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Den amerikanske k æ m p e s u c c e s på 384 sider 

haves nu på lager - k1•. 4.~5 (+ porto 20 øre) 

•···•·· ha I' V i e I S IO r I LI ti V a l g a f , {. e k S.: 

kr. 1.40 
- 2.00 

MODEL RAILWAY NEWS 
THE RAILWAY MODELLER 
MODEL ENGINEER 
MECCANO MAGAZINE 
EUROPEAN RAILWAYS 

- 1.40 (ugentlig) 
- 1.00 
- 1.75 (hv. 2. rn~ ned) 

og del amerikanske 
R AI L RO AD M O DEL C R AF T S MAN - kr. 5.00 

----o----

m e cl 
HOW TO BUILD AND OPEH,ATE A MODEL RAILROAD 

Over 100 skitser, 16 fotos, 192 sider - kr. 3,50 

----o----

Og så har vi ogsci blade som 
EIS EN BAH N . . . . . kr. 3.25 Loco Re vue . . . . . . . . . . kr. 2.50 
Der Modelleisenbahnen - 1.75 Ships & Ship Model . . - 2.75 
Miniaturbahnen . . . . . . - 3.70 Model Aircraft . . . . . . . - 2.25 

I Ved forudbetaling I 
husk porto! 

Holmens Kanal 32 
BYen 5703 

-=1 I J P ,LSI) l~f 
Speciale i hobbylilleralur 

Aben : Kl. 10 - 17 
fredag 10-20 

København K. 
Postkonto 53761 

, 
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Søger De Specialiteter og smaa Lækkerbidskener 
indenfor Modeljernbanevæsen? 
Saa henvend Dem venligs l Lil os. Vi kan for E ksempel Li ll.Jyde Dem følgen-
de: Dobbelt isolerede Hjulsæl efter Normerne, naturlro profilerede baade 
paa Fo r - og Bagside, mad linesle polerede Staa laks ler med s lchn e P inol -
spidser, Lil lndl.Jygn ing i praklisk Lait alle 11O-\'ugnl'abrikaler. Ve-ti Hjælp af 
smaa Bøsninger /Leje !'nar Deres Vog ne lege nd e lel Løb, saa ledes al Deres 
»Hangerpukke l« kan udnyllcs efter Furm:rn le t, sa ml 11ø r del m uligl for Lo-
komoliverne a t træ kk e 50 0/o liere \'ugne, uden Overbela s tning. Fjedrende 
Puffer med Sokkelplade 111 / ug u/ Hylster, Skalamodelle1· i Sporskiflelantrr 
ne1·, llacle O!-( forkrøppede r ysølvsliger ogsaa i Skala, prnklisk talt a lle 
HIVAROSS I og FLE ISCHMANN Heservedele saasom Motorer, Llremsekæber, 
Endelrinbrællder, Tag, Drivhjul og Tandhju l s:im l Snekke r. 
Vi rr Dem gerne behjælpelig paa alle l'unktrr, skriv til os (111en hu ~k at 
vedlæg,:te Svarporto), og vi skaffer selv den mindste Heservedel, saafrem l 
del er os muligt. Vi fører ogsaa Molorer paa Lager, Jævn- og Vekse ls trøm , 
og er grrne Lil Tjeneste med Tilbud for O111 hyg ning af Lokomotiver fra 
Veksel- til Jævnstrøm og fra 3- Lil 2-Skinnedril't. - Søger Oe Ny heder fra 
Ind- eller Udl:rnd, san spø ra os. - Forlnng Specia lli ste ove r de sidste Ny-
heder. - Pos/gironummer 99603. - Indsend Penge p:ia Giro sam tidi g med 
Ordren. Ordrer over Kr. 50,- portofrit leveret. 

HOBBY-CENTRALEN 
MØNTERGADE 10 - KØBENHAVN K - BYEN 5714 X 

G 
GLEISANLAGEN 

UACK l A.YOU IS • PLANS DE RESEAUX • 5PÅUCHEMA 

En virkelig velkommen nyhed er nu kommet fra Flelschmann. 
En teknisk uovertruffen lærebog i opbygningen af ethvert 
Fleischmann-anlæg i alle dets detailler og med et utal af illu-
strationer i flerfarvetryk . Pris kr. 8.00. 

(,e 11 erafage11lur: 

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

Åben 
godsvogn 
litra P B 

Et superdetailleret kørctoj i bedste kvalitet af en af DSB's nye EUROP-

vogne. Vognen leveres både med og uden læs. Priserne er henholdsvis 
kr. 13.50 og kr. 11.55 incl . omsætningsafgift. 

cl.,aJ'f.9, Skotterupgade 5 - København N. 
Telefon Taga 2440 y - Taga 31 58 u 

Førende specialværksted 
for alle Mark/in reparationer 

E. FREY LARSEN 

Alle originale 
Mii.rklin reservedele 
føres på lager. 

