
DER MODELLEISENBAHNER 
- Fac:tids11krlU for modelbanebyc:c:ere 
Dette blad i stort format (A 4) er med sine 32 sider 
vel nok det tidsskrift, som byder sine læsere de teknisk 
set mest fuldkomne byggetegninger og tillige både 
jernbane- og modelbaneartikler og biiledreportager 
al aktuelt indhold. 
Pris pr. stk. kun kr. 1,85 - årsabonnement kr. 21,00. 
Prøvesending 6 stk. kr. 9,85 incl . porto. 

M I N I AT U"R BAH N E N 
- det forende t3•ske modelbanetidsskrift 
Messenummeret (nr. 4/58) er nu helt udsolgt og vi kan 
desværre ikke tage ordrer til senere levering. Derimod 
kan følgende tidligere numre endnu leveres, pris pr. stk. 
kr. 3 .75. 1950: nr. 6. 1952 : nr. 7,8, 11, 12, 13. 1953 : 
nr. 10. 1954: nr. 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16. 1955: nr. 
2, 3, 8-16 incl. 1956 : nr. 1, 2, 5-16 incl. 1957 : nr. 5, 
7-16 incl. 1958: nr. 1, 2, 3, 5, 6. Årsab. kr. 60,00. 

RAILWAY-MODELLER 
- S11eeielt for de små spor1>idder (TT-110-0) 
Her er et blad, som selv om det er engelsk, absolut også 
har bud til I. eks. den danske gennemsnitsmodelbygger, 
som gerne vil løje interessante og morsomme detailler til 
anlægget. Endvidere bringes til stadighed en god orien-
tering om de efterhånden mange og udmærkede britiske 
industriprodukter. Prisen er kr. 2,75, stk., årsabonne· 
ment kr . 32,00. Prøvepakke 4 stk. kr. 9,00 incl. porto. 

HOBBYBØGER 
- og anden jernbanelitteratur 
Presenting the Swiss Federal Railways 48 s. kr. 2,50. 
The Scottie Book ol Model Railways 176 s. kun kr. 3,00. 
John H. Ahern: Miniature Building Construction, 160 s. 
stort format, indb. kr. 12,75. How to build and operate 
a Model Ra ilroad kr. 3,50 (192 s.). NEM-standard-
blade pr. sæt kr. 4,00. (Husk porto). 
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Vi præsenterer -
i de kommende måneder her i bladet forskellige artikler LONG' s produktion. _ 
Denne måned : 

Nr. 400. 2. klasse personvogn, model DSB's litra CD. 
Vognen har fint detailleret plastikstøbt overdel og metal understel med bogier 
forsynet med pinollejrede hjulsæt. Leveres både for to- og treskinnedrift uden 
merpris. International automatisk kobling NEM type A. Længde over puffere 20 cm, 
kr. 19,80. 

Nr. 110. Brun lukket godsvogn, model af DSB's litra HD. 
Vognen er to-ak,let med pinollejer og har bevægelige skydedøre samt bremse-
platform, længde 1 0,6 cm, kr. 14,85. 

Illustreret katalog i flerfarvetryk mod 7 5 øre frimærker. 

LONG MODELBANE 
v/ Chr. Nielsen & P. Schneider 
Telf. Taga 81 40 - Telf. 81 80 

De er på rette spor med -

JOTOFLEX 
Den elegante skinne i skala HO • bøjelig til enhver 
kurve · den helt rigtige skinne for selvbyggeren . 

Pr. meter kr. 5,35 lncl. statsafg. 

Stort sortiment i løsdele for sporskilt og kryds, kork-
ballast m m. 

SPØRG EFTER DET HOS DERES FORHANDLER 
En gros: 

JOACHIM RØNNOWSVEJ 1 b, VIRUM 

Kontor : Slcotferupgade 7 . N . 

Fabrik : Teklavei 42 . NV. 

gcenety 
Det danske landskabssortiment . 

* Der er all i delle sortiment al træer, buske hække, 
hegn, slrømmaleriale i mange farvenuancer o. m. a. 

En gros : 
VALBY HOBBY & BENT PALSDORF, KØBENHAVN 

EUROPEAN RAILWAYS 
v. Robert Spark, London 

Delle blad giver si ne læsere en dobbelt glæde i form 
al gode billeder og aktuelle artikler om europæiske 
jernbaner i stort og småt. 

Årsabonnement : 12 kr. tb nr .) løs nr. 2 kr 

Distribution: 
MODELBANE-nyt, VIRUM 

MODELBANENYT 
DET 
SKANDINAVISKE 
MODELBANE BLAD 

7.ÅRGANG NR.6 JUNI 1958 
----------------- ---

Slangerupbanen I. 

TIDSSKRIFT FOR 
IERN BANER I 

ALLE SPORVIDD ER 

Litra O - 325 med tog bestående af gamle KSB-vogne og DSB er-vogne (Foto: Dancker) 
i,;n l æs er, Ni e ls Christensen, sendte os sidste år en artikel om KSB + et par 

farvelagt e tegninger. Artiklen var imid l e rtid lidt mange lfuld, hvilket der ikke 
er no ge t at sige , da vedkoDllllende kun er 111/ 2 å r(! ). Vi siger imidlertid Niels C 
tak for i nte re sse n og håber, at han !inder nedenstående artikel i nteressant , 

Omkring 1890 opstorl der i oplandet mell em Kobenhavn og Slangerup planer om 
bygn ing af e n ban e fra Ko b enhavn over Lill e Værløse, enten over Ki rke-Værløse 
til Gandløse e ller over Fnrum til Slangerup . 

Efter me gen snakken for og imod og efte r mange og lnnge forhandlinger enedes 
man om l i nje f oringen over Farum til Slange rup og d . 9 , December 1903 blev ene-
retsbevilli r.~ udfærdiget til A/S Slange r upbanen, 

Den 19 ,April 1906 kunn e den 34,2 Jan l a nge ban e i ndvies, og dagen efter påbe-

VORT FORSIDEBILLEDE (FRONT COVER) 
Så ledes tager Li ll ebæltsbroen sig ud fra førerpladsen på MY 1105 en sommermorgen 
(foto : C . J. Andersen). 



