komme, anbringer han så 
det lille plasticlokomotiv på sportegnin-
gen, så det stadig erindrer ham om, at 
der på et eller andet tidspunkt skal ske 
noget der. Det samme foretages også, 
hvis man i et spor har måttet lukke el 
tog inde for at klargøre en togve j f. eks. 
Man risikerer derved ikke så let at 
»glemme« det. ( fortsættes 

side 191) 
Kontrolpanelet o-
ver strækningen 
Nyborg (længst til 
højre i billedet) 
til Odense, hvis 
indkørsel ses li-
ge til højre for 
telefonen . I ne-
ierste venstre 
hjørne ses lidt 
af den omtalte 

- togtidsskriver. 



LOKOMOTIVET 
>>EMMELUTH<< 

I anledning af julen sender jeg Mod_el-
bane-nyt og alle model byggere mme 
bedste 1·ulehilsener, samt nogle fotos_ af 
mit »Od Timer« tog med lokomotivet 
»Emmeluth «. 

Det er ikke bygget efter noget bestemt 
forbi llede, men er en sammenfatning af 
nogle af de ting, som jeg synes, er bedst 
ved gamle tog. Jeg har, da jeg byggede 
det, haft den skumle bagtanke, at det 
måske kunne animere nogle flere model-
byggere til at beskæftige sig med jern-
bane i gammeldags forstand, for der er, 
efter hvad jeg kan spore, alt for få her 
i landet, som rigtig fornemmer den sær-
egne stemning og glæde, som disse gam-
le og primitive ting kan fremkald e. 

Det er altid »Mo«-ere og »My«-ere, der 
står på byggeprogrammet - og hånden 
på hjertet - er det ikke lidt fantasiløst 
med disse evindelige diesell okomotiver -
for ikke at tale om de obligatoriske vog-
ne af typerne AC, QH . o.s.v., som a ltid 
ses i lange rækker i de fleste af vore 
klu bber. Det skal indrømmes, at d isse 

Fotograf Albrekt fra Aarhus frem-
sætter nogle betragtninger over 
modelbanebyggeri i almindelighed 
og »Emmeluth« i særdeleshed. 

ting er forholdsvis nemme at bygge, men 
jeg er dog alliqevel overbevist om, at 
den egentlige arsag skal søges i, at 
mange ikke kan »lugte« den særlige ro-
mantik, der var ved det oprindelige jern-
banevæsen. De helt unge modelbanebyg-

·gere kan man naturligvis undskylde, for 
de har sikkert aldrig rigtig haft lejlighed 
til at smage på det snart helt forsvund-
ne afsnit, der hedder damptog, og selv 
om vi allesammen er glade for, at der 
sker fremskridt i retning af hurtigere be-
fordring og mere bekvemmelighed, når 
vi skal rejse med den rigtige jernbane, så 
lad os dog i fritiden tage den lidt med 
ro og dvæle lidt ved gamle dages sin-
dige og efter vor moderne opfattelse tit 
snurrige tinq. Jeg er fuldstændig enig 
med Svend Jørgensen S.M.J.K. i hans be-
tragtninger i Modelbane-nyt nr. 8/1956, 
nå r han foreslår, at nogle flere skulle 
bygge -deres modelbane i en stil, som 
ikke er yngre end et bestemt årstal. Man 
kunne for eksempel vælge ting fra før 
årh undredskiftet. Det må der da være 
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sport i. Tænk . bare på det interessante 
detektivarbe.\de, det bliver at finde frem 
til disse gom e ting og bagefter lave Dem 
i model. 

Jernbane skal - efter min mening 
være noget med røg og damp, og det 
er derfor, jeg har lavet det lille trick med 
forsidebilledet. Jeg håber, duften kan 
fornemmes. Toget er forøvrigt nærmest 
bygget i skala l (l :32), men er smalspo-
ret og kører med sporvidde 0. (Hvorfor 
hører man dog aldrig om nogen, som 
bygger smalspor? Ja, jeg ved godt, at 
Slagelse M.J.K. forlængst hor fundet ud 
af det, men hvem er der ellers?) Moto-
ren er »Pionerekspressen«s, men er gea-
ret ned til mere passende fort , og der er 
lovet træk på begge aksler. Desuden er 
motoren blevet forsynet med forsvarlige 
kul i stedet for fosforbroncefjedrene. 
Drivhjulene hor fået hveranden eger sa-
vet ud, hvilket ser bedre ud til »Emme-
luth«. Det meste af toget, som kører på 
2-skinnedrift, er bygget af træ, og vog-
nene er forsynet med 0-hjul og 0-post-
vognsaksellejer, fordi disse har de læng-
ste fjedre. Lokomotivet er lakeret grønt, 
rødt og sort med rød staffering og ud-
styret med en masse messingtøj. Mand-
skabet er bevægeligt, idet lokomotivfø-
reren på bestemte steder under kørslen 
drejer hovedet til siden og kigger på 

publikum, medens bremsemanden i den 
bageste vogn forgæves søger at dreje 
bremseklodserne fra for derved at få lidt 
mere fort i foretagendet. Han har haft 
·1obbet i mange år, og det spores tyde-
igt på ham, idet alt håret er blæst af 

nakken, og han er blevet dygtig flanøret 
af altid at hove vinden i ryggen. 

