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MODEL OD HOBBY 
Isafjordsgade 16, København S. 
Telf. Sundby 8152 - Giro Nr. 73521 

BEMÆRK: 
Aaben hele Dagen - Fredag til Kl. 20 

English spoken - .Uan sprichl deulsch . 

Spor 0: 
til Vognbygning 

Vanl!er 155 ol! 185 mm .. ..... .. . .. . ...... . .. . ... . . 0,40 og 0,50 
Pufferplanke med Huller ..... .... . ... . .. .. .............. 0,25 

faste Kurvepuffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 0,85 
fjedrende Kurvepuffer . ... . . ...•..... 1, 75 

Cylinderpuffer .............. . 1,75 
Pladepuffer ..... ....• ....... . 2,25 

Samlet Understel med faste Puffer (QH) .. .. ......... .. . . 2,75 
(HD) . ........ •. • .•. .. . 3,00 

Kurvepuffer, i Messing, laste pr. Stk . . ...... . ... .. .... .. 0,20 
fjedrende - - ... . ....... ... .. .. . 0,75 

Cylinderpuffer fjedrende - - ............. . ..... 0,65 
Pladepuffer i fjedrende - - . . . . .. .. . . ..... . .. 0,90 
Komplet Understel med paamonterede Aksellejer Oll faste 

Puffer (Q H) . . ...... .. ....... . . . . .. . ..... . ... . . .. ... . 5,75 
Samme til HD .... . ............ . .. .... ............ . .. .. .. 6,00 
V og U-profiler i Messing 60 mm lanl!e .. .... . . ... .. ... . . . 0,15 
Kantlister, indv. Maal 3 mm. anvendes og1aa til Skydedøre . 0,15 
komplet Træmate rialesæt til Personvol!n litra AC som om-

t•lt i Modeljernbanen Nr. 5. 1950 ........ . .. . ....... .. 5,95 

NB. Husk den nye Adresse ISAFJORDSGADE 16, ved Linie 
4's Endestation paa Islands Brygee - 6 Min . fra Hovedbanen. 

DSB-Lokomotiv litra E. 

Spor HO: 
Lokomotiv litra E: 

Keddel med Ringe og Frontspids 1amt paamonteret 2 Dorne 
og 1korsten - alt i Messinl! .. .. .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 

ovennævnte i Løsdele pr. Sæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 
Førerhus med udakaarne Vinduer i Me111s io g ..... .. . .......... . . .. 5,50 
Lokomotivramme med Pufferplanke - Messing . . . . . • . . . • . . . . . . 8,00 
flere Løsdele til Litra E fremkommer 
Pufferplanke i Messing med Huller pr. Stk. .... .. .. ... .. . . . . . • . . . 0 ,20 
Vanger til Godsvogne . . . . . . . . . • . . . . . 0,20 

med Akselleje til PB. komplet Sæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85 
Træmateriale til aabne Godsvogne, riflede pr. 50 cm . . . . . • . . . . . 0 ,f O 
Træmateriale til Personvogn litra AC komplet pr. Sæt . . . . . 3,50 
Bunde til Godsvoene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 
Cisterne til Shell og Esso i Messinl! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Stiger i Messing, 95 mm lange pr. Stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,20 

ABONNEMENT OG LØSSALG AF ALVERDENS MODELBYGGERBLADE OG BØGER 
Kaia/og med Supplementer 40 Øre, sendes overall. 

5 TED ET, hvor alle Modelbyggere mødes og udveksler Erfaringer. 

AKTIE SE LS KAB E T 

DANSK SVOVLSYRE· OG SUPERPHOSPHAT· FABRIK 
NØRRESUNDBY FREDERICIA KA' UNDBORG KA STRUP 

* 

Besøg 

Politikens "Hobby" udstilling 
den 14.- 20. oktober i Politikens Hus 

"Modeljernbanen" foreviser sit 
demonstrationsanlæg. 
Anlæget er opbygf!ef med venlif! assistance 
af følgende firmaer · 

Snedkermester Eigil Georg Christensen, 
Strandvej 141, Hellerup - snedkerarbejde. 
Tekno. Renlemeslervej, Brh. - Modelbiler etc. 
Paul M. Preiser, Tyskland, Modelf1gurer. 

Tegn abonnement på 

,,Mode I i er n banen" 
kr. 15.00 årligt 

Indsæt beløbet på GIROKONTO 74115 
- og De får Skandinaviens eneste tidsskrift 
af denne ar/ levere/ lige ind g1mnem Deres 
brevkasse. 
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TIDSSKRIFT FOR JERNBANER OG MODELJERNBANER OKTOBER 1950 
NR , 10 2, ÅRGANG 

Nve vogne til DSB 
I martsnummeret er omtalt en 

se ri e på 8 AV-vogne, hvis levering 
da lige var begyndt. Disse vogne 
er forlængs t alle afl everet og efter-
fulgt af for det førs te en serie på li 
rene fællesklassevogne litra CC, for 
det andet af 6 lign end e vog ne med 
børnekupe litra CD og end elig af 
en ny type post- og rejsegodsvogne 
litra DC, hvis ydre ses på billedet 
her. 

CC-vognene har 9 fællesklasse-
kupeer og er meget lig deres for-
gængere fra 1939, litra CB, men er 
lidt le ttere - vognvægt 37 t mod 
CB's 40 t, hvilket motiverer det 
nye litra. De er udrustet med 
kursvognsuds tyr og ses da også 
ofte i de internation ale tog. Der er 
stærkere lamper overalt og derfor 
2 batterikasser. Vognenes numre 
er 1109- 14. 

CD-vognene ligner CC-vognene, 
men har 2 kupeer indrettet særligt 
for kvinder og små børn. 2 pladser 
i hver af de 2 børnekupeer er ind-
draget til et særligt toilet - dog 
med indgang fra sidegangen. 

I det ydre er der næsten ingen 
forskel, der er en ekstra ven lilator 
på taget, men vinduesinddelingen 
er ikke ændret. Af hensyn til 
varmtvandsforsyningen, der om 
sommeren sker ved elektrisk vand-
va rmer, har vognene 2 dynamoer 
- een ved hver bogie - og eks tra 
batterikasse. Vognene løber på 
Sjælland i tog 23/ 58 København-
Korsør og 235/250 København-
Kalundborg, i J yll and i tog 23/58 
Nyborg-Frederikshavn. Vognene 

LITRA DC 

overføres ikke på Storebælt, men 
er utvivlsomt en stor hjælp for rej-
sende med småbørn; hvis de over-
førtes ville de sandsynligvis kunne 
konkurrere med lyntogene om 
mødrenes gunst - og aflaste lyn-
togene for en ikke uvæsentlig del 
af de res nuværende publikum. 
' umrene er 1201- 06. 

I de lo nævnte vogntyper er der 
intet særligt nyt - lige undtaget 
børnetoilettet, men den tredie 
vogn type, DC-vognen er delvis en 
nykonslruktion. Vognene kal af-
løse de kombinerede post- og rej-
segodsvogne af litra DJ, hvoraf 
der er et billede på side 158, og 
nærmer sig også disse i indret-
ning, men adskiller sig fra dem 
på flere punkter: 

De er lige så lange som de øvri-
ge nye stålvogne 21,72 m, og stør-
s tedelen af udvid elsen falder på 
rejsegodsrummet, der da også har 
fået 2 døre i hver side; alle døre 
er indvendige skydedøre, såvel 
post- som rejsegodsafdeling har 
ovenlys. Vognene bliver bygget ef-
ter internationale forskrifter, selv 
om de ikke får RIC-mærke. 