Øverst: KSB - lokomotiv 9 undervejs mod Slangerup (i privatbanetiden) 
Nederst: KSB's styrevognstog på Vassingerod station. 
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gyndtes driften med 5 tog daglig i 
hver retning på strækningen Kobenhavn 
-Farum og 3 tog mellem Farum og Slan-
gerup, samt med en udvidet toggang på 
son- og helligdage . 

Driftsmateriellet bestod forst ar 4 
stk . 0-C-O(T) tenderlokos bygget af 
Cockerill i 1905, samt 2 al DSD's 
gamle P-maskiner fra 188i, nr.122 og 
12 , ,ler nu l ik nr . 5 og 6. Af vogne 
vur anskaffet io.lt 104 , hvoraf tle 86 
var godsvogne og de resterende 18 var 
person-, podt- o " rejsegodsvogne, en-
kelte af dem kombinerede som den i MB 
nyt nr.2/58 viste. 

Cockerill- og P-maskinerne viste 
sig hurtigt at være b de uegnede og 
for små og a llerede i 1907 kobtes fra 
Uenschel & Sohn et l-C-1 tenderloko, 
byggenr.8127. Det fik nr.T og viste 
sig så glimrende, at der i 1908 blev 
anskaffet et magen til, byggenr . 9013, 
og i lij09 endnu to, nr.9 og 10, med 
byggenumrene 9Jl0 og 9311. De fire l-
C-1 maskiner havde kedler ganske magen 
til llornbækbanens nr . 4 ; det er den 
salllllle som nuværende GDS nr.11, der var 
bygget i 1V07 og GDS nr.U og 10 fra 
1924 . Fo rrådsvandet opbevaredes i de 
store sidevand kasser (4,5m3). Forreste 
og bageste lobeaksel var s ideforskyde-
lig i rammen, den forreste efter et 
princip , som sene re a nvendtes ved DSBs 
Il-musi,iner (Kraus-tle lmhol tz-boggie). 
De 4 oprindelige 0-C-O maskiner fra 
Cockerill solgtes i 1909 til DSB, hvor 
de i mange år gjorde god fyldest som 
rungerlokomotiver bl.a. i Orehoved. De 
blev ophugget i 1935-37. I 1907-8 køb-
tes endvidere endnu 6 personvogne, en 
bagagevogn og 27 godsvo gne. 

Slangerupbunen var snledes fra star-
ten, eller i hvert fald fra 1909 godt 
rustet til de opgave r, man stillede 
den , og regnskaberne viste du ogs å i 
mange &r fine overskud. 

Slangerupbanen har imidlertid altid 
lidt under den uhel dige beliggenhed af 
endestationen ved Nørrebro, og skont 
man gentagne gange fra banens side bur 
kæmpet bravt for at ~kaife bedre f or-
bindelser til ~obenhavns centrum er 
det aldrig lyki edes. Allerede ved sta~ 
ten foresloges det a t fore et s idespor 
fra spo rvejen i Norrebrogade ind til 
Kobenhavn L stations perron; men det 
blev forl,u stet . 

Driften pii KSD var som sagt f in, og 
i 1919 sagte et udvalg bevilling og e-
neret på anl æg og drift af en udviaet 
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og rlelvis elektrificeret Slangerupba-
ne. Udvidelsen skulle best å i anl æg af 
2 . spor lra Kobenhavn L til Uareskov, 
samt inufarelse af banen til Kobenhavæ 
centrum (llåuhuspladsen) via sporveje-
ne . Bndvictere var foresluet anlæg af 
en sidebane ~mdrup- Soborghaj . 

Der blev nedsat et udvalg, forslaget 
om s idebanen måtte Cnlde, forbindelsen 
til Rådhusplnusen via sporvejene blev 
heller ikhe til noget, og i 1928 mi t-
te ogs, planerne om en elektrific ering 
opgives. Det eneste positive , der kom 
utl u! anstrenge lserne var, ut der i A-
ret 1927 blev foret age t ekspropriation 
ai det nodvendige a real til 2.spor. -
Det blev s om bekendt aldrig lagt. 

Uet knn ikke un<lgå at vække interes-
se og begejstring, nt en '1 solJe 11 pri-
vatbane de ngnn ~ ocgikkes med sd store 
planer i ful dt alvor, og det er synd 
og skam , •t de aldrig kom til udførel-
se . Der hersker næppe tvivl om, at sft-
fremt bKnen var blevet elektrificeret, 
havde den den t.lag i d,,g haft fuldt sd 
mange pnssngercr s om mange af DSD's S-
to~ t•klcet være den meget omfattende 
bebyg ~e l s e, der i s a fald ville være 
blevet lnn~s med den. - Won ikke de 
bevilligende myndigheder mange gange 
hnr fortrudt deres trevenhed over for 
KSB . 

ICSd vur imidlertid ikke slået ud.En 
:le l af de en. 2 millione r kr. selska -
bet huvdc i al tiekapital under elek -
trific e rings forhunJlinge rne blev nu 
anvendt til kob af fire diesellokomo-
tiver, hvorved en stærkt forvget pe r-
sontrafik muliggjordes - og hermed en 
bet.lre okonotui. 

I 1930 leveredes fra Scandin og ll&W 
med elektrisk udstyr fra T.D. Thrige 
to s tykLer ramm ebyggede diesellokomo-
tiver :Ul og 112 på 200hk. Lokomotiver-
ne havde to faste eksler drevet af 
hver sin bnne1:1otor, samt en sidefor-
s1,ydclig lnbcr. ksel i hver ende efter 
Adams princip . Vognkassen, der var 
leveret af Scandia, var ganske sære-
gen ved, at forerru :111>1et lu midt i og 
va r hævet over den ovri ge del, således 
nt der var udsyn i begge r etninger. 
Det var tanken, at lokomotivet skulle 
gu midt i togstammen, hvorved man und-
gik omlob p~ endestuti ouerne. Systemet 
viste s i ~ imidlertid r et uheldigt, og 
mnn indrett ede derfor sene re 2 bogie-
vo gne til styrevogne. 