Mollerupvej 42, København-Vanløse. - · Telefon 7012 07. 

III 
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HOVED-KATALOG 
med Fortegnelse over a ll e Løsdele ti l Modelj ernbane, Fl y ve maskiner, 
Modelskibe, Finer, Lister, Tegninger etc. tilsendes mod Kr. 1,50 
+ Porto . Gratis Supplementsblade udleveres t il dem , der har Ka-
taloget . - Mange Nyheder, bl. a.: 

16 fo rskellige Modelkarton t il HO-Huse for ialt Kr. 4,00 
Gadegaslygte med rigt ig Kuppel, 20 Vo lt, paa Fod Kr. 6,50 
Løs Kuppelpære for Gaslamper med Minigevind Kr. 2,25 
Sporskif telygte i rigt ig Skalastørrelse pr. Stk . . . Kr. 2,50 

Nye tyske Modelkarton for Terrain-. Spor- og Landskabsbygning. 
Stjernernoctel lers fint udførte Bygge æt, Huse Kr. 3,00, Stations-
bygning Kr. 11 ,50, m. m. Buske i Pose Kr. 1,25 . muld for Terra ia . 

De er altid velkommen i 

NODll & HOIDY 
Løvstræde 2, ved Købmagergades Posthus, København K. 

.,d ... 
Byen 30 IO. - Postgiro 73521. 

Interesserer De Dem 
for rigtige jernbaner? 

Ja, det gør vel de fleste rigtige modeljern banefolk, 
men derfor vil vi også gøre Dem opmærksom på det 

engelske EUROPEAN RAILWAYS. 

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 udkonuner med 6 numre om året (1. februar, 1. april, l. jun.i 
o.s.v.) og koster pr. nr. kr. 1,75 ( + porto) - årsabonnement kr. 10.00. 

A g e 11 t II r J o r D a 11 111 a r k : 

Modelbane-~, Kongevejen 128, Virum. 

5. årgang 

I a 
Tidsskr i ft for jernbaner i alle sporvidder 

SKANDINAVISK MODELBAMEBLAD 

April 1956 Nr. 4 

TYSK 
LEGETØJSMESSE 

NURN BERG 
26. februa r - 2. marts 1956 

Der har fornylig været afholdt tyske 
legetøjsmesser i både Vest- og Østtyskl and, 
og vi skal i dette og de næste numre af 
Modelba ne-nyt referere de nyheder herfra, 
som vi regner med vi l være af særl ig in -
teresse for MB-nyt"s læsere. 

Nurnberg-messen 
Den tyske legetøjs-fagmesse afholdes i 

Niirnberg en gang om året og også i år 
var udvalget stort og righoldigt, omend 
udstillingens udbud af interesse for mo-
delbanefolk ikke var det dominerende på 
udstillingen. 

VORT FORSIDEBILLEDE 

viser denne gang en model af det første danske lokomotiv »ODIN«, som 
kørte på strækningen »Kjobenhavn-Roeskilde« fra denne første danske banes 
åbning i 1847. (Denmarks first locomotive »ODIN«) 
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Vi nævner de enkelte firmaer så nogen-
lunde i alfabetisk rækkefølge, idet vi dog 
gør opmærksom på, at pladsen, i hvert 
fa ld i første omgang ikke tillader os at gå 
i detailler med alle nyhederne. 

Gebr. FALLER (Schwarzu ·ald) 
Modelhuse og tilbehør 

FALLER's sortiment var i år præget af 
de mange byggesæt, som nu er ved at bli-
"e sendt på ma rkedet og til priser, der 
gennemsnitlig ligger ca. 1/3 under, hvJJ 
,le færdige huse koster. Sortimentet af by-
huse er blevet udvidet med to nye sæt og 
et udva lg af skilte til forretninger, irmaer 
o. lign. til at anbringe på husene. Fikse 
æsker med døre og vinduer til selvbygning 
leveres i otte forskellige dessi ns o.~ ti llige 
findes tagplader i forskellig ud føre lse, som 
man selv ka n bygge op. Sorti mentet om-
fa tter også tagvinduer cg sidevægge til by-
husene. Stromateriale i fo rm af korksmuld 
i to dessins er or,s:l oyt og eodvidere brin-
ger FALLER noget særdeles interessant, 
helt i pagt med tiden. Det d rejer sig om 
flyvemaskinemodeller målestok 1: 100 med 
en bittelille indbygget motor, som også le-
veres løs, fo r dem der måtte være interes-
seret. I forbindelse med de nye ting er og-
så udsendt to nye små brochurer, nemlig 

(fortsættes side 52) 