Bogien er den sædvanlige 3,0 m 

stålbogie. Taravægten er 30700 
kg, Vv 40 t. 

Vognene skal i første række an-
vendes i de lange løb i ekspresto-
gene København- Frederikshavn, 
hvor de all erede har ind laget de-
res plads. Der skal komme ialt 12 
af dem med numrene 5139- 50. EL 
til svarende an tal gamle, 2-akslede 
postvogne litra DM, DP, DQ m. fl. 
er i den anl ed ning ved at blive ud-
rangeret. 

De næste vogne, der skal kom-
me, er en ny type pakvogn - s tål-
vogn naturligvis - og når de er 
kommet, er der ialt i år kommet 
38 store vogne, idet der foruden 
de her nævnte vogne er komm et 
de 6 AC-vogne, som omtalt i nr. 2. 
I bestilling er 2 fællesklassevogne 

til reservelyntog samt 3 sæt dob-
beltvogne AC-A V på fællesbogie til 
brug i den nye "Englænd eren", der 
skal køres med MK-FK fra som-
merkøreplanen. For et par måne-
der siden er der yderligere bestilt 
10 AC-vogne, 24 CC og 6 CD-vogne, 
og hermed er mulighed en for al 
køre i alt fald de bedste inden-
land ske hurtigtog udelukkend e med 
stålvogne vel så nogenlund e sikret. 



Udenlandske vogne de internationale sovevogne 

Blandt de efteflhånden mange 
fremmede vogne, der gæster Dan-
mark, indtager "Det internationale 
Sovevognsselskab"s store, blå vog-
ne vel nok førstepladsen med hen-
syn Lil størrelse og iøjnefaldende 
udseende. 

De fleste, der in leresserer sig for 
~ernbaner, kender disse velholdte 
vogne med den karakteristiske 
gule stribe under vinduerne. Den 
type, vi bringer tegning af her, er 
en I og II klasses-vogn, hvoraf en 
serie blev bygget 1939- 40 (serie 
3800). Disse vogne bruges bl. a. til 
sovevognsløbene København- Hoek 
van Holland, i Skandinavien Hol-
land-ekspressen, og Fredericia-
Wien; i afvigte sommer tillige i 
ovennævnte eksprestogs assistance-
log på strækningen yborg- Hoek, 
men før sommerkøreplanen 1949 
var de enerådende i international 
trafik, idet WL kun havde 3. klasse 
på de danske ruter København-
Ålbo rg og København- Esbjerg. 
Del var da også de danske repræ-
sentan ter på køreplanskonferencen 
i Krakow i 1948, der gennemtvang, 
at de internationale tog for fremti-
den også skulle føre 3. klasse ove-
vogn. Sovevogn med 1., 2. og 3. 
klasse løber nu på de to virkelig 
imponerende ruter Stockholm-
Købehavn- Rom og Stockholm-
København- Paris, hvor man er 
52 T. og 20 min. henholdsvis 38 T . 
og 30 min. undervejs, en præsta-
tion, der kræver, al alt er i orden 
inden man afgår, hvis man vil 
være sikker på al komme ordent-
ligt frem. 

Del er en af disse vogne, der ses 
på omstående fotografi, der er laget 
i København. Alle de oven for 
nævn te ruter skal efterhånd en føre 
all e 3 klasser. 

Vognene er indd elt i 11 kupeer, 
lo og lo adskilt ved "knække t" 
væg + tjenestekupe samt 2 toilet-
ter. 

I det ydre er der først læng-
den 23,452 m (afstand mellem bo-
giecenter 16,00 m); Statsbanerne 
har kun een vogn af den længde, 
nemlig salon 1 (kongevognen) og 
Frederiksværksbanen et par vogne 
af samme længde. Højden er også 
stor, 4,00 m (mod f. eks. de n ye 
s lålvoanes 3,921 m), men det er 
især det meget hvælvede tag, der 
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giver indtrykket af højde og fylde. 
Bredden er Lil gengæld ret beske-
den, 2,822 m (mod ovenfor nævn-
tes 2,925 m), men det internatio-
nale profil sammen med længden 
gør her sin indflydelse gælde nd e. 
Vægten er betydelig - op til 55 t. 

På tegning og fotoarafi er vist 
forskellige bogier: 

Bogien på tegningen hører til se-
rie 3800 og minder i princippet 
om den bogie, som bl. a . Statsba-
nerne nu bruger, på nye vogne. 
Bogien på fotografiet hører til de 
tidligere og sene re serier og min-
der om den almindelige lræbogie, 
men er ikke ganske lig, bl. a. er 

Størrelse 
¼s, 

Spor 0 . 

sva nehalsen e pli balancen højere. 
Begge bogier er af stål og har 2,50 
m's akselafstand. 

Vognen er naturligvis en stål-
vogn, og de fleste detaljer fremgår 
af tegningen. Her skal peges på 
enkelte ting. 

Taget er nittet, men på nogen 
afstand synes det ganske gla t, vin-
duerne r rund ede i alle 4 hj ørn er, 
vognsiden er ikke ført helt n ed, 
men har en fals langs underkanten. 
Und,ervognen bærer bl. a. dynamo, 
4 store akkumulatorkasser, appa-
ratkasse, trykluftbehold er og en 
meget stor bremsecylinder. På 
gavlene e foruden en slige, df' 
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Til del elektriske sy lem er ud-
valgt dele, der så vidt muligt fin-
des i handelen. Visse steder har vi 
do" for at holde udgifterne så 
langt nede som muligt benyttet os 
af gamle dele fra tyske flyvema-
skiner. 

Strømforsyningen er opbygget 
til -at kunne levere indtil 24 volls 
veksels trøm som kørestrøm og ind-
til 19 volts vexelstrøm til belys-
ning. Opbygningen er foretaget 
kompakt med samtlige tilhørende 
dele indbygget i en liIJe kasse, en 
kommandopost, og alle nødvendi-
ge betjeningshåndtag udenpå. Der 
er beregnet en senere overgang til 
kørestrøm med jævnstrøm. 

Betragter vi diagrammet, ser vi, 
at en transformator TR 1 leverer 
kørestrøm til de to adskilte sektio-
ner P 1 og P 2, der hver sva rer Lil 
ca. halvdelen af anlæget. Trans-
formatoren er yderst kraftig, idet 
den leverer om lrent 20 ampere ved 
24 v. 3 udtag med 24 v, 17 v og 10 
v er ført til en omskifter, der fører 
videre Lil reostaten R. Denne reo-
stat er af fabrik>at "Vitrohm" (10 
ohm, 50 wall) med et snekkelig-
nende træk langs modstandstrå-
den. Da de fleste af motorerne i 
lokomotiverne benytter omkring 
2,4 amp ved 24 volt, opnår vi med 
denne modstand, at det er muligt 
al regulere motorens hastighed fra 
0 til fuld omdrejning. For at an-
dre motorer med lavere spænding 
O" strømforbrug ogs§. kan udnytte 
modstanden i det meste af sin 
længde, er omskifteren indskudt. 

karakteristiske kasser, der rum-
mer kul til varmeovnen, og på dis-
se siddew blindkoblingen for det 
elek~riske varmekabel. 

Pufferne har ofte en mærkvær-
dig form, dog har de nye vogne 
næsten normale cylinderpuffer; 
pufferhovederne er i alle tilfælde 
meget s tore og kan lede. 