I 19J2 leveredes endnu to dieselelek-
triske lokomotive r !3 og hl4 også fra 
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,kandia/n&w. Disse ligner 
oege t de to forste. StJlvogn-
cnssen er ogsil lie r med for-
tojet midterJ>a rti, og der e r 
l i ges om ved U 1 og2 in d r ettet 
r ej segodsrum bagt'st i lo ko ro o-
t ivet. M3 og 4 er dog rueget 
3t or r e end for gmnge rne , idet 
le er på 300hk., og de h a r 
faste aksler meJ hver e n ba-
1emotor samt en l obe r akse 1 i 
1ver ende ligesom U 1 og 2 • 
Jokomot iverne vejer 48 tons 
nod 38 for hl 1 og 2 . 

Var systemet med det for-
wjede forerhus nyt og upro-
;et (dette bruges jo meget i 
lag veu nye diesellokos), sa 
var senere styrevognene det 
ogs o ; men her var KSD fore-
gangsmnnd og viste, at opgu-
ven kunne loses. Doggievog-
nen, som benyttedes hertil, 
var omt r ent fra banens start 
og de eneste bogievogne, mnn 
iovrigt havde. De var oprin-
delig forsynet med tagrytter 
og åbne endeperroner. Ved 
ændringen til styrevogne luk 
kedes den ene endeperron, og 
der lagdes et almindeligt, 
halvrundt tag over tagrytte-
ren, der soledes stn <l ig var 
synlig indefra. Vognene fik 
litra S 1 og S 2. Ved DSD's 
overtagelse i 1048 foretoges 
kun mindre ændringe r ved sty-
regrejerne . 

Slangerupbanens øvrige per-
sonvogne var 2- akslede, a lle 
ret smu med akselafstand ca. 
6-7m, - mange af dem var med 
den karakteristiske tagryt-
ter og alle med åbne ende -
perroner, der endvidere for 
de flestes ve dkommende var no-
get l ængere for at lette af-
og påstigningen. Vognene var 
mulet lysegronne og diesel-
lokomotive rne lige ledes grøn-
ne pd den nederste del af 
vognkussen, men gu le på den 
overste del. 

Efter anskaffelsen af de 4 
diesello komotiver udrangere-
des i 1934 nr.7 og 8 og i 
1U37 den ene uf de gamle P-
ma ski ner, KSil nr.5. 
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(fortsættes i juli) 
Sv . Jørgensen. 
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MODEL RAILWAY EXHIBITION i London 

Der var rekordbesøg på 1958's MODEL RAIL-

WAI CLUB's udstilling i London, som afhold-
tes i dagene 8. til 12. april incl. Uds til-
lingen blev besøgt af i.klce mindre end 45000 
- det bedste resultat i de forløbne 33 Ar. 
Dette Ars udstilling havde 56 stande og må 
nu regnes for at være den største udstil-
ling af sin art i ve_rden. De udstilledemo-
deller spændte over alle sporvidder helt 
fra TT til 5 tomme sporvidd~ . Damplokene -
både 31/2 og 5 tomme spor havde travlt med 

·vi Robert spark 

at transportere de besøgende på en særlig 
prøvebane. UdstilliIJ8ens centrale arrange-
ment, som nozwalt opstilles af British Rail-
ways, var i Ar overgivet Ul de franske ba-
ner, som bl.a. havde en model af et 25ooov 
BB elektrisk lok og en af de nye liggevogne. 

Der var otte arbejdende modelbaner. Størst 
i skala var den fra "The Tramway & Light 
Railway Society". Dernæst kom et spor l an-
læg med bl.a. et firevogn London ''Under-
ground" tog. Den største af de arbejdende 

Gra ham Overton's West of Eneland Railway 
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baner var et fint spor O anlæg fra Manche-
ster Model Railway Society. Diesellokos, el-
loks og damplokoa repræsenterende alle områ-
der indenfor British Railway vistes her. A-
merikansk modelbane praksis vistes af The 
Rio Grande Southern med et HO anlæg . Smal-
sporsenthusiaster kunne glæde sig over et 
anlæg, s011 også kunne omstilles til automa-
tisk drift, om det måtte ønskes. På sidste 
års udstilling var der for begyndere arran-
geret et meget enkelt anlæg med industrima-
teriel. Dette anlæg var der også i år, men 
med visse udvidelser. 

Bortset fra de arbejdende anlæg var der 
mange andre opstillinger og et stort udvalg 

i modeller af lokos, person- og godsvogne, 

• Ila z a: 
0 
::z: 

bygninger m.m. i forskellige skalaer og i 
enten britisk, udenlandsk eller "free-lance" 
'udførelse. Alle disse modeller var udført 
af medlemmer af klubber. 

Der var 21 firma stande, som dækkede en-

hver tænkelig gren af hobbien. Især bemær-
kedes de stigende antal artikler for TT. 
Bassett-Lowke viste modellen af en ny spor 

0 maskine det 3300 hk "DELTIC" dieselelek-
triske lok. Hornby-Dublo havde et stort ar-
bejdende anlæg, hvor de sidste modeller vis-
tes, også det nye BR loko 2--6---0, som frem-
kommer senere på året. TRI-ANG's nyheder 
var at se på Jenning of Bexleyheath's stand 
og heriblandt selvtømmende grus- og korn-
vogne og BR's diesel skinnebustog samt en 

En populær type for den 
nye model ha r llornby valgt i 

ovenstående exL!.!S BF 2- 8-0. 

To af de nye godsvo gne - en stål vogn ar .~. •!, t y p~ ( 11 t) og en kvægvo 
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amerikansk type diesel med førerkabine i 
begge ender og lakeret i blå farver. 

"Messrs. K" havde alle Deres flotte støb-
te loko- og godsvognsbyggesæt på deres stand 
og heriblandt kan nævnes tre old-timere, en 

0-4-2T (0--B-l(T)), en 0-6--01' (0-C--O(T)) og 
en 0-6-2T (0-C-l(T)). Endvidere fandtes der 
her støbte godsvognsbyggesæt i spor TT. 

PECO havde supplementer til deres pris-
billige godsvognsbyggesæt (i HO) og tillige 
byggesæt til TT . Nye strømforsyningsaggre-
gater bragte Kirdon Ltd., Hammant og Morgan. 

Spor, skinnemateriel og tilbehør til både 
HO og TT kunne fås fra WRENN. Sidstnævnte 
firma er kendt for at lave nøjagtige og 

kvalitetsbetonede varer . Andre firmaer at 

Dett e er bJot to a f TT-ruodellerne. Die-
selloket e r een ruotoret - men en ekstra 
motor kunne neMt llnbringes - og en ty-
pisk britis k komb. bremsevogn . 

