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'fil skala RO. 
Lokomoti\"11jul t il litra E. isol e rede med bakelit-
indlæg og messingbuncluge pr. s tk . 3.00 kr. 
Egerhju l til vogne (bake lit) pr. stk. 0,25 kr. 

'ril skala O. 
Ege rhjul i h:akcli t , montc-ret på aksrl . pr. :.a•t 
2, 10 kr . l•N ri gt fl r re n )" heclr- r . 

K 11 t 11lo,: i ,ur mfe mttppe 1.00 k r . + 1•0 •••0 

Mode l o g Jlobby 
I S A F J O H D C AD E 16, K Ø B E H A V 1 

S 8 152 . Postkonto 7352 

Ved De, hvorda n De tegne r 
a bonnem ent p& Modeljernbanen? 
De indsætter beløbet 
k1·. 25,00 på postgirokonto 74115 
os modtaser derefter binde t i e t Ar (12 numre ) 
m ed pos te n i et beskyttende omsh:1,1. 

De kan oss~ tesne kvartalsabonnement til kr. 
7 .00, dire kte på det nærmeste posthus, der 
derefter selv hvert kvnrtnl sør&er for opkTæv-
ninSen til fornyelsen. 

LUF'fLEDNJNGSMASTEU 

IKU. 1.001 

Gå til Hobby Olsen 
Hobby Kælcleren 

' ANSENSC ADE H, KØBE ' llAV K. 
BYEN l974 x 

2.:!!.'.!. s tærkt forøged e udga11e af 

MODEL 
RAILROADING 

(384 S. - pris k r . 3 .50) 
få.< /,os 

DE T P ALSDORI' 
Spcciol forretn ing i 1\todeljc robunc r 

ll olme n e Kuual 32 • Bye n 5703 • Poet k . 53761 

OBS! 
Fra 1. 11111j til 15 . september lukket lorda" 
Maudug- torsdag nben l 0- l i 
F ... ed:i~ . hen L0- 18 

A lt materiale t, l 

Mod elj ernh anen 

Spor O & Spor HO 

ODENSE HOBBYFORRETNING 
Vestersade 89 . Odense 

Giro 88161 

Vort hefte 
Tegninger o g fotos af• 

d an sk e loko moth•e r og v o g n e 
52 sidrr mrd t<'go ing<•r og fo tos af lok og ,·ognC', 

spoq> lan r og h~gninA"f"r 

fincl rs C'11dnu i C' l b("gnrosct antal. 

Alle AIJ -b_l'ggere bur eje ,ierte l, efte. 
k 1111 3 .5 0 kr. 

Til send es po rtofrit mocl indsætte lse af be løbet 
I" giro 7 111 5. 

Alt , ll\•ad der f1\s i lan<lc•t af m odrllntnf'artiklf'r 
\l il De fin<lr i vort nyr. s torC' 

MOD E LBANE K ATALO G 
Desude n har vi folgendc kat aloger: Model fl y-, 
lode ltcatc r-, Di,·erse hobby-, Hadio- og Parti-

vareka ta log. Pr. s tk. 50 ,ir , a ll e 6 kata loger 
kr. 2,00 (+ po rto JO ø re). Beløbet kan ind-
sendes i frimærkC'r. 

B ER G R A DIO & H OBBY 
G11/ds111cdeg11de 40 • Jirl111 s 

Transformatorer for 101( o. I. fra kr . 15.00. 

Bogen 
V I HYGGE ll EN l\l O D E l, J Å U NV.\G 

--- -----

k r. 5.0 0 I 
portofrit tilsendt 
Gi ro 7 Ul5 

Denne måned: 
I tilsl11111i11g til artiklen i 
forrige 11111111ner om ko11slmk-
tio11en og opbygningen af 
drejeskiver bringer vi de1111e gang 
en overordentlig interessant 
artikel fra en af vore danske 
læsere vedroreude a11to111atike11 
på et 111odela11lægs drejeskive. 
Til sommerferiens modelarbejde 
omtaler vi meget grundigt 
DSB's bom111e og led. Ikke 
alene de hidtil kendte 1j,pe1·, 

11w1 også den t!}'e model, der 
forelobig k1111 er opstillet på 
prove. Endelig til sl11t bvorledes 
op og 11edluk11i11ge11 arrangeres 
i praksis. Artiklerne er lange, 
VIC/1 111a11ge læsere har bedt os 
0111, så vidt muligt at gore en 
besk.rive/se færdig i eet n11111111cr 
i stedet for at sprede den over 
flere, hvilket vi vil lægge os 
på sinde i fre111/idc11. 
Af det ovrige stof må frcmhævrs 
so11dagsa11læget, 111odeltide11 og 
0111/rdeu af gængse motorer. 

Og å en form for dyrk-
n ing uf vo1· hobby: 
Politiet i den franske by 
Forg11e-Estaire har startet en 
omfaltende eftersog11i11g af ejere/I 
af et 111odeltog, som har været 
brugt til at smugle 2 J,OOO liter 
stjålet spiritus ud af et brænderi. 
1 en garage ikke langt fra 
brænderiet fandt pol i tifo/kene 
en 111i11ial11re-jemba11e, som 
gennem en 2 o o m lang tunnel 
stod i forbindelse med brænderiet. 
Toget blev tmkket af el damp-
loko111oliv med spritapparat 
og bestod af lutter små tankvogne. 

Vort forsidefoto 
viser opsætning af koreled11i11g 
på Københavns S-Bane. 
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MARIAGER 

F ÅRUP 

VIBORG 

MFVJ 

Mariagr r-Faa rup• iborg ]Prnbanr e r den 
yngst af Danmarks privatbaner, den bl ev 
åbnet for driften i 1927 og r delt i Lo 
jernbane el kaber, Mariager-Faarup og ,. 
borg-Faarup, me I hver in bes tyre! . Ba• 
nern har fæll forretning udvalg og cl rives 
und er eet, med værks ted, remise og togleder• 
s tation i Mariager. Hov dkontoret ligger i 

iborg og e r fælle med kive-Ve l alling 
J ernbane. 

Banen er godt 58 km lang og er anlagt 
med tør te tigning 12,5 promille, kinne• 
pro[i l l e r 24,39 kg med vævende stød . 
Z-lasker og velle kruer. 

Linieføringen op fra fariager vol lte an· 
læg ing niørerne meget be vær, men det lyk• 
kede ved en Ligning på 12,5 promille over 
4, km at komm op, og derved var amtidig 
skabt et eneståend e mukt tykke jrrnbanr, 
dr l aennem kovene og del på en høj dæm• 
ning lang fariag r Fjord med vid ud igt 
over [jorden ind til Hobro og ud til em nt• 
fabrikerne »Dania«. Og å den s id te tJ·æk-
ning på ca. 15 km ind e ved Viborg er en 
køn opleve] e; her går banen lang ørr å-

dalen og den rej ende har rig lejlighed til 
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al fryde s ig over land kabels kønne kontu• 
rl'r, den U-.fo rm de m lt evand dal med de 
s tore engpartier. 

Allerede ved ban n anlæg var man klar 
over, al cl t ville komme til at knib me 1 
økonomien. For å vidt angår MariagP r• 
FaarUJp banen, anlagde den om en »kult ur• 
bane«, hvor s taten indskød 2/3 af anlæg kapi-
tal n. De bange ane! r om økonO'mien log 
til. og op igennem trediverne og begyndelsen 
af fyrrerne var under kucld t betydeligt. Ba-
nen bl ev af trafikkommissionen i 1939 at i 
klas e 4, cl. v. . den dårlig le kla e. hvor 
narlig ncdlæggel e måtte forvent . n lr r 

krigen ændrede imicllertid foy1holdene , be-
Iolknin"cn fik øjnene op for banen bet cl-
ning, og da banen mod rnisering skull r 
ved tage i 1949, gik alle kommunern glat 
m cl til al garant re for ban n drift i dt' 
forlangte yv år. 

For al dann e ig el indtryk af banen vil 
d t" t være naturligt at e på arbejd ydelsern 
i Iorhol I til andre privatban r, id t aml iclig 
an føres talistikken tal for D . . B. 

Tallene er ålede ud : 

Antal kørte km pr. ba1wkm antallet af 
kørte Log . .................. . . ... .. 

nlal rr j er pr. km clrif1Jængdc 
Antal ton pr. km driftslængcl 

df(ift pr. km drift læng ... ... ...... 

Banr n kører så lr de · e t antal tog, der va-
rer til genn em nilleL for privatbanr rn r, men 
togrne · benyll!' lse er væsenllig .lavere, for 
rPjst•nd 4,1 pc t. og for gods 38 p I. af gen-
nr msnil tal lenr. Lyk.keligv is ligger ban r-n 
udgift er sa mtidig på kun 38 pct. af middel • 
tall I , åledt• a l banen med et und r-kucl på 
ca. 90.000 kr. ligg r j drn bed- le ,hal vdel af 
privatbanernr. End elig b mærkes, al banen 
r ft cr lali tikken har tilført D .. B. en ind-
tægt på 300.000 kr., hvilket tal sand ynligvi 
nærmer - ig 400.000 kr. , når blancobillell e r 
111. v. medregne . 

I kons kven af den Icue trafik på banen 
er kør-1cn med damplokomotiv næ len op• 
hørt. Banen har 5 damplokomotiver, hvoraf 
3 r hensat, meden 2 Lore 3-kobl de damp· 
lcnclerlokomoliv r fra Frichs holde i live af 
hensyn ti] dels nekør el, del kør el med kul 
fra ifariager til Viborg und r ærlig for-
hold ; damp lokomt iverne kørte sid t år ca. 
4500 km af cl I samlede antal togkilometer 
på ca. 303.000 km. Ban ns daglig god tog 

- ("f+tm •-i 

M.F.V.J. Privatbanerne D . . B. 
1949-50 midd eltal 1948-49 

1918-49 

5.200 5.300 12.700 
3.100 7.600 36.200 

370 1.400 3.100 
9.300 24.600 139.400 

k1lrc med r i 320 hk diesclloko1111otiv bygget 
pli Scanclia 1931 111 d lang omg ende 6 cylin -
dre! Frich;,-molor. Desucl n har banen en 
s tålbygge t 300 hk die elvogn bygget 1935 på 
Fri h mrd 8 cylindrel J1urti o-gående motor; 
denne er re e rv for god lokomotive t og ba-
nen 2 kinnr bu ser, der be- ørgcr den dag• 
li{(e per onlrafik. 