Kan De læ c dialekt, 
så er her en li lle jernbanehistorie 

ALSISK SNAK 
De æ da esselt, som di nlthi hæ så tra-

felt må å snak om e tåch te Mommark. Vi 
heæ u i e ~ynnehærre tøs da sigget ol, te 
de æ gådt n,ik. Æ true sle'et it, te vi 
kå und veæ e. De vil blyv nov seæt nov. 
ven it e tåd·, kjø rneæ. Vi kå jo bare si, 

vodan di månne stæj e'no snagge om e 
gammel amtsbahn. Dæ æ snart it de ow-
densee, vo dæ it blyv 'e snagge om den tid, 
da de li! fut- tåch pruste å ve'est få å kom 
op ov e bjerre. Somti va e fart it gallt:, ind 
te en ku spring ov å løef ve e si ov - å 
så end 'ad kom fø ind te e statsjon ind e 
tåch. 

!),: var lisom e humøe va stø den gang. 
Da tov en it e h ile så nøv. Æ kå 'eno 
hovs, vodant de gek få sæj, nå e tåch en 
wnda ovden kom te Lysafel å <læ va bal 
i e kru . Så vi l e tåch-falyk dfos mæ, å ml. 
dæ så it var så fåfærdle månne passagiære 
mæ, tov di e damp ov Mægge (sånt koldt 
di e lokomotif) å ladt e tåch sto o Lysa fel 
statsjon et månd a morn. Men ind i Synne-
borre, måt di natulevis it ve nov om de, 
å deæf:l. rre tov di e telefon å råft ind i e 
tracht: 

- Schauby angekommen 1 

Å den tru j di så o dæ ind i Synneborre" 
Men føst o næsde dovs morn kjy di virre 
øv'e Fjel by te Skc vby, å dæ va it jen, dæ 
so et unt oa ov den groend . Ol tåt, te de 
va nov gemytle fålk de tåchfålk, da:: tov e 
løvne så fri t. 

Men sjølom de it å sånt miæ, så tøs 
mæn, te di skal la vås behoel e Mommar-
ge-tåch. De kå ve gådt nåk mæ di månne 
rudebile. men æ hæ no oldti fø l mæ bæ 
te 'pas i en kupe. 

Kå do å hovs, vodan de va, nå <læ va 
ringrien . Så bløv ol e vun tovn i bruch. 
Om de så vå e svinvun, så va di å mæ, å 
di ve pynte mæ debedaje å flach, så en 
snat it kun fi n værånne. 

Han.r Alsinger den li. 

Har De noget D e "il s ælge? 
Så benyt 11ore r11brikanno11cer 
Det er jo netop de mennesker, 
som De øni;k er at få i t:ile, der 
læ ser dette blad. 
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I 

li 
11111 
- ,-- r- .--

11111 
11111 

Øverst FALLER-byhuse 
inden skilte og øv-
rige detailler er på-
sat, og nederst ses 
3 stadier ved samling 
af et byggesæt. 



Side 52 · MB-NYT April 1956 

Ni.i rnberg-mt:ssen 
r fortsat f r ,~ s ide :iu) 
FALL ER Bastel-Zuhehor (D 68-1) og 
FALI.Eil Stadthauser (872) . som alle~ede 
er 1 ·1undelt:n . 

Geh,. FLEISCHi\lANN -
E/ektr,.r/ee "·~ mekttni.rke modet;ern-
hana i rpor HO Of!. 0. 

U nder mottoet ,.Model iernba oens ro-
mantik " introductre.' Fle ischma'lo i år en 
serie køretujer. som man_ge modelbanefolk 
s ikkert længe hJr ,1n<ke: at kunne sætte 
p1 deres anl æg. Det , dr forst og frem mest 
en model af dc:t tyske sidehanelokomot iv 
T.~ - serie 89 eP h ygge lig t rekoblet 

-
HO 

• • 

(O-C-0) maskine med h11j skorsten og 
messingk le kke. E,1 god ide, vel udført , nå r 
måske ·• lige ses hor t fra , at frontlygte rne 
kunne være noget smukkere udført end 
ti lfældet nu er. Men det ka n eventuelt 
blive rettet senere. H ertil fre g ammeld ags 
vogne, nemlig en post- og bagagevogn med 
ryttertag og åhen endeper ron i den ene 
ende, en to-akslet person vogn også med 
ryttertag og åhne end eptr roner og ende-
lig en person vogn, to-akslet m'!d åbne en-
deperroner il la de ga mle bænkevogne. 
G odsv<'gnssMtimentet er blevet forøget 
med to tømmervogne, en med og en uden 
bremsehus. - O g så h ar Fleisch mann ud-
send t a lle tiders ve jled ningsbog for 2-
skinneanl æg, specielt Fleischm ann-anlæg. 
( Se annvncen andetsteds i bladet). 