JUNI 1958 

Her ses nogle af TRI-ANG 's 
superdetaillerede OO(IlO) 
godsvogne . Ove r st en luk-
ket bogiegodsvogn og der-
under en selvtommende å-
ben og en korn ( silo)vogn. 

TRI-ANG 
nævne med hensyn til et stort udbud i model-
jernbanetilbehør er følgende: George E. Mel-
lor, Hamblings , CCW Produetions, Modelcraft, 
Allan, Brett, Cannon Ltd., Walker & Holzap-
ffel og G.N.Slater. 

For de , som specielt er interesseret i 
jernbane- og modelbaneblade og bøger, var 
der et stort udvalg . Percivall Marshall Ltd. 
havde deres "Model Railway News" og deres 

store udvalg af beger. "Railway Modeller " 
sås på Peco's stand, som jo udgiver dette 
blad. Ian Allan viste også en omfattende 

kollektion af litteratur for alle alders-
trin. "Model 11.ailwsy Constructor" og "Rail-
way World" udstillede også og solgte Deres 
nye bog "Modelling in TT- 3". 
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En voksende inter esse hos briterne f or 

continenta l e f or hold resulterede i et godt 

bes øg på "European Railvay"s stand . Et bred} 

~dvalg af europæisk jernbanelitt~ratur var 
til salg her f oruden ovennævnte blad. "Model-

bane-eyt" var ogs å med her, l igesom ser ier 

med fotos af danske lokomotiver. 
Robert Spark. 

TRIX 

K's PRECISION MODEL ENGINEERS 

LN.W .R. 0-6--l coal t.ank loco. 

TR/X havde bl.a. Jenne e ks-
prestogsmaskine llRITTANIA Cla s s 

4-6-2 og en diesel rangermaskine med hjul-
arrangemenL o-6-o leller efter vort system: 0-C-OJ 

Ru brikannoncer (20 •re pr.ord), 

Japansk Tetsudo "Pacific" loko,135,-
amerikansk Athearn Diesel Paesenger 
(llI-F type), bestående af l A unit (m/ 
moto r ), l D-unit (u/motor), l combina-
tion , l buggage , 2 passengers, 2 vista 
dome, l observation,kr.160,-, Fleisch-
mann no.l:J60, kr . GO ,- , ~'leischmann no. 
515 (1 stk.) kr . 20 ,- samlet. Alt be-
regnet til spor llO, system som Yleisc l~ 
mann . Nærme r e oplysn i nger: Jesper Ol -
sen , Slotsgade 37 , Ny kob i ng Falste r. 
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EGERUJlJL i spor "0": 0,50 kr. pr . stk. 
1,50 kr. pr. hjulsæt. S.Jurgensc n - P. 
B. Clemmensen , · lmegade 8, Kalundborg. 

Kæmpe-Katalogsamling 
Kæmpe-katalogsamling indeholdende fle-
re hundrede side r kataloger og b r ochu-
rer, bl .a. Pocher , Preiser, Creglinger 
Sander og mange llndre firmaer, vi re-
præsenterer for Danmark . Alt i kraf-
tigt samlebind, pris 5 ,oo kr . (Por -
handle r e a ,o o). 

~~IN~~!SK_UOOBYI NUUSTRI - ÅJUlUS 

MB -NYT 

MESSEPARADE 
Nr. 1381 Model af Vesttysklands •MY'er« type V 200. Med denne 
flotte model har alle HO-kørere i to-skinne fået et længe næret 
ønske opfyldt. - Dog kan den næppe være fremme i butikkerne 
før til efteråret, men den er værd at glæde sig til I Bestil den 
allerede nu hos Deres forhandler. 

(;enaalagenlur: 

NIELSEN & CURTH 
Bredgade 25 A København K. 

HOBBYMAND 
tilbyder alle modelbyggere sin 
assistance ved levering al ma -
terialer til modeljernbaner og 
har en mangeårig erfaring bå-
de indenfor branchen og som 

HOBBYMAND 

Tlf. C. 9117 - 9118 

Kør i 

TT 
SPOR 

med 

Vesterbro 47 - Odense ROKAL 
• 



sporskifter 
kan have mange former, og af og til har 
sikkert de fleste modelbyggere været i 
den situation, at en anbringelse af et 
særligt sporskifte har været ønskelig. 
Vi bringer derfor her - i HO - tegning 
af tre specialsporskifter, som sikkert 
vil kunne hjælpe modelbyggeren. 
Øverste type har radierne 80 & 40 cm, 
midterste 50 cm og det nederste 50 og 

70 cm. 

- Midtersidetegning til MODELBANE YT nr.6/1958 (Reproduceret Pft er tegning r offentliggjort i det tyske tidsskrift Miniaturbahnen) -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ......... .................... .......................... . 



Modelbaner 
er ikl<e blot en vint e rhobby, og for do, som dyrke r de større spor-
vidder - u, 1, 2 o.s.v, er netop s ommertiden dontrnvloste tid. 

Vi har specia1 i~eret i MODF.LBANE1t, mon dette indebærer ogsd, at 
vi kan v mrc ucra behj æl pelig med mater i aler til for eks. mere spe-
cielle st romforsyninr,snnl æg , sikringsanlæg m. m. 

Til UDENuOHSANL,i:\i kan vi skaffe Dem sk innelægningsmateriale bl. 
a. i form n1 engelske sto lskinner, som er det bedste til disse ba-
nea nlæg (spor 0,1,2 og ~torre), Pli lager haves for tiden ogsd pro-
filskinner i messing for modeller bygget i 1:16, 1: 12, 1:10 og 1:e 
og sveller, lasker m.m. for disse store sporvidder kun leveres ef-
ter ordre , 

Iovrigt - hvndcnten De korer llo, 0 eller s1;orre spor - er De 
velkommen til at besoge vort beskedne provelager i Kobenhavn, som 
er li. hent hver fredag kl.lG,15-17.45, 

Adresse: Knabrostræde 23, K. 

UDSALG+..-..-..-++..-+..-..--....-..-..-..-..-..-..-..-..- BP-TOG Forskellige artikler i HO og 
0 realiseres til rimelige pri-
ser. Liste mod frankeret kuvert. 