Banen fik i juli 1947 2 kinnebu er af 
sædvarilig type saml 1 tk. bivogn med 30 
sidd t'lplad er og bao-agerum. De 10 kinn . 
bu motorvogne er for ynel med 160 hk ca· 
nia-Vabi motor af til var ncle type, 01111 bru• 
ge i de vrn kc kinn e-busser. De to kinne-
bu er har nu løb t hver ca. 350.000 km og 
alene i å rel 1949-50 hver ca . 113.500 km. 
Banens e rfaringer er de bed l mulige; kin· 
nebu_ rn har vi l ig overmåde clricft ikre 
og har opnået en ,betydelig popularit t i be· 
folkningen. Intere anl er det således al n • 
lerc, at publikum hell ere Øn ker en over• 
fyldt kinnrbus ncl ri ædvanligt Log med 
2-akslecle perso~vogne med fj clr nde æcler 

J98f . f3 28'--------....... -
~To-,~---------------2fOliO ----------------.I 

rr-_.:-J.'..,Jc.__TT1TITTTTTTTTTTTTTTTTI:-T-Y--i:::::::I;::-±:.=-•'~1/ 

Af.f".V"s Jb. Al 1-2. 1927. De såka ldte Maybach-l'Ognc. Vægt ./Ot. 
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O" «od plad -. Delle forhold er kon Lalerel 
ga ng på gang til lor forundring navnlig for 
togpr r onalet. 

Per onlrafik.k n afvikles til daglig udeluk-
k ende med kinn cbusserne, og kun ved e-fler-
·yn o.g reparation -r b nylt 2-aksl de per-
·onvogne, hvoraf banen har 7. år banen 
tredie k.inn bus med påihængsvogn bliver le-
veret, an lsynligvi j ommeren 1952, vil 
per·onu·afikken ud lukkende ,kunne afvikle 
med kinnrbus rn e. P å alle hverdage, und-
tagen vi e Log om lørdagen, er kinneibn en 
· nmand ·b Lj ent, ålede al den rumme 
mand kører bus en og billellerer pa agerer-
ne på lignende måde som i en rul -bil. Den-
n ordning har ku , nel indføre , idet pa a-
«erantalleL er p ende heri il , og der ~ar 
ikk fra publikum været nogen kritik, cl l er, 
om om t ophold på en laLion intet bety-

der. når blot pa - agererne kan e, at kinnc-
busføreren bar travlt. 

Men hen yn Lil kinn bu en økonomi er 
udgifterne således ud for sid Le driJts r, 
hvor ialL kørte ca. 227.000 kinnebu kilome-
ter: 

Brændsel olie 300 gr pr. km (7,5 øre) 

' møreolie 11,5 gr. pr. km. (1,5 sJrc). 
rbejdsløn 5,5 ør pr. km. 

Re ervedele 7,3 øre pr. km. 
Alle udgift r er nello uden tillæg, og del 

be,mærke , al der i udgiften er medregnet et 
hovedefter yn på hver sk.innebusmoLor med 
krumtapafslibning o. . v. Men hen yn til 
kinnebus en levetid er der delte meninger, 

men her på banen er vi af cl r n opfau else, at 
åfremt ,vedligehold l ·en pa es blandt andel 

med omhyggelig lakering, vil levetid en blive 
længere end afskrivning·periocl en på 10 år; 
i hvert tilfælde er del vor op,fatlelse, at kin-
n bus erne i dag efter ov rmåde int r n iv 
drift i 3 år går bedre, end da de var ny 
og ser lige å godt ud. 

Til lul fremtiden! - Ja, den er jo knyt-
tet amm n med fremtid en for aJ jernbane-
Lrafik. Fonhllbentlig må de an varlige myn-
digheder erkend , al land l ikke har r åd til 
den nuværend e overdimen ionering af landets 
trafik, hvor millioner af kroner i hård va-
luta går til pilde. Der må kunn e kabes 
enighed om en traifikplan, hvor alle lande t 
for kellige trafikmidl er koordin re til gavn 
for del samfund de skal tjene. 

DS B's bomme og l e d 
ed skæring m llem vej og bane kelner 

man mellem: 
1) Niveau kæringer, ved hvilke vejen skæ-

rer banen i kinnehøjde, 
2) Vej overføringer, ved hvilke vej n føre 

på en bro over hanen, og 
3) Vej underføringer, ved hvilke banen føres 

på en bro over vejen. 
Vejoverføringer og vejunderføringer be-

nævne under eet skinne/ri vej/orbindelser. 
En niveauskæring kan være en overkørsel 

eller en overgang, eftersom det er en vej 
eller en gangsti, der skærer banen. Ved ni-
veauskæringer skal der som oftest foretages 
vi e foranstallnlinger til ikring af såvel ba-
nen som vejens færdsel. Under hensyn til 
den måde, ihvorpå denne ikring ucffjlr , 
kan man kelne mellem følgende arter af 
niveau kæringer: 
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. B vogtede overkørsler og overgange. 
B. Ubevogtede overkør ler og overgange. 

I. Med lukkeindretning. 
JJ. Uden lukkeindretning. 

a. Overkør ler og overgange for of• 
fentlige veje, eller private veje, 
der er åbne for almindelig færcJ -
el. 

b. Overkørsler eller overgange for 
private veje, der iklke er Mme for 
almindelig færd el. 

Bevogtede ovenkørsler og overgange er for-
synede med en lukkeindretning, d r for over-
kør lerne vedkommende b tår af led eller 
bomme, og for overgangenes af låger eller 
drejekors. Lukkeindretningen for overkørs-
lerne holdes kun lukkede, når tog kan ven-
t 

Led anvende ved å godt som alle ubevog-

'°'"' L•d fo, p,i.,,,, 0.,,., ,1,, J,. / 
Tror"a,,,t l(o1ha/1n1e.r, t,8 • JIOj1 JD'/, 

Fig. I 

Vil(. :1- 1 

tr de overkil r ler, der skal holdes lukkede, og 
find e- ndnu ved mange b vog tede overkørs-
lt> r, hvor v j- cl! r hanetrafikken ikke N 

stor. Pa ådanne Leder, hvor j rnban trafik-
k,·n nødvenclie:gør mange pæ rringer af over-
korslen, er la tt rs led ved ,bevogtede over-
kør lt' r dog efL ·rhåncl n af bomme, om i 
fl pr h nsernd r er at foretrækk . 

F ig. 1 vi ·er tal banernes 4 m 1 cl til ube-
vogtPcl c ove rk5Jr ler. Lechlet er bygge t af 
lægter, s0111 er , aml de til n hs!j dr jesøjle, 
fra hvi Lop skrå trækhånd af jern er ført 
ned Lil lægt erne lil forhindrin g af kævtræk-
ning. Drejesøjlen er vr d hængsler ophængt 
pa en led Lolpe, be lå r nd e af en gammel 
~kinnr, som er fast tØbL i en betonklocl 
jorden. il r ledcl t r lukket, fa thold d ·t 
ved et fj edrende håndtag til en lignende 
ledstolpe ,·r d den mod all e ide. Lecldrt ind-
rctlrs i reglen til at · bn indad mod ban -
liniPn, og led tolperne tilles å langt fra spo-
rr t. al leddrt, når cl t er åbnet, ikke når ind 
i dt'l frie profil. d for den ledstolpe, som 
bærer I dde L, er anbragt en topp pæl med 
en krog, hvortil ledd et skal fæ te , når det 
er åb nt. 

Til b vogt ede overkør l r anvendes 5 ell r 
6,5 m dobbelte led. Et slldant 6,5 m dobbeltlecl 
er vist på fig. 2; det er i hoved au n bygget 
som d t foran beskr vne. 

Låger og drejekor an vende som nævnt 
til afspærring af overgange over banen. De-
re bygning fremgår af fig. 3 og 4. Lågern 
er i reglen elvlukikencle, d. v. . deres to 

4 Sm 0DIJ/Jell lal,o, M,09t, 1 0,,,u-lr11rJ,I 
ffrrværl( hvidt , 8,.1 l09 ,,de 

Fig. 2 

Fig.,; 

hængslt•r er fo r kucJt for hina nden, åledes 
a l den å bne låge indtager en skrå tilling og 
derfor på grum! a f tyngcl r n vil Øge tilbage 
I il den lukkede Lilling. 

En bom a f de ved S tal ban erne anvendL 
!)'prr er vi L i fig. 5. elve bommr n, der er 
a f træ 11 r b tår af r l pladcjernsrør, dr jN 
om c- n vandret aksel på et jern tali v, om r r 
anbrag t ved den Pne ide af vejen og hvilt> r 
pil en fo I i jorden. V d vrjen anden ide er 
opstill t en anslag · lolpe med en gaffel, som 
fa nger rncl en af bommen. Den anden ende 
af bomm n bærer en tung kontravægt, de r 
lj r nrr til afbalancering. å.r bomm n er luk.-
krt , hviler den vandret a. 1,3 m over jor-
cl ,·n ; for at 11bning n kan være fuld tændig 
-pærret, r r der til bommen ophængt el tæl 
giller, der når ned til jorden, når bommen 
r r lukk t, og fald er ind mod den uden at 
La «e videre plad , når den åbnes. år bom-
m ·n er åben, tår hornbj ælken lodret. Bom-
111en anbringe i abnindelighed parallelt med 
sporet, ved meget ~kæve overkørsl r dog un• 
cl rtiden omlrenl vinkelret på vejen, id et man 
dPrved opnår at få kortere bomme. 

Ved en ordning om den foran be·krevnr 
har ledvogter n, som skal betjen bommPn, 
sin plad umiddelbart ved denn . En ådan 
bom igr at være indrettet til sledb etje-
ning. pille t anbringe· dog nu ædvanlig-
vis på c- t særligt taliv og må da forbind e 
med bomm n ved trådtræk. Bommene sigr s 
da at være indrettede til nærbetjening. Kon-
lruktionr n af bommen bliver i så faJd lidt 
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andcrledc . cl om afsLand Pn fra spille t til 
bomme n bliver nog t tøm .> (i n llil 50 m ) , 
s ige bommen vcdbliv nd c al æ re nærbc-
tj enl. Led- og nærbelj nle bonune for yne 
undertiden med en klokke, om , til advarsel 
for de vejfarende, ring r aulomati k , før 
bommen går n ed. åfremt overkørslen Jigger 
umid lel bart ved n tation , anbrin ge bom-
pille t undertiden i s ta tionen ignalhu - elle r 

på perrone n; man pare r da en sær! ig po ' L 
ved overkørsl en , id et bommen be tj r nr, af 
s tation personale t. 