Alt i alt : Det har været morsomt og 
hyggeligt at bygge dette tog, det har gi-
vet mig mange timers umistelig glæde, og 
nu da det er færdigt glæder det alle, 
som ser det. Ja - for det er da klart, at 
det er i·o netop det, man forstår ved et 
rigtigt ut-tog. Man kan tage og føle på 
det, og man kan fornemme alle funktio-
nerne. Man kan se stenkullene på gulvet 
i førerhuset, skovlen, som man smider 
dem i fyret med, skorstenen, hvor røQ og 
damp kommer ud af, og man kan rigtig 
se, på hvilken måde dampkraften bliver 
overført til hjulene fra cylindrene gen-
nem stempelstænger og plejlstænger. 
Man kan tydeligt se funktionerne i sik-
kerhedsvent ilen, og man kan se, hvor san-
det til at strø på fedtede skinner kom-
mer fra o.s.v. 

Ja, den slags er der da fornøjelse ved. 
Man får i det hele taget et meget bedre 
indtryk af noget levende ved ol se på et 
damplokomotiv, end hvis det var en mo-
torvogn. _Jeg ~ille ønske, at nogle flere 
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fik lyst til at ga i gang med noget »ga~-
meldavs«, noget smalsporet, noget pri-
vatbane, ja eller bare noget andet end 
den slags, som vi snart har set indtil be-
vidst løshed både i klubberne og i model -

banebladene. 
Hvis disse ord og billeder kunn:! in -

spirere bare nogle få mode lbyijgere, jo 
så har der yderligere føjet sig noget 
morsomt og glædeligt til »Emmeluth «. 

Hartvig Albrekt. 

KONTAKT 
De f leste modelbanefolk ved uden tvivl, 

hvad man forstår ved en sektion . Jeg ved i -
midlertid af erfaring , at mange begyndere ik-

ke aner, hvad det er, og f0r jeg beskriver 
kontakten , synes jeg lige, de skal have chan-
cen for at f0lge med. Derfor giver jeg lige 
en kort beskrivelse af systemet. 

På fig.l ser vi en sporplan over en stati-
on. Hvert spor er forsynet med en pilespids 

i hver ende. Sporet imellem to pilespidser er 

en sektion. I hver ende af sektionen klippes 
den str0mførende skinne over. I midten af 

det tilsvar ende spor på sportavlen, anbringes 
en kontakt. Der f0res en ledning fra trans -
formatorens kørestrøm til kontaktens ene arm. 
Fra den anden arm føres en ledning til den 
afbrudte skinne. Vi kan nu stoppe et tog på 
dette spor ved hjælp af kontakten, uden at 

bruge reguleringsknappen. Herved ville ellers 

alle togene på anlægget stoppe. Ved at indde-

le sit anlæg i sektioner, står det nu sikkert 
også for begynderen klart, hvor forde l agtig 

denne løsning er m.h . t. køremulighederne og 
naturligvis forudsat, at man har flere loko-
motiver. 

Den kontakt, jeg her skal beskrive, kost er 
ikke mange øre at fremstille, og det skulle 
jo være et plus . - Vi skrider straks til 
handling og ser på fig . 2. Her finder vi kon-
taktarm .1, som lavea af et stykke messingpl a-
de O, 5--0, 8 mm tykt, 5 mm bredt og 50 mm langt. 
Strimlen bankes lidt i begge ender, så disse 
bliver hvælvede . Derefter bukkes d2n akarpt 
sammen på midten . Set fra enden skulle den 
så se ud som snit A-A 

Der bores to skruehuller, det ene ca . 4mm, 
og det andet ca . 12 mm fra den bukkede ende . 
Kontaktarm _g_ laves på samme måde , dog skal 
enderne ikke hvælves, men bukkes svagt som 
en skispids. 2. viser en kontaktplade af mes-
sing , hvis mål findes på tegningen. i_ er en 
6 mm aksel, der er drejet ned i den ene end~ 
Herpåloddes kontaktarmen med en solid lod -
ning. Kan man ikke dreje denne ende ned, læn 
man bore et seks mm hul i pladen og lodde ,i,n 
fast på begge sider. 2 er en messingbøsning, 
som sættes fast i bordpladens forside og midt 
på det spor , hvor kontakten ønskes anbr agt . 
Man kan som erstatning for denne bøsning bru-
ge et plexiglasr0r eller lignende, som pres-
ses fast i bordpladen . Monteringen foregår, 
som fig .3 . viser. På Aer kontakten afbrudt, 
og på B er strømmen sluttet. På den ene ende 

E~ "'-.'-------,_-,,,, :: ~, Fig. I J 
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Fig. 2 
IN DUSTRl-nyt 

I den sidste tid er der 
dukket 118.nge nye ting op i 
tilbeh0r til modeljernbanen. 
Ikke mindst kan man nu få et 
utal af forskellige miniatu-
reautomobiler i næsten samt-
lige eksisterende modeller. 

Især er det værd at lægge 
mærke til de sidste modeller 
fra firmaet "PILOI'" . En Ford 
Vedette, en Anglia, Renault 
4 CV og sidst den nye Opel -
Kaptajn, og alle udnJl!rker sig 
ved at være "forstørret" og 
der for nu bedre præsenterer 
sig sammen med det øvrige, 
som hører til på banen. 

Man må håbe, at "PILOI'" får 
succes med de nye modeller; 
det er i hvert fald fortjent . 
Endvidere må vi håbe, at der 
vil blive udvidelser i vogn-
parken med endnu flere euro-
pæiske og amerikanske biler 
i denne superserie . Det vise~ 
at dansk hobby-industri har 
initiativ og sagtens kan hæv-
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af akslen , der 
stikker frem på 
bordets for side, 
påskruer man en 
viserknap , som 
købes hos radio-
manden . Den skru-
es således på, 
at den, når stn!m · 
men er afbrudt , 
står på tVllll's af 
sporet på spor-
planen, og lige 
med dette, når 
strømmen er slutr-
tet. 

