
Et fordela;:ti;:t tilb•1d! 
- Et parti amerikanske hobbybøger, normal pris kr. 

7,50 udsælges for kun 
kr. 3.50 ( + porto kr. 0,50) . 

Vi har sikret os disse bøger til en rimelig pris, og der 
er mange forskellige bøger om bl. a. følgende emner: 

Modeljernbaner - Modelfly - Sejlsport 
Mode Is k i b e - Racer bi I er - >) 0 l d Timer« Bi I er 

M 0
1

d e 1 bi 1 er - Husflid m . m . 
Opgiv emne og hvormange De ønsker og indsæt be~ 

løbet på vor postkonto 537 61 - eller vi sender pr. post~ 
opkrævning. 

----o----

Flere ;;·ode tilbud! 
Den nye amerikanske 

HOW TO BUILD AND OPERATE A MODEL RAILROAD 
Over 100 skitser, 16 fotos, 192 sider kr. 3,50. 

Stort amerikansk hefte om biler kun 1 kr. 

----o----

To knaldsueces'er! atter•pålal:'er 
Den fremragende tyske modelbanebog 

>) Vom Spielzeug zur Modellbahn<< kr . 25,50. 
Og Miba Verlag's 

>)Modellbahn~ Streckenplane« kr. 5,50 

I Ved forudbetaling I [B[E[MJ PAlSOQ[Rf 
buik porto I Speciale i hobby/illeralur 

Holmens Kanal 32 
BYen 5703 

Aben : Kl. 10- 17 
fredag 10-20 

(nu 7. oplag!) 

København K. 
Postkonto 53761 



HOBBY CENTRALEN 
KØRER DE I SPOR HO 
s~er ~,. ~et _rigt~ge g-r_undlag_ for at b! g g _e e t na turt ro anl æg 

tli nm elig·e priser. Vt har alt 1 ~lur1ne r, g ods- og· per-
sonvogne, lokomotiver etc . 

RIVAROSSI - det italienske kvali tetsmærke - føres også pli lag·er. 
Både Rivarossi og Fleischmann an vender 2-skinneilri{l og j ævnslr. 

Og·så det svejtsiske BUCO-HO materi el er hjemkomme t 
(3-skinnedrift) 

Nysøl vstiger i 6 forskellige typer . - Hjul sæt i pinoll ejer. 
, porskifterel æer og -lygte r i nøjagtig skala H O. 

Ko.m. fteJII. Oij se &~ HC MØNTERGADE 10. - København K. 
Prisliste lilse11des m od Byen 5714 X 
40 øre i frim ærker (Provill snrdrer ek spederes 0111gåe11de) 

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 . 

Ge11eralage11lur: 

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 tspring« 
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 

~Jltlj Skotterupgade 5 - København N. 
T~lefon Tag a 2440 y - Taga 31 58 u 

-. 

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. 1,75 ( + porto) - årsabonnement kr. 10.00. 

Agentur for Danmark: 

Modelbane-11~, Kongevejen 128, Virum. 

.. 



BUCO 
PICO 

DO RIVAROSSI 
-spe c i a /forretning 

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

LØSDELE 
Tank i Messing 

pr.stk . ..... .. 3.00 
Tankrør 

pr. stk . . . . . . . . 0. 65 
Bro med 

Gelænder ... . 0. 95 
Slige 

10 cm .. . . . . ... 0.40 
Støtteben til 

Tankene stk .. 0 . IO 
Net til Rækværk 

pr. rulle ...... 0 .65 
Trappe 

pr. stk ........ 0. 10 
Fundament . .. . 0 .65 

OOBBEL OIE:fELOLIETANK 

MODEL & HOBBY, Løvs tr æde 2 , 
(v/ Købmagergades Posthus) , BY en 3010 - Postkonto 735 21 

M elbane.nqt 
Tidsskrift for jernbaner i alle sporvidder 

SKANDINAVISK MODELBANEBLAD 

5. årgang. Februar 1956 Nr. 2 

DE TI 

NMRA (National Model Railroad Asso-
ciation i Amertika ) opstiller fø lgende "10 
bud" for den, der skal begynde at bygge 
en modelbane. 
I. GRUNDIDEEN. 

Læg et bestemt mot iv, en bestemt ide 
til grund for din planlægning. Sporplanen. 
den sceniske baggrund, det rullende mate-
riel og kørslen skal stemme overens med 
denne ide. Forestil dig et eller andet fra 
den rigtige jernbanedrift og udvælg så der-
af det, som falder i din smag og som eg-
ner sig godt til at fremstille i model. En 
lille rebroussementstation, en gennemgangs-
station med en sidebane, en lille banegird 
med fabriksspor, en dobbeltsporet hoved-
banestrækning med bomme, en ikke for 
stor godsbanegård, en havnebane, - det 
er altsammen ting, som du kan fremstille 
i model. Ret ikke alene din opmærksom-
hed mod sporstrækningen og eventuelle 
nødvendige sporskifter, men læg også 
mærke til omgivelserne og deres karakteri-

VORT FORSIDEBILLEDE 

BUD 

stiske enkeltheder og forsøg at tage disse 
med i din planlægning. Det er ikke i den-
ne forbindelse nødvendigt at efterligne alt 
i hårfin skala og til mindste enkelthed. 
men helhedsindtrykket skal dog være så-
dan, at alt danner et harmonisk hele. 

2. NATURTRO JERNBANEDRIFT 
Når du har udsøgt dig et bestemt mo-

tiv, så studer den daglige drift på dette 

viser færgeanlægget på et stort modelbaneanlæg i HO bygget af 
en af vore dygtige modelbyggere, Hr. Hartvig, som på billedet 
herover ses ved banens kontrolbord. (foto: Hartvig) 
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af snit af den rigtige jernbane. Det er en 
_gammel kendsgerning, at de bedste m?-
deljernbaneanlæg er bygget af dem, der 
har det største kendskab til det store for-
billede. Også pl en modelbane skal toge-
ne køre om ikke efter køreplan, så dog 
.efter et vist fornuftbetonet system. Intet 
er så trættende at se pl i længden, som el! 
tog, der i det evindelige kører rundt og• 
rundt i en ring uden nogen ide. 