Den foran beskr vn e bom er e n cnkeltbom ; 
d r n kan bygges m ed tils trækk lig l ængde til 
af pærrin a af de fl este vej e. Er vej en m ro-e l 
bred li er overkør len mege t kæv, anvend es 
dog b dsL dobb ltbomme ; ved å dann e b e-
væge i almindelighed bomme n to og Lo fra 
a mme . pi l. 

år læ ngden af tcd- og nærbe tj nte bom-
111 p er over 6 m, ops till e d r åledes, al de 
kontra l alan r re , hvilkr t sker ved, a l de lo 
bomme ta ti ve r op till e · på hver in sid e af 
vcjbanc·n. 

V cl br de vej e J11 ed forlove og evPnLu r ll 
cykle lie r, navnlig i nærh den af b yt'T, an-
br inge · und t'r tid en ærlige fortovs- og cykle-
~! ibom mr, 0111 lukke lidt c11Pre end ksi re-
hanc bommene. For at und gå for t,or ind-
krænkning a f fort ove og cykl ti r r for yn 

da nn bomme undertid en med n kort n' 
ko ntravægt arm, og la ti ver og kontravægts-
g ruber a fs kæ rm e meLI lukked e k.a ,er a,f 
tynd j r rnplad e. 

Er be tj ening ·a f tand en tørre e nd 50 111 . 

s i"P bommen a t ære indre ll t Lil fjembe-
1je11ing. De nuværend e minis te rielle vejr gle r 
tillad e r r n be tj ening a is tand af indtil 800 111 . 

Ved fj e rnb tj ent e bomme kan ledvogleren 
ikke drage om org for, al banen er fri for 
vejfa re nd e, n å r bommen kal lukkes. Bom-
men for yne derfor rn cl klokke, indr ll el til 
forud r ingning, forind en ned ænk11ingen på-
b egynde , såled es al de vej farende ad vare . 
K onstruktionen er da indre ttet ål ed e , al 
d en fs! rs le og 1ørs le del af trådbevægel en 
ved pille t dr jning und er lukningen m ed o- r 
Lil forudringningen. Trod - forudringningcn 
kan d rt rlog ske, al r n nkelt vejfarende bli -

ll8 

ver lukke t ind e på ba11 eJ1. Bommen rr der -
for i mod re tning til den nærb tj e nte b om 
ikk Ia tholdt aulo111ati k i lukke t s tilling, 
men kan tvinges Lil vejr , åled e al tl rn 
vcjfarend kan slipp ud. å r bommr n sa-
lecl es I inge Lil vejrs, virke r cl l' n grnn rrn 
trå cltnc kkl'l tillige p å r n klokke p å pi ll r l 
( 1ilbao-eme lcling) , hvorv!'cl 1 dvog l re n uncl e r-
r e lle , å han kan lad bommen gå n cl igen. 

å r ledvog le ren å bner bommen, kal han 
ikke landbc s pille t, n å r denne h a r n ået in 
Jodre ll e tilling, men fort æ lle clrejningrn, 
indtil hand svi n ,,. t a f s ig elv s tandser ; c-ller 
vil der nemlig ikke være til Lrækkclig » 10111-
gru1g« til forudring ning, n , r bomm n allL·r 
ska l lukkes. 

Til ikring a [ foruclringnin gcn e r der ved 
nog l a fs tand -bomme anbrag t e n åkaldt 
»spærre fo r lmwgen fonulri11g11i11g«. D enne 
s pærre h virker, a l pill t, n å r I mmen er 
å bn C'l en vi vinkel (o fte 75 g rader ), ikkr 
ka n lukke bommen igen, uden a l d er før,.; l 
rr d rej e t h r lt Lil bunds. Bomklokken rin ger 
iøvrig t og.så unde r srlve lukningen. 

Ved la ngr- a fs land c anbringl'S. af h (·n~) n 
I il ikkcr ma nøvr ring af bo111111 r n , s pæ nd1·-
værk r i I rå I I række nr. 

Af tands be tj enl r bomme kontral>ala n ·en·~ 
altid . 

F o11uden le foran b krf' vne bomme find ,· 
ved ta ts ban ern e adskillige b omme b åd r a f 
æld re og n ye re lyp ' r. 

VC'd ovrrkørslc r m cl ærlig s tærk trafik 
på , ej og bru1e, ah å h vor d er kræ v - hyp-
pi o-e niaJ1øvre rin o-er af bomm ne, r r under-
t id n an vendt elek t risk be tj enin « a,f bom-
mene, i n'gle n med manflv r ring fra ignal-
hu elle r s tation. Der find es ådanne anlæg 
indre il ede bade til nær- og a is lancl h e lj ning. 
Kon Lrukt ionen r doo- re t d)' r, hvorfor dL' ll 
å vidt mulig undgås. 

End elig skal nævn , al ma n c- t enke lt s it• I 
( på den j ælland ke ky Lbane) har anvendt 
e lektris k bC' lj e nl e bomme, der hetjen es auto-
ma tisk a f toge t, ick t delle e l tykke før ovf' r-
kør -len pa e r r en kinnekonlakl. 

Ved de nævnte ub vogtccle overkørsler ud ' n 
lukkeindre tninger skal foreLag for ke ll igr 
ikkerhed -, foran taltnin~e r, hv i· art afh ænger 

Enkeltspor. Flere Spor. 

af den pågæld end e ovr rkør el be tydnin g (cl . 
,. ~- 1ørrolscn a f færd len på den påo-æl-
de nde vej ) . 

.1 a lk tilfæ lde 01> Li ll r pli begge ide r af 
ovr rkør len i 6-12 m a[ ·tand fra n ærme ·tp 
i, pormidt e c l kryd$111 ærk r . åve l kryd mæ r-
kt'b I ing r c;o 111 s tolpe e r ind drlt i rfl cl e og 
hvid l' felt r. Fig . 6. 

End vide re ,fl rgrr ma n for , al d r r fra vej f' n 
i pa · e nd e a f, land fra overkørslen e r r n 
rirnr lig ucl.ig l over banPlinien til hega-e s i-
de r. En åda n ud ·ig t ikre ved , at cl p å-
gæ ld Pnde ovc r· ig l areakr bel ægges med en 
~en itu! , d er be Lemm r, al de r p å arcalc rn l' 
inl t'L m å find , cl r rager mere nd 1 m o p 
ovn vr j og ban . 

lh or Lil vej ebringel e n af de forn ødne ovr r-
- ig t-.ar al r an k lig kan ke, eller hvor an-
d rr foPhold m å lte tale derfor, anbringes auto-
ma t i- k virke nd e lyssignaler. Di e anhrin-
gPs ~ædvanligvis på krydsmærk rne- tolper 
vg l,ar d el p å fig . 7 vi Le ud eencle . 

' i,,. nallanl e rn r n - ved dobbelt por Lo lan-
te rner - e r anbrag t i n Lrckanle l baggrund -
·kærm. de r e r blå m cl r ød og hvid ka111. 
~ignale l er et el ektri, k blinkly , de r ude n 
for tog lid e r lukke t. å r log nærmer ig. 
vi e r s ignale t r ødt blinkl ys. ignaleL tændes 

og lukk . af toget ved hj ælp a[ kinnekon-
takte r. l forbind e] e med igna le t e r an brag t 

kontrollamper, de r tæn-
d r . amtidig mr I i" naleL og derved opl ser 
lokomotivføre ren om, hvorvidt ignal e l e r i 
orden. 

Und rtid en anbringe i forbinde! e med 
ly ignal rne e l klokkesignal, der r inger sa 
længe ly ·g 11ale rn e r lændl. 

Ove nnæVllle ikkerh oclsforan Laltninger sup-
pl r rc ofLe med polititavler, der for vej færd -
~r len på byd r en ring kørehas ti o-hod ovrr 
ovN kslr len, og internationale advarselstav/er, 
cl r i r n af Land af 150-250 m fra overkør s-
lr n w1d rre l t r cl n motorkørend e om over-
k11r lrn tils tedevæ relse. 

Hvor I ane og r j skærer hina nd en und ,·r 
en s pids vinkrl , t ilvrjebringc.s und ertiden d e 
åkalcl te afløb stræknin ger, hvilke t v il ige, 

a t vej n i de I umpe vinkler I fl j r ind l a ngs 
ba nen i en l ængd af ca. 30 111 , å led es a l 
N automobil , de r ikke har b mæ rke t igna-
leme, ved al k1lre ind på a UøbsstrækningPn 
vil kunne und ga c l amme n lyS d m ed toge t. 

Ved . tal 5ban erne var d L tidligere hovcd-
reglPn, a l 11' j,;kæringerne lagd $O m nivca u-

kæringPr. u søger man v I n yanl æg å vid t 
muligt al und gå d. e, og de r a nv n I årli 11: 
hetyd e lige s umm f' r til er tatning af be tåen-
de niveau kæ ringr r mr d s kinnefri vejforbin-
dPl,cr. 

Enktluporct Bane, 
cct Spor. 

Enkel tsporet Bane, 
flere Spor. 

Vig. 7 

Oobbcluporct Bane 
eller to llancli nicr. 
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DSB'S 
idrn vi i nr. 3 bragte omtalen a[ D B's 

nye lok litra N, har fl re læsere bedt o om 
at bringe byggetegninger hertil. Vi er i bc-

id<lel af en tegning af lokomotivet og 
bringer den i et a( sommerens numre. Vi vil 
gerne venle l id t for al e, om der skul lr 
komme nogle ændringer. D L førsl lok er 
netop færdigt og prøvekørt, le øvrige står 
r ndnu på Kor ør og Padborg . tationer, da 
cl r tte krives. 