Maling og påsk>rift er et meget 
vigtigt kapitel af disse vognes 
fremtoning. Farverne er: tag gråt, 
sider og gavle blå, puffer, under-
vogn og bogicir sorte, og vognene 
er altid meget velholdte som tidli-
gere nævnt, så der er ikke så me-
get spillerum for farvevalg som 
ved de danske vogne. 

Påskriften er ret omfattende og 
består af: 

Øverst selskabets navn ( over 
vinduerne), under vinduerne: voi-
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Modeljernbanens demonstrationsanlæg 
Al'likel 2. 

D 

TIL SPORTAVLE . 

p l. P 2. Q-X •o• 
19 vY led-1 ning 

Sporskifte 
strøm 

16 V 

• 811.nksigmler 
• Signaler 19 V. 

• !le lysn.1.ng 

• 

tt~ 
~,. aut. 

lure-lit, sleeping-car, carozza con 
lelti eller hvad sovevogn nu hed-
der på de forskellige sprog; i den 
seneste tid er vogne -med "sove-
vogn" observeret. I de nederste 
hjørner står vo"nens nummer, 
men ikke nogen typebetegnelse el-
ler lign. I falsen langs underkan-
ten står forskellige oplysninger 
om vægt, bremse, el, varme m. m. 
samt RIC-skiltet; til venstre for 
delle mærke den banes navn, hvor 
vognen er hjemmehørende. 

Til påsk>riften hører vel også 
selskabets våbenskjold, der i bron-
cerelief sidder midt på vognen. 
Heller ikke stafferingen må glem-
mes; først og fremmest er der den 
brede gule streg på listen under 
vinduerne, under denne endnu en 
gul streg fra rammen om den ne-
denunder liggende del af vognsi-

• Køre a trøa • 

aut. 

o- 24 V 
Besettelses-

lamper 
aut 

den, der danner et stort felt; des-
uden er der en streg lige over vin-
duerne under påskriften og en lod-
ret streg langs kanten af vognsi-
den i hele højden. 

På tegningen er med punktering 
angivet, hvor ruteskiltet skal sid-
de, saml de små skilte med 1., 2. 
eller 3. vogn. 

Hovedtegningen er gengivet i 
1 :87 sv,arende Lil spor HO, an edens 
målene svarer Lil fransk spor 0, 
der er 1 :43,5, altså det dobbelte af 
I-IO. Differencen mellem 1 :45 og 
1 :43,5 er 3,3 %, der skal trækkes 
fra det franske mål; det -er alene 
på længderne 18 mm, altså ingen-
lunde en umærkelig forskel. 

Omstående delailtegning viser 
bogien i 1 :45. Man lægger bl. a. 
mærke til de dobbelle bremseklod-
ser. PEH. 

I 



Over reostaten er anbragt en kon-
trollampe, der ved tændt lampe 
og i slopslilling viser, at det på-
gældende område er besat. Begge 
køreslrømsledninger ledes over en 
vippeafbryder med tre stillinger 
Lil de automatiske sikringer. Med 
vippenøglen i venstre stilling vil 
strømforbrug og spænding for lok. 
i P 1 området vises og Lil høj re del 
amme for P. 2. Midlerstilingen er 

neutral for at spare lidt på instru-
menterne. 

Til belysning og sporskifter be-
nylles andre transformatorer. TR 
4 leverer 6 volt til alm. belysning 
i bygninger o. I. TR 2 leverer 
strøm til sporskifterne med tilhø-
rende kontrollamper, og TR 3 leve-
rer 19 volts belysningsstrøm for 
signaler, sportavler o. s. v. Ende-
lig leverer en lille motor med ecn 
omdrejning pr. minut den nødven-
dige blinkende strøm Lil anlægets 
vejoverskæringssignaler. 

"0,,-ledningen er fælles over hele 
anlæget. Alle udgående ledninger 
føres i flerkorede kiabler frem Lil 
hvert enkelt bord, hvor der på un-
dersiden er anbragt specielle til-
slutningslister. Forbindelsen sker 
ved mangebenede stik. Til sikring 
af god forbindelse mellem skinner 
indbyrdes og 3. skinne indbyrdes 
i bordsammenføjninger, er lednin-
ger fra hver skinne ført neden un-
der bordet og med et mangebenet 
stik forbundet med ledninger fra 
det andet bord. 

Sporskifterne drives af specielt 
Lil anlæget bygget motorer, be-

~-~· ---- ,,. 
1-1a.t1 pa aporp l&.De• 

laa\r• uaa,-,a"\4, •-a.lL•~i.., - d ,,, •. 
der "'"" at da• • ~ra"koa t.a.11:\aa 
::,:~e:,:";•~~:: ...... ~ - - ---- '0" 

'11.a.~r Ul 
daa 2'da• llu• O:UMI 
29 • •kllo-r. 

hd&lil.ln Ul .,.,. •• u,., . 

® 
r11d 1&.-pa, dar"tan 
at dea pap l<leada 
e• tu •a •r h eat. 

-.,1.1,a rtoatu1. der NtJ•••• &I" •P•• 
tlU\al og .bl# Cl"r apand!.4C pa clH 
trea 1.• ..tLa.aa,b•artU aporat ar UldatUle\ 

slående af lo stærke magneter, der 
trækker en metal tang. Ved en 
lille speciel afbrydermekanisme 
opnås de forbindelser, der er vist 
på tegningen. Da alle tilstødende 
sektorer er ca. 2 m lange, opnås, al 
alle tog standser automatisk, så-
fremt sporskiftet er galt indstillet. 
En kontakt på sporplanen slås 
over i den ønskede stilling og skif-
ter sporets stilling. Herved opnås, 
at opskæring af sporskifte umulig-
gøres. Den specielle anordning 
med kon lrollamperne på sporpla-
nen er yderst tilfredsLillende, og 
der spares ledninger ved ikke at 
benytte specielle tilbagemeldings-
ledninger. 

Anlægel er opdell i 29 slrømsek-
Lioner, der hver sælle under 
spænding ved en kontakt direkte 

anbragt på sportavlen. Samtidig 
lyser en hvid kontrollampe, og vi-
ser således, at denne sektion er 
under spænding. Sektionernes 2. 
-køreskinne er ført Lil røde lamper 
på sporplanen og viser besættelse 
af sektionen. 

Sporplanen er opbygget som en 
kasse med et skråt forparti, hvor-
på hele banelegemet skematisk er 
optegnet som en bred hvid streg. 
Di rekle i stregen er alle kontrol-
lamper anbragt og ligeledes fin-
des alle pændingskontakter an-
bragt i den. Sporskiftekontakterne 
findes umiddelbart under hvert 
sporskifte. Det er en meget kom-
pakt sammenbygning, og hele sy-
stemet letter i høj grad betjenin-
gen af anlæget. Alt er direkte an-
bragt, hvor man har brug for del, 
og kan således betjenes selv af 
ukyndige. I sporplanen er indbyg-
get en relæmekanisme, der giver 
helautomatisk kørsel af 3 tog over 
hele anlæget. Dette er indført af 
hensyn Lil udstillingen, og kræver 
ingen betjenina ved kontrolbordet. 
Allc udgående ledninger føres i 12 
- 14 korede kabler ud til hvert 
bord, hvor der er anbragt en sær-
lig Lilslulningsliste. 