Tre Fl ei s chmann-nyhe-
de~ viser vi her til 

vens tre , nemlig den 
nye "gammeldavs" -

men morsomr;ie Tj , 
en ælli. r e 2-aks-

l et per sonvogn 
og post- og 
buga5evo5n . 
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!\fange mindre firmaer udstillede ting af 
interesse for modelbanebyggere, men vi vil 
ikke g~ nærmere ind p å di~se denne gang_ 
I stedet går vi over t il 

Gebr. Mark/in & ( it'. 
t\l orlel jernhane1 /J,~ 11/heho r 1 .r po r 
HO Of!. o. 

H er kan vistnok uden at overd rive siges, 
at der var sensationelle nyheder. Som sva r 
på alle a :1d re f ahrik ker~ iors,ig på at eruh-
re markt:d~t veJ a t la ve et tiltrækkende 
skinne-~ortiment, spilled e Mar!din 1: :1 vir -
keiig trumf ud: 

STt\ DARDSKINN ER I 
Pl ' i\KTSKINN .tSY '.:I TEM 

D J M :1 rklin i s in t id fn:rnkom nH:d Jc-
!,1rstt punktski:1 m:r. va r tic: i sig selv <:n 
,c:nsat inn, men tb prisen va r :årnh11J. fJ !dt 
in teress<: n dc:svær re ret hurtigt, ug d a 
Ma rkli n ikke: fulgte: eftc: r med det n11d -
vendige fo r a t fu ld stænd iggøre S(>rt imen -
tet, s:isom kryd sningssporskifte, afkoh lings· 
skinne o.s.v. d alede 1:-egejstringc>n end n u 
mere. Imid lert id vi l de t sikkert hurtigt vise: 
sig, at det denne ga ng e: r :ioget af dtt r;g· 

:.'.b' rkli~i I l:l r~Je 
;;, .J. S K.1!1.0 FJ-:800 
- en moue l af 
a ,-o t tys ke en-
heusl okomot iv 
l.e i he 24 . 

tige, selvom v; næ ppe sk al vente nyheder -
ne for en ga ng hen på eftersom meren. D et 
ny<: skinnesorti ment er ltJr så vid t kom -
plet, dog m angler end nu det fa rn 1:1se kryds-
ni ngssporski fte. 
En anden /!!;ede lig nyhed bri nger M ark-
Jing i fo rm af sin StJm en fug l Phønix a f 
asken opstandne go ·e gam le RM 800. D en 
hcd• le r irn id lert;d nu FM 600 og er en ab -
s,, lut fi n kn:-i Jf s it forb illede. det tyske 
enhedslnk orr. <J t1 v serie 2 1. Prisen er rime-
lig, omend væ!(ten (3-iO g J e r lidt lille , 
lorhold til sin forgængers . ( Pl asticover -
de l) . 

Vognp arken er blevet loroget med en 
~a rnling på ikke mindre end 11 nye rno-
d c.-ll e r, alle superdetaillerede gndsv,)gnc 
D isse vogne hesidder en :i nden af Mark -
lins nyheder 1956: 

EN NY KOBLING M ED 
., fOR UD -AFKOBLJ NG 

Denne kohling mu ligg,~r rengcrhtv,ep:el 
ser. hvor man eft e r fo rud -afkohl!n,: v~ ,i 
a fkoblingsskin nen, b n sku bbe v,,!:n,t.tm · 
men videre, uden a t n ll(nene k11hkr ,uin -
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311/1 (Marklin) 
Åben godsvogn i 
brun lak.,~ring -
med br emsehus. 
(DB-Omm 33) 

313/2H(Marklin) 
Tømmervogn be-
læsset med stam-
mer. ( DB-Rmms33) 
Aftagelige støt-
ter. 

MB-NYT April 1956 

510/ 1 ( f .. b·r.-:l i u) 
,; oo. :.; t ogs J.,.ikvo(Sll 
( 1lH-Fwg ) - 6r 0n 
r •ea gråt t ':1.5 og 
uior e ti l at 01b -
ne p.:1 begge si -
der. 

Apri I 1956 

315/4G(Må'.rklin) 
Te-etagers auto 
transportvogn -
med biler. Vog-
nen sammenkobles 
i TysklanJ alti d 
med 315/ 4 (ikke 
lilfbildet ) t il 
en enhed under 
betegnelsen : 
Off 52 . 

MB-NYT Side SS 

315/1 (Marklin) 
Grusvogn forsy-
net med aflæs-
ningsklapper og 
håndgreb t il be-
tjening af disse 
(brun). 

315/2 (Må'.rklin) 
Kranvogn med en 
drejelig kr an 
og bevægelig ud-
ligger. Krankro-
gen kan hæves og 
sænkes ved hånd-
drevet spil. 