3. DET RIGTIGE VALG AF DET 
RULLENDE MATERIEL 

Ligesom på de rigtige baner vil du sand-
.synligvis have flere forskellige lokomotiv-
typer kørende pl dit anlæg, men husk sta-
dig på, at de skal passe ind i dit anlæg. 
Det ville for eks. være vanvid at køre med 
en E-maskine på en lille sidebane eller at 
bruge en N -maskine til at rangere med 
på en havnebane. Derimod vil det altid 
være fornuftigt at anskaffe sig et mindre 
tenderlokomotiv, som man evt. på et ud-
videt anlæg kan anvende som rangerma-
skine. - Og det samme gælder naturlig-
vis også for vognmaterieilet, der må sø-
~es ud med samme omhu som lokomoti-
verne. Hvis man for eks. bygger en del af 
~it anlæg op med "olå timers", bør man 
~elt undgå at køre med moderne materiel 
på den pågældende strækning. Og til slut 
.-- overhold NMRA's standardmål (her i 
Jiuropa NEM standards, som har været 
-qffentliggjort i MB-nyt og få derigen-
"~m også mulighed for at bytte vo,gne. og 
lQkomotiver med andre moåelbanefolk el-
le/ få lejlighed til at køre på deres anlæg. 

4. ENKELTHED I OPBYGNING OG 
KONSTRUKTION 

Et anlægs fundament (bordplade, ram-
meværk . el. lign.) skal være enkelt men 
stabilt. Anvend skruer, bolte og møttrik-
ker ved . opbygningen og vær omhyggelig 

med dette stykke arbejde, som skal være-
grundlaget for hele banen. Bordpladen 
skal helst være 1-1,5 m over gulvet, for 
at man kan betragte toget næsten i øjen-
højde. Ved større .anlæg, ja for den sags: 
skyld også ved mindre, bør banen deles op-
i flere strømafsnit for at . give bedre køre-
muligheder. Samtlige tilledninger bør an-
bringes under pladen, så de ikke er syn-
lige, og dette gælder også tilledninger til 
signaler og sporskifter. Anvend den rigtige-
ledningstykkelse i hvert enkelt tilfælde for 
at undgå spændingstab. 

5. LANDSKAB OG BEBYGGELSE 
Tænk, når du skal lave den ,banestræk-

ning, som du har set i virkeligheden, at d1L 
må gå med til visse -kompromiser. De lan-
ge lige strækninger på den store jernbane-
kan du ikke lave og må til stadighed gri-
be til en større eller mindre anvendelse af 
kurver. Ved en passende landskabsopbyg-
ning med for eks. høje og tunneler, bjerge-
og bygningskomplekser kan nogle af dis-
se kurver skjules for øjet. Lav stræknin-
gen afvekslende ved hjælp af gennemskæ-

( fortsættes pl side 31) 

MODELBANE-tips 

Hvis De bygger lokomotiver, har De 
sikkert ofte spekuleret på en passe1,1de 
overfladebehandling af gaQgtøjet på ma-
skinerne. Hvis dette er udført i messing 
eller stål ønsker man ofte en lidt anden 
farvetoning, og det kan man få ved at 
skaffe sig lidt gammelt fixerbad hos en 
fotoamatør eller sin fotohandler. Delene 
r~nses omhyggeligt og anbringes derefter 
nogen tid i badet. Når de tages op igen, 
har de netop det "skær", som man ønsker. 
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Damplokomotiver Sverige 

Fig.l. Sig s i ikke, a t SJ e r ba re ellok? (S + S6 + S8 
i Kristianstad 1955) 

Herh~emme mærker man sjældent til 
større interesse for svenske lokomotiver, 
antagelig fordi de fleste regner med, at S.J. 
ikke ejer andet end ellok og "ralsbusser". 

Dette er imidlertid en fejltagelse. Thi 
går man lidt udenfor de store rejseruter 
finder man, som oftest på tidligere privat• 
banes! rækn inger, endnu mange sjove 
damplok, som det nok er værd at se lidt 
nærmere på . 

Man behøver slet ikke at gå så langt; 
linierne Malmo W - Y1tad, Malmo W -
Vellinge - Trelleborg O og Malmo -
SimriJhamn er stadig ikke elektriske og 
befares endn\i af et ret stort antal damp-
lokomotiver. 

Men også andre steder findes der "ång-
lok", bl. a. på de smalsporede strækninger, 
hvor diesellokomotiverne imidlertid nu er 
ved at stjæle billedet. Dette gælder i hvert 
fald 891 mm-banerne, medens 1067 mm-
banerne har bevaret mange damptog; imid-
lertid ombygges størsteparten af sidst-
nævnte nu til normalspor og er planlagt 
elektri ficercde. 

Men endnu er der tid, så prnv at arran -
gere en lille udflugt til Skåne, det vil sik-
kert lønne sig, thi også naturelskere vil 
kunne have stor glæde af en sådan "ekspe-
dition" . At anb.:fa le er turen Ma/mo C -
EJlov - Tollarp - Kristiamtad C -
HåJJleho/m - EJ/ov - Ma/mo C. Der 

Februar 1956 MB-NYT 

Fig. 2 . S 6 i Trell eborg C 1955. 
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/ 

Fig . 3. 1067 llllll S 2 og 4024 
i Kristianstad C 1954, 

Fig. 4 . S i Trelleborg O 1955. 
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Fig .6. 
S 7p 3029 og 
Kp 3049 i Vå'.x-
jo 1955 (hen-
stillede). 
891 mm spor. 

Pig.7, 

Nye tir P.r 
Tp 1 Viixjo 

19,)5. 
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Fig.5. S 7 p å 

Malmo W. 