Samtlige ledninger er af hensyn 
til det transportable meget hurtige 
al opsælle eller nedtage, ligesom 
de er anbragt solidt og godt. 

I næste artikel håber vi al kun-
ne brin o-e en opstilling over alle 
udgifterne m. v., ligesom vi håber 
at kunne nå at bringe flere detail-
ler fra anlæget. 

"En brummer" er del godt at 
have, når man bygger modelanlæg, 
en ten Lil trækkraften eller på an-

Små konstruktioner 
læget. Det nødvendige materiale 
består af et 4,5 volts lommelampe-
batteri, et gammelt ringeapparat, 
en 2,5 watts pære og lidt ledning 
og træ" samt to bananstik og bøs-
ninger, to krokodillenæb og en fat-
ning. Man laver en k,asse på llO X 
95 X 65 mm. Bunden og siderne 
limes sammen og låget skrues på, 
så det kan tages af for at skifte · Batteriet lægges ned i kassen og 

batteri. I den ene bredside bores 
tre huller, hvor de to stikbøsnin-
ger fastspændes, og i de tredie hul 
limes et stykke rødt cellofan for. 

ringeapparatet ned ovenpå. Begge 
spændes fast Lil kassen, efter at 
man har nappet vippearmen af 
helt inde ved spolen og ligeledes 

den a rm, som klokken sidder på. 
Fatningen gøres fast på den korte 
side, så den vender front mod del 
røde hul og pæren skrues i. Der-
efter forbindes det hele efter ske-
maet, og låget skrues fast. Et styk-
ke almindelio- lysledning påsættes 
bananstikkene i den ene ende og 
krokodillenæbene den anden. 
Ved at føre krokodillenæbene sam-
men kan man se 
brummeren virker. 

og høre, om 

,,Mo." 
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I d isse d age for 5 å r siden grund-
lagdes J ysk Mod el-Jernbane Klub i 
~rhus som den før ste ud en for 
Dansk Mod el-Jernbane Klub . Efter 
e t r et begivenh edsløst å,r fik m an 
genn em stor velvilje fr a Statsba-
nerne lov a t lån e e t 26 m lang t 
lofllok ale p å Århus H. Ved en m å-
neds intenst a rbejd e lykk edes de t 
a t fas tlægge en sporplan for e t 
s tort anlæg, en pl an som man i d e 
forl øbn e 4 å r h ar fulg t nøje, og 
som nu er ført næs ten h elt igen-
n em. Kun den store sæksta tion 
Nykøbing er endnu ikke fuldt ud-
bygge t, så tegninger og b eskri velse 
skal tages m ed et vist forbehold. 

E ft er de noge t uheldige erfarin-
ge r med DMJK's anl æg på Nørre-
bro Sta tion , hvor de alt for kn ebn e 
pl adsforh old i virk eligh eden ikke 
tillod a t b ygge i spor 0, va r der 
h er i Århus ri g lejligh ed til at 
boltre s ig over det lange lok ale. 
Dog tillod lok ale ts bredd e kun lige 
akkura t en dobbeltspore t c irk el , 
nå r man skull e hold e sig til d e en-
ga ng fa s tsa tte 2 m's radier , og man 
vel a t mæ rk e skull e hold e sig i en 
'fornuftig bordhøjde. Lokale t be-
find er sig nemlig umidd elbar t un-
der de skrå lagbjælker. Imidler-
tid var bordhøjden give t på for-
h å nd , da der la ngs den ene lang-
væg ligge r fl ere i soler ede varme-
r ør op i en h øjd e a f ca . 85 cm, så 
bordh øjden fa s tsa ttes til 90 cm , 
dog med enk elte s tigninge r . 

Ved a nl æge ts proj ekterin•g er der 
lagt megen vægt på fremtidig køre-
pla nskørsel fra e.n end es ta tion , y-
købing, til en and en, Hammelev. 
Til brug for indkøring a f rull ende 
ma teri el samt til præsenta lion s-
kør sel er d er give t mul ighed fo r 
kontinu er t kørsel i en rin g langs 
lokale ts vægge. 

Ved kør epla nskørsel genn emkø-
re r togene s træknin gen som vist på 
den skema ti ske, udrettede plan, 
ide t s træknin gen ykøbin g spor-
skifte- Gas trup- Vanløse gennem-
køres 2 gan ge. Banen Nykøbing-
Gas trup er dobbeltspore t, mens 
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hele re len e r enkellspore t. Delle 
sidste er ikke gjort af sparsomm e-
li ghedslh ensy n, m en udelukkende 
for a t vansk eliggø r e driften noge t, 
et forhold vi ven ter os m egen fo r-
nøjelse a f. 

Del er ga nske betydelige stræ k-
nin ger, togene skal tilbagelægge, 
så med en nøj e overholdt maksi-
malh as tigh ed på 60 km / t for god s-
tog og 120 km/ t for p er son- og eks-
pres tog ( naturligvis sk alafart) , fås 
en kør e tid på h enholdsvis 250 og 
125 sekund er. Der skull e så vær e 
muligh ed for en del r angering på 
end es ta tionern e, mens toge t gen-
nemkører stræ kningen. 

Det ene a f Nykøbings perron por 
ben yttes af en lill e " priv a tbane" , 
som fører ud af sæksta tion ens 
,,gale" end e, ganske som Grenaa-
banen gør det på selve rhus H. 

Skinnern e er af messing og er 
anska ffe t direkte fra Kabelfabri -
briken. De er sømm et fas t til fy r-
resveller med messings lifter. Der 
e r 50 sveller pr. m. , og svell ern e 
ligge r all e på la ngsvelle r. De tte e r 
en absolut nødvendigh ed for spo-

0 ' ::z: · III Il! Il • .il 
. 

I! l, 

r e ts opre tning. Denn e er for e taget 
meget omhyggeligt med kil er un-
der l angsvellern e. Disse er så søm-
m et solidt fa st til borde t, h vo r efte r 
hele banelegem et er uds tøbt med 
sand b land e t med våd koldl im. 
Øver st på ballas ten er der lim et 
grus i r e tte størrelse, så det i llu de-
rer som skæ rveballast. R anger spor 
og pri va tbanen har dog kun sa nd-
ball ast. 3-skinn en, som ligge r ved 
sid en, er af messin g HO-skinn er, 
som klubben fik foræ re t a f en 
da nsk-amerika ner. 

Lad os nu læ nke os en køretur 
på den fæ rdige bane! 

I den lill e, jys ke køb stad ykø-
bi ng e r vi gåe t ned til de n noge t 
a fsid es liggende s ta tsba nes ta tion 
for a t lage toge t ud p å de t rig ti o-e 
bøhla nd. Ved perron en s lå r de t 
lill e pe rson tog med dampen oppe. 
Ovre ved de n and en perron brum-
mer priva tbanens motorvogn p a-
ra t til a l køre solo med nogle en-
kelte rejsende til mark edsbye n 
Loftum. På de s tore ma rkedsdage 
må privatba nens tog for s tæ rkes op 
med s ta tsban evogne, og selv gen-

................................................ . . . . . . . . . . . . 
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nemgående vogne Hamm elev- Ny-
købing-Loftum er inge n sjæld en-
h ed . 

P å god s lo"ssporene hos ter en 
F-gri s frem og tilbage med til sy ne-
ladend e fuldkomm en pl a nl øshed , 
men i d agens løb når de n dog a l 
skill e ad, sortere og sa ml e de m an-
ge godsvogne til banens 4 god s tog, 
amt også a t hj ælp e til med opra n-

rreringen af p ersonvognss tamm er-
ne. Kort før vi køre r , komm er 
gri sen fr em til perron en med da-
gens enes te ekspres tog, så gives 
der afgang, og vi rull er ud af s ta-
tion en. 