Vil men ikke 
ofre denne viser-
knap, kan man bo-
re et hul i aks-
len og heri an-
bringe et J)!!Ilt 
"hjemmelaTettt 
håndtag, 

EPI. 

Fro lroasform. 
Kørestrøm. 

(Il) 

de sig overfor udlandet. J.L. L-----------=:.,_ _____________ __. 
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DSB's litra C YP 

Ved at blade i min billedsamling er jeg 
faldet over denne mor omme personvogn. 
Den har indtil nogle år efter krigen kørt 
i fast fart på K B og er derfor kendt af 
mange. Da en del af vore læsere desuden 
ofte har spurgt om tegninger til KSB's 
materiel, gik jeg i lag med at rekonstruere 
vognen efter billederne og nogle tidligere 
tagne hovedmål. 

D et er muligt at enkelte læsere kender 
til flere detailler end dem, jeg har fået 
med. D e gør os derfor alle en tjeneste, 
hvis De ved billeder eller skitser kan gøre-
bladet opmærksom på eventuelle mangler. 

Vognen er ;,ladebeklædt. Det kan man 
naturligt komme efter under bygningen 
ved at benytte messing eller hvidblik. Men 
for den, som ikke tør give sig i lag med 
lodninger, etc. er gl anskarton et udmær--
ket grund lag. I så fald skærer man alle 

siderne ud, før man begynder at samle-
kassen. D er skæres et dobbelt sæt. Eet,. 
hvor man laver vinduesudskæri nger efter 
den yderste afgrænsning og eet, hvor man 
folger den inderste. Fidusen er den, at 
man maler de to sider hver for sig, den 
"ydre '· med vognens farve og den indre 
med vinduesrammernes farve. 

Laves taget også i pap eller karton, gør 
man bedst i at lime to stykker sammen, 
så krumningen holder sig. Tagrytteren la-
ves i alle tilfælde bedst af træ og høvles 
i facon. 

Bygger man i metal, bliver vanger/puf-
ferplanker, der loddes eller skrues sam-
men, det bærende element. Vognkassens 
bund kan da laves i tyndt metal og ved 
påloddede flige holdes på plads på van -
gerne. Bygger man derimod i pap eller 
træ. må man lave en ca. 4 mm tyk vogn-
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bund af træ. Denne må ikke rage neden-
for siderne. På vognbunden fastgøres le-
jerne for hjulene. Det kan for eks. være 
F leischmann eller Long. Sidstnævntes ak-
selkasse passer dog ikke til denne vogn-
type. Derefter limes vanger af ca. 3 X 3 
mm trælister uden på lejerne og fast ti l 
vognbunden, således at enderne rager så 
langt udenfor enden, som tegni ngen vi-
ser. Når dette er klaret, kan endeperro-
nerne fastgøres til disse udkragede vanger. 
H usk, at koblinger skal fastgøres til selve 
vognbunden, ikke til perronerne. 

Platformene, der er så store, ford i de 
skal kunne tage den spidsbelastning, der 
ofte opstår ved nærtrafikken, hviler oven-

En Englænder 

MODEL ENGINEER 

på vangerne. Bundpladen er af træ, der 
er riflet som plankedæk og pladerækvær-
ket er af samme materiale som vognkas-
sen. Man kommer nok ikke uden om at 
lave det øvrige rækværk i metal, men med 
tå lmodighed går det også. 

Før D SB overtog vognen, var den grøn-
malet, derefter fik den Statsbanernes stan-
dard farve og med orangegule vinduesram-
mer. Skulle nogle ønske at lave den grøn-
ne vogn, skulle der endnu være mulighed 
for at tage en farveprøve, idet DSB, så-
vidt vides, endnu ikke har malet alt ma-
teriellet om. Jeg har da set et af de gamle 
KSB diesellok køre med sin gamle farve. 
Vognbunden er sort og taget gråt. 

OB/. 

Mr. H. G. Taylor fra Guildford har selv konstrueret og byg- · 
get denne "free-lance" tendermaskine for dampdrift i 5 t om-
mer sporvidde. Manometret blev l avet f or sig , og hjul ene er 
det enest e støbegods på maskinen. 
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»MORGENSONNE« 
- en svejtsisk modelbane af format 

MÅNEDENS SPORPLAN 
Vi bringer her en tegning af et anlæg tilhørende hobbyforretningen »Hlørnet«. 

Det er et udstillingsanlæg, hvad man mærker i planen. Det er muligt at køre med to 
tog uafhængigt af hinanden, idet banen består af et »ottetal« og en cirkel indeni 
hinanden, dog så ledes at et tog ikke bliver »låst inde« i en af disse. Derved gives 
ret gode muligheder for køreplanskørsel. 

Skulle man indvende noget, ville jeg mene, at der mangler et overhalingsspor på 
den store station og et læssespor på den lille. Signalposten har nok en større beret-
tigelse tværs over godsstationen. Bortset fra disse detailler fremtræder anlægget med 
et nydeligt panorama og en plan, der med sine køremuligheder kan give læserne 
forskellige tips. De mange spor mærkes ikke så stærkt i virkeligheden som på teg-
ningen, idet de ved beplantede nivecuforskydninger »dækker« over hinanden. 

OBJ. 
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MÅNt:.D[NS 
5PORPLAN! 

. MARK-I-IN" SPOR 
1\.-!ÅL: '2.50 X 1:30 CM. 

VARESKUR. 