--
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er dampdrift på Esiov - Kristianstad, 
og flere delvis dampdrevne linier udgår fra 
Kristianstad ( til olvesborg - Karls-
hamn, Hastveda, Almhult, Ystad og Ahus ). 
Smalsporet fra Kristanstad til Solvesborg 
er imidlertid væk, idet linien Kristiansstad 
C - Karlskrona N ( 1067 mm spor) er· 
under ombygning til normalspor. Tilføjes: 
skal det blot, at en dobbeltbillet Malmo C 
- Kristiansstad C er gyldig til nævnte-
rundrejse uden tillæg. 

0. W. Laursen. 

P.S.: Vedstående billeder viser lidt af 
det man uden større besvær kan finde, 
men der er endnu mere, hvis man kigger 
lidt på de svagest trafikerede linier. Her 
vil man som oftest finde, at disse rummer 
meget af interesse foruden som oftest stor 
naturskønhed. 

DEUTSCHE BUNDESBP.HN KALENDER 
DB-Kalenderen for 1956 er ud-
kommet og enkelte eksemplarer 
kan endnu rekvireres fra ~O-
DELBANE-nyt. Prisen er kr. 9.35 
incl. emballering i solid pap 
porto 60 øre. Det samlede be-
løb kr.9.95 kan indsættes p~ . .,. 
postkont o 35056 adresse : MO-
D~LBANE-nyt, Kongevejen 128 , 
Virum og kalenderen, der er 
trykt på kunsttrykpapir i man-
gefarvet tryk vil da blive Dem 
tilsendt omgående . Men som al-
lerede sagt er oplaget begræn-
set. 

LOCO REV1JE 
Det kendte franske modelbane-
blad LOCO :IBVUE kan nu også i 
Danmark købes hos Deres for-
hanuler eller uirekte fra MO-
DELBANE-nyt, som har overtaget 
agenturet for Danmark. Bladet 
udkommer hver den 15. i måne-
uen og koster kr. 2 ,50 pr. stk 
og kr.30,oo i årsabonnement. 
~er bringes artikler både om 
modeljernbaner og om de rig-
tige jernbaner og hvert num-
mer vedlægges en summarisk o-
versigt over indholdet på en-
gelsk. Der er således også en 
ide i at købe bladet, selvom 
man ikke kan fransk. Prøve-
nummer mod kr. 2 ,70 i frimær-
ker. 

HOW TO BUILD AND OPERATE A 
MODEL RAILROAD 

er titlen på en ny amerikansk 
bog om modeljernbaner. P·\ om-
trent 200 sider, 100 detaille 
r ede tegninger og 16 fotos i 
helsider giver den anvisnings 
bog en udmærket start for den 
som vil begynde at inter esse-
re sig for vor hobby . Den om-
fatter alt af interesse f or i 
hvert fald de grundlæggende 
ting ved en bane, l ige undt a-
get bygning af vogne og loko-
motiver.(kr. 3,50) (C.I.C.E.) 
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»DEN Hf)JIENIDIE« 

Som trækkraft til P-loket vil jeg anbe-
fale. en lille Marklin-motor. Den kan ikke 
fb i hel tilstand, men man kan ·.købe dele 
til den, idet anker, magnet, kulholdere og 

, kul fb i handelen under katalognummer 
CM 800 · 61Ul, U2, U3. Mab 0 kan uden 
.særligt besvær selv samle en 'udinærkct 
motor af disse dele. Da den har et stort 
omdrejningstal, kan den geares meget 
ned og dermed stige i styrke. På tegningen 
er den nedgearet til ca. 1/36. Tandhjulene 
~r ligeledes Marklins, og katal<ignumrene 
bliver anfør t i næste artikel. 

anvendte driv-, og løberhjul er fuldt 
isolerede hjul fra· "Rcdlin" alias ·-;:Elmo-
ba". Drivhjulene er 23 mm, løberhjulene-
11,5 mm. Det er meget slanke hjul, idet 
bandagerne ikke er over 2,8 mm tykke. 
og alt er fremstillet efter de vedtagne eu-
ropæiske normer. De slanke hjul bevir-
ker, at akselkasserne kan fremstilles no-
genlunde modeltro. 

.Af andre " færdigstrikkede varer" er 
anvendt Marklin-puffere. 

Udgifterne til delene beløber sig til ca. 
22 kr. for motordelene, ca. 10 kr. for-
tandhjulene og hjul m. aksler ca. 26 kr., 
ialt 58 kr. 

Vi starter med at lave rammen - van-
_serne, d r danner grundlaget for lok'et. 
Jeg har l,,_!t vangerne op i to dele, en. 
forreste c . der bærer cylindre og puffe-
re, og ues fast ud~ på den bage-
ste del er :.>.kselkasses, motor, ud-
vekslin k:ekasser. 

DS B's 
L i t ra P 

J,:g har anvendt l inm messingplade 
til den bageste del. MAiene kan tages di-
rekte fra detailtegningen. De skæres af i 
bredde, loddes sammen et par steder og 
skæres i facon og bores i sammenloddet 
tilstand s1 man er sikker på, at de er gan-
ske ens. Forinden de bores skal man gøre 
sig klart, hvilken diameter drivhjulsaks-
lerne får. 

Vangerne samles med små undersænke-
de skruer, 1/16" eller 1,4 mm på afstands-
klodser af messing som vist på fig. 1 og 
2. Disse afstandsklodser t jener samtidig 
til opha:ngning af trucks og motor med. 
tandhjulsudveksling. 

Til begynderen vil jeg her gerne ind-
skyde et par små cbemærkriinger. Klip. 
ikke metaldelene ud, skær dem ud med en 
fintandet løvsavsklinge nr. M 2/0 eller 
endnu finere. Går klingen skævt, så kas-
ser den straks og sæt en ny i. Prøv at 
komme så langt med løvsaven, at halv-
delen af stregbredden bliver stående. Det 
kræver nogen øvelse, men giver et godt 
resultat. 