POSTBOX 26 
VIRUM -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

RAILROAD MODEL 
CRAFTSMAN 

incl. Toy Trains er på hele 100 sider 
i stort format og giver tips for alle 
sporvidder på en populær måde. 
Enkelthefte kr. 5,00. 
Arsabonnement kr. 48,00 (12 nr.) 

H 0- Rivarossi 
er et interessant italiensk modelbaoe-
blad med le tfatte lige art ikler selv for 
ikke ital iensk-kynd ige. 
Pris pr. nr . Kr. 2,00. 
Årsabonnement kr. 12,00 (6 numre). 

EISENBAHN 
er et østrigsk jernbane- og model-
baneblad i format A 4 m. bl. a. store 
tegningsbilag og interessant jernbane-
stof. 
Kr. 3,75 pr. hefte. 
Årsabonnement (12 numre) kr. 45,00. 

LO C 0-Revue 
er det franske modelbaneb lad for jern-
baneenthusiaster. Også artikler om de 
»store« baner. 
Pris for enkelthefte : Kr. 3,25. 
Arsabonnement (11 numre) kr, 32,50. 

Distribution : 
Modelbane-nyt, VIRUM 

lii.l; 11111111111111 

eiailler 

AF Elf ?, - V OGK 
I I I I ti I , I I I li r'i..;..,.;-+++++++ 

Hvad enten De vil bygae 
i HO eller en hvi lken som helst 
anden sporvidde, ja, så bliver 
der altid et spørgsmål om , i 
hvor høj grad køretøjet skal 

detaillsres. Det bliver na-
turligvis enhver modelbyggers 
private anliggende, hvormeget 
han vil have med, men for dem , 
der specielt interesserer sig 
for detailler, kan disse nær-
billeder af en Pc-vogn sikkert 

være til nytte. 

1111111111111111111111111111111 I 

Det øverste billede viser 
vognen fra en lidt usædvanlig 

synsvinkel, og man ser, at der 
altså slet ikke er så meget un-
der sådan en vogn, som man kun-

ne tro. 
Det nederste billede er lige 

noget for dem, der kan lide at 
lave detsiller. Bemærk især 
bremseskoene og bøjlen til 
håndbremsen. Sidstnævnte er ik-
ke sat til. Med hensyn til alc-

selkaseer, er det det, vi for-
står ved en ældre model. 

(Foto: O.B.J .) 

I I lllllllllllllllll lllllllllllllllll-11111111111111111111111111111111 III 
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DER MODELLEISENnAn,-.:n til bygning af en hyggelig lille lokomotivbanegård er der i dette ar-

ran«ement lavet ef en tysk modelbygger. Der er ikke frådset med pladsen og derfor skulle 

en hel del af læserne kunne få plads til denne detaille på anlægget. 

International Nurnbergmesse 1958 

tf,-; ,;? MESSEPARADE 

III. 
"l;;. 

,, ... ,.,,, __ .. -~-

Dette er da tredie og sidste afsnit af r eportagen Oll 

Niirnber!Jllessen og vi fortsætter denne gang aed h, . FR. 

SANDER, som bl.a. freaetiller særlige l andskabSJlått er, 

hvis oplægning fremgår af billedet på lllllste side. 

EHEDI (Trolleybusser) har i Ar forøget sortaent :red 

en sld.-i.f, 1dag vE>l anvendes ved Yintersponss l.o-

MB·NYT 

der over hele verden. Den 
er udført aed figurer af 

metal , hvilket bevirker, 
at figurerne ilclce gynger 
mere frem og tilbage end 
højst nødvendigt. En mo-
del af det berømte Stutt-
garter fjernsynstårn er 
også med i Ar og en beton 
bro i passende højde for 
passage af trolleybusser 
både under og over og med 

JU I 1958 

FR. SANDER 

T rolley-9 -Bus 
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plads til anbringelse af de nødvendige 
master. 

VAU-PE har et større antal nye huse 
og den ved artiklens begyndelse viste 
landskabsidyl. 

W. VOLIJ!ER er i år frelllll8 • ed en lang 
række nyheder, hvoraf vi her viser nog-
le af dem. Der er en nydelig signalpost, 
et både pmt og billigt bl'lllddeskur ( i 
plastik naturligvis) og en virkelig god 
godsstation 11ed pakhus, rampe og kran. 
Og s idst aen ikke mindst et sortill8nt i 
støttepill er til opbygning af brorsmper 
11.m., som givet vil blive ualllindelig 
populært . 

So11 den sidste i rækken skal nævnes 
WIAD, der foruden et sandtårn, mindre 
stationer og holdepladser har det her 
viste kulsiloanlæg, eo11 virkelig er im-
ponerende, og sluttelig den nedenfor vi-
ste store aoderne stationsbygning. 

Det var slut på messeomtalen, og nu 
glæder vi os blot til at se de mange 
nyheder i butikkerne til 

WililID 

NYT fra NÆR og FJERN 
AUTOMATISK TOG I RUSLAND 

I USSR har man foretaget forsøg med "auto-
maliske" tog. Populært sagt har man erstat-
tet lokomotivføreren med en elektronregnema-
skine, der dels inden afgangen forsynes med 
alle oplysninger om togvægt, hastighedsned-
sættelser o.s.v., dels selv undervejs ved 
hjælp af forskellige måleinstrumenter opsam-
ler oplysninger om den faktiske hastighed, 
signalernes stilling o.s.v. 
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Alle disse data behandles i r egnemaskiner , 
der herefter under hensyn ti l den køreplan, 
der skal overholdes, beregner den gunst i gs~e 
hastighed , bremsning, energifor!:lr>.i.g o, s. v . 

Systemet tillader en bespa: •lse :,. ~, .~, ,i-
forbrug på 5-7 pct . og muligg~r en f orø~•l-
se af strækningens kapacitet på 15- 20 pct . 

NYE TOLDREGLER FOR SPISEVOGNE I TEE-TOO 
c , b~lændt • rydes servering m. v . i ~;i-

ME·l'!YT 

W.ll.Moore-
woods OLD 
TIMER på 
prøvebanen 
i Paoli . 

sevognene ved grænsepassage , ford i vognenes 
beholdning skal t ol dlåses. Således skal en 
spisevogn, der passer er tre lande , have tre 
forskellige beholdninger en for hvert land . 