Samtlig~ de her 
afbildede vogne 
er f orsynet med 
den nye special 
kobling. 
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men igen. Nå r man når det sted, hvor 
de( n ) pågældende vogn ( e) sk al e fterl a -
des stopper ma n blot, og lader de a fkob-
lede veg ne fr it løbe videre. - Vi skal i 
næste nu~mcr nærmere beskr ive det nye 
system . 

T il slu t ska l lige nævnes, at det sorti -

Vi bygger 

ment af biler t il spor o, som Marklin e fter 
krigen atte r begynd te at pwducere, i år er 
blevet ud videt med tre nye vogne, nem -
lig en Borgwa rd -Isabell a, en BMW 501 
og et .. rughrn:-J ·· a f persontypen. 

TRIX, ROKAL m. f l. vil vi nærmere 
omtale i ma j-nummeret . BP. 

E~ PRIVATBANE E-VOGN 

Denne måneds vognbygge t egning på midter ar ket er den oven-
for afbildede ba6 a6 evogn med togfør erkupe f r a HADS ffi:;RREDS 
JERN BAN J<.. (H. ll .J . ) og den er bygget af ::3KANDIA i 1910. HHJ 
omf atter s t r~kningen Aarhus- Odder-Hou, og banen blev i nd-
vie t i 1884 . ·ien viste vo1:;n er en af de mere moaerne vogne 
ved privatbanerne Jg kan goa t ses inakoblet også i sta t s ba-
ne t og , hvor man for eks . på grund af meget rejsegods for an-
vende l se for en ekstra E-vogn. 

Vi har bragt denne vogn, for at vore læsere, som muligvis 
i den senere t i d har bygget nogle af de i MB- nyt off ntlig-
gjorte privatbanevogne, også k.c;.n få en ::-vogn hertil. 
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KLEINBAHN 
NIEBOLL-DAGEBOLL EN MARSKBA NE 

Lok l på Niebull Hbf. 
Efter Fl ens:>org amtshaners ned læggelse 

er Niebiill-D agebiill-banen den a f de 
norcjtyske privatbaner, der ligger nærmest 
vor sydgr ænse. og den er afg_iort et besøg 

(for t sætt es 
side 61 ) 

Ældre t r eakslet 
personvogn på 
Niebull station 

værd. 
Den udgår fra pr ivatbanestationen i 

Niebiill eller Nyhøl. som man bør sige 
som dansker. D et er den fø rste knudesta-
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VI SNAKKER TO-SKINNEDRIFT 
; 3. artikel J. 
C. To-togsdri f I me.:i overlednini . 

D-:t , forrige nummer beskrevne system 
kan ved hj :dr af tilføjede sidestræknin-
;;er, som er to- polet adskilt fra hoved -
strækningen. udbygges til tre- eller fire-
togsd: ;ft med de derti l nødvendige regula-
tnrcr ug p,,lvendere. Et sy tern med over-
ledni ng hyder p:I nye muligheder. Her kan 
kore to lokomotiver ? å den samme stræk-
ning. og de kan styres fr a to regulatorer 
uafhængigt af hinanden . 

Det er meget vigtigt, for at systemet kan 
f u!lgere tilfredssti llende, at følgende regel 
overholdes: år et overledningssystem til-
fojes anlægget, må der sørges for en selv-
stændig stromkilde herti l, da der ellers vir 
optræde kortslutning ved skiftning af po-
lerne. Det e:r ikke nok at tilslutte to fra 
hinanden adskilte ensrettere til samme 
transformat r, men der må skaffes to ad-
skilte transform atorer eller en transforma-
tor med to adskilte sekundærviklinger. 

D. Fire-tovdrif t med overledning. 
Ved en kombination af systemerne i "B"' 

(forrige hefte) og "C" får vi et fire-togs-
system, der ved tilføjelse af yderligere si-
destrækninger på større anlæg kan udbyg-
ges til seks- og otte-togsdrift. For meget 
store anlæg kan også vælges en anden løs-
ning, som vi muligvis kan bringe ved en 
senere lejlighed. Som fig. 2 viser, kræves 
der ved denne opstill ing to strømki lder, 
fire regulatorer og fire polvendere (dob-
beltomski ftere) . Ved forbi ndelsessporskif-
tet må køreskinnerne og overledningerne 
indeholde isolationer, der skiller afsnitte-
ne elektrisk og følgende regel må iagtta-
ges: 

Ved overgang med et overledningstog 
fra strækning AB til strækning CD via 
forbindelsessporskiftet (se fig. 2) må pol-
venderne K1 og K2 stå til samme retning. 
Det samme gælder tilsvarende for polven-
derne K3 og K4 ved tog, der strømforsy-
nes gennem køreskinnerne. BP. 
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Banens eneste m~-
to.rvo,Pl foto6r a.-
f er et i fia[.eblill . 