Brug vinklen flittigt og kritisk, selv en 
tiendedel mm skævhed ses tydeligt og be-
virker måske, at ikke alle drivhjulene rø-
rer skinnerne. 

Hold boremaskinen nøjagtig vinkelret 
på materialet, er skal behandles. Ved en 
gennemboring af et stykke gods på 2 mm 
·an en svag hældning af boremaskinen 

tv<leligt es på bagsi en. 

IJ 

Februar 1956 MB-NYT Side 25 

11 

Skal De lod~. sørg for at metallet 
bliver helt renset med .en fil. Prøv at for-
tinne de dele, der skal samles før den 
egentlige lodning finder sted, og varm si 
loddestedet godt igennem under lodniq-
gen, så tinnet flyder. Brug hellere en god 
loddefedt end loddevand og nøjes ikke med. 
det harpiks, der ofte findes i loddetinnet. 
det kan måske være nok, når det drejer-
sig om lodning af ledning på ledning. ikke 
når det drejer sig om større stykker. De 
risikerer ellers en kold lodn · ng, der ikke 
holder. Er det svæt at •få tinnet til at fly-
<le, fordi metaldelene er store, så bjæl1> 
til med en lilie spritloddelampe. 

Tilbage til vangerne. De skal v-re pin-
lig nøjagtigt paralelle, og akselhullerne 
skal sidde nøjagtig vinkelret over for hin 
andn. Dette op 1år man bedst ved at lave-
en lille bedding eller lære som vist på fi, 
3. Den r ·mstilles af hårdt træ og lim 
og skrues sammen. Sørger De for, at· alle 

li Il 11 t 
fladet er nøjagtig vinkelret på hinanden, 
skal resultatet, nlr De samler vangerne" 
blive nøjagtigt. 

Når vangerne er samlet, skal aksellejer-
ne loddes på. Dem fremstiller vi p stribe-
af 3 mm messing. Vi borer dem og skæ-
rer dem ud med en løvsav. Efter at de 
er blevet filet rent, skærer man dem igen-
nem på langs og skærer gevind til de 
skruer, der skal samle dem. Derefter slcru-
C!G de sammen, og akslernes buUcr bores 
op, da de jo nu er blevet savsnittet smal-
lere. Saml dem med 1/16" eller 1, m 
skruer. 

De loddes pl plad, indvendig 1em 
vangerne, mens de holdes i den rig til-
ling af et stykke akselstU, der sti n-
nem akselhullerne. 

.,. , cate del af vangerne udskæres som 
1st pl fig. 4 af 0,'.5 mm hvidblik eller 

messing og loddes sammen. 
'cytindrena- u drej~ i messing og gen-
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&Ot;lt:MOTORVOl;N TYPf 501 OM6Yt;<;. TIL FAST KONOUKTØRPLAD~ 

Motorvogne med dobbelte indgangsdøre har nr. 503-513, 515, 516, 518 
525, 526, 609-611, 613-616 og 618. Vognene har 21 siddepladser og er 
normeret med 58 ståpladser, altså ialt 79 pladser. Vægt ca. 18,2 t. 

.. .. 

Bilag til MB-nyt 
nr. 2 - :feb,1956 
Tegning nr.523/47 
•.1,56, Leif Bang 
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nemboret med et 1,5 mm bor. Cylinder-
kasserne er fremstillet af messing eller 
hvidblik i 0,3 mm og loddet sammen med 
cylindrene. Cylindrene loddes fast til for-
reste vangedel, således at cylindergennem-
boringen flugter med drivhjulenes centrer. 

Vi snakker 

Krydshovedlinialerne er skåret ud i jern 
som vist p:1 fig. 4 b. De fastgøres med en 
lille spids, der fores ind i cylinderl:lget i 
den ene ende, mens den anden ende lod-
des til til vangen. 

Næste gang: Motor og udveksling. 
J. V. 

2-SKINNEDRIFT 
Fra tid til anden kommeT der 

spørgsmål fra læserne i form 
af breve og opringninger og 
mange af disse drejer sig om 
problemer i forbindelse med 2 
skinnedrift. Det er forståe -
ligt, a t man spørger, fordi i 
de fleste tilfælde har f olk 
ingen rigtige forudsætninge r 
for selv at løse problemerne. 
Der findes nemlig endnu ikke 
en ti lbundsgåern.le vej l edning, 
der kan henvises til, hverken 
på dansk eller fremmede sprog 
og en sådan vej ledning er ab-
s olut nøuvendig. 
I MODELBANE- nyt har der af og 
til også været skrevet om 2-
skinnedrift og vi skal lige i 
kort nævne, hvor denne omtale 
ha r været . Det er i år gang 
1955 , nr.3 side 52 , nr.4 s ide 
70, nr.5 side 95 og side 114 
i nr. 6. Der er i de nævnte ar-
tikler behandlet emner som: 

Strømforsyningen, hjulproble-
mer, s por legemet: krydssnor 
og sporskif t er, specielle og 
komplicer ede s porskifter og 
endelig P.n vendesløjfe. 
Vi vil nu ·i en række artikler 
her i bladet fortsætte med at 
behan~le emner som: 
Sektionsopdeling , flertogs-
drift, "cabcontrol", s ignal-
og sikringsanlæg , m.m. 
Vi starter i marts nummeret, 
og imellemtiden bede r vi de 
af vore læsere, som endnu ik-
ke har l ~st de tidligere ar-
tikler, om at starte med dem. 
Det er nemlig grundlaget for 
at f orstå , hvad de r nu kommer. 
Bestil de omtalte numre gen-
nem den forretning, hvor De 
normalt køber MODELBANE-nyt. 
K4n De i kke få bladene der 

' skriver De blot direkte til 
os. Det er tilstrækkeligt at 

·angive "hefterne om 2-skinne 
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drift", når De bestiller dis-
se, - og vil De spare efter-
kravsgebyret, kan De indsætte 
beløbet kr.6,oo på postkonto 
35056 samtidig med bestillin-
gen. 
TO NYE HOBBYFORRETNINGER ~===~===~============== 
I københavner der åbnet to 
nye hobbyforretninger, nem-
lig 
"Souvenir Shop", Vesterbro-
gade 101, V. 

og 
"Magasin Shoppy", Kronprin-
sesse So~iesvej 6, F. 
MODELBANE-nyt har haft lej-
lighed til at tale med in-
dehaverne af begge forret-

!}~ 
q'l,,,,RAfLWAY n 
MODELLER -f 

Hvis ikke, så skriv 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 PALS ORF 
Holmens Kanal 32 - - København K. 

