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PRIS: 
Danmark kr. 1, 25 
Sverige . kr. 1, 25 
Norge .. kr.1,35 



MODEL 06 HOBBY 
GUNLØGSGADE -23/-~--" ~ 
KØBENHAVNS. 

Giro nr. 73521 

Åben: 13-17¼ . Fredag 13-20. Lørdag 12-14 

Stedet , hvor alle 
modelbyggere mødes og udveksler 

erfaringer . 

NYHED 
Arbejdstegninger med detailtegninger i størrelse H O til DSB loko-
motiverne litra S -E -H -R -Q .. . .. .. .. . ...... ... . . . pr. sæt kr. '2,'25. 
Arbejdstegninger med detailtegninger i storrelse O til DSB loko-
motiverne litra E ........... .. . . ..... . . . .. . ..... . pr. sæt kr. 4,80. 

!øvrigt {ås alt i løsdele. - September-salgsliste mod 20 øre. 

Kom og se - skriv og spørg 

- ude og hjemme 

Frankrig. Efter krigen overtog SNCF 218 stykker 
tyske 44'er, der nu betegnes som 150 x. Bygningen 
af de ældre 141 P blev genoptaget og forhøjet til 
200 stykker. Af disse sidste findes efter endt leve-
rance fra Canadiske og Amerikanske fabriker ialt 
1340 stykker. Udviklingen af diesel-lokomotiver er 
langt fremskreden. Oplivet af den vel gennemførte 
ombygning af et 2 D 1 4-cylindret hurtigtogslok. til 
et 2 D 2 tre-cylindret, arbejder den franske lokomo-
tivkonstruktør Chapelon på en lang række udkast 
til et 3 cylindret-kompound lokomotiv. Herimellem 
findes bl. a. et 1 C og et 1 E 1. 

Holland. Også i Holland satte man i 1948 trilling-
lokomotiver i tjeneste. Således fik de hollandske 
statsbaner fra Nydquist &. Holm i Sverige 35 stk. 
D godstogslokomotiver og 20 stk. 2 C persontogs-
lokomotiver. For et D godstogslokomotiv er dette 
en sjælden cylinderanordning. 

Rusland. I 1948 fortsattes byggeriet af typerne 
SO (1 E med 17 t aksetryk) og LK (1 D 2 med 17 t 
aksetryk). Det førstnævnte byggedes første gang 
af Baldwin i 1944. Mellem Moskva og kurstedet 
Kislowask og Sotschu indsattes moderne diesel-
lokomotiver, udrustet efter de mest moderne prin-
cipper. Hvert tog består af 2 gennemgangsvogne, 
3 anden klasses vogne, 5 sovevogne og 1 spisevogn, 
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Hobby folk har opdaget vor shop 
fordi vi kun leverer det bedste 
jernbanemateriel - både i 
skala O og HO 

Udførlig prisliste sencles mod indsendelse af 20 øre i frlmrk. 

111. nora 5279 
POSlgiro 71662 

Hobby shop 
Ryesgade 72, 
København 0. 

- Vi har åbent hele dagen 

Så kom den rigtige elektriske sporskifte-·motor 
til den rigtige pris: 5,90 kr. - Forsendes overalt. 

TRYFA-BRØDREGADE26-RANDERS 

samt frisørsalon , badeværelser og skrædderi. Toget 
er på sin 50 timers lange tur forsynet med automa-
tisk telefon og radioforbindelse. Endvidere blev et 
nyt strømliniet lokomotiv sat i tjeneste, et 2 C 2 
trilling-persontogslokomotiv for overophedet damp. 
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7'lemtidenJ to-9 USA 
Et li lle causeri om 

moderne amerikanske diesel-lokomotiver 

og luksustog 

Et ALCO - (American Locomotive Co.)- diesellokomotiv, trækkende et 
specielt tog, forlader Cameron , Virginia, på vej til Philadelphia 

Fo tografier og materiale ven ligs t udlånt a f den 

amerika nske ambassade 

En af de virkelig store revolutio-
ner i amerikansk jernbanekon-
struktion skyldes »Electra Mo.five 
Division« fra »General Motors 
Corporation« med dennes diesel-
elektriske lokomotiver. 

For 15 år siden fandtes i U .S.A. 
kun cirka 100 diesellokomotiver i 
tjeneste, og disse var alle bereg-
net til rangering på banegårde. I 
dag betjener alle Amerikas store 
jernbaner sig af mere en 3000 die-
sellokomotiver, af hvilke næsten en 
fjerdedel er konstrueret for såvel 
gods- som passagertrafik. 

For 27 år siden fandtes i et di-
minutivt kontor i Cleveland, Ohio, 
en mand med en ide og en lille 
stab. Det var en forhenværende lo-
komotivfyrbøder H. C. Ham ilton , 
der ville bygge benzinlokomotiver. 
I dag er han direktør for verdens 
største lokomotivfabrik, »Electra 
Motive Division« fra »General 
Motors Corporation« og råder over 
en mægtig .fabrik i La Grange, Il-
lino.is. Hans EMD lokomotiver er 
ved at fortrænge alle damplokomo-
tiverne i U.S.A ., og de trækker al-
lerede alle Amerikas fornemste 
tog, som f. eks.New York Cen tral's 
»20th Century« og Santa Fe's »Su-
per Chief«, samt et hav af godstog. 

Allerede i 1923 begyndte Elec-
tra Motive Compagniet fabrikatio-
nen af benzinelektriske jernbane-
vogne. Dets første tog »Bluebird« 
tilhørende The Chicago S.. Great 

Western Line blev bygget i 1929, 
og de første dieseltog omfatter be-
rømte navne som »Zephyr«, »The 
City of Portland«, »The flying 
Yankee«, » The Royal Blue« og 
»Super Chief«. 

Det nuværende strømlinede die-
seltogs udseende stammer fra 1937, 
men en lang række forsøg gik for-
ud og navnlig en enorm reklame. 
Fabriken har endnu ikke givet 
overskud, .idet det hele er gået til 
reklamer og udvidelser, således at 
det nu er verdens største lokomo-
tivfabrik. EMDs reklamering har 
ikke noget lignende sidestykke i 
hele USA's jernbanehistorie. Re-
klamen gik lige fra smaa papmo-
deller af lokomotivet beregnet for 
børn og til en komplet udgave af 
et helt drømmetog, The Train of 

T omorrow, toget af imorgen, der 
på jubilæumsdagen i 1947 blev 
sendt alle staterne rundt til gen-
nemsyn. Farver har været en af 
EMD 's store venner og alle loko-
motiver og vogne er malet i strå-
lende kulører. 

Hovedårsagen til dieseltogenes 
store succes ligger bl. a. i besparel-
sen af kul; manglen på damploko-
motivstandardisering og røgplagen 
i de store byer har sikkert også 
spillet en stor rolle. Diesellokomo-
tiverne indeholder flere dele end 
damplokomotiverne, men da de li-
gesom biler er bygget på samle-
bånd med masseproduktion for 
øje, erstattes itubrudte eller defek-
te dele meget hurtigt, og diesello-
komotivet holdes da lettere i kon-
stant drift end dets kære damp-

Santa-Fe-jembanens smukke strømlinede diesellokomotiv »The Super Chief« er et af Amerikas hu--
tigste. Det traf ikerer linien Chicago - Los Angeles. På 39 lim. 45 min. tilbagelægges d en 3688 km 
lange s trækning mellem b yerne. I året 1938 var Super Chief verd ens hurt igste tog. Største hastig-
hed opnåed e toget på den 326 km lange strækning mellem byerne La Junta og Dodge City, som 

toget ifølge køreplanen udførte på 2 lim. 25 min. Gennemsnitshastigheden lå på 133 km/tim. 
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kollega. Store forsøg har godtgjort, 
at et diesellokomotiv er lidt dyrere 
i driften end damplokomotivet, 
men det opvejes stærkt af de for-
dele det nye tog frembyder, og 
kun fremtiden kan vise os, om 
oliepriserne og USA's oliereserver 
vil bringe en fuldkommen dieseli-
sering af USA's jernbaner. Electro 
Motives 2 berømteste dieselloko-
motiver er F-3 og E-7. F-3. loko-
motivet består af indtil 4 enheder, 
eller motorvogne, der kobles sam-
men og alle kan kontrolleres fra 
førerens plads forrest foroven i 
den strømlinede næse. Den forre -
ste enhed er 22 meter lang og vejer 
omkring 142 tons. Den har en tank 
med 4500 liter dieselolie, 3500 liter 
vand og ½ kubikmeter sand. Lo-
komotivet kan trække en vogn-
stamme på 21 passagervogne 800 
kilometer med maximalhastighed 
uden stop for påfyldning. Moto-
rerne yder tilsammen 6000 HK, 
idet kraften dannes af en 1500 HK 
V formet 16 cylinders dieselmotor 
i hver af de 4 enheder. Hver af 
dieselmotorerne er koblet til en ge-
nerator og disse generatorer leve-
rer elektrisk kraft til 4 banemoto-
rer, to på hver af de 2 treak,s.lede 
bogier. Det er muligt at betjene to-
get med store kraftforskelle, lige 
fra de 6000 HK og ned til 1500 
HK. Større alsidighed opnås ved 
at skifte gear. Hver enhed har 7 
gear. Det vil sige at et lokomotiv 
på fire enheder kan omstilles 28 
gange og altså erstatte lokomotiver 
til 28 forsk. formål. Omskiftningen 
sker ret hurtigt, og det kan efter 
behag trække meget tunge gods-
tog eller overtage ekspres-passa-
gertogs-forbindelser. Der kan op-
nås en hastighed paa ca. 160 km 
i timen ved passagerbefordring og 
fra 80-100 km i timen ved gods-
togstrafik. 