Den dobbeltsporede ba ne Lil Ga-
strup er ud en større seværd ighe-
de r, kun Nykøbings s tore remi se, 
h vorfra ekspressens E-m as kine just 
komm er ud , fan ger vo r opm æ rk-
somh ed . U nd ervejs møder vi en 
enligt kørend e motorvogn. Del er 
gern e h er , kryds ninge rn e lægges, 
da der er dårlig pl ads p å Gas trup. 

Vi kører in d p å Gas trups spor 1. 
Der er 2 p erron spor, 1 og 3, m ens 
spor 2 bruges af ge nn emkø rende 
Log. Læssesp ore t ha r en udløber 
til et kosangasa nl æg og til en fj er-
nercliggende tørvemose. De noge t 
rus tn e skinn er minder om en fo r-
ga ngen s to rh eds ti d un de r sid s te 
krig. I læ · espore t ra nge re r gods-
toge ts maskine, en høj D-c r , m ens 
se lve gods toge t s lå r i spor 3. 

E ft e r e t kort oph old kører vi vi-
der e til Vanløse, og delle e r den af-
gjort smukkes te del a f luren. Ba-
nen e r udhugge t i en s tejl (ikke 
helt jysk) klippevæg, m ens en no-

1-oftum 
-s-

ge l høje re li "gende bil vej snor s ig 
ud og in d genn em små vejtunnelcr . 
(Delle besynd erlige la ndskab e r 
nødve ndi ggjort a f nogle gas rør , 
som i s tore bu«ter hindrer banens 
fri e løb . Di sse rør sa mt nogle s to-
re måle re har iøv ri g t give t nav n 
til Gas trup ). Li «e før tr i nbræd te t 
Va nl øse (nav net skyldes en eks-
pansion sbeholde r for h u e ls va nd-
va rm ea nl æg) ses på højre side de n 
s tore krafts ta tion, som leve rer al 
s trøm til ba nen. Vanlø es h oved-
signal e r e t forgreningssignal 
daglysuclfø relse. Det vise r gen-
nemkør sel li "e ud. 

Vi h older cl øjeblik for a t sæ tte 
2 r ejse nd e a f, og fort sætter så vi-
der e m od Skov lun d . Til h øjre gre-
ner ha nen a f til Hamm elev, men 
vi kører over en bro (de tte er i nd-
ga ngen til lokale t ), og nu ser vi til 
vens tre den lill e la ndsby Loftum 
hvo r priva tbanen fr a Nykøbi ng e n-
der, m ens vi til højre h ar Hamm e-

Fra de 11 sm11kkc 
slræk11in g 
Gaslr11p - \ '1111/øse 

-lev s ta ti on. Der for tsættes på en 
bro over p r iva tba nen , og nu be-
gy nder vi a l køre ned ad bakken 
mod Lrin b ræd tet Skovlun d. Del 
Jigger mege t idyllisk mid t i en lille 
bevoksning og er et y nde t ud-
riugtss lcd for 1ykøbin gensern c, 
som dog h els t bruger den direkte 
forbi nd else med privatbanen h er-
ud . 

Toge t kør er nu gennem cl l a ngt 
sporskifte (hæld ning 1 :9 ), h vo r 
ba nen blive r dobbeltspore t, og h er 
er vi i en dyb udgrav nin g (denn e 
e r lave t for a t skjul e ba nen bag 
Nykøbing) . Så rumler vi ove r 
sporskifte rne ved ykøbings ud-
kørsel og in d på den kendte s træk-
nin g til Gas trup. 

På Gas trup rulJ er vi a ller in d på 
sp or 1 for a t a fve nte ekspresse ns 
ove rh aling. Gods toge t er forl æ ngs l 
kørt til Nykøbing, men vi behøver 
ikke kede os læ nge. Vi gå r ud på 
perron en for a t se på de n pæ ne, 
heil nye s ta ti onsbygnin g O" for a t 
c ekspressen p asse re. Ind en læ n-

ge dukker de n op. Den tore E-
mas kin c duver god t, ide l de n med 
100 km's fa rt gå r ige n'Il em indk ør-
selssporskiftets skrå del ! Toget 
bul d r.er for bi i spor 2, og vi s tige r 
hurtig t op i vor vog n. Så snart 
ekspresse n ha r passere t Va nløse, 
få r vi a fga ng, og så gå r de t a tter 
igenn em kli p pela nds kabet til Va n-
løse. 

Denn e ga ng d rejer vi a f Lilh øjrc 
fo r efter en ska rp kurve a t rull e 
la ngsom t in d på Hamm clcvs por 
1. Lige ved i nd korslcn så vi e t 
glimt af maskindepo lc ts fin e, nye 
r emise og 20 m d rejeski ve, mens 
vi h er må nøje m ed syne t a f e n 
kedelig, gam mel sta tionsby«ning. 
Vo rt tog rull e r kort eft er ud i r a n-
ge rhovedel for a t gi ve plads Lil eks-
pressen, som snart kan ve n les . 

M. W. N iels en. W. Bay . 
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En byggeskrivelse af denne vogn 
må støt te sig til det, der er omtall 
under artikJ.cn om bygning af en 
EH-vogn i nr. 71949, da vognene er 
omtrent lige store og begge er be-
klædt med teaktræ. Del sidste er 
,kun delvis rigtigt, men tegningen 
her viser kun en teak-vogn, og vi 
lader besk ri v.elscn om falle disse 
vogne; del er numrene 5604- 32. 

Vognkassen er af 2 mm kryds-
finer, der limes sammen efter a l 
vinduerne er skåret ud, plankerne 
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Konstruktionsbeskrivelse : 
DSB's postvogn litra Do for spor O i 1 

/ 45 • 

ridset op og lræcl bejl ·el. Der er 
forøvrigt diskussion om, h vorvid t 
man skal ridse Lræct på langs eller 
tværs af årene; ridser man på 
langs, trækker årene lcl kniven el-
ler filen, man bruger, ud af linien 
og man får for åbne ridser; ridser 
man på tværs, kan man holde li-
nien og får ikke så dybe ridser. 
Dørene markeres ikke med ridser, 
men tværtimod med pålimede li-
s ter (karton) ell er man kan måske 
klare sig med at trække en streg 

I 

" "' 

__ __ ! 

med meget tyk morkerbun farv e i 
en ridsefjeder. 

Læg mærke Lil, a l vinclucsinclde-
Jingen er forskellig på de lo sider. 

Tagcl bygges op omkring lagryl-
lcrcn, der er en massiv lisle, der 
afrundes i enderne og hvis neder-
ste del passes til mellem gav lene. 
Tagels udhæng på ry tteren dannes 
af en liste, der limes på. Vinduer 
og jalousier i rytteren kan males 

Størrelse t/45• spor O. Anførte mt/l er 
t virkelige. 
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på, eller de kan skæres ud i et 
stykke 1 mm finer, der fældes ind 
i siden . på rytteren. Bemærk, al 
rylleren ikke er flad ovenpå -
heller ikke på de afrundede ender. 