HU$ 

STATION 

STATION 

VANDTÅ~ 

HUS 

HUS 
REMISE.. 
.s1G.N,",,LPO.$T 

PLAN 42 
-........::,e.,..,,., 
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EN STORTERNET 

Fra en af vore læsere, hr. Søndergaard 
Esbjerg, har vi modtaget: 

Jeg sender et par billeder til _Modelbane-
nyt, som jeg synes kan have interesse for 
model jernbanebyggere. 

Det er en farvestrålende vogn med r11de 
og hi-ide felter. Firmamærket er med blå 
påskrift, hvorimod ordet ktJlei·ogn samt 
DSB og litra er .ror/. ,.Vognen må kun be-
nyttes til lokal transport i Esbjerg .. , -
desværre, for det er en vogn, der liver op 
i landskabet. Der findes 11 stk. af disse 
vogne og de har litra !KO. Det er i~ke 
nye vogne, men gamle, som er hlevet gJort 
i stand. 

HS-

J 
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/ ~ 

"Fortæl mig mere om den nærkelige tiltrækning
1
modelbaner, 

synes at have på Deres mand ••• " 

Hobby-Magasinet 
,,Kæphesten" 

Køb det hos Deres bog- blad-
og papirhandel 

eller hobbyforretning 

Pris kr. 1.50 

Luftledningsmaster 
Spor HO kr. 1,40 
Spor O kr. 4,75 

løse ledninger kr. 0,60 - 2,00 

BP-TOG 
Postbox 26 
VIRUM 

TRYK PÅ EN KNAP 
(r;;t~~t·f;;·~i~;·isi)···· 
Der gik vel et kvarters tid eller lidt 

mere. »Skal vi lige kaste et blik på pa-
nelet over strækningen mellem Odense 
og Nyborg, soecielt Hjulby«. Her gen-
tager sig nu, hvad vi før så på Odenses 
kontrolbord. Alle sporskifter og signaler 
indstilles, og lidt efter markerer røde 
lamper, at sporet nu er besat - af vort 
godstog fra før, og vi kan på sporpla-
nen følge dets bevægelse, lige til Ny-
borg ved sit indkørselssignal »overtager« 
det. Det virker temmelig fantastisk. 

Og hvordan bringes nu alt de1te til at 
fungere? Spørg mig ikke, for det kan 
kun en stab af specialuddannede ingeni-
ører svare på, - og så ville det alligevel 
være de færreste af læserne, der forstod 
det hele. Så meget kan jeg imidlertid 
sige, at det hele styres af et væld af re-
læer. Jeg var da også en tur nede i 
relækælderen, og det var temmelig over-
vældende, hvad jeg så af installationer 
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- Og hver gang, der oppe i kommando-
posten blev foretaget en inds1 illing af en 
eller anden art, begyndte en lang række 
af relæer at arbejde. Det lød omtrent, 
som når en skrivemaskine med en meget 
øvet ved tasterne begynder at arbejde . 
- Og hvert eneste lille smæk, man hø-
re r, betyder, at der nu er startet eller af-
sluttet en eller anden manøvre. 

Hvad behøver man af strøm for at 
drive dette kæm peapparat? Det vil sik-
kert forbavse Dem at erfa re, at langt den 
overvejende part af relæerne arbejder 
ved spændinger fra 2,3-:11 volt. _Og de 
impulser, der sendes ud til sporskifte- og 
signalmotorer, sendes med 24 ~olt gen-
nem skinnerne. Gennem hver skinne kan 
sendes mange hundrede forskelige »or-
drer« til lige så mange forskellige mod-
tagesteder ved hjælp af forskellige fre-
kvenstal, men også dette tror jeg, vil 
føre for vidt at prøve at forklare nær-
mere - selv om jeg kunne. Der skal spe-
cialister til. 

Hvad vil der egentlig ske, hvis der af 
en eller anden grund sker et brud på en 
forbindelse? En saboteret ledning, et 
skinnebrud el. lign.? Der sker blot det, at 
hele redeligheden automatisk går på 
Stop, således at der ikke af den qrund 
kan ske nogen katastrofe. Er det ikke be-
tryggende at vide? - Og er det »ku_n« 
den almindelige strømforsyning, der svig-
ter er der en mængde akkumulatorer, 
so~ automatisk kobler sig ind på led-
ningsnettet til kontrollamperne, således 
at disse - indtil fejlen er fundet og af-
hjulpet - fungerer videre, som om intet 
var hæ'ndt. - Men man må ud og skifte 
spor og sætte sig naler med håndkraft, til 
man igen har strømmen til motorerne i 
orden. 

Vi mennesker kan gøre forkert, -
men dette omfattende og sindrige appa-
rat kan ikke alene ikke fejle, men det 
gør også af sig selv opmærksom på, der-
som man vil have det til at foretag e en 
indstilling af signaler og sporskifter, som 
ikke er rigtig. Og så er ~et j<? ?m at f~ 
tæn kt sig om og ændre indstillingen, so 
alt kommer til at klappe. 

En plage har dette store anlæg tilf~l -
les med et modelbaneanlæg - nemlig 
kam pen mod det snavs, som kan indvi rke 
på de elektriske forbindelser. De ke~d~r 
sikkert selv til, at der kan være darlig 

kontakt på et spor, fordi det simpelthen 
trænger til at renses. Det samme kan-
forekomme på DSB. Det sker f.eks., at 
en maskine brug er sand for at stå bedre 
fast på skinnerne. Dette sand kan kom-
me til at virke iso lerende, således at en 
vogn kan komme til at blokere et spor, 
uden at dette derfor er synligt på kon-
troltavlen i kommandoposten. Mon hor 
derfor været nødt til at henstille til fø. 
rerne af de forskellige maskiner - især 
rangermaskinerne - at de bruger deres. 
sondingsapporater mindst muligt. 