E-7 modellen repræsenterer det 
sidste nye i udviklingen af diesel-
lokomotiver beregnet for passager-
trafik. Disse enheder kan benyt-
tes enkeltvis eller .indtre tre. Hver 
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General Motors »Train of Tomorrow« 

enhed er udstyret med et stk. 2000 
HK 12 cylindret V formet diesel-
motor med hver 4 gear. Det giver 
for de tre enheder atter 6000 HK. 
Den maximale hastighed er 185 
km i timen. Trækkekraften for et 
2 enheders lokomotiv ligger om-
kring 45 tons ved 15 km i timen 
og 4,5 tons ved 190 km i timen. 

Der er taget enhver forholdsre-
gel, som kan bidrage til at øge lo-
komotivpersonellets årvågenhed, 
komfort og bekvemmelighed. Be-
hagelige polstrede drejelige arm-
stole i lokomotivets næse mind-
sker trætheden. Den korte næse og 
de brede front- og sidevinduer gi-
ver personellet et fuldstændigt 
uhindret overblik fremefter og til 
siderne. Førerrummets vinduer er 
udstyret med frostruder og vin-
duesviskere. Rummet er lydisole-
ret i en sådan grad, at føreren og 
fyrbøderen kan snakke med hin-
anden med næsten normal stem-
meføring. 

Da vicepræsidenten M. C. R. 
Osborne fra General Motors i 
1944 var ude på en prøvekørsel 
med et af disse diesellokomotiver 
gennem · Colorado bjergene, sad 
han i førerkabinen højt hævet 
over skinnerne. Han blev så slået 
af den pragtfulde udsigt, der var 
heroppe fra operationsrummet i 
lokomotivets næse, at han tilbrag-
te hele natten med at tegne skitser 
af vogne, som ville give den sam-
me vidunderlige udsigt til passa-
g~rerne. Den meget opreklamere-
de Astra Dome var den grundlæg-
gende ide for toget og blev udvik-
let sammen med en masse andre 
nyheder til et klassisk eksempel 
på, hvad fremtidens tog kræver af 
bekvemmeligheder for passagere-
ne. For at vise jernbaneselskaber-
ne (og for reklamens skyld), hvor-
dan et moderne tog skulle se ud, 
blev Electro Motives styling sec-
tion beordret til at tegne et helt 
tog, som ville give passagererne 
uhindret panoramaudsyn og på 
samme tid indføje alle bekvemme-

ligheder, der ville gøre jernbane-
rejser til en fornøjelse. Da Gene-
ral Motors kun bygger lokomoti-
ver og ikke havde noget ønske om 
at bygge passagervogne, overtog 
Pullmann Standard Car Manufac-
turing Company denne side af sa-
gen, idet det benyttede General 
Motors tegninger. 

Fra februar til juni 1945 blev re-
sultatet vist i modeller for mere 
end 350 jernbaneeksperter, der til-
føjede deres ideer og ønsker. Det 
himmelblå og sølvfarvede Train 
of Tomorrow, der blev sendt hele 
Amerika rundt som reklame, er 
fuldbyrdelsen a.f disse eksperters 
mange tegninger, syner og drøm-
me. Det er Amerikas luxus-lyntog. 
I de kommende år vil toget med 
dets revolutionerende fordele i 
komfort og behagelighed være i 
køreplansdrift overalt i USA, og 
hør her lidt om, hvad det .inde-
holder. 

Forrest det ovenfor omtalte E-7 
diesellokomotiv med een enhed og 
derefter fire stålvogne på specielt 
affjedrede boggier, slingren og 
skinnestød nedbringes til det 
mindst mulige. Totallængden er 
125 meter med plads til 216 passa-
gerer. Udvendigt er det holdt i 
blå og sølv, men indvendig er be-
nyttet 37 farver. Hele toget er tæt-
koblet, hvorved ryk .i vognene ved 
start og stop undgås. Luftkondi-
tionering, afkøling, elektrisk kraft 
og frigidaire findes i hver vogn. · 
Der er telefon i alle vogne og 
selvstændige kupeer, hvorfra re-
staurant, bar, tjener o. s. v. kan 
kaldes, ligesom højttalere overalt 
varskoer passagererne om spiseti-
der, hvad der passeres o. s. v. End-
videre er alle selvstændige kupeer 
forsynet med .indbygget radio, 
hvor man selv kan vælge, om 
man vil høre på radioprogrammer-
ne el. det lokale stålbåndsanlæg. 
Ruderne i Astra damerne består 
af 2 stk. specielt splintfrit glas, 
stærkt som stål, med varm eller 
kold luft imellem, alt efter den ud-



Salonvognen »Moon Glow« i »Txain of Tomoxrow« 
har fire forskellige gulv højder . Her ses bar og 

salon 

vendige temperatur. Start og stop 
foregår ved en særlig anordning 
let og elegant, men hurtigt. Alle 
sæderne er stilbare og hver kupe 
har sine farver i gardiner, per-
sienner, polstring, tæpper o. s. v. 

Den forresten vogn kaldes Star 
Dust og er en salonvogn til 72 pas-
sagerer. Lænestolene er polstrede 
og stilbare i 9 stillinger og kaldes 
»sleepy hollow«. De 72 pladser 
er fordelt med 24 i Astra Domen, 
28 i den forresten og den bageste 
kupe samt 20 i rummet under 
Astra Domen. Dette sidstnævnte 
består af tre halvprivate kupeer 
med plads til 6-7 personer hver. 
Den forreste kupe har 16 stole 
parvis på hver side ad gangen og 
den bageste kupe 12 stole anbragt 
på lignende måde. I den forreste 
del af vognen findes 2 toiletter og 
i den bageste del 2 påklædnings-
rum el. dameværelser, der er ind-
rettet til lidt »make up«, pudring 
o. 1. og som børnehave, med sær-
lige i væggen indbyggede pusle-
borde til babyerne. Bag udgangen 
findes et rum, hvori en drager los-
ser al håndbagagen ind gennem 
en lem, så man undgår at blokere 

' gangene med bagage. Vognen 
vejer fuldt belagt omkring 80 tons. 

Den næste vogn kaldes Sky 
, View og er en spisevogn med 

bordbetjening i tre etager, og der 
kan ialt rummes 52 spisende per-
soner. Hovedafdelingen ligger ba-
gest med 24 personer. På den ene 
side er anbragt trekantede borde 
til 2 og på den anden normale 
borde til 4. Der er sæder indbyg-
gede i vognens vægge og løse sto- · 
le. Imellem hvert andet bord er 
anbragt et indbygget anretterbord. 
Astra domen kan indeholde 18 og 
bordene er ligesom nedenunder til 
2 i den ene side 4 i den anden. 
Forrest har den et lille anretter-
rum med .fryseskab, varmeplader, 
kaffekoger m. v. 

Der er indbyggede lamper på 
alle bordene. Nedenunder Astra 
domen findes 2 private spisestuer 
til 5 personer hver. Denne afde-
ling kommer man til ad en illu-
mineret glastrappe. Vognen har 
komplet elektrisk køkken, fryse-
skabe, komfur, tallerkenvaskema-
skine . s. v. V ægten er fuldt besat 
90 tons. 

Den tredie vogn kaldes Dream 
Cloud og er en luksus sovevogn. 
Konstruktionen af denne vogn har 
givet 50 % mere gulvareal i ku-
peerne om dagen end i de tidli-
gere kendte sovevognstyper. Der 
er 20 sengepladser og 24 sæder i 
Astra domen. I midten .findes 3 
sovekupeer med hver 2 senge, for-
rest 2 luksussaloner med 2 senge 
og bagest 8 små kupeer med en 
enkelt seng. Alle senge er anbragt 
i togets længderetning, således at 
man ikke falder ud af køjen ved 
hurtige opbremsninger. De tre so-
verum er anbragt i den underste 
midterste del af vognen. Om da-
gen er den ene seng slået op til 

· en sofa og den anden slået ind i 
væggen. Endvidere er der et bord 
og en lænestol. Som synlig hjælp 
til at finde den rette dør til sit 
soveværelse er dørene malet .i 
hver sin farve. Den forreste del 
indeholder de 2 luksussaloner, 
hver med 2 lænestole, toiletbord 
og 2 senge, hvoraf den underste 
slås op til sofa. Hver salon har 
eget garderobeskab m. vægspejl, 
toilet og vaskerum m. koldt og 
varmt vand. I vognens bageste en-

I året 1941 lod Santa Fe-banen bygge det første 
diesel-elektriske godstog i USA på 6400 hk. Bal-
timore & Ohio-jernbanen lod i 1942 bygge et til-
svarende. Hvert lokomotiv bestod af 4 enheder, 
hver med to stk. 2-akslede bogier. Det havde en 
totallængde på 69,S m og en max.-hastighed af 
112 km/lim. Med et prøvetog mellem Chicago og 
Twin Oalces, en strækning på 1486 km, trak dette 
tog 6300 t og foretog kun 5 standsninger for per-

sonaleafløsning 

Den forre s te vogn »Star•Dust« med d e behage-
lige lænestole. I baggrunde n ses trappe n op til 

»Astra Domen« 

de findes de 8 små kupeer til en-
keltsovende. Alle senge er her 
konstrueret således at de ingen 
hjælp kræver fra tjeneren, men 
hives opredte ud af vægegn. Sky-
dedøre giver adgang til rummene. 

Den sidste vogn kaldes Moon 
Glow og det ligger egentlig i nav-
net, hvad den bruges til. Mere end 
halvdelen af de 68 lænestole i 
denne vogn er bevægelige, hvor-
ved der gives de rejsende større 
frihed til at samle sig i grupper. 
Herved opnås en hjemme- eller 
klublignende atmosfære. 24 læne-
stole er anbragt i Astra domen . 