Vognen har dør og overgangsbro 
i den ene ende og i den anden en 
meget karakteristisk kasse, der 
dækker over skruebremsens hånd-
tag; den må endelig med . 

fan skal til aksellejer vælge en 
let Lypc med lang fjeder og lille 
akselkasse, og man skal lægge 
mæ rke til, at hjulene er større end 
normalt i spor 0, 24,6 mm mod 
standardhjulenes 22 mm; forskel-
len er ikke så stor, men dog synlig. 
Nu kan man ikke redde situatio-
nen ved blot at dreje nogle større 
hjul, for det skal være egerhjul 
(s ljernehjul) - aldrig skivehjul. 
Før krigen havde Hornby nogle 
særdeles passende hjul, det ville 
vær,e rart at få dem eller andre 
engelske hjul frem igen. 

Løbebrædder og håndbøjler er 
omtalt under EH-vognen. Skorste-
nen er et stykke rundstok, der files 
til. 

Medens EH-tegningen var befriet 
for alle uvæsentlige detaljer, brin-
ger vi denne gang en nedfotografe-
ret hovedtegning, der forhåbentlig 
ikke vil bringe den uøvede på vild-
spor med sine mange i denne for-
bindelse overflødige mål. Nogle 
mål får man ikke brug for, og an-
dre må man ændre; f. eks. må van-
gerne flyttes længere fra hinanden 
end svarende til det målestokstro 
af hensyn til de bredere hjul og 

I 
I 
I 
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tykkere akselgafler, men det kom-
mer jo af sig selv, når man står 
med vognkassen i hånden og skal 
lil at sætte hjul på. 

De pladebeklædte vogne har 
samm e hovedmål som de her be-
skrevne, men h a r buede sider. 

'lellem vinduerne øverst på 
vognsiden sidder nu påskriften 
,,Postkontor" over e t kron e t post-
horn. For blot nogle få å r siden 
sad h er e t skjold med rigsvåbcnet ; 
det a nbefales s tæ rkt a t bibeholde 
denne Lrad ilion ; skjoldet tager sig 
meget smukt ud , og hvorfor gø re 
alle vogne så ensartede. 

DMJK's indkøbsafdeling havde i 
sine overføringsbilleder e l sådanl 
farvestrålende skjold; der må være 

m a nge tilbage af dem, for der var 
et skjold for hvert sæt, og det be-
tyder altså, at man får et skjold 
til overs, når man bygger andet 
end en postvogn . Sættes over fø-
ringsbilledel på c l lille pap- eller 
celluloidskjold, der klippes til, er 
virkningen fuldendt. 

JPJEVH. 

2-skinne drift 

2. artikel. 

Sidespo1·. 
Figur 10 viser et sidespor, udlagt 

for høj,re-håndstrafik i begge kør-
selsretninger. Det vestlige spor-
skifte er sat således, at trafik mod 
ost benytter hovedsporet, hvor-
imod vestgående trafik over det 
østlige sporskifte vil køre ind på 
si<;lesporet. Når sidesporet er be-
sat, skiftes østsporskiftet og hoved-
sporet er klar for det østgående 
tog. Bemæ rk, at de isolerende gab 
e r an.bragt i den fjernes te ende af 
hvert spor, således at et tog kan 
løbe farten af sig, inden det s top-
per, uden at komme over det næ-
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Konstruktionsbeskrivelse: 
DSB's 3-vogns lyntog 
(Dieselelektriske motortog 
litra Ms-AA-Ms). 

2. artikel. 

2. Midterbogieme. 
Til hver bogie anvendes 2 bogie-

vanger, 2 1hjulsæt, 1 standardstrøm-
aftager, diverse messing og skruer, 
samt et lille stykke plexiglas Lil 
isolation. Alt kan fås i handelen. 

Først gøres de 2 vanger færdige, 
idet der loddes en plade over hver, 
der følger vangens kon lurer for 
oven. 

Denne plade luk:rtes udvendi" 
med en messingkant, der loddes på. 
Alle mål lages fra tegningen. Der-
næst fremstiller vi afstandsstykket 
mellem vangerne af 1 mm tykt 
messing. På dettes siders under-
kant loddes 2 stykker 8 X 4 mm 
mesingklodser til fastgørelse af 
vangerne. Den ene vange fastgø-
res med 2 skruer og den anden 
kun med en for at opnå tilstræk-
kelig bevægelighed. I afstandstyk-
ke lborer vi lo huller for 4 mm 
maskinskruer, og der skæres ge-
vind for disse. Disse skruer an-

sle isolerende gab. Bemærk også, 
al "yderskinnerne" er gennem-
gående, hvorimod de "indre" skin-
ner har de isolerende gab. 

Regel nr. 3: På alle sidespor 
må alle skinner mellem de lo ud-
vendige skinner have el isolerende 
gab. 

Denne regel gælder lige meget, 
hvor mange sidespor der er. 

Blinde spor. 
Figur 11 viser et spor endende i 

3 blinde spor. Her behøves over-
hovedet ingen isolerende gab. Som 
tidligere beskrevet vil polariteten 
bag hvert sporskifte blive bestem l 
af sporskiftets stilling. På figuren 
er skorskiflerne indstillet til tog-
vej Lil det øverste spor. For at 
lade et lok. holde der, behøver vi 
kun at skifte det første eller andet 
sporskifte og det øverste spor bli-
ver strømløst. Skifter vi det første 
sporskifte, bliver alle skinner 
ovenover negative og intet kan be-
væge sig. Det samme vil ske bag 
det andet sporskifte. 

(Fortsættes). 
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bringes i en indbyrdes afstand, 
der svarer til vognenes omdrej-
ningspunkter, og er de punkter, 
hvorom vognbundene drejer sig. 
I vognbunden indsætter vi samme 
s ted en alm. telefonbøsning, hvori 
oven næv n te skruer kan dreje sig, 
derfor må den 4 mm maskinskrues 
mål overholdes. Ved denne meto-
de opnås, al bogien let ka n lages 
af, og 3-vognstoget hurtigt adskil-
les i sine 3 dele. Den ene af a f-
standsstykkets end er er forlænget 
ud til vangernes ende, og på den-
ne fastgører vi m ed maskinskruer 
et I ill e stykke plexiglas 25 X 17 
mm. Herpå ophænges s trøma fta-
geren. Da strømaftagerens klod s 
er for spinkel til at anbringe 
skru er i, fa stlodd er vi den til en 
lille messingplade 7 X 25 mm, som 
derefter fastskrues Lil plexiglasset. 
Strømaftagerens højde over skin-
neove rk ant kan tilpasses ved a t 
lægge små skiver mellem plexi-
glas og a fs tands tykke. F ølges de 
a nførte mål, og flugt er und erka n-
ten a f afs tandsstykke ts klodser 
med und erkan ten af va ngern e, bli-
ver s lrøm a f'lager ens højd e ri g tig. 

Efter afp udsning og r engø rin g 
er bogien fæ r dig og vi skal benyt-
te 2 s tykker h era f. 

3. Vognkassen. 
Vi begynd er med motorvognene. 

For a t frems tille næsen, de r er sr1 
karakteristisk for lyntoget, er det 
nødvendigt a l l ave en " læs t" ell er 
,,lære" af hårdt træ (eg el. bøg), 
hvorover vi tild ann er den. Den 
læst skal have samme h øjde om 
vognsiden, o0 bredd en skal være 
lyntoge ts bredde --c- 2 ga nge mate-
ri ale ts tykk else. Vi saver klod sen 
ud og tild ann er den nøjag ti g glat 
med en rasp el. li gn . efter tegnin -
ge n. Læg mærke Lil , at vognkas-
sen er lavere pa næsens forreste 
punkt, og lag delle i betragtning 
ved fr emstillingen af klodsen. Næ-
sen fr emstilles alene indtil en 
lini e ca. 10 mm foran den forr es te 
dør til bagagerummet. Materialet, 
der bør anvendes, er hvidblik, der 
er nemt at lodd e og let a l skæ re 
ell er fil e i. Kan delte ikke ska f-
fes, kan messingplade benyttes. 
T yk kelse ca. ½ mm. 