H It anderledes Lill r det ig m cl D B' · 
anden nye lokomotivlypr, nrmlig de amc• 
rika n_ke cl irsellokomotiver. Her aner ingen 
endnu, hvordan lokomo tivet kommrr ti l at e 
ud , end ikke D B. Ma n kan kun gi ne på 
ud eend et ef1er op ly ni ngr rne, og en tegner 
lænker s ig re ;ulla t t om visL hosst1lende. J del 
dLernævnle bringer vi r n del op lysninger om 
lokomotiverne og henviser samtidigt I il vor 
arl ikel ide llS nr. 8 19,19, hvor vi nC'>IOII> 
gennemgik eneral J\Iotors die ellog - fo r-
hill del for DSR's lokomotiv r. 

Der er afsluttet overenskomst om kØb af 
fire diesellokomotiver. hver med en hestekraft 
p 1500 hk. og da leveringstiden er ca. 2 år, 
kan man alts , såfremt intet uforudset indtræf-
fer, forvente at se disse lokomotiver i drift p å 
Sta tsbanernes strækninger engang i IØbet a f 
1954. 

Da nøjagtig samme lokomotivtype ikke tid-
ligere er bygget, er det ikke muligt nu at 
bringe et fotografi af et sådant lokomoti v, 
men omstående illustration viser det nye kØre-
tØj set i en tegners fantasi, idet billedet er 
fremstillet på grundlag af de konstruktionsteg-
ninger, som allerede forellgger. 

Som det vil ses af billedet, får lokomotivet 
det kara kteris tiske forparti , som er velkendt 
fra de an1erikanske dieselloko1notiver, og i øv-
r igt et lignende s trØmlinieformet udseende . 

De forandringer, som har måttet indfØres for 
at tilpasse lokomotivty pen , så at den k an a n-
vendes under vore forhold , bes r for det første 
i. a t der må anvendes puffere samt trækkrog 
og kobling, som anvendes overalt i Vesteuropa, 
i stedet for den i U.S.A. anvendte centralkob-
ling, hvilket igen medfører at hele lokomotivets 
bærende konstruktion m å være anderledes. 

Endvide re er bl. a . tværsnitprofilet tilpasset 
og akseltrykket formindsket, idet der anven-
des bogier med 3 aksler i s tedet for d e i 
U.S .A . til tilsvarende lokomotivtype anvendte 
2-akslede bogier. Dette er nødvendigt, da man 
ikke h e r kan tillade så stort akseltryk som i 
U.S.A. Vægten af lokomotivet i tjenstfærdig 
stand bliver godt 100 tons . 

Med hensyn til selve den anvendte diesel-
motor og den elektriske transmission, ved 
hjælp a.f hvilken motorkraften overføres til 
hjulene, kommer Statsbanernes n y e lokomoti-
ver nØje til at svare til de allernyeste ameri-
kanske diesellokomotiver, idet den komplette 
dieselmotor, den til motoren koblede hoved-
d y namo med tilbehør, banemotorerne, som 
trækker hjulene, og hele den elektriske s tyring 
m . v. leveres fra det amerikanske firma Gene-
ral Motors Electro-Motive D ivision, La Grange, 
Illinois, I firmaets stand ardudfØrelse, som den 
i Øjeblikk et u dføres i masse.fabrikation . D iesel-
motoren arbejder efter 2-tak ts principet og er 
16-cylindret og v-formet. 

I U .S.A. anvendes disse lokomotivenheder of-
test tre eller fire sammenkoblede til fremfø-
relse af de meget lange og tunge godstog eller 
de s tore, meget hurtige eksprestog. som der er 
brug for unde r de fra vore forhold meget afvi-
gende betingelser. Ved anven delsen her i Dan-
mark, hvor der ikke er brug for de meget 
lange godstog, som stationer ne heller ikke har 
plads til, vil der Ikke blive tale om at kØre 
med mange lokomotivenheder sammenkoblede. 

Lokomotiverne til D . S . B . vil dog blive ind-
1·ettet således, at to kan sammenkobles og be-
tjening af b egge kan ske fra forres te !Ører-
plads. 

Maksimalhastigheden bliver 120 km/ tm, og 
11 n vendelsesomr det bliver så ledes , at lokomo-
ti vet lige godt v il kunne anvendes til hurtige 
persontog med op til 500 t togvægt (ca. 60 
vogne i godstog med sædvanlig sammensæt-
ning af læssede og tomme vogne). 

Denne alsidige anvendelighed er opn et i 
kraft a f d en udvikling inden for elektroindu-
strien , der h a r fundet sted i U .S.A. i de senere 
, r , og man opn r herved muligheden for en 
mern Økonomisk udny ttelse af lokomotiverne. 

Arbejdet med udformningen af lokomotiv-
konstruktionen, så a t den passer til ew·opæi-
ske forhold, er foretaget af General Motors 
licenshaver, det svenske firma N ydQvist & 
Holm Aktiebolag, Trollhåttan, I samarb ejd e 
med det amerik anske finna. N ydQvis t & Holm 
Aktiebolag vil også komme til at foretage fær-
digmonteringen af alle fire lokomotiver, me-
dens de mekaniske dele som bogier, vognkasse-
dele m. m. for tre af lokomotivernes vedkom-
mende vil blive udført af A /S Frichs, Aarhus . 
Lokomotiverne vil blive uds ty ret med auto-
matisk virkende oliefyret dampkedel til tog-
o pvarmning, leveret fra det amerikanske firma 
Vapor Heating Corporation, Chicago, og tryk-
luftbremsen vil blive af typen Hildebrand-
Knorr Hiks som ipvrigt på statsbanernes nye-
s te materiel. 
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DSB's 
nye 
bomme 

llommeue er nede. 
DS/J's nye bomar1/æg 
er betydeligt lettere 111 f remstille i 
modd em/ de tidf;gere ty per 
og g;Pcr .wmti<lig e t extra /a rrerig t 
lit' 1ui rore ba11er. 

Et nyt middel til forøgel c af ikkerhed n 
v l de ub 10g led f' overkør ler er automatisl e 
bomanlæg, og Lal banerne har for vrjfon-
den midfrr tilvej ebragt e t for øgsanlæg ved 
Buddinge tation. 

For·øgsanlæget. der har været i funktion 
iden 4. januar cl. å., er op tilie t v ·d en 

stæ rkt trafikeret vej (eller rettere gade) idet 
j ernbaneover kæringen pa sere dels af rul -
hiler (6 i timen), del af talrige la tvognr, 
pr r onvogne og cyklis ter. 

For de vejfarende er forsøgsanlægct karak-
teri ti k ved følgende: 

Efit r amerikansk mønst r har bombjæl-
kerne i nedlukket stand en åclan længde, at 
de kun d ækker d en højre del af vejbancu 
( e t i kør e l re tning n). Herved opnås, at et 
kisre tiij , der har pa eret en bom und er ned -
lukningen, ikke bliver lå et ind på j rn-
banesporene, m Pn at ti e t uhindret kan fort-
sæll e in kør I. ys temct medfører endvidere 
en tærkt formind ket chance for påkilr,el af 
bommenc-. 
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Tt•ht o~ folo: 
Vin~ehjulel 

Bombj ælke rnc er - ligdcdes eCter amrri-
kan k praksis - af megc' I le t kon truklion. 
ide t ti e er sammen at af forholclsv i sp ink! ,· 
brætld r. Ved e ventuel påkør e l vi l sand•yn-
li~hedcn for be&kadigel e af bomdrevet ikk<-
være tor, ligesom be kadigel en af det pa-
gælden le ki~re tøj vil blive relativ lille. 

Bombjælke rnc er i øvrigt anbragt å la, I, 
at de fl es te biltyper i givet fald vil påkdn· 

n bom med kølerpartie t og ikke med for-
rud en. H rrvecl nedsælle ri ikomomentet un-
der en p1'lkør el gan kc væsentligt. 

Bombjælkerne er beklædt med lysre flck-
Lrrende mat erialer. I tilfælde, hvor vejbclys-
ningen er lukket, vil bommene alligevrl 
være m eget synlig , for<li køretøj ernes ly~ 
bliver re fl ekteret fra bombjælkrrne. 

Bom bjælkerne 
g gitter. å led 
bomme. yllen 

er ikke for yne t med bæn-
som de hidtil benyllecl c 

af det forholdsvis ko Lbarc 
hængegill er vil jo i høj grad være probl ema-
1 isk, når kun den halve vejbr dele er a [. 
spærrr t. Anvend('] en af hængrgill e r på bo m-

me i aJmindclighed yne i dvr igt at være 
<·n unødvendig kom1>likat ion, nå r det tag i 
hetrag tnin g, h vo rl de vejfæ rcl slcn a [ i dag 
kræver kend ka b til almene færd elsreglcr 
li o~ all vej lare ncl !' ( børn inklu ivr) . 

Lukningen af bomme ne advisrrc dels v d 
hoj 1ly<lend c klokker, dels ved rød blinkly~ 
fra advar ls, in-nal 'r i højre og ven tre vrj-
sidr. elv i rringcn på be-gyn cl e 5-6 ek. , in-
cl,'n bomme nr begynd r lukningen. Denne 
forhold vi korte advar e lslicl er va lgt for at 
vænnf' de vejfarende Lil s traks a t respekt ere 
bom lukningen. 

, å længe bommene er lukk de, holde de 
blinkrn<le advar e lss ignaler i hmkl ion, og 
sa mtidig r der på bommene yder te cl l 
tænd t en lant rne, der viser rocll, fa t ly 1 

brggr vejens kører etninger. Bomlyglerne vil 
aulolllalisk blive holdt tændt fra et n øclba1-
tcri, å fremt !værk trømmen ucl r bliver, me-
clrns bomme ne er nede. 

BomltLkning n varer - ud over forringnin -
gen - ca . 16 ekund r. 

,tr bommen betjenes au lomati k for tog 
fra Køb nhavn, vil der i almindeligihecl gå 
15-18 ~ek., fra bommen er helt nede, Lil 
Lo0 et pas erer overkørslen. 

For togpersonalet er forsøgsan læget karak-
tcr i ti k ved føl g nd e : 

For tog fm Køb enhavn ælle bomanlæget 
i funktion ålcd s: 
a) Hvi indkør cl · ignalet till e tidligt p1'l 

»kør«, » tænde « anlæget fra en kontakt 
ca. 500 m fra ove rkørslen. 