Også en ting som rust på et spor, som 
måske kun bruges en gang eller to i døg-
net, kan virke isole rend e, således at lam-
perne på kontrolbordet ikke fungerer, 
som de skol. Der er således et par spor 
her i Odense, hvor man er nødt til hver 
dog en gong eller to at foretage »of-
rustnings «-kørsel, blot for, at man kan 
være sikker på, at kontrollamperne vir-
ker, som de skal, i kommandoposten . 

Her i Danmark - på DSB - må spor-
skifter ikke »skæres op«, - i modsæt-
ning til flere steder i udlandet, - og for 
den sags skyld også på nogle danske 
privatbaner. Sker det alligevel, meddeles 
det selvfølgelig straks i kommandopo-
sten, idet det pågældende sporskiftes sik-
ring simpelthen brænder over. Straks ef-
ter bliver det pågældende skifte så un-
dersøgt, for at man kan sikre si g , at det 
ikke på noqen måde hor taget skade af 
opskæringen, og først derefter indsættes 
der en ny sikring, så det igen er klart til 
at fungere . 

En ting, som også er under montering 
på Odense kommandopost, er togtids-
skriveren. På et stykke papir, hvo rpå er 
anført døgnets tider for hvert 20. minut, 
samt vinkelret herpå, stationsnavnene 
mellem Nyborg og Fredercia, afsætter en 
lille hammer hvert halve minut nogl e 
punkter. Hammerens bevægelser dirigeres 
af togene ude på strækningen ved hjælp 
af \!ik innekontakter og relæer, og når et 
døgn er til ende - eller før - ka n ma~ 

· Har De noget De , ·il sælge? 
Så beny t 11ore r11brikw111011cer 
Det er jo netop de n, en11esk er, 
som De øn,ker at få i tule, der 
læser dette blad. 
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direkte af disse mærker på papiret af-
læse, hvordan turen har formet sig for 
hvert e nkel t tog - hvorlænge det hor 
været under vejs i hver enkelt blok, om 
det hor haft standsninger, f.eks. for stop-
signal, om det har kørt langsomt eller 
hurtigt o .s.v., ja, for den trænede er det 
ligefrem muligt a t aflæse det påqælden-
de togs hastifi!hed. Jeg kunne f. eks. selv 
overbevise mig om, at et bestemt tog 
havde _haft det lidt svært op od den lan-
ge, se1ge bakke fro Nyborg til Hjulby, 
og at det derefter havde været i stand 
t il at sætte farten op, efterhånden som 
stigningen fladede ud. 

Det er såmænd ikke så forfærdelig 
mange år siden, at vi ikke her i Dan-
mark selv ville have kunnet løse den op-
gave, - at foretage projektering og in-
stallation af et så omfattende og indvik-
let anlæg, som det nu beskrevne. Det 
glædede mig derfor også overordentlig 
a~ erfare, at Danmark selv meget grun-
digt har en finger med i spillet, lige fra 
den ~ørste streg på tegnepapi ret, og til 
den sidste skrue, der skrues i og den sid-

NORSKE 

ste ledningsstump, der loddes fast. Kon-
trolbordet med tilbehør for selve Odense 
staten er rent dansk a rbejde fra først til 
sidst, og kontrolpanelet over strækningen 
er blevet til ved et samarbejde mellem 
A/ S Da nsk Signalindustri, København, og 
A/ S L. M. Ericsson, Stockholm. 
. Til slut sko\ jeg - udover den tak, jeg 

fik anbragt I gæstebogen i kommando-
posten - igen udtale en meget hjertelig 
tak til DSB i almindelighed, og ti l per-
sonalet på Odense station i særdeleshed, 
for den overordentlige venlige modtagel -
se, der blev .mig til del, og ikke mindst, 
fordi det ganske umiddelbart fremgik, at 
vi modelbanefolk, som oprigtigt interes-
serer os for vort store forbillede, altid 
skal være velkomne til at få oplysninger 
og vejledninger efter vort behov, - og 
for den invitation, jeg fik til blot at »kom-
me ige n«, så snart jeg havde lyst. 

C. J. Andersen. 
P.S. Modelbane-nyt vil gerne, om det øn-
skes, ved lejlighed bringe en kortfattet 
teknisk beskrivelse af anlægget - dog 
kun i princippet. Red. 

SPORVEJE 
OG LOKALBANER 

Ekebergbanen 
Planen om at få en sporvejsforbindelse 

fra Kristiania til Ljan over Ekebergshøy-
den var for første gang fremme i 1897. 
Den blev gentagne gange behandlet i Aker 

af Leif Bang 

herredsstyre og i Kristiania, bystyre, men 
først den 7. oktober og l l. december l 9 l 3 
blev der ved kongelig resolution givet kon-
cession på en elektrisk bane på ovennævn-
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te strækning. Koncessionens varighed blev 
sat for 30 år fra det tidspunkt, banen blev 
sat i drift. 

Selskabet A/S Ekebergbanen blev stiftet 
27. marts 1914 og anlægsarbejdet blev på-
begyndt samme år. Den l. juli 1917 blev 
trafikken officielt åbnet for drift. 

Banens længde var de første år 8 km 
- fra Stortorvet til Sæter - hvoraf 2,4 
km på Sporvejenes linienet. I 1931 blev 
sidelinien til Simensbråten på 1,5 km åb-
net for drift, og i 194 1 blev banen for-
længet l km fra Sæter til Ljabru, så den 
samlede længde nu er 10,5 km. 