Materialet skæres ud i s triml er, 
der passer med vocrnside rn e, og 

+-
Tegningen er en original tegning nedfoto-
9raleret til 1/87, spo r HO. 
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bor der en blikkenslager i næ rhe-
den, så lad ham save det ud. En 
af strimlerne bøjes omkring næse-
læsten og fastgøres m ed skruer på 
den bagerste del, således at mate-
rialet sidder stramt rundt omkring 
den n ederste del af læs ten. Hvi s 
der find es buler i metall et, r ettes 
de ud ved små slag med en træ-
hamm er. Vinduern es und erka nt 
vinkles nu ind ved at lægge næse n 
over tegnin gen, ell er ved at måle 
sig fr em til dem. Næsens midter-
lini e måles også ind og indtegnes. 
Frontlyg ten a ftegnes og udbores. 
Plad en tages af læs ten og rettes 
ud. Vinduerne og hullerne til ja-
lousierne indtegnes nu i der es 
fulde s tørrelse og udskæ res. Da 
forpartiet skal gå skråt tilbage, 
skær er vi e t vinkeludsnit ud mel-
lem vinduerne, ca 1 mm åben for-
oven og spids nede ft er, h vo r efter 
det h ele atter anbringes på klod sen. 
Metallet presses nu tilbage mori 
klod sen og loddes sammen. Vi la-
ver pl ads til pufferplanken. Efter 
a fpudsning og udglatning tages 
næsen a f. Indvendig i næse n lod -
der vi en strimmel til forstærknin g 
foroven og forn eden, og yde rlige re 
en forslærkni ng over pufferklan-
ken på tvæ rs. 

Der bores derefter med e t 1 mm 
bor huller over og und er frontvin-
duerne og fl ade hefte tråde tildan-
nes som gitterstæ nger og lodde 
i ihuilerne. Til sid st skæ res næsen 
til i længde efter det angivne mål 
10 mm foran forreste dør. 

Vognkassens sid er skæ r es til for 
vinduer og d øre lo og lo ad gan-
gen , id et den ene motorvogns 
vognside i den ene side passe r i 
den anden motorvogns a nd en side, 
og omvendt. 

Sid ern e lodd es stumpt sammen 
m ed næsen og forstærkes på bag-
siden med en påloddet strimmel 
hvidblik. Gavlene skæres til ef ter 
tegn. og p ålodd es sids t. Forstær-
kes ligeledes indvendig med en 
vinkel. 

Vognbunden udskæ r es efter teg-
ningen af 4 mm krydsfin er. De to 
yder s te lags år er gå r på tværs. 
Bunden fastgøres til siderne gen-
nem en ræ kke sm å vinkler, der er 
fastloddet til sid ern e hele karos-
seriet rundt. Vognbund ens und er-
kant er ca. 6 r.1111 over sidern es 
und erkant. 

Næste ga ng fortsætter vi med 
tag, skørter, h armonikae r o. s. v. og 
foto a f modellen. 
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KL U BMEDDEJ ... ELSER 
Dansk Model Jernbane Klub, København. 
Formand Civilingeniør P. E. Clausen, Gl. Sh·and 37', K. 
Næ tformand : Tandtekniker 1\1. Christensen. 
Seltretær: Civilino-eniør J. Svindt, l\1orsøvej 5!), F. 
Kasserer: Afd.chef Th. Kronholt, Vesterbrog. 142, V. 
Klublokale: Nørrebro Station. Anlæo- i "0". 
Meddelelse nr. 41. 

Der afholdes køreaften på Nør rehro station mnnclag 
<l. 2. oktober og mandag d. 6. november kl. 20. 

Mødeaftenen bliver i oktobe1· mån cl afholdt mandag 
d. 16. kl. 20. Møde tecl: Signalvresnets Yll:'1·kstede1·, Sko-
legade 16, Valby. Afdeling ingeniør Wessel Hansen vil 
holde et foredrag mec1 demonstration: Statsbanern s 
moderne sikringsanlæg. 

Da Voldmester har øn ket at blive fritao-et for hver-
vet som maskinchef, er dette fra 1. september overtaget 
af 0 . Petersen. 

P. E. C 1 au sen. 
/J. Svindt. 

I t il slutning til ovennævnte foredrao- ,il der d. 21. ok-
tober under sagkyndig ledelse være fore,isning af sik-
ringsanlæget og stationsOJnn det i Ballel'llp. -tog an-
kom t Ballerup kl. 15,07. 

SÆLGES. 
Et parti puffer og h,iulsret ti l spor O ælge . Alt i 

nøjagtigt kalamil l og i fineste nclførelse. Hjulsæt, kr. 
1,10, lø e hjul kr. 0,50, fjerl rencle cy linrlerpuffer (rliam. 
10 mm) kr. 0,50, faste puffer (diam. 10 rum) kr. 0,15. 

Egon Leed, Fre,iasgade 7, Ho1·sens. 

Modellbahnen Welt. 
Årg. 1947 OO' 1948 samt 3 første numre af 1949 køb s. 

Gylclenbo, l\1oselgacle 2, elle1· M. J.s elcspeclition, 
Holm ns Kanal 32. 

Grundet pladsmangel sælges til BO: 
Persom·ogne 2. AT. 
Bodan S-ma kine, ikke h lt frercligb,vgget. 
God vogne : 1. IK, 2. IVK og 1. Q. 
Daglyssignal. Skinner færdigb,vgget: 1 Sporskifte, 1!) 
lige skinner, 1-! buede skinner. 

tation navn og stationsbygninO". 
Billet mrk. 1001. 

Moclel,jernbanen 
1 te årgan"" (1949) n r . 1 og 2 . øge . 

Dommerfulclmreo-tig Atlce Bentzen, Thisterl. 

Hillerød Model,jernbaneldub (Hi. M. J. K.). 
Formand: Tandlæge Poul Hasser is, Slotso-acle lG. 

Tlf. 450. 
Kas erer: Overpakm. V. 1\1. Jørgensen, Møllebakken 

25, st. 
, ekretær : V. Heng, Tamshorgvej 25, Hillerød. 
K lublokale: Kuhlrnans RaYe, Kælderen, blok B, Nrl1·. 

Ilanevej 3 B. 
Anlæg: Spor RO, 2 sk inne drift. 
Mødeaften: Hve1· tirsdag kl. l!J,30. 

K lubben blev stiftet cl. 15. auo-ust 1050, og har straki;. 
erhvervet s ig et stort lokale paa 66 m', lworaf et krel-
rlen·um er i ml rettet til vmrkstedslokale. 

Enkelte akth·e med lemmer kan endnu optages ved 
hem·endelse til formanden, tandlæge P. Has eri , Slots-
gade 16, Hil lerød, eller ka sereren, V. l\f. .Jørgen. en, 
Iøllebakken 25, t. 

Jydslc Model Jernbane Klub, Århus. 
Formand: l\f. W. Niel en, Lyngsievej 4, 1., Åbyhøj. 