J, ,----.___,, 
&- t._.J 

...,_ 
i 
I 
I 

b) Hvi indkør c·L ·ignalc1 ælte 
» kør«, » tænd e « anlæget fra en 
ca. 350 m fra overkørslen. 

enl p:1 
kontakt 

c) H vi inclikørsds ig naleL før t Lill , e fter 
a l lug har holdt for »slop«, eller toget m å 
rang r forbi ig nalel, »Lænd « anlæget 
fra en kontakt ca. 250 111 fra ove rkørslen. 

Da lukketiden for bommen inklusive 
forringningen er i alt 21 k., må et tog 
kør el i de tre nævnte tilfælde afpa ·• 
hcrcft r cl. v. s. at den genne msnit! ige 
kprnha tighe I høj t må være henholdsvis 
40 kim/ I, 30 km/ t og 20 km/. 

For tog fra Farum , der standser i Bud-
dinge, ælle bomanlæge t manuelL i funktion 
fra e n kontakt uden på tation ibygningen. 

Al hensyn I il de vej farende er det af tør-
te betydning, al anlæget ikke æltes i funk-

l ion, førend lo«ets k µedition er prakti·k 
taget af lull e t. 

For tog fra Famm , cler ikke standser i 
Buddinge, sælles bomanlæget i funkl ion ved 
en kontakt ca. 500 ru fra over.kør len. 

På hver sid e af vejen er der op tille t kon-
trol ignaler , der normalt viser gult, fast l ys. 
H ensigten med delle ly~, der foreløbig ikke 
er oplaget i TR, e1· at tydeliggøre over for 
lokoførerne, at der fin.des en ubevogtet, far-
lig ouerlrørsel. Da de gule lys kun iag ttage 
af lokoførerne, er cl t af tør le betydning. al 
der g ive fej lmelding, s1'l fre ml e l l y er sluk-
ket på e t tid ;punkt , hvor det kuU e være 
tændt. 
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Ovennævnte kontrols ignaler er endvid re 
incl r llcl Lil at vi e hvid t blink.ly (konl rol-
ly~), og delle forekom mer kun, når : 

a) samtlige ad varsel signal r for vej færclsl n 
er i fu nktion, 

b) begge bomlygt r er tænd t, am t 
el begge bomme er helt nedlukkedc. 

Det hvide kontrollys har samme be tydning 
som de almindelige kontrollys for ubevogtede 
jr rnbaneover kæringer . Det vil ige, at kan 
d (• l hvide ly ikke iag ttages i brem eaf lan -
dt·n fra overkør len - f. ck . kunne det jo 
lænke , at der vise gult, fa t l y , fordi b · 
tingelserne for det hvid e blinkly ikke er 
opfyldt - skal bremsning p åbegynde , å-
ledes at toget å vidt muligt kan bringes til 
s tandsning ind en overkørslen. Samtidig kal 
lr r afgive fløjtesignal (nr. 55). Som forsøg 

h ar man in llil videre fj ernet de normale 

kontrollys (op,l illet ca. 150 m for an over-
kør len) . 

Bombj ælkerne er forsynet med røde skiver, 
der vender fladen til, når bommene er oppe. 

k.i verne er belagt med ly refl ekterende ma-
teriale. 

Bomclr ven , der er a f ven k fabrikat, r 
af amme type, om nu an ka ffes i stor stil 
t il de Sven ke la tsbaner. 

Bomhj ælkerne er tilvirk de efter ven ke 
la l baner tegninger. 
Det au tomatiske manøvre yslem er kon-

s trueret og ud ført af Dan·ke ta lsbaner. 
Motorerne drive ved 220 volt vr k el trøm, 

og der er ikke etableret nødfo r yning. 
Ved ,fe jl i op- eller ne<llukningen kan bom-

mene ved en meget impel manøvre frigøres 
fra bommekanismen, og de kan da uden 
vanskelighed lukke op ll er ned med hån-
den. 

V.o-9J1.~ ~d EGC modellerne .. . 
De ken<lte EGC m odeller har Lund l en 

å tor udbrede] e landet over, at vi u lover 
de tid ligere bragte artikler fra læserne om 
bygge ætt ene samling har •hedt fabrikanten 
om at meddele, hvorlede han elv tænker 
s ig æltene amlet. 

1 al in korthed l yder det sådan fo r CPE 
mod lien vedkommend 

• æltet: 
Afpud alle dele med fin t ·andpap ir. 
Lim og søm taget på det buede und erlag, 

ide t der pa es på, a t ud kæringerne i taget 
holdes 4 mm fra enden af tage t. 

D n ene gavl sætte ned i de lo hak, og 
den anden ømmes og lime i cl n mod alll' 
end e, mens vi holder bunden 3 mm oppe på 
s iden. Den lille kråklods lime på den før-
ste gavl, idet vi kontrollerer, at den l1 olde-
lig med bunden. 

fnden vi ælter iderne på, ælter vi 1/," 

dykker i underkanten ca . 6 mm fra un derste 
kant. 
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Taget bring på plad-, og med en ela tik 
eller lignende holde det fast til gavlene. 

id estykkerne anbringes på plads og Øm• 
me nu på hund og gavle. 

Til sid l tages den tynde gavl og limes p å 
. kråklod en, medens vi pres er den op mo<l 
taget. 

Dørene pa es til og lime på. 
Det h ele afpud ses og afgla tt s. 
B-sæll t: 

æder og klod er afpud e m gct fin t 
og om mulig t, hvis det ønskes, la kere de 
eller male , før vi går vidr re. 

Der lime matteret celluloid i de to toilet-
vinduer . Klod erne limes på plad , de tre 
høje sæder lime nærmest pakrummet, der-
efter følger de fire og de fem lave æder og 
I il s.id L æd t uden ryg op ad toilettet for 
pa · agerer. 

Der limes klar cell uloid alle andre vin-
duer. 

Der er vel næppe nogen tvivl om, at en 
uiveaukrydsning nwJ bomme der langsomt 
g r ned, når et tog nærmer ig og efter 
forbikør len langsomt går op, i væ-entlig 
grad sæller liv på modelanlæget. Når man 
,å amtidig lader en klokke klemte, vil det 
være en af de modell r, <ler får tørst pub-
likumstække. 

[ det følgende fillger den kemati&ke op-
bygning af et ådanl an læg. Ejere af indu-
strianlæg kan købe cl •m færdige, men dP 
fleste lider af den mano-rl, at de er drevet 
af olenoid r og derfor går op og ned mec\ 
en una turlig ha lighed. Den praktiske op-
bygning af anlæget ovenover bordet, bomme 
o. s. v., vil vi ikke he. kæftige o med. De 
c-r så grundigt b skr vet andet Led , al de 
ikke kan volde nogen van keligheder. 

, kcmael for drivmekanismen lindes på fig. 
1. En lille jævwtrøm mo lor [, der ikke he-
lt1+vcr at være ret stærk, d river over snekk r -
ne 1 og 2 (omEælning 1 : 20 = total-
om ·ælning 1 : 400) ak en A med landhjulet 
Z og svinghjulet T. P å dette svi nghjul T, 
hvor der er ind at et lille pertinax tykke J. 
~læber kontakterne K 1 og K 2 og KM. Bolt en 
P på s,,inghj ulet har påsat tænaerne P 1 og 
E, der atter far al ,inkelarmene W i funktion. 
( Fig. 2) Til betjening af bommene op- og 
nedgang benytte de på fig. 1 vi le kontak-
ter K 5 og K 6, der brgg r anbragt i spo-
r L mind t 1 m fra overgangen. Togets hjul 
hrtjener kontak terne og sætter derved en dob-
belt polet solenoide i ving. Denne pole er 
en almindelig , porskiftemotor, hvor jernk r-
nen i hver ende automali k afbryder polen 

trpmtilførsel. Kern n er forsynet me<l kon-
takterne K 3 og K 4. 

0 ... og sa 
bomm e 

i model 
Den automati ke betjening af h le <lriv-

nH'kani men er n u følgende: Når el tog gen-
nemkører strækningen i pilretningen, berører 
lokomotivhjulene først kontak ten K 5, der 
ætter høj re magnetspole i funktion. J ernker-

n n vandrer til højre, og om kifterarmen U 
afbryder kontakt K4 og lu tter K3. Nu får 
motoren pæn<ling over KM, K 1 og K 3, og 
svinghjul t dr jer ig i pilr tning n, indtil 
i~oleringss tykket J har nået kontakt K 1. 
Under denne 180° omdrej ning har stænger-
ne fået bommene Lil at gå n cl. amtidig har 
d to advar ·eL!amper LP 1 og LP 2 f et 
~pænding over koutakl KL og ly er. år lo-
komotivet nll.r K 6, lulles K 4 af den venst rr 
magnetspole, og mo toren løber igP n amme 
vrj indtil i olrring• tykket ved K 2. Bomm -
n rr allPr gået op og advar lslampern luk-
ket. 

Delle mekaniske drivværk kan tilfiJje pn 
automati.-k klokkeklemln ing uden besvær. 
Hertil benytte cl t »ufuldendte« tandhjul Z, 
tb· har på at en knebel og klokke. Byggrr 
man delle ringeapparat i naturl ig HO tør-
relse, bliver klokken mPgel lille og får en 
unatu rlig ly klang og am tidig vag tonP. 
Df'l kan derfor gøre mere naturlig t ved at 
lade landskiven lulle en kon takt, der betje-
ner en undl'r bordet anbragt elektri k klokke. 

. y-temel ovl'nfor r beregnet for clobbrlt-

I , 

\ 
' \ 

' ' ' ' ' ' 
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por de baner med kørsel i be temt i-elning. 
kal det benylles på en enke!L poret bane, 

anbringes der 2 æt kontakter. EL sæl Iør 
bommen og L æt efter, åledes at K S'ern e 
a!Licl er inderst mod bommen og K 6'ern e 
yderst. 