Lok 1 meJ ;og ved 
enløbsbr0 ,~ i Da-
gebull . 
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Lok 3 meu DB-vog-
m· i D115ebull. 
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XLEINBAHN 
IEBOLL-DAGEBO LL 

(fortsat fra side 57) 
tion, man nir eiter at hav<: J asseret græn• 
sen ved Tønder. 

Oprindelig var hanen smalsporet, "det 
den blev åbnet med s or 750 mm ( 13. juli 
1895 ), men i 1925 påbegyndtes ombygning 
Li l normalspor. Denne ombygning var fuld-
endt den I. maj 1926. 

Banen er ikkt: særlig lang ( l3,6 k.-n ). 
men det er en såre interessant tur at køre . 
idet man passerer gennem et typis · marsk -
landskab med den for disse egne typiske 
byggeskik. som er ukendt i den ovr ige del 
af landet. 

M E S S f. I L I ? Z I 
•••• •••••••• t • • • • • • • • • ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Efter at toget er kommet ti l stationen 
D .igebiill Havn, fortsætter det i sor.imerti• 
den g~nnem en stor jernport i dæmni ngen 
ud på en lang mole, hvnr der finder pas-
sagerudv~ksling sted med håden ti l Fiihr 
og Amrum. D <:r medfores i ferie tiden gen-
nem ende vogne til H arnborg. 

Til bestridelse af trafikken har man p. t. 
damplokomotiver. 2 diesellokomotive •. I 

mNorvugn. personvogne. I pak vogn. I 
specialv,,/! n Pg 5 g"Jsvugnt::. Ved hJntn er 
ialt ansa t V, mand . Banen driver iøvrigt 
en hu rute og har hertil I husser t il rådi/! -
hed. Hertil hmlr tilli /!e I person• og I 
hagagepåhængsv,1gn . 

Vedstående hilleder er ,, ,,raget i 19~ .i ,,µ 
195-L 

Q . lf ". f_.1111.<l!II 

Også i ftls ttyskland har der forny lig vær e t afhohit messe , nerr.-
lig i Lei pzi g, og vi bringer i dette og næst e nummer no5 le a f 
e nyheder, som vi mener kan V-ct;r e ef i nt eresse_ fo1· vore l æse-

r e . Bi. a . vi ste PI.KO s i t nye skinnesortiment (1:1 l a Fleischm . ) 
og heriblandt det ovenfor afb i ldede automati ske bloksie,:nnl. 
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Ovenstående betjeningskasser er også en nyhed fra PIKO, idet 
man her har kopieret de rigtige baners nye sikringssignalsy-
stem - C.T.C. - centraliseret trafik kontrol. De enkelte be-
tjeningsenheder til sporskifter, signaler m.m. kan sammensæt-
tes til større enheder , der samtidig danner en overskuelig 
sportavle, hvor alle togbevægelser er lette at følge, Når 
der fremkommer yderligere oplysninger om systemet, vil der 
i MODELBANE-nyt blive bragt en indgående omtale af denne i 
alle henseender tiltalende nyhed. 

MODELSPORSKIFTER 

Det er dobbelt fornøjeligt 
selv at lægge spor m.v., 
når De heri kan indbygge 
et korrekt sporskifte. 
Byggesættet består af fær-
digt hjertestykke, tunger, 
køreskizmer med monterede 
tvangskinner, sveller,søm, 
ballast, tegning og vej-
ledning. 

kr. 11,85 

ODENSE HOBBYFORRETNING 
Vestergade 89, Odense 
Tlf. 2104 - Giro 881 61 

DS B's 
Litra P 

3. artikel 
(Fotos af model-
len i næste nr.) 

Når man for førs te gang i sit liv skal 
give en beskrivelse af, hvordan man hyg-
ger et modell okomotiv, og når man selv 
har forholdsvis let ved at bygge det, kan 
det være svært at se, hvad man skal tage 
med i beskrivelsen. Noget, der er snub-
lende nærliggende f, r en selv, er måske 
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ikke nær så indlysende for en begynder. 
Det resulterer i, at man bliver usikker m. 
h. t. hvad man skal fortælle om, og hvad 
læseren selv ved. 

Jeg har derfor gjort det, at jeg i den 
måned. der er forløbet siden sidste arti-
kels fremkomst i bladet, har byg~et ma-
skinen op på ny, hvorved jeg opnåede to 
ting; dels at selve byggemåden stod klare-
re fo r mig, og dels at fo rskell ige småfejl 
blev rettet. 

At artiklen fremkommer på denne no-
get "springende '· måde, beder jeg læserne 
undskylde. 