æstfmd. : Max Hansen, C. B lochsgarle 25, 3., Å1·hus. 
Kasserer: G. Jakob en, Lumbyesgacle 7, Århus. 
Sekretær: Viggo Dagø, 0. Rudsgade 37, Århus. 

og E. L. Jen en, Saltbolmsgacle 21, 1., Ål'lrns. 
Referat af generalforsamlingen. 

Formanden bød velkommen og ti l d irigent valgtes M. 
Hansen, der oplæste dagsordenen, ·om godkendtes. F01·-
manden aflaade beretning, som ocrså aodkendtes, deref-
ter oplæstes forhand li ngsbogen, som efter nogen di lrns-
sion aodkendtes mecl 15 stemmer mod 1. Regnskabet op-
lrestes og balancerede m cl kr. 0,00, rlet godkencles. Af 
indkomne fo rslag var der to. Det ene var angående e n 
myndig leder på anlæget. Dette blev tilsidelagt til sene-
re clisku ion. Det andet for lag, at medlemmerne elv 
skulle b tale hele abonnementet til "iUodeljernbanen" i 

tedet for som nu, hvor klubben betaler kr. 2,00 for 
hvert abonnement, vedtoges en temmigt. 

K lubbens nye love blev vedtaget med nogle ftt rettel-
er. 

Under valg ønskede clen gamle be tyrel. e ikke at fort-
sætte, men på en kraftig opforclring af ""eneralforsam-
lingen indvi lo-ecle formanden i at fo r tsætte, O" de valate 
blev om forannævnt. Re,-i orvalget blev genvalg af 
Koleth. 

Under evenh1elt blev der I.Jl. a. diskuteret, hvorfor 
anlæget endnu ikke var ])randforsikret. Formanden op-
1,vste, at ensretterens omb,vgn ing havde taget for hihclt 
p:°L klubben økonomi, men at cl t snart skulle blive 
ordnet. M og en W. i e 1 sen. 

Husk den 8. okt. fo1·eg-år der noget på anlæget, alt, 
ln·acl der kan køre, må være med: derfor også cle merl-
lemmer materiale, ,i endnu ikke bar set. Alt prøv -
køres om fol'lnirlclagen kl. 10,00 og elve ,iub 5 er kl. H.00 
på nnlæget. l\f. W. 

»MODEL JERNBANEN« Måned li g t tidsskr i f t for j er nb aner og mode ljer n bane r 
Udgiver og redaktør: Kaptajn J. Ilo enfelclt. 

(ansv. overfor presseloven). 
Redaktion: Østerbrogade 224, København Ø. 

Teknisk redaktion: Baneing. P. E. Harby 
og Civiling. W. Bay. 

Henvendelse til reelaktionen bedes sil vidt muligt ke 
pr. brev. 

Reelaktionen slutter den 15. i hver mii.neu. 
Ekspedition: Holmens Kanal !l2, København K. 

åben 10-17. 
Pris: Enkeltnumre kr. 1,50. 

Årsabonnement (12 numre) 15 kr. Udland kr. 17,00. 
Indbetaling pil Girnkonto 74115. 

Trykkeri og annonceek ·peclition: K lostertrykkeri<'t. 
Aaboulevard 32, København N. Tlf. Nora GT8 . 

Fotograf: Ole Borch, Vesterbrogaue 67, København V. 
Tlf. Eva 7329 V. 

Arkiv: Østerbrogade 224, København Ø. 
Demonstrationsanlæg: Indtil viclere ikke tilgængeligt 

for publikum. 

Klicheanstalt: Illu'grafia, Studiestræde 32, Kbhvn. K. 
Eftertryk af bladets incll1olcl tilladt mod tydelig kilde-

angivelse. 
Distribueres gennem De private Bladcentralers Lands-

distribution. 
fedlem af foren ingen af Dan. ke Ugeblade, Fagblade 

Tidskrifter. 
Forhamllere i udlandet: 

Tyskland: Fa. Werner Ilottcher, 21 b, Bero-kamen, 
We tf. Franln'ig: Documents et Collection d'Art, Gl rue 
de Vaugirard, Paris. Loco-Revue, Montchauvet, Seine-et-
Oise. , England: Percival Marshall & Co. Ltd. 23 Grent 
Queen Street, London, W . C. 2. Sverige: Wentzel's Ap-
pelbergsgatan 48, Stockholm. Norge: i\Iodelbaneklubben, 
Postbox 4024, Oslo A/S ARVESENS Kioskkompacrni, 
Postbox 125, Oslo. U. S. A.: l\lodel-Crnftsman, Ramse,v, 

ew Jersey. Spanien: Jose Luis de Andres Casado, Pzn 
Marina Espanola 4, Madrid. Italien : Linse Tosi, via S. 
Stefano 11, Bologna: Holland : H. de Herder, Geestersin-
gel 20 a, Alkmaar. Østrig: Joseph Sperl, Wiedner Haupt-
strasse 66, Wien IV /50. Schweiz: A. Francke, S. A. 6 

Place Bubenberg 6, Berne. 

159 



• Rejs langt ~P' brug kort 
benyt Statsbanernes billige 

1. kl. fik. 

8 dages kort 
15 dages kort 

90 kr. 
135 kr. 

60 kr. 
90 kr. 

DANSKE STATSBANER 

Det førende tyske modeljernbanetidsskrift "Miniaturbahnen" fås nu også Danmark 

· ffliniaturbahnen 
C'tt llbtnOr Or.1ldu MoDrlU:utturulchrlll J I .- • • • ~t •, • 

1 

1. Modeljcrnbanctidsskriftct »Miniaturbahnen «, 36 sider, ku • sttrykpapir, indtil nu udkommet 2-1 hefter 
pris pr. hefte kr. 2,75 

2. ByggC'plaa »l-lolzingen«, 1. præmie i MI13A-konkurrencen, anlæg for spor 1-10 , illustreret. ... . .. . ...... . .. kr. 2,!i0 
3. Det 3-sproget billcdmagasin »Der MIBA-Heporter. (tysk - fransk - engelsk) berrttcr om sm:1 og store baner 

fra hele verden, 36 sider, kunsttrykpapir kr. 2,7:i 
Kan alle bestille gennem Modeljernbanens ekspedition, Holmens Kanal 32, København K. 

Relais til skiftespor . . . . . . . . . . . . kr. 3,50 
4,85 

- 55.00 
Relais til signalskiftning ...... . 
Motortog . . .. . . . .. . .. . . . . .. .. . 
Tilhørende passagervogn .. ... . 
Messingskinner, spor O ...... . 

Reparationer og fabrikationer udføres 

Hobby Kælderen 

14,60 
1,50 

N A N S E N S G A D E 7 4 . K Ø B E N H AV N K. - B Y E N 1 9 7 4 x 

Amager »HOBBY TEKNIK« 
Flere deltagere søges . Fuldt moderne værksted med 
drejC'bænke, boremaskiner, skrueslikke og alt nød\'en-
digt værktøj . Kom og sc. 

Prisrn er 2 kr, pr. aften fra kl. 19 til kl. 22. 

Jeg har mange materialer for teknik og meka nik, bl.a. 
montagedele til rullende materiel, sporlægni ng, brobyg-
ning, stat ionsbygninger, panoramaer m. m . 

Telefon Amager 5375 

Chr. Jørgensen, Søren Norbys Alle 2 
v. Amager Bio, linie 2 og 13 lige ti l døren . 
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