[ HO an.befal e det, al K S's af tand fra 
bommene bliver mind L 1 m og afslanden 
mellem K 6 og K 5 må svare Lil strJr Le tog-
længde. I stedet for at lade hjulenes Ilanger 
om ovenfor omla!L betjene kontakterne, hvil -

ket jo hoved agelig kun har intere se ved 
2- kinn eclri(t, benylle må faolerecl e træk-
ninger nten i midt r kinnen lier i yder-
kinnen ( ved 3- kinnesy Lemer så lede , at 

hjul akslerne vil lulle s trømmen fra 0- kin-
oen I il den anden kinne). I prak i kan hele 
cl1,ivværket selv i HO bygge så Ilaclt, al det 
hele kan ligge mellem svellerne. Der behøves 
ikk nogen ærlig udboring i bordet eller 
lignende. Motor, drivværk og klokkeværk kan 

kjule a,f et l ille I dvogterhu. Dri,v Længer 
ele. kan kju les aI vejen, der Iører over spo-
ret. Benytter man en inclu lribane, der skal 
kunne tages ned, kan det l1 ele montere fa t 
på en lille plad e. f cl en god motor er der 
en ikk r funklionering, og den langsomme 
op- og nedgang med den klemtend e klokke 
og de tændte ly er altid ikker på publi-
kw11s ukees og del kan ab olut anbefales 
alle at forsyn s in banes trækning med et par 

Lykker heraf. Vil man have nogle al ni eau-
overskæringern e forsyi1 I med blinkly for 
ubevogtede over kæringer, kan ma n "frem-
tille drivværket om en Landardcnhecl , d r r 

og å ka n benylle her, idet tandhjul et Z da 
for yncs med mindre og fl ere lænder og be-
n yttes Lil at tænde og slukke ignal <' t. Det er 
tidliger omLa!L h r i blad et, a t det gælcl r r 
om at landardi ere å meget som mulig t p 
moclelanlæget. Det lett er i allerhøje le grad 
ledning-føring, reparation, re erved le o. . v. 

SVENSKE J ERN B ANE R S S OVEV OG N 
Ved velvilje fra de sven ke talsban er side r ende ud eend i åren 1937-39. De kan kun 

er vi i s tand til at bringe tegninger og be-
krivcl e aI de ven ke vogn , der går i Ia t 

løb til og fra København , dels over 1almø, 
del over Halsingborg. 

Vi begynder m d en af de vogne, der har 
e t mege t karak teris tisk ud eende, en a f de 
gode gamle 1.- og 2. klasse sovevogne med 
Lagryl ter . P å midler iden find e en tegning 
i 1 : 87 af vognen se t fra icl egangss id en, fra 
oven, (ra gavlen og i tvær nit. Af de to idst-
nævnte fremgår cl t egenartede profil, man 
lægger blandt and et mærke til de buede i-
der. 

På plantegningen ser man tydelig t, at vin-
duesford elingen ikke er den amme i kupe-
iden som i den viste ide. Vindue tørrelsen 

er dog den samm e. 
Vognen har den ædvanlige venske 2,4 rn 

Lålbogie ( tandardbogie mod el 1907), der 
minder meget om den dan ke »Berliner-
truck«. 

Der lindes 17 af disse vogne. De er bygget 
årene 1893-1902, men ombygget til nuvæ-
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anv nde om sovevogne, idet engen ikke 
kan lå op og blive til iddepladscr. Vog-
nene ~ncleholder 10 halvk.upcer og kan altså 
beforclrn 10 rej ende på ] . klas e eller 20 på 
2. kla se lier n kombination heraf. Vægten 
40 t. 

Øvrig ndru lning : Elektri k varme og 
dampvarme, elektrisk generator- og trans for-
matorbelysning, amt trykluft brem c (KKP) . 
Vognene kører i nattogene mellem tockholm 
og København hh v. 0 lo og Købenihavn. D 
er dog h er ved at blive afløs t af en helt ny 
LY'J) e vogne litra A05, men bliver af de~ 
grund ikke overkompleLLe eller udrang ret -
l værtimod. Bl. a . bliver le f . ek . udstyret 
med s tikkontakt er til elektri ke barbermaski-
ner! 

ogle af vognene ( blandt and L den her 
viste nr. 1296) har en and en vindu es indd e-
ling, idet der er 5 s tore og 1 lille vindue i 
s id egang id en. Endelig skal nævnes, at nr. 
1215 ltar teaktræsbeklædning. 
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AUTOMATIKEN 

af van DEVENTER 

E1 særprægel sys tem med en perfekt præcision, som 
ikke h idtil har 11ærel offentliggjort. Forfatterens anlæg 
er 110 2-skinnedrif t. Størrelsen er ligegyldig for sy te-
m et, h vorimod mj'ere m ed 3-skinne anlæg vil komme 
be1ydelig1 nemm ere igennem diagrammet, da en hel del 

af fednin gern e borl/afder. 

H le mil liv har j •g amlel på gammf' ll 
, kramme! - ikke ~om prof· ioncl - m n 
,om hobby, og det har vær L en af mine 
,wagh der fra cl n ticllii" I barndom. J eg 
~amlede altid gamle ga rn pol er, hvoraf jeg 
lav I må vognP og attrapmaskin ·r, der be-
nyllccle tråd ,om drivrem Ira den ene ma-
kinc Lil den andPn, og engang havde jeg en 

hd faJ>rik , der blev dre !'l af en legetøj -
dampma kin e, for hvilken jeg var di rek tør, 
leder, konstruktør og fyl'bØ ler - ja , di e 
lykkclige >dage er læng l for vundne, men 
min vaghed for al sa mle på gamle ka ere-
d del har aldrig forladt mig. Blot at find e 
en labl møtrik på gaden fik mig til al blive 
sent.imental , og på den måde har jeg samlet 
så mange mærkelige rnøLri kk r og kruer , a l 
min kone tit ],ar undret ig over, hvorfor jeg 
ikke selv er bl evet kantet og fol'Shuet. I n 
jeg kan impeltb en ikke tåle at e en ma-
kine eller el apparat, som r blevet kastet 

på krammelpladsen for al rus te op, vente 
på sm eltediglen eller blive fyldt mecl spin-
delvæv på el Jo.ft. V d ådanne lejligheder 
sæll e min fantasi i b vægelse, og jeg er 
plud elig vidw1derlige muJighecler, og d t at 

f n ga mmel IIam1nond krivemaskin e og 
Pn el ktric ilel måler har jeg blandt andet 
lav t e t el ktrisk ur, der kan løb uafbrudt 
i 2 dage uden Lrøm, hvis del kræve , - men 
det er en and en histori e. for at citere Kipling. 

u er vi kommet ud på el s ide. por, og 
lad o hurtigt komm tilbage Lil hovedspore t. 

En dag præ·ent erede en af min venner 
mig for en el kLrisk gra mmofonmotor, de r 
1ar bl vel for !Øjend e til il form ål, men 
som eller var helt i ord en. J g havd e haft 
den cl s tykke lid, før min søn og jeg be-
begy ndt e a t by"'ge vort a nlæg. Vi var blevet 
enig om, al det var meg t mere mor omt, 
hvi vi elv byggede hele banen Ira begyn-
de! en, og hel t og å af kassered dele. Dette 
kyldt ikk alene den tilfred hed, det r 

al give fant.a ien frit pil, når man bliver 
LiJlet over for e t problem, og derefter Øge 

i alle ka erne med de omhyggeligt sarn men-
skrabecl • gamle del , der var avancer t til 
r ·ervecl l , men og·å fordi vi her i Europa 
ikke har så mange hobby-foretninger til di -
po ition som i Amerika med alle cl res raf-
fin ementer. elv om de var der, ville vi iøv-
rigl jældenL be Øge dem af cl n føromtalte 

ammensælle en del m cl en anden giver grund. å, nu er vi tilbage på hovedsporet 
ofte ganske ttventede resultater. igen og kilter om kift eren til fremad. 
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Vig. I 

Da , i blev stillet over for problem t om en 
automatisk drej -kive, loppede vi ikke op 
,cd tank Il om en hllndbetjent bro. Jeg hu-
skedl' min grammofonmotor, og meden jeg 
foqlgte at finde den frem, stødte jeg på en 
lr) kknapmekanisme, om engang havde til-
hiirt el lokalt telefonnf'l med ek tel fon<'r 
og hvor der var 5 knapper, der var således 
iruLbyrcl · afhængige (ligesom nogle radioer 
har det), at når man trykkede een knap n cl, 
sprang en anden i forvejen nedtrykket knap 
op. Den var o. k. Ved nærmere unrler Øgelse 
fandt jeg en pole fra et gammelt filmsappa-
rat. Di e del kombineret med lo tandhjul 
fra et kelet af et gammelt optagerapparat 
gav n omsætning på 1 : 882, hvilket var 
te:>mmelig tilfreclsstillende. 

Vidunderlige timer m d drømme og op· 
tilUng af kemaer resulte1·ecle i de vedføj'· 

de ledningsdiagrammer. Drejeskiven s lv 
kan være fold lændig ude a:Ji operatøren 
yn vidde. Tilbagemeldings.lamper vil fortælle 

ham, hvilket por der er be at og hvorledes 
køreretning og tilling for det b temte loko-
motiv er. 
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Lad os nu fi• r, t se på manden ved k lavia-
turet og kigge over han kul der. Ha n øn,,ker 
lokomotivet på spor 2 fl yttet over på por 4 
for al få det fyldt op med vand og efterset. 
Han ved endnu ikke, al por 4 allerede er 
optaget a{ en ekspresma kine, som gør ig 
k lar til om en halv time at føre godstoget 
mt>d en lang række vogne, der venter på 
godsbanegånlen, vest p1i. 

Vor operatør har ne top fll l d rej kivc-n 
til por 2, hvor vor ranger maskine tår, vrd 
at trykke på knap 2. 

De Lo dobbeltpolecl omskifter diagram-
mf'l n i virkeligh len en 2-dobbeltp9lel 0111-

kift er, men da enten drej kiven eller loko-
motivet er i bevægelse - aldrig amlidigt, 
gør dette ikke noget, og begge opnationC:'f 
betjenes af cl t samme håndta«. Herved pa-

- plad på panelet. 

Diagram på. fig. 1. 
Knap E 2 er trykket ned, og dn·je kiv,·n 

Pr netop loppet foran , por 2. 
u følger vi 12 volts jævnstrømmen fra 

+ til -:- og begynrler ved A. Ved W pa e-
r r vi en idcgrcn, men fort.,,ætler til B, der 
r et andet Lil lutning,;slecl for en sidegren. 

vid r til C. Igennem den ene halvdel af det 
clobbelLpolede relæ til D. Parallelt over 
denne halve pole er kobl t hreru espolen 
på clreje;kivens motor. Denne bremse forår-
sager et øjebl ikkeligt top af motoren. 