T ilbage ti l P-loket. 
De ti l udveksl ingen anvendte tandhjul 

er alle af "Marklin" . De har katalognum-
rene 
1 stk. SK 800- 11 U 9a, 2 stk. 
SK 800 11 U Sa, 1 stk. 800 lU 
3a, l stk. TM 800 11 U2,l stk. 
DA 800 11 U 1. 
og koster i udsalg tilsammen ca. kr. 12,00. 

Til at samle motoren og udvekslingen 
på udskæres af en l mm messingplade et 
stykke som vist på fig. l i tegningen i fe-
bruarnummeret. Der er dog det at bemær-
ke, at den flig på 13 X 5 mm, der skal 
bruges til befæsteise på vangen, er glemt 
på tegningen, hvorimod de skruer, der skal 
holde den, er kommet med ( mellem driv-
akslerne). 

Ved hjælp af kulholderskjoldet, der læg-
ges på messingpladen, aftegnes på den 
store flig de 2 huller til skruerne, der skal 
samle motoren. Brug 1,6 mm bor, hvis 
De bruger millimetergevind (2 mm skru-
er). Hvis De ikke har det gevind, så brug 
3/32" skruer, men i så fald bores hullet 
1,9 mm, og huller i feltmagneten og skjol-
det bores op med 2,4 mm bor. 

Når skjoldet er på plads og fastskruet, 
afmærkes gennem akselhullet på messing-
pladen centrum for det 5 mm hul, hvor-

igennem den anden ende af ankerakslen 
med tandh jul skal gå. Hullet bores eller 
skæres ud . 

Derefter afskæres 4 ro:s:umper af 3 
mm længde og ca , 2,5 mm indvendig dia -
meter. De skal virke som afstandsstykker 
og loddes fast på messingpladen, mens det 
indtil nu fremst illede af motoren og felt-
magneten er sammenskruet. 

En støttevinkel som vist på fig. 2 i fe-
bruarnummeret udskæres af 5 x 5 mm mes-
sing. Der bores et 2 mm hul ti l akslen 
gennem den ene fl ig, og vinklen loddes 
eller skrues fast ti l pladens udvendige side. 
mens hele motoren er samlet. 

Tandhjulene fas tgøres nu som vist pi 
tegningen. De lægges fast i rækkefølge fra 
motoren . Mens de holdes stramt mod pla-
den og det foregående tandhjul, ridses de-
res plads af. N år borehullet skal kørnes. 
giv da lidt "luft" ved at kørne 1/10 il 2/10 
mm bort fra foregående tandh jul. Aksen 
for de 2 første tandhjul efter ankerakslen 
er de tapper, der hører til tandhjulene og 
som norm alt er beregnet til at trykkes ind 
i støbegods. De er ikke forsy net med ge-
vind . Man er her henvist til at bruge 2,3 
mm gevind, idet 3/32" gevind er for stort. 
H ar De ikke selv alle disse gevindstørrel-
ser, har De nok forbindelse med en ur-
mager, der kan skære ,gevindet for Dem. 
Det tredie tandhjul er beregnet at trykkes 
på den aksel, der følger med på det -L 
tandhjul, og de løber i en lejeklods, der 
udskæres og bores med et 2 mm hor. Klod-
sen fastl oddes på motorsiden af messing-
pladen. 

De store tandhjul på drivakslerne har 2 
mm huller. Skal hullerne være storre, m~ 
udboringen fo regå i en drejebænk, eller 
hullerne rives op til den onskede storrelse 
med en let konisk urmagerrival. (Til den 
ikke værktøjskyndige skal det oplyses, at 
det ikke beror på en trykfejl, men at der 
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\·irkel i!(l fmc1cs c: ~t ykke værktoj. der hed-
der såå n ). H ull et skal være ca. J/ 10 mm 
mindre end ak~len og t rykkes på aksl en, 
f. eks. i en skruestik. Skulle det alligevel 
ikke komme til at sidde ordentligt fast, 
kan sagen måske reddes, hvis De !T'e<l en 
skarp meisel hugger ganske fint i akslen, 
hvor ta ndhjulet skal sidde, men helst iidt 
på krå, så D e ikke beskad iger de dele 
af akslen, der går gennem le jerne. 

Forbindelseshjulet mellem d isse tand-
hjul sk al løbe inde i en klods, der har 
form som et "h" . Bor med et 2 mm bor 
og sørg for, at t andhjulet sidder fast på 
akslen, således at akslen drejer inde i mes-
singlejet . 

H ele motor- ng tandhj ulsaggregatet 
fastgøres med 2 skruer t il venstre vange 
mell em drivhjul ene. 