Denne ulempe for de re jsende ( og spise-
vognspersonalet) er nu ophævet for TEE-toge-
nes vedkommende, idet de påBældende toldfor-
valtninger er gået med til, at varer indkøbt 
i et land, må bruges i et andet under togets 
kørsel. 

Den nye regel gælder dog ikke for tobak og 
spirituosa, og der må ikke sælges andet, end 
hvad der fortæres i vognen, Men a:ridringen i 
bestemmelserne betyder, at de rejsende kan 
blive siddende i spisevognen, og at serverin-
gen kan foregå uhindret under grænsepassager-
ne , et stort fremskridt, som forhåbentlig vil 
kunne udstrakkes til a lle international e spi-
sevogne . ( Vingehjulet) 

"LIVE STWlERS" i USA 

Old- timer ' en over disse linier er blot en 
af de mange dejlige maskiner i næsten alle 

Det var dengang -
Damplokomotivernes antal svinder i nd, både 
ved DSB og privatbanerne. Dett e lille 1- BO 
t enderl oko fra Skive- Vestsallingbsnen(SVJ 2) 
er f or kort tid siden ophugget i Silkeborg . 

De t var bygge t bos Henscbel & Sohn i 1924 
og forsynet med over heder og rundgli der .Fra 
bagvæggen er der en over gangsbr o t il de til-
koblede voi,;na I vens t r e sidekasse opbevar e-
des kullene , i højre , der var f ritstående , 
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skalaer, som hvert år prøvekøres på et ame-
rikansk anlæg, som i Paoli i Pennsylvlinia 
er bygget netop til dette formål . Ovenstå-
ende maskine er bygget i 3/4 tomme skala, 
d .v . s . tre gange spor O, eller 96mm sporvid-
de . 

.... 
'" . 

'J • - · ~ •-=---.-...... ...:.. .... __ ,.;;"'!e'...,"""'~--
- .. ... . 
. .. -~-· .. ;,) ~i,\_):2~7-~1

-- . ··-· -

SVJ' s lo ko nr . 2 f ot og ra f e ret i 
Silkeborg kort to r ophugningen. 
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samt i en kasse mellem rammerne opbevaredes 
vandet . 

Maskinen var i fin stand endnu med p!llle 
r øde stafferill;!er: men den var overflødig og 

har i fler e år stået ubenyttet i remise . 
Nu er den som sagt hug,,et op , og dermed er 

der atter forsvundet et af de før hen så stol-
te dwnpl okomotiver . 

Danmar ks s t ør ste goost ogsl oko litr a N 201 fot ograf er et på Esbjerg banegård klar til afgang 

med t enderen forrest (1957) . (Fot o: H. Sønder gaard , Esbjerg) 

De nye NEtvf-standardblade III. 
Bf terhånden, som man går frem i normbl ade-

ne , bliver i ndholdet af mere og mer e konkret 
i nter esse f or model byggeren . Vi er nu kom-
me t til spør gsmål et om faconen på tvangskin-
ner og vingeskinner ti l s por skifter - det er 
blad NEM 124. 

Dette blad omhandler - ligesom de øvrige -
nat url i gvi s pr oblemet behandlet for al le 
sporvidaer og hæl dni ngsforhol d . }'or simpel-
beds skyld er på ovenstående tegni ng truk-
ket ud , hvad der vedrør er en skinnekrydsning 
med hæl dning 1: 5 i sporvidde 16 ,5mm. 

På t egningen er =-vnt t o hjertespi dser ,den 
t eoritiske og den vir kelige . Den t eori t i ske 
er ganske s impelt kørekanternes skærings -
punkt; gj orde man det til hjertespi ds , vi lle 
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~ 10 
l,J 
0. 7 

en knivskarp spids. 1,~ d.•t hvc- · , 
n~v"rwigt eller prakt i sk, bryd.ar ma, s;-j: 

af. Det stykke, man rykker t ilbage, er 
ef ter normerne net op sporrillens bredde . 

Det falder s t raks i øjnene , at vingeskin-
nerne har 3 knæk, hvor de hidtil anvendt e 
ko · trulct i oner ".l!I har 2. Det forklares ved , 
at !Llln vil undgå klemning af et hj ul sæt ved 
passage gennem den lcrumme gren i skiftet . 
Ved en 2- eller 3-akslet stiv vogn med st or 
akselafst and - og også ved et lokomot i v med 
m,mge faste aksler , passe rer de yderste aks-
ler igennem lcrydsningen i en stilling, er 
ikke er vink"lret på skinnerne, men noget på 
skrå. Flangerne p,i. e t sudant skr;.tstillet 
hjulsæt vil kunne koIWne i klelllll>e i en l,mg, 
smal sporrrille, og da wan ild<e kan gøre 
sporrillen bredere på i,rund af hJulbredden, 
(som man med vilJe vil holde nede) har man 
valgt denne i virkeligheden elegante løs-
ning. Man får så samtidig et slankt indløb 
til hjertestykket fra~ sider; det sam-
me indløb har m,,n give t t vangskinnerne. Det 
slanke indløb spiller i sær en rolle ved me-
get stejle hældni nger (1: 3 ,5 og deromkring), 
som meget industrimateriel udføres med , men 
er ikke mindre elegant ved de lamgste spor-
skif ter . Det svarer fuldstændig til de 
principper, de rigtige baner konstruerer 
spor skifter efter , blol tanker man der ikke 
på klemning, (foroi lcurveradius er større ) 
men på '1en blide føring af hjulet. 

En ting til bidrager til hj ulets frie pas-
sage gennem sporrill en, men det st år ikke på 
det t e NEM- blad . Det er flangens f orm. !',an 
har gj ort flangen skrå på begge si der. 

Disse for holdsregler skulle gøre det mu-
ligt i spor HO i en 600 mm- lcurve (der er 
normernes mindst er adius) a t køre med et lo-
komotiv , der har en fast akselafst and på 
6500 mm ( i HO 75mm) og en hj uldiSJ11eter på 
2000mm ( i HO 23mm) • For en vogn med sædvan-
l i g hjulstørrelse skulle man på basi s heraf 
kunne til l ade sig en aksel afstand på indti l 
8 m (ca . 9()mm i BO) . 11,an ser ofte i byggebe-
skrivelser til spor skifter anført , a t man 
skal sørge for et godt lige s t ykke fø r hjer-
testykket . Det skulle altså ikke fremtidig 
være nødvendigt, når man holder sig i ndenfor 
NB~, og det er dog et fremskridt . 