Fra D fortsætter vi videre Lil trykknappen 
E 2, gennem denne til indikatorlampen F 2. 
Herfra Lil punkt G 2, der er føde tedel for 
køre trØm til venstre skinne og forgrening . . 
punkt. Vi fortsætter til den kniv-karpe kon-
takt H 2, g nn m ven u·e skinne på broen 
( når vi er mod por 2) Lil kontaktringen 
med slæberne L og videre til Z. 

Som det ikkert er gået op for læserne nu, 
er delle system tegnet for 2- kinne<lrift. For 
3- kinnedrift bliver det noget in1plere. Ved 
fo rgren..ing-punklel W følger vi nu ledning n 
videre Lil indikatorlampen Q. Den ne la111Jpe 
har en p riocli -k kontakt i erie - her frem-
stillet af resterne af n gammel elektrisk 
barberma kim·, på lnis aks!'! der er pre set 
en skruefjeder, der virker som snekke. Hertil 

1-'i~. 2 

l'f knyttet Pl tandhjul fra et gammelt vække-
ur, der har holdt op a t tikke for længe siden. 
l'a tandhjulet er anbragt en kontaktarm, der 
-tøder på 6 kontaktbolt under omdrejnin-
gc>n. En af di e er R, meden de andre be-
nyll til andre blink ignaler i systeme t. 
Q får cl n varierende strøm for at skelnr 
<l,·n fra P . F ortsætter vi, pa 
ski.n ncn 2, hvor kontakt 
lokomotivets flanger Lil G 2. 

rer vi tvangs-
1ulles genn em 
Havde spor 2 

,·a>rN tomt, vil denne kontakt ikke værn lu l-
tf'I , og lampen Q ville have været sl ukk t. 

Re læspolen har trukket in jernk rne t il 
-ig, og det t ælt er os i La nd til at følge 
gn·ncn fra B til kil rem od ta nden I. Denn 
modstand er fjederpåvirket, så.led a l. den 
. prlnger tilbage i in 0-. tilling, lige å nart 
111an lader den al ene. N er el s top til at a n-
giv· en be• temt ha Li ghed græn e, om sik-
rer, a t t lokomotiv kører tilstrækkel igt lang• 
oml til og fra drej skivens bro. Fra M fo rt-

$ællc·r vi til kon taktannr n og r ingen K op 
til den høj r kinne, om har kontakt til 
skinne 2 på spor 2 - gennem lokomotivets 
motor til forgreni ng ·punkt l G 2 og h rfra 
, id, r til Z. 

Diagram 2, fig. 2. 
Vi kigger igen over skulderen for at ~e, 

Jwacl operatørens næste bevægel e vi l blive. 
Rangerlokomotivet kører maj tætisk ud på 
broen, men for h imlens skyld, hvad er det? 
} yren må være blevet nervøs af alle os, der 
står rundt omkring, for tenderen sid ·te 
hjulpar s tår Lad ig på den fa Le jord, og 
ha n har allerede trykket på knap 4 - alt for 
tid ligt. Me11 der er ikke noget at være bange 
for. Lad o igen følge strømmen i diagram-
met fra A til W, videre til B og C, knap 
4 er nede, så knap 2 er åben og strømmen 
løber ikke længere igennem halvd elen ai 
relæspol n, om cl n gjorde før. trØmmen 
fortsælter til X igennem spolen til indikator-
lampen P, går igenn m J 2 og det id~te 
hjulpar tH det næ te hjul på broen. (Vi an-
tager det for givet, at alle hjul på hver side 
er inclbyrdes elektr isk forbund et). llePfra ti l 
L og Z. Spolen C-X hold er jernkernen til -
trukket, så længe cler er hjul på fast grund, 
og ulykker er derfor udelukket. Den punkte-
rede linie viser kontakter , der netop er af-
bruclt eller netop skal slull.e . 

J·'ig. ,1 
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Diagram III , fig. 3. 
Oellr er meg t impelt , e flt: r at vor op ·ra-

lor har æ ndre ! in fejl, som han kunn r ~r, 
da la mprn P lukkede, faldt relæe t fra, 
og molorkontakle rn blev slull e t. H er har de 
punklt'rrdc linie r den amme b tydning som 
fflr. 

Diagram IV, fig. 4. 
Drr j kiv ns bro har nåe t por 4,. Kniv-

konlaklen H 4 har forårsaget e t nøjag tig t 
s top, og operatøren har skift et den 2-dob-
b •ltpoledc om k.i,ft r Ior al få ma kin n Lil 
al løbe i den and n re tning fra bro n, men 
nu opdager han , før han gør den næste be-
,ægel e, den advarsel blinkende lampe Q. 
~om fort æ lle r ham, a t pOJ·e t alle rc-de e r op-
lagr!. 

Jc,g antager herefter, al De nu er å for-
tro lig med diagramm rnc, at De s lv kan {in-
dr ud af »hvad« og »hvor.for» a,C Dem selv. 

til lidt de tailler. 
Der skal lages lidt hensyn til valge t af 

indika1orlam1pr r med lwn yn til der mod-
land og wallforbrug. ædvanligvis e r det 
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s id tnævnl.e forhold . vi h øj1 [or la ve s pæn-
dinger og nærmer ig tærkt Lil wall-
forbrugel i motor n ank r. ] C'"' hen _ li er JO 
volts lamper med der operation s pændin~ 
e r kun 6 vol l, hvilket g ivrr til s lrækk ligt og 
synlig t l y , som ikke skærer ern i øj nrnP. 

amlidig opnå at levetid en C'r næ len ulw-
" ræn e l, nar d kun få r 60 pc l. af dere 11or-
male pænding. Kun lampen Q får d en fuldt> 
spænding, l1vilke L J, Il r ikke gør llO"'C'I, da 
impulserne fra R e r korl r. og rl PL lager a l-
tid forholdsvi lang tid for en lampr al na 
fra O til den normal e ]y$Slyrke. 

Drn føroml a lL r tvangs.. kinne kan ll'd,t 
frem t ille 0111 fi g. 5. E1 Z-fonnct I) kkt> 
metal på omkring 1 111111 tykke lse sømnH's 
<'Iler skrues omhygge ligt I il svl'lkrne, for at 
ikke . kinnen selv kal gJlrc konlakl. Drl Lt· 
kan s ikre ve I ent e n a t ind æ tl • t' l stykk, · 
isolationsmaterial clrr, hvor pil n viser. rlfrr 
ved al lime e l tykke p lllp ir p samme ,leu, 
hvi lke t sel vfølge.lig kal vær a f . ammr 
læ1wde om tvang skinnl'n , men sa mtidig ma 
man ørg for, at der efterlade til Lrækkt'-
ligl frit rum foroven Lil , al hjulf1angf'l'n1· 
kan opnå kontakt. Tvang kinnern e hf)jde 
~kal vær en !il.le smule høje re nd kør e•kin-
n rne (1 elJ!'r 1,5 mm ). Pre:,cl fra lvang-,-
kinnerne kal kun være ga n ke le l for ikk 

at forår age unødvendig Jncnrning . .I hragp 
ender må de ll e opragendP 1ykk rund C's a f. 

Kontakten mc11em bro og skinne på fa,;t 
g rund frem till af en grov og en kni vska rp 
kontakt som vist på fig. 6 C , OD. 

J, 'ig . J 

Onj,,,d;, ,,,ns tlri1w1elmni!WU' ml'tl rr lrr og bremsl'.'-/JO {e 
. et 11t•d,frt1 1111d,·r bordet. llillc,h•t Pr omvendt . 

Orejrskirer, lif!gt·r mu/u.'11 i billetlt•t. 

A. Reltrkontalrter 
li . UeltP. pole JIil /111,r., i,h•11 uf det li /I,• pa11el. 

. arma tu re" _furur, . 
(. /lrem:ws11oft·. 
IJ . /lrcm.te . .;ko. 
I:'. Alotor. 
V Cear lun•t af th•ll• fra. ,., filmst1J>/U1ral.'f 

motor. 
r:. Gear la1:et af r i gamm elt f,lu1.•w1Mpoli11g.,;, -

01>1w ra l. 

AnbringPI en a[ den g rove kontakt e r 
modsætnin g til den kniv,;.karpc kontakt ikk 
bunde t af samm g rad af nøjagtig hed som 
d C' n id lnævntc. der ab olul må anbringe 
ni;jag ligl midt i spor I. om cl t e r n ævnt 
fflr, forå r ·agpr brr m en i motoren c l top 
på _ tedet og dræ ber ine rt icn i hele sysl me l. 
Derfor er den kni vskaq> kontakt H n lang 
og lodret kontakt. Jo nævre jo bedr for al 
I illad e broen at løbe begge Vl'j<', idet en 
bred overfladl' vill f· brOl' ll til al ·toppe 
for kellige tede r, der a(ha ng af fra hvilken 
rC' lning den kom. 

Detail -j ægere vil u lr n tvi vl øjeblikkelig 
ob. C'l'vere manglrn på n masse de Laille r. 
Ois -e e r udeladt udelukkend e for klarheden, 
kyld. Kun d P drl r, d r r vPu røre r sagen , C'r 

optrukket. og så mrgl't af dl' omkringværen-

ri r del 0111 de l e r n1ldvendigL for at lokali -
er dem. 

Graven· væg e r la vet a[ pr pan, bunden 
e r anbragt på 6 trimle r af cleLLP malerial , 
Broen hjul , d f• r løbe r på de l c irkulære s por, 
C'r ud ladt. 

For diagrammC'l Jigger lo hovC'dregler til 
µ;rund: 
1. I nte l loko1110Liv i n ærhed n af dreje ki-

Vl'n må kunne forNa gf' nogen btwæ"'clse, 
så l ænge dreje ki ven b væg r s ig . 