Der er indbyggede reoler til ma-
gasiner og bøger, skrivepulte i 
hyggelige diskrete hjørner og tele-
fon, hvorfra man kan ringe på det 
permanente net. Den bageste run-
de observationsende giver et 
pragtfuldt udsyn over det hastigt 
skiftende landskab gennem store 
brede vinduer. Baren er installe-
ret i den laveste del under Astra 
domen, og den er kombineret med 
2 cocktailrum, hvor der kan sidde 
10 personer. I indhold og udstyr 
ligner den meget sine tilsvarende 
brødre i New Yorks luksusrestau-
ranter. Går man fremad og nogle 
få trin op, kommer vi til vognens 
forreste salon, hvor der er faste 
lænestole beklædt med nylon. 

Og så ville man jo nok til sidst 
høre lidt om, hvad det koster at 
køre med et sådant tog. At det 
ikke er billigt, siger sig selv, ved 
at fortælle at en tur i den forreste 
og billigste vogn fra Chicago til 
San Francisco koster 250 kroner, 
vil jeg overlade det til læseren selv 
at finde ud af prislaget i de øv-
rige vogne. Men husk så også at 
tage i betragtning, at priserne på 
en færdig vogn ligger mellem 
500-750.000 kroner, og hvad loko-
motivet koster i anskaffelsespris, 
har jeg efter dette slet ikke tur-
det efterforske. J. R. 
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Træk af motortrafikkens udvikling ved de danske jernbaner. - 4. I de forrige artikler havde indsneget sig et par 
trykfejl. I teksten til fig. side 101, spa/te I. 
skulle stå 1927 i stedet for 1917. Samme tekst 
skulle endvidere have været byttet om med 
/eks en til fig. side 87, spa/te 1. af civilingeniør W. Bay 

Kolding Sydbaner, KS, M3, 1931 

15. B. og W.-/okomotiverne og 
motorvognene. 

I 1930 leverede B og W 2 stk. 200 
hk diesel-elektriske 1-Bo-l lokomo-
tiver Ml og 2 til København-Slan-
gerup Bn. Vognkassen var bygget 
af Scandia, De har kun eet fører-
rum, som er anbragt nærved mid-
ten af lokomotivet og rager op over 
motorhuset med udsyn i begge ret-
ninger. Lokomotivet vejer ca. 38 t. 

I årene 1931-33 leveredes ialt 
5 stk. B og W-lokomotiver til pri-
vatbanerne, nemlig i 1931 Kalve-
havebanens Ml paa 250 hk og 27 
t og Kolding Sydbaners M3 paa 
300 hk og 38 tog i 1933 Hornbæk-
banens M2 paa 300 hk og 48 t (bo-
gielokomotiv 3-Bo') og endelig 
Slangerupbanens M3 og 4 paa 300 
htk og 49 t. 

I 1934 leverede B og W diesel-
motoren til en 250 hk motorvogn, 
som Scandia byggede til Skive-
Vestsalling ]b. 

I 1932 leverede Odense 13 stk. 
dieselelektriske bogiemotorvogne, 8 
til Sydfynske Jb., 2 til Nordvest-
fynske Jb. og 3 til Vemb-Lemvig-
Thyborøn Jb. Disse var indrettede 
som almindelige bogiepersonvogne, 
men mellem bogierne var der ind-
skudt en 2 akslet maskinbogie. På 
denne var - under vogngulvet -
den 8-cylindrede B og W-motor 
med generator og de 2 banemoto-
rer anbragt. Motoren ydede 350 hk 
ved 1000 omdr/min. Vognen veje-
de 55 t . 

Rent mekanisk svarede dette ar-
rangement nøje til en i 1930 af 
Odense bygget diesel-mekanisk 
motorvogn til Odense-Kertemin-
de-Martofte Jb. M2. Denne var 
dog mindre med en 200 hk MAN-
motor og vejede 40,5 t. Gearet var 
et svejtsisk SLM (Winterthur-) -
gear. 
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---Danske Statsbaner, Litra Mo 288. Foto DSB 

I 1935 afleverede Scandia til 
Statsb.anerne 2 stk. diesel-elektri-
ske MG-vogne 211 og 212 (nu 551 
og 552) med hver 2 sk. 250 hk B 
og W-motorer. Den elektriske ud-
rustning var fra Thrige. Vognene 
var - bortset fra maskinaggrega-
tet - ganske som 10 stk. samtidigt 
leverede M0-vogne med Frichs-
motorer. B og W-motorerne, som 
var 2-takts og løb 1200 omdr/min., 
viste sig imidlertid ikke driftsikre 
nok, hvorfor vognene under kri-
gen blev forsynet med nye maskin-
bogier med dieselmotorer og gene-
ratorer fra Frichs. 

16. Frichs diesel-elektriske loko-
motiver siden 1929. 

Lokomotiver af samme type som 
de under 9 nævnte leveredes i de 
følgende år til følgende privatba-
ner: 1928 Skive-Vestsalling M5, 
1931 Ringkøbing-Ørnhøj-Hol-
stebro Jb. M3 og M.ariager-Faa-
rup-Viborg Jb . M4. Det sidste 

Danske Statsbaners 
litra Mx 132, 1932 

var dog et bogielokomotiv med de 
2 banemotorer i den ene bogie 
(hjulsætning 2-B0'). 

I 1932 afleveredes 2 stk. 900 hk 
2-D0-2' lokomotiver litra Mx nr. 
131 og 132 til Statsbanerne. 

Samme år fik Hjørring priva.tba-
ner 2 stk. 300 hk lokomotiver og 
Hillerød-Frederiksværk Jb. et 375 
hk lokomotiv. Mens de førstnævn-
te ligesom Mx var rammebygge-
de og helt udført af Frichs, blev 
Hillerød-lokomotivet bygget som 
et bogielokomotiv (3-B0') af Scan-
dia. 

Endelig leveredes i slutningen af 
1932 og begyndelsen a-f 1933 2 stk. 
375 hk og 1 stk. 205 hk lokomotiv 
til Holbæk Privatbaner, 1 stk. 375 
hk til Troldhede-Kolding-Vejen 
Jb. og 3 stk. 375 hk til Horsens-
Juelsminde Jb . 

Mens Statsbanerne ikke havde 
særligt held med deres lokomoti-
ver, opnaaede de mindre privatba-
nelokomotiver stor popularitet, og 

r.,,. ll,6 11.• IJ.• "• /Jo l.f• f1.f 11,.f 
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Skagensbanen SB M4, 1935 

der er da også i årenes løb leve-
ret ialt 22 af disse rammebyggede 
lokomotiver i størrelse op til 500 
hk. 
17. Erichs diesel-elektriske vogne 

siden 1928. 
Som følge af de i afsnit 12 om-

talte ulemper ved de hurtigtgåen-
de motorer med trykforstøvning 
oik Statsbanerne over til at bestille 4 nye motorvogne litra MQ 207-
210 (nu 521-524) med langsomt-
gående, kompressorløse diesel-mo-
torer. Disse vogne byggedes helt 
af Frichs, idet dog Scandia levere-
de det indvendige udstyr. Vognen 
har en 3-akslet maskinbogie med 
motoren stående højt på bogien og 
en 3-akslet motorbogie med 2 ba-
nemotorer. Den 6-cylindrede die-
selmotor yder 250 hk ved 700 om-
dr/min. Vognens maksimale ha-
stighed er 100 km/time. MQ-vog-
nene vejer 55,6 t. 

I 1932 afleveredes 6 lignende mo-
torvogne til forskellige privatbaner. 

I 1934 fik Statsbanerne 10 stk. 
500 hk diesel-elektriske motorvog-
ne litra Mp nr. 251 - 260 (nu 540 
-549). Disse var i mange hense-
ender et væsentligt fremskridt . De 
2 dieselmotorer var anbragt side 
om side højt oppe på maskinbo-
gien, og de havde et omdrejnings-
tal på 1000. Man havde herved 
valgt en mellemvej mellem de hur-
tigtgående, ikke driftsikre motorer , 
og de langsomtgående, men for 
tunge motorer. Vognenes maksi -
male fart var sat op til 120 km/ti -
me, endnu en betydningsfuld for -
øgelse. De vejer 54,6 t. 

De 10 MP-vogne - ofte kaldet 
/yntogsforløberne - afgav udmær-
ket prøvemateriale for de første 
lyntog, de fire trevognstog litra Ms 
AA-Ms, isom afleveredes i 1935 og 
sattes i drift samtidigt med lille-
bæltsbroen. 

r.,. ,q1 1111 ,.,, 
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Danske Statsbaners litra Mq 521-524, 1932 

Da imidlertid disse lyntog og de 
senere fremkomne Mo-vogne og 
4-vogns-lyntog er saa velkendte, vil 
vi ikke ofre dem nøjere omtale her. 
Blot vil vi gøre opmærksom på, at 
alle lyntogene, de 10 MP-vogne og 
de 10 første Mo-vogne er udført 
med vognkasser helt fra Scandia, 
bogier og kraftaggregater fra Frich 
mens de resterende 37 Mo-vogne 
er bygget helt af Frichs, dog med 
indvendigt udstyr fra Scandia. 

Endelig blev i 1942 det diesel-
elektriske motorvognsaggregat li-
tra Mk-Fk nr. 675-676 afleveret. 
Denne 2-vogns-type, som siden kri-
gen har kørt på strækningen Ny-
borg-Aalborg, har ialt 1000 hk, 
hvilket er ligeså meget som lynto-
gene, men den kan trække op til 
6 store bogievogne, således at to-
get kan have ialt 578 siddepladser 
imod 4-vognstogets 222. Statsbaner 
ne har for tiden yderligere 4 a,f 
disse aggregater i ordre hos Frichs-
Scandia. 

Mens Statsbanerne fra 1932 helt 

gik over til motorvogne, og slet 
ikke har fået diesellokomotiver si-
den hen, har privatbanerne ikke 
anskaffet mange motorvogne. 