Postkonto 537 61 - Tlf. BYen 57 03 

ni ngerne, og vi kan på det 
bedste anbefale vore læsere 
at aflægge et besøg. 
Jernbanerne bekæmper lmap-
hed på vogne med musik! 

Musik er i stand til at få 
sat gang i a lting - endog i 
stand til at flytte godsvog-
ne. Det regner i hvert fald 
et af de store østamerika.n-
ske jernbanesP-lskaber med. 
I en kampagne for at skaffe 
hvad der svarer til ?.0 ,500 
f lere godsvogne til kunder -
nes rådighed om dagen , sim-
uelthen ved at f A flere ki -
lometer ud af hver vogn, har 
selskabet uddelt grammofon-
plader med en sang med tit-
len "Don't stand me still", 
(Lad mig ikke stå stille)og 
denne plads spi~les alleveg-
ne, hvor banep8rsonalet sam-
les. Melodien er Cole Porter~ 
"Don't fence me in". Målet 
for kampagnen er, at hver en 
godsvogn skal rulle 15 minut-
ter mere hver dag, hvilket 
skulle kunne føre til det øn~ 
skede resultat. 
Denne suecielle grammofo~ryla-
de er imidlertid kun eer ~a-
se af kampagnen. Alle, t er 
ansat ved den pågældena oa-
ne vi l konstant blive mind.et 
vm det ved plakater, postkort 
og i selskabets egne novelle-
magasiner. 
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UDSTILLIN OEN 

~tJØ9t og hobbv 
8.-13. februar 1956 

I Fyens Forum arrangeres i dagene 8-
13 februar 1956 en udstilling BYGGE og 
lrolilly, som naturligvis også vil omfat-
te modeljernbaner. Der er ubent fra 15 
til 22 på hverdage, om søndagen er der 

dog allerede f r a kl.1O formiddag ad-

gang f or publikum, 

Vi er b l eve t l ovet en over s ig t over 

hvad udstillingen skulle omfa tte, men 

desværre havde vi endnu ved redaktio -
nens slut ning ikke modtaget denne. Vi 
håber imid lertid i marts-nummeret at 
kunne bringe en mindre reportage, mu-
ligvi s suppleret med b i lleder, men s A 
meget kan do g allerede på nuværende 
tidspunkt siges, at bl. a. Ode nse Model 
Jernbane Klub vil vær e bl a nd t udstil-

l erne. 
red. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Werner Swa r t & Sohn 
er navnet pft et østtys k firma, som er 
interess er et i også nt sælge s ine ud-
mærkede a rtikler til modelbane r her i 
Danmark, 

Fra fi rmaet Skandinavisk 
Ilobby-Indus tri i Århus , 
har vi modtaget no gle ru~ 
get nydelige prøver , og 
sortimentet omfatter me-
get fi ne ting i tilbehør 
til spor BO, e r.s om bue-
lampe r i forskelli ge ud-
førelser med een og med 
to l amper, perronure med 
og uden lys, signaler a·f 
forskellig urt , og ende-
lig et udvalg a f hnjspæn-
dingsmuster, s om vi her 
viser en tegning af. 

Lakeringen er pæn, og 
den øvrige udf øre ls e er 
ogsA god, og da tillige 
prisen e r overkonune li g i 
saou.1enl igning med, hvad 
lignende ~rtikler i ø je-
bli kke t koster, kan man 
kun glæde sig over dis ~e 
nye ti ng t il mod e lba nen. 

.,,, påloddet,,sko v af kobber (b) 

J D-,:-,Sm i kærve111 på. skrue{h) 

hul for 
. splif 

stt,.r:J (aJ f 
leddele, (c) 

/oddes p3 sl:anJen fieder (j-) 
{i) her l3"emmm 

(d) 
split 
o,,- ' ' clips (e) 
lille (f) 1. I dJ h · metalplad~ c. 1p3 o ue, er, 

(T'EuNINGEN f:.R 
C:JOR'l' UKORREKT 
FOR AT VISE ALLE. 
DELEIVE5 PU\CE, 
RING). 

IKKE I SKALA! 
PRINCIPSKITSE 

FO~ TROL~EYSTANG 

Februar 1956 MB-NYT Side 29 

En modelsporvogn 

K.S. bogievognstog i skala HO bygger 
af d'herrer Leif Bang og John Lundgren. 
Modellen er udført i ½ mm messingplade. 
Dørene er påloddet indvendig og taget er 
tilfi let af bøgetræ. I taglanterner og for-
lygte er monteret Fleischmann minipærer. 
som er klemt ind i små stumper messing-
rør. Vognbunden er også i ½ mm mes-
sing, hvorimod "gulvet under perronerne" 
er lavet af 1,7 mm kobber for samtidig at 
illudere som stødkant. Dørtrinene er klip-
pet ud i tyndt blik og falset. Motoren er 
FRIIS fabrikat med snekketræk. Både mo-
tor- og bivogn er 2-akslede, fordi det er 
ret vanskeligt at lave drejelige bogier i 
denne størrelse. Ventilerne på bivognens 
tag er de samme som bruges til model tog, 
dog skal de forsænkes lidt mere. Trolley-
stangens sammensælning ses af tegningen. 
Sporvognstegninger og beskrivelser har 
endvidere været bragt i følgende ældre 
numre af MB-nyt : 6/7-54 gl. type motor-
og bivogn, 9-54 scrapmotor- og bivogn, 

HO 

10•54 nyeste bogievogn med fast konduk-
tør, 1 og 2-55 Århus Sporvejes motor- og 
bivogn, 6-55 Frederiksberg Sporve jes 2-eta-
ges motorvogn. 