Banens vognpark, som ved åbningen be-
stod af to-styrede motorvogne, er gradvis 
forøget og består i dag af 17 motorvogne-
og 11 bivogne. Nogle af cj_e ældste vogne 
kører endnu i myldretimerne, men de fle-
ste er ombyggede til enkeltstyrede motor-
vogne af en mere moderne type. Der er 

LOCO-REVUE 

Dtt franske 
modelbaneblad 

Mange interessante artikler 
også for skandinaviske læsere 

og både om rigtige baner 
og modelbaner. 

li:l-

Pris kr. 2,50 pt . 11r. - drsabo1111e111e11t 
kr. 29,00. 

AG ENTUR : 

MODE LBANE -nyt, V I RUM 
POSTK T. 35 056. 

bygget helt nyt karosseri på gamle delvis 
ombyggede bogier. Dette arbejde er ud -
ført på eget værksted, ligesom man de sid-
ste år har bygget 3 nye motorvogne og 2 

bivogne sammesteds. Vognene er bygget 
for fast konduktør, og der er 2 indgangs-
og 2 udgangsdøre, som betjenes ved tryk -
luft. Strømaftagerne er af en ny og let 
type, ligesom der er gjort meget for at 
vognene skulle få et pænt udseend e i mod-
sætning til den gamle type, som betegnes 
som verdens grimmeste sporvogn. 

Driftsspændingen er på 1200 volt jævn-
strøm, men planerne ligger i store træk 
færdige for omlægning til 600 volt jævn-
strøm for lettere at kunne drive samdrift 
med sporvejsnettet i Oslo. 

Det har været tanken at indføre Eke-
bergbanen i tunnel til Oslos centrum, men 
dette projekt er skrinlagt. I stedet vil man 
anlægge den som boulevardbane ind til 
centrum . Der bliver eventuelt forbi ndelse 
med det øvrige forstadsnet over Simens-
bråten til Manglerud. 

Holmenkolba.nen 

I årene 1891-95 blev der gjort flere 
forgæves forsøg på at få en baneforbin-
delse i gang mellem Kristiania by og skov-
terrænet omkring Holmenkollen, hvor H ol-
menkollen Turisthotel allerede var i drift 
og virkede dragende på byens befolkning 
og tilrejsende. Grunden til, at forsøgene 
strandede, var de usikre driftskalkulatio-
ner, som udelukkende var baseret på den 
tilfældige udfarts- og turisttrafik fra byen. 

Nr. I. Vogn nr. 1 fra 1898. 
Nr. 2. Vogntype fra 1910. 
Nr. 3. Type 1914 med perroner og fører -
rum i begge ender. 
Nr. 4. Type 1928 med midlerperron. 
Nr. 5. Stålvogn fra 1939.· 
Nr. 6. To-delt vogntype fra 1943. 
Nr. 7. Ældre vogntype på Ekebergbanen. 
Nr. 8. Nyere vogntype på Ekebergbanen. 
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Først i 1896 kunne det private selskab A/S 
Holmenkolbanen konstitueres. Den 6 km 
lange banestrækning, som blev· anlagt mel-
lem Majorstuen og Holmenkollen kunne 
indvies i maj 1898. Selve . baneanlæget blev 
udført efter de dengang gældende normer 
for "Jærnbaner af Klasse 2", ledningsnet 
og vognmateriel efter datidens europæiske 
normer. 

Udvidelser af driftsområdet virkede og-
så stimulerende på trafikudviklingen, først 
sidelinien Majorstuen- Smestad i 1912 og 
så Tyvannsbanen i 1916. Denne 5 km for-
længelse af stamlinien op til Frognersete-
ren åbnede hele Nordmarksområdet for 
bybefolkningen og skabte en næsten eks-
plosiv trafikstigning. I perioden 1909- 19 
steg passagerantallet fra 1 million til 5,3 
millioner. 

Den næste milepæl i banens livsløb var 
åbningen af undergrundsbanen mellem 
Majorstuen og Nationaltheatret. Denne 2 
km lange tunnel var planlagt allerede 1901 
og var da tænkt som "skaft" på en 3-gre-
net banevifte, altså en formation, som den 
man faktisk har i dag. Arbejdet på tunnel-
anlæget begyndte i 1912, men blev stoppet 
i 1914, fordi husene på strækningen be-
gyndte at slå revner, og der var fare for 
at enkelte ejendomme skulle styrte sam-
men på grund af udskridninger i forbin-
delse med baneudgravningen. Endelig var 
der uvished med hensyn til endestationens 
beliggenhed inde i byen. Først i 1926 kun-
ne arbejdet genoptages og var fuldført i 
1928. Fra sommeren dette år kunne ba-
nens passagerer køre direkte ti l og fra 
byens centrum i stedet fo r at skulle stige 
om ti l eller fra bysporvognen ved Major-
stuen. 

Da Aker kommune i 1933 blev økono-
misk interesseret som hovedaktionær i sel-
skabet, overtog dette i 1934 den kommu-
nalt byggede Sognsvannsbane, 6 km, og 
kom munens andel i Smestadbanen, som så 
i 1935 blev forl ænget med 2,8 km til Røa. 
I de sidste år er denne banegren yderligere 
forlænget med 2 km ind i Bærum kom-
mune. I 1942 blev også A/S Bærumsba-

nens nye Kolsåslinie ført ind på Røabanen 
og trafikerer denne ned til Nationalthea-
tret. 