Kun Bornholms smalsporede pri-
vatbaner har fået ialt 5 motorvog-
ne, hvoraf 2 dog købtes fra de i 
1939 nedlagte Haderslev Amtsba-
ner. Endelig har Mariager-Faarup 
- Viborg Jb . i 1935 fået en 290 hk 
'lokovogn', det er en ca. 13 m lang 
bogievogn med et stort bagagerum 
og en passagerafdeling til kun 20 
rejsende. Dieselmotoren er anbragt 
oppe i vognkassen . 

18. Skinnebusser. 
Under sidste verdenskrig anskaf-

fede nogle faa privatbaner ialt 6 
meget smaa motorkøretøjer, i vir-
keligheden vejbusser, som blev æn-
dret til jernbanedrift. Disse »skin-
nebusser« med kun 37 siddeplad-
ser havde en let bogie under mo-
torenden og en enkelt drivaksel 
bagest. De fleste af dem er efter 
krigen ændret til landevejsbrug. 

De efter svensk mønster byg-
gede, nu så talrige bogie-skinne-
busser er så godt kendte, at de 
pe behøver nærmere omtale. Dog 
skal her nævnes, at de 10 første 
leveredes med svensk Scania-Va-

Danske Statsbaners litra MK-FK 675-676 
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Med vinterkøreplanens ikrafttræden 
d. 2. oktober genindførtes spisevogne 
i nogle af de indenlandske daghurtig-
tog. Der er 4 daglige løb mellem Ny-
borg og Aalborg, nemlig i tog 23 (Ng 
afg. 11 ,36 - Ab. ank. 17,05), i tog 
25 (Ng afg. 12,26 Ab ank. 18,40), i tog 
58 (Ab afg. 8,45 Ng ank. 14,46) og i 
tog 60 (Ab afg. 10,00 Ng ank. 15,44) . 

Vognene, der skal køre i disse løb, 
er ikke nye vogne, det er nemlig de 
samme, der før krigen kørte her i lan-
det. Ifølge overenskomst har Det in-
ternationale Sovevognsselskab (W a-
gons-Lits) driften af sove- og spise-
vogne, herunder restaurationen i lyn-
togene, h er til lands, og skal altså og-
så sørge for de nye spisevognsløb. 

Det drejer sig om de 4 vogne nr. 
1975- 77 og nr. 2138. De har siden 
krigen stået ubenyttet hen, men er 
sluppet fra besættelsen uden men. Vog-
nene er bygget omkring 1910 og har 
det for den tids vogne karakteristiske 
udseende. Det er trævogne med teak-
træsbeklædning, der er udført med en 
mængde lister og forsænkede afrunde-
de felter, og de udmærker sig ved ikke 
at være så forfærdelig lange, 20,32 m 
over pufferne . 

Diesel-skinnebus til privatbanerne 

bis dieselmotorer, mens de øvrige, 
hidtil 39 leverede alle har Frichs 
dieselmotorer. Alle vognene er 
bygget af Scandia. 

19. Gasdriften. 
Da al brug af benzin under kri-

gen stoppedes, gik man i vid ud-
strækning over til at anvende træ-
generatorgas på de mindre motor-
vogne. Enkelte store lokomotiver 
(Næstved-Præstø-Mern nr. 6 og 
Mariager-Faarup-Viborg M4) 
fik også store generatoranlæg. Og-
så den frederikshavnske naturgas 
har været anvendt dels af Stats-
banerne i nogle MF-vogne, dels af 
Aalborg Privatbaner i et stort die-
sel-elektrisk lokomotiv. Her stod 
der gasflasker udvendigt langs hele 
den ene side af lokomotivet, som 
lignede et helt orgel! Og dog kun-
ne det kun køre ca. 20 km på een 
fyldning. W'. Bay. 
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DATA: Længde over puffer: 20,32 m. 
Længde over vognkasse: 19,08 m. 
Længde af endeperron: 0,85 m. 
Afstand mellem drejetappe: 14,00 m. 
Bogiers akselafstand: 2.50 m. SP SEV 
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Som det fremgår af tegningen, er de 
indrettet med et beskedent køkken, en 
anretning samt en spisesalon med 40 
pladser. Bemærk at de to endeperro-
ner ikke er ens. Vognene er udrustet 
med 2,5 m stålbogier af samme type 
som »Berlinertruck« (se artiklen om 
DSB's bogietyper i nr. 5) og har des-
uden under vognen dynamo og akku-
mulatorkasse, samt bremseudrustning, 
som består ·af ·både vakuum- og tryk-
luftbremse, hvoraf førstnævnte dog vil 
blive fjernet i den nærmeste tid . 

Påskriften, der er ens på begge si-
der, består af : øverst ordene: Det in-
ternationale Sovevogns- og de store eu-
ropæiske Eksprestogs Selskab, under 
vinduerne i midten: selska•bets våben, 
og ved enderne ordene: Dining-Ca.r til 
venstre og Spisevogn til højre, nederst 
ved begge ender: vognens nummer ef-
terfulgt af et D. Nævnte påskrift er 
dannet af messingbogstaver. På van-
gen, der er synlig, forskellig mindre 
påskrift. 

Det var hensigten med denne arti-
kel, dels at bringe nyt om spisevogne 
i almindelighed, dels at skaffe materiale 
til modelbygning. De tegninger, vi 
bringer, er de eneste, der findes af 
vognen, men de lader desværre lidt 

tilbage at ønske hvad angår detailler 
og a jour-føring. De skal derfor be· 
tragtes som et grundlag, men absolut 
et pålideligt grundlag, for nøjere stu-
dier, hvortil også de viste fotografier 
skulle tjene. 

Spisevognene sættes nu i løb Aal-
borg- Nyborg- Aalborg, som nævnt i 
indledningen. Denne rute har vognene 
ikke altid fulgt, og for at klarlægge de 
indenlandske spisevognes løb, har vi 
gransket i gamle køreplaner og ved 
dens hjælp skaffet følgende ·hi toriske 
oversigt : 

I Danmark indførtes spisevogne først 
efter I. verdenskrig, nærmere bestemt 

~--

•8 t 

1 



ræden 
:vogne 
1urtig-
n Ny-
3 {Ng 
i tog 

, i tog 
) og i 
15,44) . 
:e løb, 
lig de 
i lan-

iet in-
(W a-
spise-
i lyn-
så og-
øb. 
11e nr. 

siden 
1en er 
. Vog-
>g har 
istiske 

teak-
ted en 
runde-
d ikke 
),32 m 

7 

n LJ 
e 

,vrige, 
Frichs 
1e er 

:r kri-
d ud-

DATA: Længde over puffer: 20,32 m. 
Længde over vognkasse: 19,08 m. 
Længde af endeperron: 0,85 m. 
Afstand mellem drejetappe: 14,00 m. 
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Som det fremgår af tegningen, er de 
indrettet med et beskedent køkken, en 
anretning samt en spisesalon med 40 
pladser. Bemærk at de to endeperro-
ner ikke er ens. Vognene er udrustet 
med 2,5 m stålbogier af samme 'type 
som »Berlinertruck« (se artiklen om 
DSB's bogietyper i nr. 5) og har des-
uden under vognen dynamo og akku-
mulaiorkasse, samt bremseudrustning, 
som består ·af både vakuum- og tryk-
luftbremse, hvoraf førstnævnte dog vil 
blive fjernet i den nærmeste tid. 

Påskriften, der er ens på begge si-
der, består af: øverst ordene: Det in-
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Bredde over vognkasse: 2,77 m. 
Bredde over tagrytter : 1,51 m. 
Total højde: 4,03 m. 
Højde til tagliste: 3,20 m. 
Vægt ca.: 45,6 t. 
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HO - 16,5 mm 
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Foto DSB 

rende tog 70) . Yderligere udvidelse 
skete 15. maj 1931 med et løb Frede-
ricia-Randers i tog 947 (nuv. 23) og 
omvendt i tog 940 {nuv. 58) . 
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Bredde over vognkasse: 2,77 m. 
Bredde over tagrytter: 1,51 m. 
Total højde: 4,03 m. 
Højde til tagliste: 3,20 m. 
V ægt ca.: 45,6 t. 
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Foto DSB 

HO. 18,5 mm 
Målestok 1/87 

Tegning venligst 
udlånt af 

Det internationale 
Sovevognsselskab 

Spisevogn 
nr. 1977 D 

Foto DSB 

fra l. oktober 1923 med et dagligt løb 
Tinglev-Aalborg-Tinglev i daghur• 
tigtoget. Da den sønderjydske stræk-
ning ikke viste sig rentabel, omlagdes 
løbet fra 1. oktober 1925 til Esbjerg-
Fredericia-Aalborg og omvendt i to-
gene 1017/949 hhv. 942/1036 (daghur-
tigtogene). 

Den 2. oktober 1927 udvidedes dette 
løb til at omfatte strækningen Struer 
- Esbjerg-Fredericia-Aalborg og om-
vendt i de samme tog som ovenfor, og 
fra 15. maj 1930 suppleredes de med 
turene Fredericia-Randers i tog 963 
(svarende til nuværende "tog 55) og 
Randers-Fredericia i tog 954 (nuvæ-
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rende tog 70). Yderligere udvidelse 
skete 15. maj 1931 med et løb Frede-
ricia-Randers i tog 947 (nuv. 23) og 
omvendt i tog 940 (nuv. 58). 

Med udvidelsen af 15. maj så planen 
derefter ud som følger: 

Fa-Ab tog 927 (95) 
Fa- Ab tog 949 (25) 
Fa-Ra tog 963 (55) 
Fa-Es-Str tog 1036 

Ab-Fa tog 942 (60) 
Ab-Fa tog 954 (70) 
Ab-Skanderborg tog 970 (20) 
Str-Es-Fa tog 1017 

Sidstnævnte løb kørtes dog kun i fe-
rietiden 1. juli-20 aug. 