(Foto: Bang) 
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Om SMØRING 

af lokomotiver, vogne og spor. 
Et lokomotiv skal ligesom enhver anden maskine smøres regel-

mæssigt, en ting , de r desværre meget ofte syndes mod. No5le 
mennesker r egner med, a t "den er smurt fra f abrikken", hvilket 
man måske nok kunne formode, men s om man hurtigt ville se var 
forkert, hvis man gjorde sig den lille ulejlighed, det er blot 
at læse vejledningen, der følger med kassen med lokomotivet,i-
det der heri altid er angivet, hvor maskinen skal smøres. Det 
er meget vigtigt, at der her anvenues den rigtige olie og - i 
en passenae mængde, ci.v.s. ikke for meget og ikke for lidt. De 
kan købe - eller lave et såkaldt dråbejern, som netop er be-
regnet til smøring af små fine maskinerier. Et sådant dråbejern 
kan De l ave af et lille stykke tråd, som ~e bøjer et lille øje 
på med en tang. Øjet skal lige v-~re så stort, at der kan hæn-
ge en dråbe olie på. 

De skal ikke anvende en sv~r olie til de tte brug og det ska l 
endelig ske forsigtigt, når De smører. Paa p:\ , at der absolut 
ikke kommer olie ind i motoren ved kulholdere og kommutator -
det er den sikre vej til ødelæggelsen. Der findes i handelen 
ikke så få olier, der kan anvendes til vort formål, for eks-
emuel er der atter kommet Jen før krigen kendte "tre-ieen"olie 
en virkelig god olie til både lokomotiver og vogne. 

Som sagt omtales ovenfor ikke anvendelsen af smørefedt o.lign 
da det ikke er særlig godt til vore små maskiner. Kun hvor det 
udtrykkelig er nævnt i en vejledning, må man de pågældende ste- ' 
der anvende fedt. 

Med hensyn til vogne, gælder nogenlunde det samme som ved lo-
komotiver, at man ikke skal smøre for meget, så olien løber ned 
på sporene og griser til. ~ed større sporvidder er det dog i 
nogle tilfælde mul igt at smøre med tyndt fedt. 

Endelig er ger sporene. Skal de også smøres, vil De måske i 
nogen grad forbauset spørge. Ja, det kan for at forøge adhf:si-
onen anbefales at smøre skinnerne med grafit for eks. fra en 
blyant. Prøv og døm! 'i 
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DE 10 BUD 

(fortsat fra side 18) 

ringer, dæmninger og underføringer, men 
pas stadig på, at det føjer sig naturligt 
ind i helheden. Til en banegård hører også 
en passc:nde scenisk baggrund i form af 
plastiske eller blot på en kulisse malede-
huse. Intet højner en modelbanes udseende-
mere end et stationsanlæg i lan<lskabs-
mæssig rigtige omgivelser. 

6. UDVIDELSESMULIGHEDER 
Den, der engang er begyndt på bygnin-

gen af et rigtigt modelbaneanlæg, bliver 
aldrig færdig, - det kan gamle modelba-
nebyggere bevidne. Stadig er der et eller 
andet at udbygge og forbedre: Her bliver 
tilføjet et rangerspor og en sidebane til-
sluttet, der bliver bygget et savværk, et 
mejeri eller en fabrik, og når din ~runelide 
er virkeliggJort, og du glæder . 4ig over 
kørslen, så vil du sikkert snart tænke pi 
udvidelser af anlægget. Det er derfor klogt 
allerede ved de~ første planlægni~g af an-
lægget at reservere en større eller 'mindre 
flade af bordet til senere udvicl,elser og 

ER DE G!ET I STÅ? -

ikke alJerede i starten overfylde det hele-
med s1 mange spor, som der ov~rhovedet 
kan presses ind. Eventuelt kan m~n ved 
disse overvejelser undersøge til hvilken si-
de bordet eller bordpladen senere kan ud-
vides. 

7. BETJENJNGSPLADSEN 
Hvis betjeningen skal foregå fra midten 

af anlægget, s1 sørg for at der er tilstræk-
kelig bevægelsesfrihed. Det er ikke lige-
gyldigt fra hvilken side en modelbane 
fjernstyres. Man ml fra betjenin,gspladsen 
have et godt overblik over hele banen. 
Uoverskuelighed generer kørslen. For ~s. 
bliver rangering meget besværliggjort, nlr 
en bro løber tværs over sporristen på en 
godsbanegård. Sådanne ting ml der også 
tages hensyn til ved banens planlægning. 

8. STORE KURVERADIER 
Det behøver vel næppe at betones sær-

Jigt-; at et modeltog, der kører igennem 
en skarp kurve ikke frembyder noget skønt 
syn. Vælg derfor altid den største k.urve-
radius, som kan anbringes på det pågæl-
dende sted af banen og undgå modsatkur-
ver, ,,S" -kurver, der ikke er adskilt af et 
kort lige stykke. Forsøg ikke at bygge kom-
plicerede krydsningssporskifter, hvis de ik-

t4t-1 ;J B ! •~• 
Så henvend Dem til 

DET FØRENDE SPECIALVÆRKSTED FOR MARKLINMATERIEL ............................................... 
Alle originale reservedele føres på lager. 
Provins- & postordrer ekspederes omgående -

ingen ventetid! 
E. FREY-LARSEN 
Mollerupvej 42, Kbhvn.-Vanløse. Tlf. 70 12 CJ7 
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ke på forhånd er ekspert i at bygge almin-
delige sporskifter. 