Det er blevet hævdet, at den på tegningen 
viste form på vingeskinner lettere skulle få 
hjulene til at "falde i". Det er ikke rig-
tigt ; mellem den virkelige og den teoretiske 
hjertespids er sporrillen nsjagtig lige så 
bred , som den skulle vær e, hvis ikke vinge -
skinnen havde det tredie knæk, og det er kun 
her , at der er fare for at falde i . 

For el øbig findes kun dette NEM- blad f or 
enkelt skinnekrydsning. Det skal med tiden 
suppler es me<i et lignende for dobbelt skin-
nekrydsning til brug vea sporlcrydsnin&er og 
"engllf:ndere". ( fort sættes) 

P .-E. Harby 

ET JERNBANEBIBLIOTEK 

Jernbane-interesserede, som holder ferie 
i Wien bør i kke forsømme den oplevelse det 
er at besøge "Bibliot ek der oster r. Bundes-
bahn", som indeholder alt, hvad man Jean øn-
ske sig indenfor jernbanernes historiske og 
tekniske udvikling. 

Bibliotekets edresee er: Ghegaplatz 5.Ad-
gangen er gratis, og der er åbent fra 8 til 
16( lørdag t il 13). 

Da jeg i maj i år afle,gde et besøg, var 
det te11melig vanskeligt a t finde, fordi Ghe-
gapletz er helt om.kal fatret ved bygmn«en af 
Wiens nye østbanegård , som endnu ikke er 
helt færdig, men taget i brug. Sølve bane-
gården er højst interessant og et helt or-
gie af marmor og rullende trapper og erstat-
t er de t o gamle banegsarde (syd og øst), s011 
var endest ationer fo r 2 baner, som indfør -
t es til Ghegapl at z vinkelret på hinanden. 
Det siger sig selv , at det har været overol'-
dentlig vanskel i gt at bygge en banegård,der 
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skulle bet jene to baner med vinkelret ind-
føring af l inierne , 110n r esultatet er ble-
vet al deles strålende. 

Man finder ind til bibl ioteket ad en tun-
nel under spor ene og må balancere på bnød-
der og interimistiske gangbroer for at kom-
ma derhen. Men hvor det dog lønner sig. På 
læsesalen fandtes alt, hvad der udgives af 
tidskrifter om jernbanevæsen på de tre hoved 
sprog, t alrige modelblade og et utal af 
håndbøger . Da jeg sagde , at jeg gerne ville 
læse noget om bybaner, fik jeg overladt en 
læ.sat t e med flere hundrede kort, som angav 
bøger, afhandlinger, manuskripter og tid -
skrifter, artikler om dette emne, som alle 
kunne lånes vederlagsfrit. 

Jeg t ilraader enhver jernbaneent husi ast, 
der kommer til ~ien at afsætte et par dage 
ekstr a af sin ferie for at fordybe sig i 
dette enestående bibli ot ek. 

N.R. 
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RAIL NEWS -
for the FOREIGN READER 

Summary in Englisb 
SLANGEllUPDANBN I. - The sto ry of a 

subu rban r ai lway from Copenhage n to 
Slan~eru p, in ol u days with a lot of 
steamho rses, now taken ove r by Lhe 
l)anish State Ra ilways.(Pnrt one), 

ET JBRNBANillHDLIOTBK - A rnilway 
lib r ary worth visiLing is situuted 
in Vienna and a Dan ish railway enthu-
sinst describes bis interesting visit. 

MO DBL RAILWAY filCIIIBl'l'ION in Lond on 
is re porte d by the editor of "Europe-
an Ila i 1 wnys" , Mr . !to bert Spnrl" 

SWITCBES (sporskifter) of special 
constructions are drawn in full size 
BO-gauge on the middle pages. 

NEM-S'l'ANDAJIDS are again discussed 
in details. 

Nfirnbergmeseen(The Nuremberg Toy 
Fair), part 3 is the last report of 
this year's exhibition, 

NYT FRA NÆ!t OG FJ ERN (News f rolll 
Uome and Abroad) br inge you short 
news f rom Danmark and othe r coun~ries. 

LITTERATUH.NYT (Liternture) New a nu 
reprinted editions of books u r e men-
tioned in this col umn . 

News from the ruouelra i l way clubs 
. private advertisemen te etc . 

-0-0-0-0-0-

KLUBMEDD EL ELSE R 

AALBORG MODELJERNBANE KLUB 

Anlæg i spor O. 
Klubhu s : ForcbammersTej 3 
Formand: Disp. Finn Ankeraa , tl!,1279 

VANSK MODEL JERNBANE KLUB 

Anl æg i spor O. 
Klubl okale: Nørrebro station 
Formand: Poul E. Clausen 
Næstformand: James Steffensen, 
Kasserer: Tb, Kronhol t. 
Sekretær: E, Albreclrtsen, Amundsensve j 
18, Lyngby·, tlf. 87 54 Ei2, 

ODENSE MODEL JERNBANE KLUB 

Anlæg i spor O. 
Kl ublokale o g anlæg: DSB 's rutebilga-
rag·er p å Kildemo·seve j, 
Formand: A, Hove, tlf . 9447 
Kasserer: M, Nielsen, tlf,3944 
Sekretær : P. Juul Nie lsen , t lf. 11477 
Byggeaften: Tirsdag k l ,20 ,o o 
Nye medlemmer kan optages, henvenn 

i lokale t . 

lJODELJERNBANEKLUBBEN "HO" 

Nordkærve j l - Hvidovre , Valby . 
Tlf. 30 06 31 og RYvang 5942y 
Formand: Darry Larsen 
Næstforma nd: Alf Rasmussen 
Kasserer : Dans Hundstrup 
Medlem af bestyrelsen: Erik Dugge. 

SLAGELSE MODEL JERNBANE KLUB 
Anl æg i "0" pa Slagelse b anegård . 
Byggeaften: Tirsdag. 
Formand: P , E,Jensen, "Lundehus", Val-
byv~j , Slagels e, t l f . 2780 
Kas se re r: Pr eben Madsen, Uerluf Trol-
lesvej 25, Slage lse . 
Næstforma nd: li.li . Larsen , Herluf Trol-
lesv.ej IB, tlf . 2180. 