Vognen i tog 20 til Skanderborg luk-
kedes af hensyn til det sene tidspunkt, 
men kørte tom videre til Fredericia af 
hensyn til returløbet. 

A 
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Ovenstående betegnede den mest 
udvidede kørsel med spisevogn, der 
hidtil har fundet sted, men den fik en 
brat afslutning ved Lillebæltsbroens 
indvielse og lyntogenes indsættelse d. 
15. maj 1935. 

Da skar man kørslen ned til følgen-
de: 

Nyborg-Aarhus tog 55 
Padborg-Aalborg tog 949-25 

Aarhus-Nyborg tog 50 
Aalborg-Padborg tog 60 - 942 

For første gang fik man herved spi-
sevogn over Fyn og for anden gang 
spisevogn på den sønderjydske hoved-
bane. Sidstnævnte viste sig heller ikke 
denne gang at svare til forventninger-
ne, og blev fra 15. maj 1936 omlagt 
til strækningen Nyborg-Fredericia. 
Ved provinslyntogenes tilkomst d. 22. 
maj 1937 blev bl. a. tog 55 afkortet 
til Odense og spisevognsløbene i tog 
55/50 slettet. 

Den 27. september samme år indvie-
dse Storstrømsbroen, og fra den dato 
fik for første gang Gedserekspressen 
spisevogn. Man havde da fra denne 
dato til d. 20. sept. 1939, da alle spise-
og sovevogne blev inddraget, neden-
stående løb: 
Kh-Gedser tog 121 Ge-Kh tog 132 
Ng-Ab tog 25 Ab-Ng tog 60 

Det var som tidligere nævnt vogne 
af den ovc:1for beskrevne type, der 
anvendtes, dog med den undtagelse, 
at Gedserckspressens vogn en del af 
tiden var en større og nyere vogn, nr. 
4071, en tidligere sovevogn, der var 
ombygget. 

Efter krigen, da Nordekspressen be-
gyndte at køre d. 7. oktober 1946, 
sattes spisevogne atter i drift i Dan-
mark, men kun til glæde for rejsende 
i de udenlandske forbindelser; først 
nu er vi atter tilbage i førkrigsforhold 
også hvad indenlandsk betjening an-
går. P.E. H. 
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Sporskiftelås til modeljernbaner 
For at sikre et sporskifte mod at æn-

dre sin stilling, når tog passerer imod 
det (utidig omlægning, f. eks. ved ry-
stelser), anvender man på de rigtige 
baner låsemekanismer af forskellig art 
ved alle betydende sporskifter, spe-
cielt skifter, der indgår i togveje . Fæl-
les for alle systemer er, at den tillig-
gende tunge er fastholdt i sin rette 
stilling. Når sporskiftet skal omlæg-
ges, skal låsen først åbnes, hvorefter 
de to med tværstangen forbundne tun-
ger kan rykkes over til den anden 
stilling, hvor ny aflåsning finder sted . 
Ved et ældre system er låsen gennem 
trådtræk i forbindelse med centralap-
paratets afhængigheder og betjenes 
herfra, medens omlægningen sker ved 
håndkraft på stedet. Et andet system 
betjener ved trådtrækket ,både frigørel-
se, omlægning og aflåsning på een 
gang (betjeningslås), og man har her 
forskellige anordninger til rådighed, 
hvis funktioner i korthed kan sammen-
fattes i tre tempi: 
1. Den fraliggende tunge bevæger sig 

et stykke indad mod den faste skin-
ne og åbner herved den tilliggen-
de tunges lås. 

2. De to tunger følges ad - men nu 
med tørre afstand mellem sig 
til den nye stilling. 

1. Den nu tilliggende tunge aflåses, 
medens den fraliggende bevæger 
sig yderligere bort fra den faste 
skinne. 

Hele funktionen udføres altså af 
trækstangens 'bevægelse fra den ene en-
destilling til den anden. Disse syste-
m er anvendes også, når sporskiftet be-
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tjene ad elektrisk vej. Indretningen 
tillader opskæring, d. v. s. kørsel i 
medgående retning i et forkert stillet 
sporskifte, uden at låsens ,dele beska-
diges, idet et hjulsæt, som passerer 
tungeroden, først vil presse den fralig-
gende tunge udefter. Derved påbegyn-

... --
l 

des oplåsningen af den tilliggende tun-
egs lås, så omlægningen kan viderefø-
res. Men ved opskæring aflåses spor-
skiftet ikke i den nye stilling, træk-
stangen ,bevæges ikke til sin endestil-
ling, og kontrolstrømmen, som angiver 
sporskiftets endestilling, forbliver af-
brudt, hvorved betjeningspersonalets 
opmærksomhed henledes på kalamite-
ten. 

Nu er en sådan låseanor,dning ikke 
nødvendig ved modelsporskifter, hvor 
der ikke står værdier og menneskeliv 
på spil; men for ·den, der agter at 
bygge et modelanlæg og udstyre det 

Sporskiftet 
i de to aflåste 

stillinger 

med alle sikringstekniske finesser, kan 
sporlåse nok have sin berettigelse; og 
i det følgende skal gives en beskri-
velse af indretning og bygning af en 
sådan sporlås, som er fremstillet i 4 
togvejssporskifter i en station til Aal-
borg Modeljernbaneklubs anlæg. 

Blandt de forskellige systemer af be-
tjeningslåse har jeg valgt hagelåsen, 
som sikkert er den, der lettest lader 
sig efterlave i model. Det er iøvrigt en 

meget almindelig lås, som kan ses på 
de fleste nye statsbanestationer her i 
landet. 

Selve sporskiftet bygges nøjagtigt 
som andre sporskifter, dog kan fjed-
rende tunger ikke tilrådes. I stedet har 
jeg loddet en plade med et hul i un-
der tungeroden og gennem hullet fæst-
net den med en skrue i den underlig-
gende svelle, så den er •bevægelig, men 
dog sikker mod at vælte og mod at 
rykkes frem, hvad en løsnet laskefor-
bindelse er tilbøjelig til at tillade 

På hver tunge er fastloddet en ha-
gestol, hvortil hagen ved en nitte er 
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Da der i den senere tid har været indsendt en 
mængde forespørgsler af såvel mere almindelig art 
som tekniske, har vi be.sluttet fra og med dette num-
mer at oprette en særlig spalte for b<?svarelser af de 
af læsernes breve, som vi skønner har almen inter-
esse for modeljembanebyggere. Indlæg til denne 
side sendes til modeljernbanens redaktion. 

Det er jo altid en opmuntring for redaktionen at se de 
mange breve og forespørgsler vi modtager fra vore læsere. 
Kontakten mellem læserne og bladet er jo absolut nød-
vendig for stadig at kunne udgive et godt og interessant 
blad for alle modejernbanebyggere og jernbaneinteresse-
rede. Vi har brug for Deres assistance og medarbejder-
skab. Lad os høre lidt om ·det, De arbejder med, og om de 
modeller, De har frembragt. 

Vi indleder med et brev fra Haderslev Model 
Jernbane Klub og forventer at ,.få mange indlæg 
den diskussion, hr. Skourup lægger op til. 

»Allerførst vil jeg herv,ed gerne have lov til på 
dette sted at takke de mænd, som har taget initia-
tivet til at modeljernbane-hobbyen har fået sit eget 
blad, som er et ganske enestående blad til den lave 
pris, hvilket selvfølgelig også kun er mulig, når 
medarbejderne udfører deres, arbejde for sagens 
skyld. 

Så er der en ting, som jeg kunne tænke mig at 
røre lidt ved; nemlig klubsystemet, som efter min 
ringe mening (jeg er jo ikke så gammel i tjenesten 
endnu) er lidt uheldig. 

Jeg har ikke noget imod, at Københavnsklubben 
anser sig for moder-klub for de øvrige klubber, men 

så burde der være lidt mere forbindelse mellem mo-
der og børn, og denne var jo nemmest at få sat i 
stand, når der var en forbindelse mellem klubberne. 
Det kunne gøres ved at danne en landssammenslut-
ning af samtlige klubber i Danmark, som blev ledet 
af en hovedbestyrelse i lighed med andre forenin-
ger, som har afdelinger rundt om i landet. 

Det kan godt være, at det er for tidligt at røre 
ved denne sag, men jeg synes nu, at vi, som er med-
lem af små og nye klubber ville stå stærkere, når vi 
vidste, at vi var sammensluttede med de ældre og 
større klubber, og efter hvad man ser i >)Modeljern-
banen«, dukker der jo stadigvæk nye klubber op, og 
disses antal skal nok blive væsentlig forøget i den 
nærmeste fremtid, da der er meget, der taler for, 
at interessen for modeljernbane-hobbyen er i stærk 
stigning her i Danmark. 

Disse få ord er skrevet for at få en ev;entuel drøf-
telse her i bladet i gang, idet jeg tror, at mange her 
i landet, ligesom jeg, kunne tænke sig denne tanke 
ført ud i livet, og helst inden for længe. 

Andr. Skourup, Haderslev. 