9. STIGNINGER OG FALD 
Ethvert forbilledligt modelbaneanlæg 

må have en eller to stigninger eller fald. 
thi dette gør helhedsbilledet mere levende. 
Stigninger giver mulighed for at føre en 
strækning over en anden og samtidig an-
ledning til konstruktion af broer, overfø-
ringer, afgravninger og viadukter. Tænk 
imidlertid på, at en stigning l : 100 ( l cm 
på 100 cm's læ::igde) allerede fordobler 
trækket på lokomotivets koblingskrog. De 
rigtige jernbaner overskrider sjældent 
hældningsfurholdet 1: 50. Gode modello-
komotiver klarer dog (med fuld last) stig-
ninger på I :40, men højere bør man ikke-
gå. Det er ofte fordelagtigt at afpasse en 
stigning og den dertil hørende stignings-
vinkel med det tog, som skal befare stræk-
ningen. Korte stigninger er nemmere at be-
fare med lange tog, fordi kun en del af 
toget står på stigningen. En stejl stigning 
kan gøres lettere passabel derigennem, at 
den efterfølges af en faldende strækning. 
Den halvdel af toget, der da befinder sig 
på den faldende strækning, kan så hjælpe 
lokomotivet med trække den anden halv-
del op ad stigningen. 

JO. MUUGHEDEN FO R AT TRANS-
PORTER.E ANLÆGGET 

Hvis du ikke kan opbygge dit anlæg i 
et særligt rum, som kun er bestemt for 
dette specielle formål, og opbygge det som 
fastmont.:ret stationært anlæg, så gør det 
transportabel. En smule overvejelser og 
hensyntagen ved planlægningen af banen 
om arten af dennes opbygning kan siden 
spare mange timers ombygning, hvis ba-
nen for eks. pludselig skal vises frem for 
venner og bekendte. Del anlægget op i 
flere håndterbare flager, sam nemt ved 
hjælp af tappe og kroge kan samles. Spor 
og landskabsdele fastmonteres på disse en-
keltplader, medens højere bjerg- og byg-
ningsdele eventuelt anbringes løst bag-
efter. Lav ligeledes de elektriske forbin-
delser mellem de enkelte plader eller ram-
mer ved hjælp af stikkere og muffer. Det 
transportable anlæg har tillige den for-
del, at det om fornødent ogsll kan bringes 
ud af huset, hvis man skal flytte eller øn-
sker anlægget . med på en udstilling. 

Ovenstående regler eller retningslinier 
( også offentliggjort i Miniaturbahnen) 
stemmer overens med, hvad MODELBA-
NE-nyt gerne vil have danske modelbane-
byggere til at bruge som rettesnor. 

red. 

BRUGT MARKLIN HO 
købes, sælges & byttes 

" 

Markl inlokomotiver modtag es t il re paration. 
Vi yder 3 mdr.'s garanti på enhver reparat ion. 
Provinso rd re r e kspederes om hyg geligt. 

bby-Hjørnet" Fredensgade 11 ( H j . af Ryesg.) 
København N - NOra 2028 x 

- d et interessante italienske modelbaneblad bringer 
letfattelige artikler med gode illustrationer mange 

morsomme ideer for modelbyggeren. Bladet - som 
udgives af »RI VAR OSS I«, der fabrikerer elektriske 
tog i HO - udkom mer med 6 numre om året og er 

trykt på italiensk. 

Pris pr. nr. kr. 1. 90 - årsabonnement kr. 12.00 
Æ ldre numre (1954 / 1. - 2. - 3. 4. - 5.) 

pr. stk. kr. 1.75 

Di s tribution: 

Modelbane-~, Virum. 

~leddelPlse fra Bent Palsdor f, København . 

Fra og med udgangen af året 1955 er vort detail:: 
udsalg af modeljernbaner i Holmens Kanal 32 lukket 
og eventuelle henvendelser vedrørende køb af model:: 
jernbaner m. m. bedes fremtidig kun rettet til vor post:: 
ordreforretning 

B P•tOg< Post_box 26 •) < Virum 

Med modelbanehilsen 
Bent Palsdorf; 

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



Spor O-byggere se her! 
Fineste bronzestøbt front til DS B's li tra MY 
kan nu leveres .............. . ................ pr. stk . kr. 12,00 
Et mindre parti spor O-standard hjulsæt 
efter N.E.M.- norm er .................... pr. akse l kun kr . 2,00 
Spor O-pufTue 
faste kr. 0,25 , fjedrende (rd . fl.) pr. sæt (4 !';tk.) kr . 4,00 
fjedrende med forlæng-ede plader pr. sæ t ( 4 stk.) kr. 5,00 

MARKLIN RESERVEDELE? 
Mangler De noget specielt, så skriv 
til os og opgiv bestillingsnummer, 
beskriv delen eller send os den gamle . 
VI kan næsten altid hjælpe Dem. 

Hobby -Nyt! 
Fortegnelse over hobbyartikler, dan-
ske og udenlandske, der kan købes 
her i landet. Desuden medtages de 
allerede på markedet værende artik-
ler samt særtilbud i brugte varer, nå r 
sådanne haves. De vil hurtigt opdage, 
at »Hobby-Ny t <, vil blive et uundvær-
ligt katalog for Dem. Angivelse ar ra-
ba t til hobbyklubber. Katalog mod 50 
øre i frimærker. 
BERG RADIO & HOBBY - AARHUS 
Danmarks største hobb:vforretning . 

Nyhed: 
Tyske Modelkarton 
fremslillel specie/I passende li/ Sir. HO 
Udvalget omfatter ca . 60 forskellige 
Bygninger. 

CARL LARSEN 
Regnegade 2 København K . 

C. 3753 - By. 3518 

•> B P << • t o ;;~ 
Postbox 26 

VIRU1'I 

Møns terbeskylle/. 