Til slut et pa r småråd . Er noget gået 
i "brok" , så slap lid t af og vent med at 
gi videre med a rbejdet ti l en anden gang. 
Tag eventuelt fa t på et andet stykke ar-
bejde. Har De ikke provet at lave model -
arbejde før, kan De jo ikke forvente at 
være udlært str aks. Og skulle D e være fin-
mekaniker eller have en anden tilsvarende 
uddannelse, så tro ikke straks, at arbej-
det vil lykkes for Dem med det samme. 
Man har før set pro fessionelle, der skulle 
have alle forudsætninger for at lave et 
pænt stykke arbejde, lave brok, såsnart 
De kom i gang med modelarbejde, idet 
de er vant til at arbejde i helt andre di-
mensioner, hvorimod en kontormand, der 
kun har den tilknytning til løvsav, dreje-
bænk og loddekolbe, at han kan lide at 
arbejde med det, ud fører de smukkeste 
og mest letløbende modeller. 

Sådan et lokomotiv kan man udmærket 
arbejde med i flere måneder. Delene til det 
er ikke billige, men hvis det kun er pri-
sen og de gode køreegenskaber det drejer 
sig om, så køb hellere fabriksfremstillet. 

Køb lidt ad gangen, så det ikke går ud 
over økonomien. De skal jo ikke bruge 
a lle delene til mask inen samme dag. Stum-
per af messing og hvidblik kan De som 
regel få hos en blikkenslager eller hos en 
gørtler . Det behøver ikke at komme til at 
koste mange øre. 

Der er en del af lokomotivet, der skal 
drejes. Har D e ikke selv en drejebænk, 
så prøv hos en kammerat. Nytter det ikke 
noget, ~å snak med D eres urm ager. Vis 
ham, hvad De er ved at lave, og det skul-
le gå mærkeligt til , hvis der ikke er så 
meget dreng tilbage i ham, at han går ind 
på spøgen og drejer det for Dem for en 
billig penge. 

Jeg havde engang brug for at valse en 
kedel i hvidblik ti l et større lokomotiv i 
størrelse "O " . Jeg henvendte mig desårsag 
t il en 70-årig blikkenslagermester i nær-
heden af min bopæl og satte h am ind i sa-
gen. Det var på det tidspunkt, hvor hvid -
blik var en sjælden vare. Han ikke alene 
lagde hvidblik t il, men valsede kedlen op 
for mig, og siden hen har han fu lgt inter-
esseret med i byggeriet. H an har altid i 
sit lager kunnet finde de fo rnød ne små-
stumper af metal til mig. Og som han vil 
sikkert ogs å D eres bekendte indenfor dis-
se fag kunne fatte interesse for vores hob-
by. J. J. V. 

RUBRIKANNONCER 

Drejebænk med motor, kr.250,-
t lf. HE 2769x. 

Møbl. værelse m. centralv. og tlf. 
i æld re vi ll a tilleje fr a 15. apr il med ad-
gang til had og tekokke:-i for øvet model -
jernbanebygge r intere seret i udendorsba-
ne, damp eller elek trisk . Henvendelse OR 
277 l, Emiliekildevej I 'i B, Kl ampenhorg. 

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

trykt på italiensk. 

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

pr. stk. kr. 1.75 

/)i s lribuli on : 

Model bane-~, Vi rum. 

H o B BY n YT nr. 2 er udkommet! 

Mø 11slerbeskyllel. 

- Oel nye elega nte 
skinnemateriale, 
skala HO, bøjelige 
til enhver kurve. 
Pris pr. mlr.: 

Hr. 4 ,85 

Svellemålle til spor-
skif'le r lu. 1,50 

V 

Når Oe har læst d elle, ved De, al 
i\Ht rklin komm er med punktskinner, 
billigere end al mindeli ge sk inner, til -
sva rende skiftespor til ca. 11 ,00 kr. pr. 
stk ., F lei schma nn bringer et hyggeligt 
privalbanelog. Hele m odelbanea nl æg 
Lil a l folde sammen kommer i skum-
gummi med indstøb te ledninger,Trix 
kommer med blokpost med indbn!ge l 
automatisk si rene, øsllyske firmaer 
laver nu billige samlesæt Lil skifte-
spor, ja, a lle noteringer fra vor 12 
dages messelur Lil Lepzig - Niirnberg 
- Frankfurt er med, så De kan sim-
pellhen s let ikke undvære HOBBY 
NYT nr. 2, der sendes mod 50 øre i 
frim æ rker. Ønskes også HOBBY NYT 
a r. 1, skal kun indsendes 25 øre ekstra. 

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

BERG RADIO & HOBBY - Aarhus 
Danmarks slørsle hobbyforrelning 

l{r. 1 , 35 pr. mtr. 
Fås i alle førende forrelninger. 
Fab. & en gros: John Svend Petersen, 
Grø nnevej 270, Virum. 
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