Selskabets baneanlæg har nu en samlet 
længde på 30 km regnet i enkeltspor. Samt-
lige linier har dobbeltspor. På Holmenkol-
linien er horisontaltraseen stærkt kurvet, 
og mellem Holmenkollen og Frognersete• 
ren ligger sporene i en gennemgående stig-
ning på 50 0/00. Sidelinierne har væsent-
lig lettere trase, l igesom tunnellen, hvor 
kurverne er svage og stigningen stor t set 
holder sig mellem 30 og 40 0/00. Afstan-
den mellem stationerne varierer mellem 
500 og 1000 meter. Køreledningerne er på 
Holmenkollinien, væsentlig på grund af 
den ugunstige kurvatur, bibeholdt med den 
gamle sporvejsophængning, mens sideba-
nerne har selvregulerende dobbeltophæng-
ning. Automatisk signalregulering af tra-
fikken er hidtil kun gennemført for tun-
nelstrækningen og forgreningsstedet ved 
Majorstuen . Herudenfor køres "på sigt" . 
Kørehastigheden på de forskellige linier 
overstiger ikke 50 km i timen. 

Holmenkolbanen har 43 bogievogne, 
hvoraf 3 er fast sammenkoblede dobbelt-
vogne på 3 bogier, 8 med fast konduktør 
og resten en gammel type med midterper-
ron ?g 2 kupeer. Alle vogne har en ud-
vendig bredde på 3,20 m, hvilken er den 
største bredde på nogen norsk forstads-
bane. Længden varierer fra 15- 17 m. 

Med A/S Holmenkolbanens 3 linier samt 
Kolsåsbanen og Statsbanernes linie Oslo V 
- Sandviken må den vestlige del af Oslos 
forstadsområde siges at være godt udsty-
ret med banekommunikationer indenfor en 
afstand af 8-18 km fra byens centrum. 
Nogen væsentlig udbygning af selve lin ie-
nettet i dette om råde er derfor ikke ak-
tuel. 

Kort over Oslos forstadsbaner fi ndes i 
forbindelse med artiklen "Lidt om byba-
ner " i MB-nyt nr. 10/ 54 side 153. 

(Kilder: Norsk teknisk ukeblad samt di-
verse sporvejsjubilæumsskrifter m . m.). 

Fortsættes med: Bergens Sporvei, Trond-
heim Sporvei samt Graakalbanen. 

H O ~LlMJ.ssi 
det interessante italienske modelbaneblad bringer 

i letfatt lige artikler med gode illustrationer mange 
morsomme ideer for modelbyggeren. Bladet - som 
udgives af » RI VAR OSS I«, der fabrikerer elektriske 
tog i H O - udkommer med 6 numre om året og er 

trykt på italiensk. 

Pris pr. r. kr. 1.90 - årsabonnement kr. 12.00 
Ældre numre (1954 / 1. - 2. - 3. - 4. - 5.) 

pr. stk. kr. 1.75 
Distributi on : 

Modelbane-~, Virum. 

BUCO MODELJERNBANER 

er fremstillet både med sans for teknik og 
formskønhed 

Buco spor O modelbaner fås både til mekanisk og elektrisk drift 
modeller. 

mange 

Buco spor HO er afpasset til europæiske forhold og kan kombineres med 
andre gængse mærker (pu nktkon t aktskinner) . 

Buco modelbane r er schweizisk kvalitet . 

BUCO-tog f~s i de 
førende forretninger. 

A. B U CHER ER & CO . , Diepoldsau, Schweiz. 
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Udgiver og ansvarsbavende reda ktør : B. Palsdorf. 
HEUAl,TION: Bre umvej 28, Herlev. 
El{SPEDlTI0, : Modelbane-nyt, 

Konge vej e n 128, Virum 
Medarbejde re ve d dette nr.: 
Ole Brandstrup Jensen, Svend J •rgensen m. fl. 
Telefo11isk henvendelse : 
l{un mandag, onsdag oc fredag kl. 15- 17 på 
BYen 5703. 
Eftertryk kun tilladt med tydel!g klldeanglvelae. 
Bladet udkommer med 12 numre om a.ret. 
Årsabonnement 21 kr., udland 23 kr. Abonnement 
kan ogsa. tegnes direkte fra Kongevejen 128, Virum 
Benyt postkonto 350 66 ved Indbetalingen. 

--0-
Bladet forhandles af blad- og jernbanekiosker samt : 
KØBENHAVN: 

Bauch, Åboulevarden 40, N. 
Valby Hobbyforretning, Mølleall6 16, Valby. 
Hobby-Centralen, Møntergade 10, K. 
Hobby-Hjørnet, Fredensgade 11, N. 
Hobby-Kælderen, Nansensgade 74, K . 
Kiosken, Østerport Station, ø. 
Model & Hobby, Løvstræde 2, K. 
Bent Palsdorf, Holmens Kanal 32, K. 
Hovedbanega.rdens Bladkiosk. 
B usklosken, Sundbyvester Plads, S. 
Kiosken, Classensgade 18, Ø. 
Kios ken, ygnde Teatret, Nygade , K. 
Palladium Kiosken , Vesterbrogade I, V. 
Ordrup Trævare & Lege tøj, 0rdrupv. lOII , Charl. 

LYNGBY : 
Irgens Legetøj, Jernbanevej 1. 

ÅRHUS: 
Århus Hobbyforretning, Frederiksgade 17. 
Berg Radio & Hobby, Guldsmedega de 40. 

ESBJERG: 
Vestjydsk Hobby Teknik, Strandbygade 14. 