- De t nye elegante 
skinnem ateriale, 
skala HO, bøjelige 
til enhver kurve. 
Pris pr. mtr. : 

Kr. 4 ,85 

Svellemåtte til spor-
skirter kr. I , Sli 

____ ___.... Oet rulderHlle 
Jo -To skinne -

- profi l skala HO, 
messing. 

Kr. 1.35 pr. mtr. 
Fds i alle førende forrel11i11ger. 
Fab. & en gros : John Svend Petersen, 
Grønnevej 270, Virum. 

JH.,UBl.UEDDELELSER. 
Modeljernbaneklubben »HO« 

No rdk ærvej I - Hvi dovre, Va lby. 
I a 2 medlemmer kan opta~es. 

Tlf. 30 Ob 31 & RYvang 59 42 y. 
ltOBRrKANNONOER 
pris pr. ord: 15 øre (minimum 2 kr. ) . Annoncen mJ!i 
være Indleveret senest d. 10. I måneden forud, for 
at kunne komme med I næste nr. 

12 fotos at danske lokomotiver I postkortforma~ 
og forsynet med tekniske data på dansk, eogelsl!l 
og fransk. Sendes portofrit mod forud lndbeta• 
!log af kr. 2,50 til : B. Merkel Palsdorf, Konge• 
vejen 128, Virum. 

HO-Marklin lilsalg . I/_ pris. Velholdt. 
Henvendelse: J. Hammer, HE 54 64. 
Litteratur om jernbaner og 111odelje1·n-
baner købes Lil r imelige priser. - Bent 
P:ilsdorf, Holmens Kanal 32, København 
K. BYen 5703. 

Ila•• De noget De vil smige ? 
Så benyt uore rubrika1111011cer 
Del er jo netop de mennesker, 
som De ønsker at få i tale, der 
læser delle blad. 

SHI flexible og »lydløse« korkballa -
ster pr. meler 2,85. 
SHIDROCELL cellu 111 odellerpul ver pr. 
pose 0,75 . Prøvepose mod 1,00 i frim. 
NYHED I Østtyske modellamper, me-
ge t vell ignende rørmastlamper 4,65, 
gitterm as tlamper, en kelt e 5,85, do. 
dobbelte 7,35. Ur på fod 4,55. Ur for 
væg 4,25. Pærer til ovenstående (19 v.) 
t.25. Elek trovogn 3,30. Te lefonbox 1,55. 
Østtys k murstenspapir, mange udrø-
reiser, pr. ark 0,15. - Fås i hobbyfor-
re tningerne. 

En gros og agentur: 
Skandinavisk Hobby Industri, Aarhus 

ET STORT UDVALG 
i Lilliput 

finder De hos 
BAUCH - AABOULEVARDEN 40 

København N. - NOra 778 

5ceJ1.eJl.tJ,-landsskabssortiment 

En gros: 

sæller prikken over i'e/ på 
enhver 111odelba11e! 

Elmborg, Møllealle 16, Valby. 
Pa/sdorf, Holmens Ka11a/ 32, K. 

Tidsskrift for Jernbaner I alle sporvidder 
REDAKTION: Kongevejen 128, Virum. 
Udgiver og ansvarshavende redaktør: B. Palsdorf. 
Medarbejdere: Ole Brandstrup Jensen og Verner 
Larsen. 
Eftertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse. 
- Bladet udkommer med 12 numre om året. -
Årsabonnement 18 kr., udland 20 kr. Abonnement 
kan også tegnes direkte fra Kongevejen 128, Virum. 
Be nyt postko"to ~5U5'.'._~ indbetalingen. 

Bladet forhandles ar blad- og jernbanekiosker, 
samt: 
KØBENHAVN: 

Bauch, ÅbouJevarden 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, 0. 
Model & Hobby, Løvstræde 2, K. 
Bent Palsdorf, Holmens Kanal 32, K. 
Hovedbanegårdens Bladkiosk. 
G e rt z, Heve , dilsgade 5, V. 
Frltidsbutik, Nygårdsvej 21, ø. 

ARHUS: 
Århus Hobbyforretning, Frederlkt!gade 17. 
Berg Radio & Hobby, GUidsmedegade 40. 

NYKØBING F.: 
Østerbros Boghandel, Østerbro. 

ODENSE: 
Odense Hobbyforretning, Vestergade 811. 

SKIVE: 
>Hobbyc, Tinggade 22. 

VEJLE: 
>Teddy«, Legetøj, Nørretorv. 

-0-
ENGLAND: 

Robert Spark (>European Rallwaysc) 
15 St. Stephen"s House, Westmlnster. 
London, S.W. 1. 

FINLAND: 
U-B Hagelln, Auroragt. 11 B 24, Helslngfon. 

FHANl<HIG: 
Editions Loeo•Revue, 
Le Sablen, Aurny Morbihan . 

ITALIEN: 
>HO-Rlvarossl«, Como. 

NORGE: 
Narvesens Kloskkompanl, Postbox 121!, Oslo. 

SVERIGE: 
1-I Pimer & Co .. Skomai,are.ialan l i. Ma lmø. 
Model-Craft, Skolgatan 6, Malmø. 
Wettergren & Kerbers Bokhandel AB, 
vn.stra Hamngatan 22, G0teborg C. 

-0-
ANNONCER: VI hjælper Dem gerne med opsætnin-
gen af Deres annonce I MB-nyt og giver Dem tilbud 
uden forbindende (tlf. BY 5703, alle hverdage undt. 
tirsdag). Rubrikannoncer betales ved bestillingen 
og koster 16 øre pr. ord (mlnlmumstakt!t 2 kr.). 

-0-
INDLEVE RINOSFRIST to r alle annoncer og ma• 
ous1<rlpter : Senest den 5. I måneden. 

MEDLEM AF° ~ -
FORENINGEN AF DA~5K_(---....... 
UGEBLADE,FAGBLAOEoo TIDSSKRIFTER 

P E LARSENS BOOTRYICltERI • (OLE LARSEN) KØBENHAVN K 
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