Da vi arbejdede med planerne om et modeljernbaneblad, 
var vort egentlige udgangspunkt dannelsen af en model-
jernbaneunfon, med et medlemsblad, der dog skulle være 
af en sådan art, ·at bladet kunne opnå en videre udbre-
delse såvel i Danmark som i udlandet. Dengang lykkedes 
det ikke at få dannet en union, men »Modeljernbanen« 
opstod som et officielt organ for danske modeljernbane-
klubber og danner som sådan et bindeled mellem klub-
berne. Flere af vore læsere har siden berørt spørgsmålet 
om dannelse af en modeljernbaneunion, og vi offentlig-
gør ,her et indlæg i denne sag, og hører derefter gerne læ-
sernes mening om dette spørgsmål. 

fastgjort, dog således, at den kan dreje 
sig. Dens bevægelse ind mod spor-
midte hindres af en nedbøjet kant på 
stolen, mens dens bevægelse i mod-
sat retning styres af en tap eller knast, 
som er fastloddet under den faste skin-
nes fod, og som •hagens ombøjede spids 
hviler imod under bevægelsen ind mod 
den faste skinne . Når tungen med ha-
gen under bevægelsen imod skinnen 
har nået sit leje, er hagen samtidig fri 
af knasten og drejer sig ved træk-
stangens videre bevægelse i indgreb 
omkring knasten. Tungen er nu fast-
låst. Ved trækstangens bevægelse i 
modsat retning drejer hagen sig fri af 
knasten, går :i anlæg mod stolens ned-
hængende kant og trækker tungen 
med væk fra den faste skinne. Ved 
den videre bevægelse i samme retning 
foregår de førnævnte bevægelser ved 
den anden tunge. Låsedelenes udform-
ning fremgår iøvrigt af hosstående 
skitse. 

cet kan flytte knasten i den rette stil-
ling i den tiltrukne hages greb. Det er 
en delikat operation, som det betaler 
sig at ofre en del omhu på. 

gen og motoren med rundt. Endvidere 
opnår man den fordel, at motoren bli-
ver ved med at løbe og ikke brænder 
af*), hvis skiftet under en omlægning 
skulle være blokeret af snavs el. an-
dre fremmedlegemer. Den skal nemlig 
standses af kontrolstrømløbet, som 
først sluttes, når tungerne er i ind-
greb i deres respektive stillinger. 

Justering af låsen foretages ved æn-
dring af knastens stilling; man under-
støtter den med en træpind af passen-
de tykkelse, opheder loddestedet med 
loddekolben, hvorpå man med en pin-

Trækstangen er naturligvis fremstil-
let af isolerende materiale. Hagernes 
lige arm forbindes med den ved et par 
små skruer, som skrues ned i materia-
let 

Sporskiftedrevet kan være et almin-
delig solenoidetræk, men da jeg me-
ner, at det med sin pludselige bevæ-
gelse er lovlig hårdt ved materialet, har 
jeg selv anvendt en almindelig billig 
Tekno-motor med permanent magnet; 
denne motor trækker gennem en pas-
sende udveksling en friktionsskive, 
hvorimod det led, der overfører bevæ-
gelsen til trækstangens forbindelse med 
drevet, presses af en fjeder af passen-
de styrke. Denne friktionskobling er 
nødvendig for at undgå at tungerne 
ved opskæring skal trække udvekslin-

KØBES Miirklinskinner, spor »00«, 
købes. - Palsdorf, Holmens Kanal 32, 

Telefon PAiæ 2334. 

Omstyring af motoren foregår selv-
følgelig ved tilførsel af + eller ...,... 
strøm, og i returstrømløbet fra den er 
indskudt de fornødne afhængigheder : 
spærre mod utidig omlægning, mens 
skiftet befares, samt »togvejsspærre«, 
så det ikke kan omlægges, når ,der er 
sat signal for en togvej, som vedrører 
dette skifte. Herluf Jensen. 

*) Motoren er beregnet til 6-8 volt, 
men da den normalt kun skal gå et 
øjeblik ad gangen, og der fordres rela-
tiv stor kraft, plejer jeg at anvende 
10- 12 volt. 

SÆLGES Nyt »H0« lokomotiv, DSB 
litra S, med omskifter og spænding 12-
24 volt, til salg. Pris 80 kr. -

Erik Lykke, Løkkegade 13, A·alborg. 
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Privatejede gods- og cisternevogne 
.ai;;. 

A/s Dansk Svovlsyre- 09 Superphosphatfabrik's krukkevogne 

En af de mest særprægede gods-
vognstyper er denne krukkevogn. 
Sådanne vogne findes i de fleste 
lande, og herhjemme repræsente-
res typen af 11 stk. Zs tilhørende 
A IS Dansk Svovlsyre- og Super-
phosfatfabrik. 

Vognene bruges til transport af 
syre og er almindelige åbne vogne 
med bremsehus, men uden side-
vægge, hvorpå stenkrukker med 
rumindhold 1000 l er stillet op. 

Der •findes 2 forskellige typer 
med 12 henholdsvis 10 krukker, og 
der har desuden eksisteret en ty-
pe med kun 8 krukker, som nu er 
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udrangeret. Den her afbildede 
vogn Zs 508053 er ganske som 
508052; de er byget 1939, d. v. s. 
de er ombygget hos Scandia til de-
res nuværende formål af åbne 15 t 
godsvogne tilhørende Stubbekø-
bing-Nykøbing-Nysted jernba-
ne (tidligere nr. 210 og 205). 

V ed ombygningen er sidevæg-
genes beklædning fjernet, men 
stolperne af T-jern bibeholdt (be-
mærk de forskellige afstande) , 
medens gavlene er forhøjet. På 
gulvet er lagt en blyplade dækket 
af en rist; på fotografiet ses den 
umbøjede kant af blypladen som 

---, 
Spor H O - 16,6 rn. Målestok 1: 87 . 

Tegning og foto venligst udlånt af vognens ejer. 

en hvid streg under listerne i ri-
sten. Krukkerne, der er af stentøj, 
står på risten og fastholdes forne-
den hver af 4 tildannede klodser 
og foroven af et system af 80 mm 
tykke planker mellem og udenfor 
krukkerne. Plankerne er anbragt i 
højde med listen i overkant af 
vognside«, og ligger i 2 lag med 
plankerne på tværs øverst. Aksel-
gaflerne er af den nye lukkede 
type. 

Vognene har skruebremse og 
trykluftledning. 

Bemalingen: sort for undervogn 
puffer, sider og skilte, grå for gav-
le og bremsehus, og hvid for al på-
skrift. Krukkerne er rødbrune som 
almindelige syltekrukker. 

Foruden disse vogne ejer fir-
maet 4 tankvogne litra ZE til 
transport af syre, samt en lukket 
vogn litra ZR til forskelligt gods. 
Alle vognene har hjemsted på 
Frederiksberg. 

Ti I læserne! 
December-numret af 
~Modeljernbanen~ 
udsendes som jule-
nummer på 24 sider 
og vil indeholde en 
mængde gode artik-
ler til at fordrive 
helligdagene med. 

Besfil det ; god tid hos Deres lorhandler og 
benyt det som gave fil venner og bekendte. 

Pris for julenumret kr. 2.25 · 
(Direkte abonnenter ingen ændring) 
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Sønderborg 
MODEL JERNBANE KLU B 

.. .. . . . . . . . ' 

Formentlig er SøMJK den først 
oprettede danske klub med lille 
sporvidde. Den er oprettet i 1946 
og fik i løbet af 1946-47 fat j et 
rum på Sønderborg Statsskole, 
4X4,5, hvor man opbyggede et an-
læg i H0, idet man hovedsagelig 
baserede sig på Marklin materiel, 
spor 00. På grund af det lille lo-
kale begrænsede man medlemstal-
let til 10. 

»Københavns H« med et tog, forspændt en Mårklin maskine, i midten et 
tog med et litra P, til højre et litra S og på drejeskiven et litra E 

Ved opbygningen af anlæget fik 
hvert medlem sit lille stykke at 
fuldføre. Klubben forsøgte først at 
benytte grus som ballast for skin-
nelegemet, men det viste ~ig uprak-
tisk i H0, hvorfor man gik over til 
at benytte trælister beklædt med 
sandpapir 2½ . Ovenpå sandpapiret 
klæbedes sveller udskåret af finer, 
hvilket så meget naturtro ud. På 
sporplanen og fotografierne får vi 
et lille indtryk af det smukke an-
læg. Sporplanen viser den endelige 
udformning, der indtil dato er halv 
færdig. Det er en typisk punkt til 
punkt konstruktion, og bag statio-
nen »København H« sluttes de 
punkterede spor i en ring udenfor 
lokalet. Det er en meget alminde-
lig metode, hvorved man undgår 
den megen rangering på en ende-
station. Det rullende materiel be-
står hovedsagelig af Marklin ma-
teriel, samt fire hjemmebyggede 
litra S, et litra P og et litra E og 
en del danske vogne. 

Klubben har fornylig vedtaget, 
udover H0 anlæget, også at bygge 
et »O« anlæg, men endnu har man 
ikke fundet lokale dertil. 

Formand siden oprettelsen har 
været hr . E. Jørgensen . 

Litra E maskinen på drejeskiven, bygget af lokomotivfyrbøder 
Christiansen fra Padborg ; bagved skimtes formandens P'er 
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ET JERNBANE-ARKIV jernbane-avis »Blokposten«, der »ud-
kom« 2 gange ugentlig ,i ,denne fem-
årige periode. »Avisen« er med sint 
2.300 sider, der er skrevet i håndetP 
en samlers referat og indtryk af en stor 
tid i de danske jernbaners levetid. 

Efter at der nu gennem »Modeljern-
banen« er skabt et samlingssted for 
danske jernbaneinteresserede, ville det 
sikkert være interessant at få belyst, på 
hvilke forskellige måder denne hobby 
dyrkes herhjemme. At modeljernbane-
byggeriet efterhånden har en del ud-
øvere også herhjemme, vidner »Model-
jernbanen« jo tydeligt om, og man har 
fra tid til anden hørt om mænd, der 
interesserede sig for jernbanekørepla-
ner og andre enkeltområder inden for 
jernbanens brogede ver,den. 