KØBENHAVNS Mll.RKL I NKLUB 

Anlæg : DO 
Klublokal e: Dalgas Boulevard l 
Formand: Jørgen Halvorsen, ÆGir 2752 
Klubaften: Torsdag , 
la 2 nye medlemme r kan optnges, 
- .-.- .-.-.-.- .-.-. - .-.-.-.-.-.-.-.- .-

lfilQ_ REA DERS ! ! 

lo;; t of e magazines of MODELBANE• 
n pu ' isb re s•ill avaiable a nd 
y sen u your o rd e r together with 
a i nt,, oat ,,mul mo neyorder or by posi 
1 l check i, ust. , English L, Germa n 
D IAlU{ or Dani sh Kroner. 

The pric es i nclusive of postage to 
all count ri es a r e: 

MODELDAf..'E-nyt, vol.1952 $.0 ,60 
vol.1955 $ . 3 .00 
vol.1956 $. 3.25 
vol.1957 $ . 3 . 50 

SPEC IAL OFFER: 
Focr samp le copies for .1.00 

Se t of 12 Danish plioto s of Da-
nish steam-engines. Can be used 
as pos t-card s . $ .0, 50 
(Tec bnical dates in English 
and Frencb) 

Send y our order to 

MODEL BANE . nyt 
or ou r for ejgu ~gents . 

VELHOLDTE EKSEMPLARER AF MINIATURBAH-
NE~• 1 . år ,;nng. hele 11. r gangen eller en-
1.- 1 , e . J?c •,ire, r,i:.1/1950 , samt n r. 2,3,4 
n~ n/19 5 7 ko , ~s . Tilbud med prisfor -

,,. .-1 •, , < ~'-" mrk . 558 
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VED DE-
. . . hvor mange byggetips 

og tegninger, artikler og beskrivelser, 
der er at finde i de tidligere numre 
af MODELBANE-nyt? 
Dem kan De slet ikke undvære 

Skriv efter de numre eller år-
gange, De mangler. 
Obs! Kun få eksemplarer af følgende 
blade: 
1. årg. 195:.:! 
2. årg. 1953 
3. årg. 1954 

(4 numre) kr. 3,50 
(alle-+- nr. l lJ kr. 10,00 

l-+- nr. 6-7-8) kr. 11,00 
få følgende årgange Men de endnu 

komplet: 
4. årg. 1955 
5. årg. 1956 
6. årg. 1957 

(12 numre) kr. 18,00 
tl 2 numre) kr. 19,75 
(12 numre) kr. 2 1,00 

De sparer efterkravsgebyret 
ved forud indsendelse af 
beløbet på giro 35056 

Levering af enkelte numre sker kun 
mod forudbetaling (+ porto). - Prøve-
numre leveres ikke. 

For nye læsere 
PROPAGANDAPAKKER 

5 forskellige numre af MODELBANE-
nyt (før 1956) • kun 4 kr. portofrit. 
Vælg selv pakke A, 8 , C elle r D. Hver 
pakkes indhold er helt fo rskellig fra 
de andre. 

- Og et årsabonnement koster 21 kr. 

MODELBANE- nyt 
Kongevejen 128, Virum 

Postkonto 35056 

TldHkrlft for Jernbaner I alle sporvidder 

Udgiver og ansvarshavende redaktør: B. Palsdorf. 
REUAKTJON: Breumvej 28, Herlev. 
Medarbejdere og korrespondenter: Sv. Jørgensen 
Kalundborg, 0. W. Laursen, Silkeborg, C. J. An: 
dersen, Odense, m. n. 
Modelbane-nyt går ud fra, at Lilsendt materiale 
som breve, ny heder og beskrivelser al eget an-
læg gratis slilJes til bladets rådighed i vor fæll es 
bobby's interesse. 
EKSPE DITION : Modelbane-ny t, 

Kongevejen 128, Virum. 
Telefonisk henvendelse: 
Kun mandag, onsdag og fredag kl. 9-12 på * 94 48 68. 
Ellertryk kun tilladt med Lydelig ki ldeangivelse. 
Bladet udkommer med 12 numre om året. 
Arsabonnement 21 kr,, udland 23 kr, Abonnement 
kan også tegnes direkte fra Kongevejen 128, Virum. 
Benyt postkonto 350 56 ved indbetalingen. 

-0-
Blodel forhand les af blod- 011 jernbanekiosker samt· 
KØBENHAVN: . 
Københavns Telefonkiosker samt 

Bauch, Aboulevarden 40, N. 
Valby Hubbylo rrelning, MøUealle 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. 
Hovedbanegårdens Bladkiosk. 
I{josk~n. Classensgade 18, Ø. 
Kiosken, Nygade Teatret, Nygade, K. 
Ordrup Trævare & Legetøj, Ordrupv, 109, Cbarl. 
C. Tb. Rom & Co.s Elli., Axelborg, Axeltorv V 
Kiosken, Yorck's Passage, K. ' · 
Legetøjsæsken, JernbaneaUe 92, Vanløse. 
Fa. GotU1eb Hansen, Ny Østergade, K. 

LYNGBY: 
lrgens Legetøj, Jernbanevej 1. 

ARHUS: 
Arhus Hobbyforretning, Frederiksgade 17 

Berg Radio & Hobby, Guldsmedgade 40 .. 
ODENSE: 

Odense Hobbyforretning, Vestergade 89. 
RØNNE: 

Lille Torvs Lædervare- og Legetøjsforretning. 
-0-

ENGLAND: 
Robert Spark (>European Railwaysc) 
15, SI. Stephen's House, Westminste;, 
London, S.W. 1. 

FINLAND: 
U-B Hagelin, Pråstgårdsvåg 5 A 12, Hoplaks. 
FRANKRIG: 

Editions Loco-Revue, Le Sablen Auray Morbiban ITALIEN: ' . 
>Ho•Rivarossic, Como. 

NORGE: 
Narvesens Kioskkompani , Postbox 125 Oslo 

SVERIGE : ' . 
Model-Crall , Skolgatan 5, Malmø. 
Wettergren & Kerbers Bokbandel AB. 
Vasaga tao 22, GiHeborg C. 
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