NYKØBING F . : 
Østerbros Boghandel, Østerbro. 

ODENSE : 
Odense Hobbyforretning, Vestergade 89. 

RØNNE: 
Fa. Simon Madsen (legetøjs afd. ). 

SKIVE : 
>Hobby«, T inggade 22. 

VEJLE : 
>Teddy«, Legetøj , Nørretorv. 

--0-
ENGLAND: 

Robert Spark (>European Rallwaysc), 
16, St. Stephen's House, Westmtnster, 
London, S. W. 1. 

FINLAND: 
U-B liagel!n, ÅUroragata n 11 B 24, Helstnctor•• 

FRANKRIG: 
E ditions Loco-Revue, Le Sablen, Auray Morblbl.D. 

ITALIEN: 
»Ho•Rlvarosslc, Como. 

NORGE : 
Narvesens Kloskkompanl, Postbox 1 2!1, 0alo. 

SVERIGE : 
Model-Craft , Skolgatan 5, Malmø. 
Wettergren & Kerbers Bokhandel AB, 
Vlistra Hamngatan 22, ælteborr C. 

--<>-
ANNONCER : V : h jælper Dem gerne med opsætnin-
gen a t Deres a ,rnonce I MB -~yt og giver Dem tilbud 
uden forbindende (tit. BY 6703 , alle hverdage undt. 
tirsda g). Rubr: lmnnoncer betales ved bestllllncen 
og koster 20 ør< pr, ord (mlnlmw:i,stakat 2 k r.). 

MEDLEM Af 
FO RENINGEN AF 0AN5KE~ 
UGEBLA0E.FAGBLA0Eoo Tl055KRIFHR 

INDLEVERl:I\GSFRIS'.l' for alle a r noucer O&' rol\DU· 
s kripter : senest den 10. I måneden. 

VI har også: 
BODAN 
vej- og stations-
belysni nger. 
kr. 3,85 - 5,85 

Model & Hobby 
Løvstræde 2 
København K. 

BY 3010 

RUBRIKANNONCER 
pris pr. ord: 20 øre (minimum 2 kr. ). Annoncen ma. 
være Ind leveret senest d . 10. I ma.neden forud, tor 
at kunne Itomme med i næste nr. 

Har De skinnestrenge til spor o som De 
vil af med så skriv til redaktionen. 

Phi lip• vibrator•omformer med tilhørende trans· 
lormotor H. S. V. sælges, lost pris kr. 110,-. 
Berg, Larslejstræde 1, PAiæ 6583 y. 

Omlormer-tran alormator 2 20 v jævn til 220 v vek-
sel, afgiver 6- 18 volt veksel; til salg. 
Allan Laursen , Julius Thomsensgode 12 , NOro 4096. 

• M i.rklin• HO til salg. Julegaven til Dem eller 
Deres søn I Diesel ekspres ST 800 med 2 stk. ST 800 
MT, pris kr. 503,50, sælges for 250,00 kr. Dobbelt· 
ekspres DT 800 sælges for 1 15,00 kr. , lokomotiv-
remise 411 B sælges for kr. 65,00. 
Hans Chr. lapsen, Frodesgade 138, Esbjerg. 

Daglyaaignaler - Mårklin HO, katalognummer 446, 
kr. 15,- pr. stk., lncl. kontaktskinner (ældre model). 
SUndby 2420 - ØBro 8736 y. 

TRIX-lok. 20/54 tenderlok, 20/52 Schnellzuglok, 
20/61 TRIX Express Automatik, transfm. 20/147/220 , 
2 stk. Hochlelstungsregler (fortregulatorer) alt veksel-
strøm. Alt velholdt, sælges III en pris al kr. 250,00. 
Dyrloege Kay Rasmussen, Klejtrup-Hobro. 

Ramme til modelanlæg HO 2 ,40 xl , 40 , solid. 
Tre forskellige niveau, klar til sklnnelægninQ kr. 58 ,00, 
henvendelse Stenderups Materialhand e l. Østerbro-
gade 10 9, RY 9026. 

l CM 800 og TM 800 Mårklin sælges for halv 
pris, velholdte. Hammer, GOthåb 6935. 

De kører i skala 
med Fleischmann fog 

G e neralagentur : 

NIELSEN & CURTH 
Bredgade 25 A, København K. 

Tel1. 9117 . 9118 

_gcene'lf 
Det danske 
landskabssortiment 

En gros: 

har alt det, der gør 
Deres bane til mere end 
et skinneanlæg. 

Spørg efter Scenery 
næste gang De køber. 

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

Vil De køre 
2-skinne/jævnstrøm? 
Så har vi ensretter og polvender til 
at anbringe i forbindelse med Deres 
transformator. 

H SV-ensretter med polvender (ind-
bygget) . . . . . . . . . . . . . . kr . 30,00 

Løs ensretter 
(12-20 v, 1,5 A) .... kr. 20,00 
do. indtil 2 ,5 A . . . . . . . kr. 26,00 
polvenderkontakt . . . . . . kr. 3,50 

• 
For spor HO føres alle gængse løs-
dele fra Miirklin og Long for eks. 

koblinger a kr. 0,50 

• 
Spor O-byggere kan vi levere hjul-

sæt i skala ......... • il kr. 1,75 
isolerede il kr. 2,10 

• 
Spor 1-folk kan erhverve messinghjul-

sæt på stålaksel .... . • il kr. 3,50 
aksellejer . . . . . . . . . . . . il kr. 1,00 
og puffer (fjedrene} . . . il kr. 1,60 

BP-TOG 
Postbox 26 VIRUM 
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