Jeg skal i det følgende i store linier 
fortælle om min -egen form for jern-
bane-entusiasme gennem en kort om-
tale af mit jernbane-arkiv i håb om 
derigennem at lokke andre - og må-
ske større - samlere af »jernbanestof« 
frem, idet jeg tror, at ·der findes ad-
skillige sådanne herhjemme, og for der-
igennem også på ·denne måde at kun-
ne udveksle erfaringer og måske brin-
ge vor kærlighed t,il jernbanens ver-
den ud til en større kreds. 

At det er svært at anlægge en sam-
ling af jernbanelitteratur, når hoved-
vægten vel at mærke ønskes lagt på 
danske jernbaneforhold, kender alle 
danske jernbaneinteresserede vist alt 
for godt, men netop den kendsgerning, 
at der ikke som f. eks. for filatelister 
findes »banede stier«, har gjort arbej-
det mere tillokkende for mig, og jeg 
valgte derfor den fremgangsmåde, da 
jeg i 1931 begyndte min samling, selv 
at indsamle stoffet som udklip af aviser 
og Blade af alle - store og små -
begivenheder ude og hjemme og der-
på systematisk at •behandle det i Scrap-
bøger og specialhæfter suppleret med 
de få bøger, der af og til dukkede op, 
samt ved imødekommenhed fra stats-
banernes side at erhverve en række 
værdifulde værker, der ellers ikke fin-
des i handelen (f. eks. Stats·banernes 
store jubilæumsbog »Danske Statsba-
ner 1847-1947«, Aarsberetninger, 
» Vingehjulet« fra dets første nummer 

i 1943, »Statsbanernes Tjenestemænd« 
m.m.) 

Resultatet af mere end 18 års sam-
lervirksomhed er da blevet et jernbane-
arkiv, der pr. 1. aug. 1949 bestod af 
35.947 sider - 15.055 illustrationer -
og 1.098 jernbanekort katalogiseret og 
ordnet i 15 kasetter, i scrapbøger og 
hæfter eller indbundet i papbind, så-
ledes at der er opnået en systematisk 
opdeling a1f dette meget forskelligar-
tede stof, der ville svare til et værk 
på 60 bind af 600 sider. 

I det følgende skal jeg kort søge at 
omtale min samlings vigtigste afdelin-
ger: 

I 12 store \Scrapbøger findes hoved-
stadspressens mere end 2400 artikler 
og notitser om jernbaneforhold fra 1. 
januar 1934, således at hele den begi-
ven•hedsrige per,iode, der kendetegnes 
af brO'byggeri, lyntog, S-tog og store 
nyanlæg er med. Et utal af »jernbane-
vittigheder« er strøet ud over disse 
scrapbøger og kommenterer på en mor-
som måde mange af .begivenhederne. 

2 særlige scrapbøger rummer de me-
re end 200 licitationer, der er offent-
liggjort i »Politiken« siden juli 1933. 

8 store bind omfatter \Samtlige dan-
ske køreplaner siden 15. maj 1931, og 
i tilknytning hertil er udarbejdet en 
del grafiske togplaner af de vigtigste 
strækninger. 

I arkivets udenlandske afdeling fin-
des eksemplarer af køreplaner fra Nor-
ge, Sverige, Tyskland, Belgien, Frank-
rig, Schweiz, England og Amerika. 

I 18 bind findes indklæbet i tusind-
vis af samlingens ca. 15.000 illustratio-
ner som supplementsstof til scrapbø-
ger eller som specialhæfter i anledning 
af de store broarbejder, til billeder af 
modelbaneanlæg eller til belysning af 
udenlandske ,baner. 

En særlig kort-afdeling omfatter en 
lang række danske og udenlandske spe-
ciel-jernbanekort (spændende lige fra 
Assens til Budapest). 

For årene 1933-37 findes en lille 

Den udenlandske afdeling omfatter 
- foruden de omtalte køreplaner - en 
række 'tyske, engelske og amerikanske 
bøger, tidsskrifter, f. eks. »Trains« (U. 
S.A.), »Railways,c (England), hæfter 
og artikler, der •belyser jernbanerne 
over hele jorden, ligesom alle danske 
av.isartikler fra 'hovedstadspressen fra 
1. jan. 1945 vedrørende udenlandske 
baner findes i en speciel scrapbog med 
særlige afsnit for de vigtigste lande. 
Som et lille kuriosum kan nævnes, at 
arkivet foruden en dansk omfatter en 
fransk og amerikansk børnebog om 
jernbaner. 

Endvidere kan nævnes, at arkivet 
også rummer en række udenlandske og 
danske jernhane-romaner, -noveller og 
Emil Bønnelyckes jernbanedigte. 

En særlig afdeling for modelbaner 
omfatter eksemplarer af engelske, ty-
ske, amerikanske og svenske model-
banetidsskrifter samt arbejdstegninger 
og diverse udklip fra pressen. 

Hele stoffet er katalogiseret i et ho-
vedkatalog, der giver en systematisk 
og indgående omtale af .de mere end 
600 katalognumre opdelt i de forskel-
lige afdelinger samt af 3 tal-oversig-
ter, der føres kronologisk, efterhån-
_den som ny tilgang og registrering her-
af finder sted, og som med et øjebliks 
varsel muliggør en fuldstændig opgø-
relse af hele samlingens omfang. Kata-
log og oversigter har til dato krævet 
ca. 400 sider. 

Hvor megen arbejdstid denne sam-
ling har krævet i de forløbne 18 år, er 
umuligt at sige, men så meget kan si-
ges, at forbruget af klister og papir har 
været enormt, hvilket måske også kan 
belyses af den omstændighed, at af ar-
kivets ca. 600 numre findes kun ca. 
50 egentlige bøger. Resten er udklip-
pet fra utallige kilder, indklæbet, sam-
let, hæftet eller indbundet. 

E. Wilhelmsen. 

I j!itte'Catu'l:. n'f t I 
helliget luftledning og dennes opsætning, og et andet sig-
nalsystemer. Endelig afsluttes bogen med vejledning ,i byg-
ning af lokomotiver og vogne. Da det selvfølgeligt er 
umuligt i en lille håndbog til fuldkommenhed at beskrive 
alle emnerne, vil bogen, suppleret op med de artikler, der 
har været og vil komme i Modeljernbanen, kunne blive til 
megen nytte. Den, der ikke har tid til at vente på, at 
alle emner bliver detailleret beskrevet i vort tidsskrift, 
eller på, at vi skal udsende den første modeljernbanebog 
på dansk, vil i bogen få en hurtig og klar oversigt over, 
hvad det hele egentlig drejer sig om. 

VI BYGGER EN MODELLJARNVAG, tilsendt af 
Lindqvists forlag, Stockholm. Pris 5 kr. Bogen er i øje-
blikket den eneste skandinaviske bog om modeljernba-
ner, og selv om den ikke kan måle sig med den engelske 
og amerikanske modeljernbanelitteratur, vil den dog være 
til stor hjælp for nybegyndere og de, der har vanskelig-
heder ved at læse ikke-skandinaviske sprog. Bogen er i 
håndbogsformat og indeholder 100 sider. Den spænder 
over områder som planlæggelse, standardmål, sporplaner, 
opbygning af banelegemet og landskabet, skinne- og spor-
skiftebygning, samt driftssystemer. Et specielt afsnit er 
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Bogen er godt illustreret - hovedsagelig med tegninger 
for HO - med mange gode fotografier, og for at den 
ikke skal virke for tør og kedelig, findes flere morsomme 
tegninger. 

Se iøvrigt annoncen på bagsiden. 



KLUBMEDDELELS E R 
DANSK MODEL JERNBANE KLUB, København 
Formand: Landsretssagfører T. Nellemann. 
Næstformand: Civiling. Poul E. Clausen, Gl. Strand 381, K. 
Sekretær: Fuldmægtig, cand. polit. P. Høeg Albrethsen, 

Hoffmeyersvej 2, København F. 
Kasserer: Civilingeniør P. E. Harby, Lindevænget 10, 

Ballerup. 
Klublokale: Nørrebro Station. Anlæg i »0«. 

Meddelelse nr. 28 
I meddelelse nr. 27 bebudedes en nyordning af klubbens 

faste møder for medlemmerne. Der indføres herefter indtil 
videre den ordning, at der hver måned vil være een fast 
klubaften den første mandag i måneden og een fast køreaften 
den tredie tirsdag i månden (de hidtidige mødeaftener den 
første tirsdag i måneden ophører hermed). På klubaftenerne 
vil der under mere selskabelige former blive lejlighed til 
drøftelse af fælles problemer, klubbens anliggender m.v. 
Køreaftenerne tænkes anvendt ti l kørsel (også prøvekørsel) 
på anlæget på Nørrebro station og medlemmerne opfordres 
indtrængende til at medbringe rullende materiel. Det er hen-
sigten i et vist omfang at etablere organiseret kørsel på an-
læget på disse aftener og evt. at give interesserede medlem-
mer instruktion i betjening af anlæget. De faste klub- og 
køreaftener bliver følgende: Klubaften i Tivoli Keglebanes 
selskabslokaler, Bernstorffsg. 7, mandagene den 7. november 
og 5. december kl. 20 og køreaften på Nørrebro station, tirs-
dagene den I 5. november og 20. december kl. 20. 

For at undgå at blive slettet af medlemslisten må medlem-
mer, der endnu ikke har betalt kontingent for året 1949-50 
snarest indbetale dette på klubbens girokonto 54578. Ifølge 
lovenes § 2 slettes medlemmer, der ikke har betalt kontin-
gent senest 8 måneder efter regnskabsårets begyndelse, af 
medlemslisten efter at være erindret om nærv. bestemmelse. 

T. Nellemann / P. Høeg Albrethsen 

VALBY MODEL JERNBANE KLUB 
Formand: Ole Jacobsen, Beatevej 30, Valby, tlf. Valby 6676. 
Klublokale: Blankavej 35, Valby. Anlæg i »H0«. 
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19,00. 
VANLØSE MODEL JERNBANE KLUB 
Formand: stud. jur. H. K. Mikkelsen, Borrebyvej 12, tele-

fon Damsø 812. 
Klublokale; Aadalsvej 50. Anlæg i »H0«, 2 skinne. 
Mødeaften: Fredag kl. 19,30. 

Klubben er nylig startet og har påbegyndt et anlæg i »H0« 
for 2-skinnedrift. Foreløbig er der ikke plads for flere med-
lemmer, men besøgende er velkomne. 
JYDSK MODEL JERNBANE KLUB, Aarhus 
Formand: Gartner M. W. Nielsen, Lyngsievej 41, Aabyhøj 
Næstfmd.: Maskinarb. J. Måberg, Chr. Wintersvej 49. 
Sekretær: Maskinarb. E . Andersen, Fiskegade 100, Aarhus. 
Klublokale: Aarhus banegård, opgang E5• Anlæg i »0«. 

Klubben har tur til Grenå en søndag i november, se nær-
mere på tavlen i lokalet. Vi beder medlemmerne om at indbe-
tale kontingentet så hurtigt som muligt på indbetalingskort. 

P. K. V. Mogens W. Nielsen 
AALBORG MODEL JERNBANE KLUB 
Formand: Ing. H. Gelsing, Samsøgade 353, Aalborg 
Næstform.: stud. jur. Hulegaard, Jernbanegade 4, Aalborg. 
Sekretær: Trafikassistent P. Madsen, Aalborg. 
Klublokale ved Ålborg lufthavn. Anlæg i »0«. 

Der arbejdes på anlæget tirsdag aften og lørdag eftermid-
dag. Mødetider på rutebilstationen ved lufthavnsbussen: tirs-
dag kl. 19,00 og lørdag kl. 15,00, ved lokalet 20 min. senere. 
ESBJERG MODEL JERN BANE KLUB 
Henv. til hr. maskinmester Frikke, Klarisværket, Esblerg. 
HADERSLEV MODEL JERNBANE KLUB »0«. 
Formand: Trafikass. Jens P. Kristensen, Ribevej 66. 
Sekretær: Stationsleder Andr. Skourup, Vestergade 31. 
Kasserer: Mejerist Henrich Krebs, Østergade 5. 
Klublokale: Skt. Severin Skolen. Anlæg i »0«. 
HJØRRING MODEL JERNBANE KLUB 
Formand: V. Binding, Østergade 7 a, Hjørring. 
Kasserer: Lokomotivfører S. Sørensen, Hyldtoftevej I, Hjør. 
Klublokale: Hjørring Station. Anlæg i »0«. 

»MODELJERNBANEN« 
MÅNEDLIGT TIDSKRIFT FOR JERNBANER 

OG MODELJERNBANER 
.s;:q;. 

Redaktion og eksoedition: Strandvej 4x, København Ø. 
Udgiver og I edaktør: Kaptajn J. Rosenfeldt. 

(ansv. overfor presseloven) 
Tekniske redaktører: Civiling. Poul E. Clausen og P. E. Har by. 

Maskinteknisk medarbejder: Civilingeniør W. Bay. 
Baneteknisk medarbejder: Civilingeniør A. Raabæk. 

Fotograf: Ole Borch. 
Henvendelse til redaktionen bedes venligst ske pr. brev. 

Redaktionen slutter den 15. i hver måned. 
Abonnementspris: Enkeltnummer kr. 1,25. Årsabonnement 

(12 numre) kr. 14,00. Medlemmer af DMJK, SøMJK, 
VMJK og JMJK, årsabonnement kr. 12,00. 

Udland: Kr. 15,00 årlig. 
Indbetaling på gironummer 74115. 

Annoncepriser: lfi side kr. 250, ½ side kr. 135, ¼ side 
kr. 75, 1/8 side kr. 40, 1/16 side kr. 25, 1/ 32 side kr. 15. 
Ved 6 indrykninger 5 0/o rabat, ved 12 indrykninger 10 0/o 
Eftertryk af indholdet er tilladt mod tydelig kildeangivelse. 
Forhandlere i udlandet: Tyskland: Fa. Werner Bottcher, 
21 b, Bergkamen, Westf. Frankrig: Documents et Collec-
tion d'Art, 61 r. de Vaut7irard, Paris. Loco-Revue, Mont-
chauvet, Seine-et-Oise. England: Percival Marchall & Co. 
Ltd. 23 Great Queen Street, London, W. C. 2. Sverige: 
Model-Craft, Skolgatan 5, Malmø. Wentzel's Appelbergs-
gatan 18, Stockholm. Norge: Modelbaneklubben, Postbox 
4024, Oslo. U. S. A.: Model-Craft, Ramsey, New Jersey. 
Spanien: Jose Luis de Andres Casado, Pza Marina Espanola 
4, Madrid. Italien: Linse Tosi, via S. Stefano 11, Bologna. 

Holland: H. de Herder, Geestersingel 20a, Alkmar. 

HORNE JUNIOR MODEL JERNBANE KLUB 
Formand: Svend Jørgensen, Mellemgade 8, Fåborg. 
Klublokale : Horne præstegård. Anlæg i »0«. 
Mødetid: Lørdag eftm. og søndag eftm. og aften. 

Flere medlemmer og besøgende er velkomne. 
HORNSLET MODEL JERNBANE KLUB 
Klub i »H0«, nærmere i december nr. 
KOLDING MODEL JERNBANE KLUB 
Formand: Legetøjshandler K. Moltrup, Brandorfsvej 17. 
Kasserer: Sadelmager E. C. Willum, Christoffer d. 2.s vej 48. 
Sekretær : Kontorass. Johs. Thomsen, Bakkevej 38. 
Klu blokale: Læssøgade 13, Kolding. 
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 20,00. 

Klu bbens anlæg vil blive bygget i spor »0« med luftled-
ning, dog også med mulighed for 3die skinne ved siden. 
SØNDERBORG MODEL JERNBANE KLUB 
Formand: Edwin Jørgensen. 
Sekretær: Tandtekniker A. Schmidt, Ringgade 83, Sdb. 

Telf. Sønderborg 1122. 
Mødeaften: I. og 3. mandag i hver måned kl. 20,00. 
Klublokale: Sønderborg Statsskole. 
KALUNDBORG MODEL JERNBANE KLUB 
Formand: C . 0. Petersen, Set. Jørgensbjerg 44st. 
Kasserer: H. E. Svendsen, Valdemarsgade 8. 
Klublokale: Loftetagen i depotbygningen, Klbrg. banegård. 
Anlæg: str. »0«. 
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19 og lørdag kl. 15. 
Dele til salg: Tagventiler - alle arter - støbt i bly 
10 øre pr. stk. P. K. V. 

C. 0. Petersen 
SLAGELSE MODEL JERNBANE KLUB 
Formand: Assistent P. E. Jensen. 
Næstformand: Møntør V. Schou. 
Sekretær: Bogholder H. Jørgensen, Herluf Trollesvej 57, 

Slagelse. Telefon Slagelse 1734. 
ODENSE MODEL JERN BANEKLU B 
Formand: Tegner Ric. Juul Jacobsen, Fyns Stiftstidende. 
Klubben er oprettet. Nærmere følger. 
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Modeljernbanebyggere! 
Då Ni reser ti/I Malmo bor Ni besoka oss. 

Vi har kanske den detalj som Ni saknar for 
Eder hobby. 

Allt for Jernviig - Båtar - Flyg m.m. 

Skolgatan 5 Malmø 

Spårvagslinje 3 från Centralstationen stannar vid 
Skolgatan 

Billige maskiner 
bygges let og billigt efter vore tegninger. 
Til at træde eller til motor: decupørsav, 
rundsav, båndsav, trædrejebænk - 2.50 kr. 
pr. tegn. Til motor: boremaskine 2.00 kr. -
metaldrejebænk 3.50 - koldsav (automatisk 
m etalsav) 2.50 kr. - Kombineret bånd- og 
skivepudser 2.50 kr. 
Til Danmark og Norge pr. Efterkrav. 

T RY FA BRØDREGADE 26 - RANDERS 

De bør have en af disse bøger 
- eller dem begge - i Deres bibliotek 

Ul BY66ER En mODELLJARnUA6 
al Sven Lingo 
Ve;ledning i bygning al modeliernbaner. 
Pris : 5,00 kr. Irit tilsendt. 

HOBBY BOKEU 1950 
af Lennart Sunds t rom 
Pris : 5,00 kr. uindb., 7,50 kr. indb. Irit tilsendt. 

De sender os beløbet, bedst ved indsættelse på vor 
girokonto 7 4115 med angivelse af , hvilken bog De 
ønsker, og postbudet bringer den da lige til Deres 
dør. Nemt og bekvemt. fflODELJERUBAnEn 

Strandvej 4 X, København Ø, 

EL-TOG 
Spor 00 

Serie 14 
NEON SØJLE 

Kr. 7,50 

Serie 11 
RUSTFRI STÅLSKINNER 

på plasticunderlag 
Kr. 1,20 - 3,00 

Serie 100 
TRANSFORMER 

50 V. A@ 
Volt 4 og 18 

1 0 -1 8 variabel 
• 24 choker 

Kr. 87,00 

POPULÆR MEKANII~ 
MAGASIN 

skrevet lor enhver 

Næste nummer, der udkommer den 15. november, 
indeholder bl. a.: 

Atomets uanede muligheder 

De første 1950-modeller 
Prøvestation for raketter 

I alsniftet BYG SELV er der arbejds-
anvisninger på : 

En spisestue 
En sjov modelflyver 
Keglespil 
Foto- laboratorium o. m. a. 

- der er noget for enhver hobby i -

POPULÆR 1'1EKANIIi. 
128 sider Kr. 2,50 

\VIIJKELHORN & CO . KettVN , 1 2281 
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