2. Kun lokomo Li ve l på de t s por, h vor til bro-
cn e r drC'j e l, m å kunne b væge s ig . 

A f clennr g rund må lrØmlilførsl n pa fast 
g rund [ind!' s led fra dreje kiven og ikk 0111-
vrn 11 , de rfor nøch•endigh ed C' n a f kontak l-
.lslhe rnc K og L. 

t·lvfølg ,Jig (' r cl e ll drej eskiv nlæg e n!'-
~Lå t" nd e på vi SC' punkte r grunde t p il de biJl'· 
c i li kombinalioner. som de l var mulig1 a l 
lavc lakk t værC' d r ·1m111enspar ' d d l' l ' . 
DC' rfor har j eg und gåC'l al gå for meg I i 
dl'tai llcr vC'drwend P ·lvc kon truk1ionen , 
mrn hvi · denn e artikel inler er r Dem, kan 
De jo prøve a t find e ligne nd e dC'l r, og De vil 
da ikkerl find e mPge n hjælp i di e dia-
g rammC' r til a t konstruere D re· C'gen a ut o-
mal iskt' drej rski vr. 

I!) j ; A JJ _,, 

<"'-Cl or 
s pormidte 

i 
l'i!f, 6 

vv" 
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LIDT OM m,c,to.heh. - OG 
F erie tid n tår for døren, og der kan alle-

rede spore stor intere se for turis trej er til 
Tyskland. Vi er ikke i tvivl om, at en stor 
del af vore læsere enten skal til Ty-kland 
eller kører derjgennem og har bestemt ig til 
at »have noget med hjem«, cl t være sig 
Miirklins overordentlig sm11kke modeller , 
Trix, Fl ei chmann, Rokal eller hvad de nu 
hedder alle sammen, eller mj'er en, der selv 
bygger, vil sandsynligvi e efter små gode 
motorer. avnlig vil motorer for jævnstrøm 
s ikkert have interesse, da der endnu ikke 
find es een enes te herhjemme, der er blot 
nog nlunde brugelig. 

For at hjælpe di e bringes hrr en over-
igt over de mest kendte motorer, der find 

i lø alg i Ty kland. Udover disse kan man 
ho metalopkøbere etc. endnu find e flere a[ 
de gamle »W ebrmacht motorer«. 

1. Femo-motorer. Fa. A. F eldgi bel, F eucht 
ved Niirnberg. 
12 volt jævns trøm. 
Længde 31 mm, højde 31 mm , bredd e 
25 mm. ksellængde 10 og 7 111111 . 

Ampere ved tomgang 0,28, ved belas tning 
0,5. Watt 6. 
Pris ca. 20 kr. 

2. Ultra-Flaohrnotor. Kathe Kuch, Labcn-
wolfstrasse 15, Niirnbe rg. 
] 2 volt jævnstrøm. 
Længde 21 mm, højde 39 mm, bredde 34 
mm. Aksellængde 10 mm. 

mpere ved tomgang 0.3, ved bela tning 
0,45. Watt 5,4. 
Pri ca. 25 kr. 

3. Piccolo-motor. Fa. H rbert choU, P fo rz-
hcim, Bich]erstras e 6. 
12 volt jævnstrøm. 
Længde 49 mm, rund diam 18 111 111. k·el-
længde 18 mm. 
Ampere ved tomgang 0,25, ved belastning 
0,5. Watt 6. 
Pris ca. 12 kr. 
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4. Motor med snekke, Radio-Krei , Leng-
gries/Obb. 
12 volt vekselstrøm. 
Længde 30 mm, længde inkl. nekke 73 
mm, højde 37 mm, l redde 29 mm. 
Ampere ved tomgang 0,6, ved belastning 
0,8. Watt 9,5. 

5. Kettwig-motor. Fa. Wieland, Gei lingen-
Altenstadt, Liebknechts tra e 2. 
12 volt jævnstrøm. 
Længde 4,7 nun, højde 20 mm, br dde 
14 nun. Aksellængde 5 mm. 
Ampere ved tomgang 0,25, ved bela tning 
0,5. Watt 6. 
Pris ca. 10 kr. 

6. P ermo 18, Wolfgang Han en, Bopp tra -
se 8, Berlin W 29. 
12 volt jævn trøm. 
Længde 57 111111, højde 22 mm, bredde 
18 mm. Ak ellængde 13 mm. 
Ampere ved tomgang 0,4, ved bela , Lning 
0,5. Watt 6. 
Pris ca . 15 kr. 

7. Flachmotor (A. Wieland, Geisling n ) . 
24 volt vekselstrøm. 
Længde 46 mm, højd e 59 mm, bredde 
4-6,5 mm. Aksellængde 11,5 mm. 
Ampere ved tomii;ang 0,25, ved belas tning 
0,5. Watt 12. 

8. Welirmaclllsmotor (H . Thorey, Goppin gen, 
Quakers trasse 4 og Fa. Wieland , Gcis-
lingen). 
24-28 volt jævnstrøm. 
Længde 71 111111, rund, diarn. 38 mm. Ak-
længde 14 mm. 
Ampere ved tomgang 0 3, ved belastning 
0,35. W alt 8,5. 
Pris ca. 35 kr. 

De for kellige firmaer er angivet, men de 
fleste motorer f i hol byforetniugerne landet 
over. 

Mellem de mange problemer, om den vi-
den kahelige mj'er be kæftiger s ig med, 
<lukker pØrg målet om den me t praktiske 
og anvendelige mod elticl op gang på gang. 

De følg nde linier kal vær et yd erligere 
bidrag hertil og har til fonn lH, igennem en 
forklaring af vi· e samm nhæng, at få rnj 'e re 
til at tænke mere over der mocleltid, for 
a l vi og·å på cl tte område kan opnå fornuf-
tige » pill eregler«. J vorledc modeltiden me-
kanisK vi e på e t ur, hører ikke hjemme 
her, derimod vil vi for Øge at beregne den 
for et modelanlæg pa ende modeltid. 

Ligningen for amm nl1æng n mell m vej , 
t id og ha Lighed l yder sålede : 

Vej = tid X hastighed. 
Ti I n er cl n ubekend te i denne ligning, 

som vi skal fin de. Om vej og has tig1hed vrcl 
vi, a t de for spor H0 kræver et forhold t il 
virkeligheden på 1/87. I dette tilfælde ha r v i 
da 1/87 vej = ltl tid X 1/87 has tighed, 
hvilket alt å be tyder, at for en i et h stemt 
mål , tok~[orhold formindsket vej med e n i 
~a mme fo rhold formind ket ha lighed , må ti-
den være de t amme. 

Der find e dog næppe noge t hj mmea nlæg, 
hvor vej en er formind ket i forholdet 1/87 a[ 
virkeligheden, thi i delle tilfæld e viUe e n 
3 km lang trækning være 34,4 m. Ved de 
fip te anlæg r v j en meget kortere end den 
t ilsvarende strækning i virkeligheden. 

Ud Ira denne forud ætning må man be-
gynde, hvi man v il forsøge at [ind \l en til-
fred tillende modelticl og ikke, som det ofte 
bli ver for øgt mec( ud gang i længden af 
ventetiden for tog på banegård og i kom-
mandopo ten. elv s tatsbanerne ka n ikke for-
læ no-e der es 24 timers drift, hvis dere trafik 
er meg t stærk. ! øvrigt gør det kun opgaven 
yderliger e inter essant at ti1frecl tille alle 
krav ind en for det til rådighed -stående tids-
rum, og ikke at forsøge at indpa se cl t en 
på forhånd lagt køreplan. 

Det er sikkert ikke overdreve t, hvis vi på 
hj emmeanlæget antager, at vej n kun er 

1/1000 af virkeligheden. P å cl nne måde op-
nar vi normalt trækninger på 20 modelkilo-
meler. I vor ligning må vi alt å ind ætte 
1/1000 af virkeligheden for vej en Ledet 
for 1/87. 

D n, der er i bc iddel e af et stor t og om-
fattend e anlæg, vil elv[ølgelig let kunne fin-
d den rig tige faktor i forhold til aJ tand en 
m •!lem ba negårde ne. 1ed værdien 1/1000 
har vi nu: 

1/1000 vej = 1/87 ha Li ghed X tid , 
hvori t frem till er den faktor, som vi kal 
m ultiplicere med 1/87 for a t få 1/1000. Den 
ligger mel! 111 1/ 11 og 1/12. 

Beny ller vi her 1/12, vil det igc, at mo-
delliden er 1/12 Li me eller nøj agtig lig 5 mi-
nutte r, hvilket igen vil ig , at minutvi eren 
på et ur bliver Lil timeviser. Vi hru· nu føl-
g nde for. kelligr måles tokke for tid , vej og 
ha tighed. 

1/87 for ha Lighed (norma l målestok for 
spor H0). 

1/12 for tid (5 min . = 1 modeltime) . 
1/1000 for vej (1 m = 1 modelkilomeler ), 

og ud fra de tte kan vi nu op tille e l intere · 
ant regne tykke om modelhas tighed. 

I model, stadig H0, svarer f. ek . : 
90 km/ Lim = 16,6 rn/min. 

For at få den måle tok tro modelhastighed 
moclelkm/mocl eltimer må vi gange mod el-

hastigheden m ed 1000 (til forvandling af me-
l r til modelkilome ler) og med 5 (for over-
føring af minutterne til modeltin1er) . Regne-
t-ykket kull e have givet 90 moclelkm/ moclel-

time, men fakti k giver det jo 83 modelkm/ 
modeliime, fordi vi benyll er ,brøken 1/ 12, de r 
er lidt for lille ( men den er nemmere at 
regn med i t de l for den nøjagtig , der lig-
ger mellem 1/11 og 1/12). 

Med denne modeltid kan vi nu gøre hele 
driften på vort l1jemrneanlæg lige så natur-
tro om på de store baner, og en af de mes t 
interes anle icler a,f jernbane-væ enet kan 
dir ·kte lade s-ig prakti ere i vore stuer . 
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Ikke a ll e mj'e re er lige cl gL igc, og ikke-
alle har len fornødne I id. Dc- L er heller jkke 
alle-, cl r har e l tort værr l ·e I il rå digh cl og 
de fornødn e midler Lil opbygning af c l torl 
anlæg. om følge heraf find mange, der 
ikke kan b eskæftige ig med d et cg nLlige mo-
df' lbyggeri, m en om er ejere af inclustriby""t'· 
cl anlæg, og . om rr lige å ivrig dyrkere af vor 
hobby. For de m c-r .følgende lille fr 111 Lilling 
af kørslen på e l 1bordanlæg beregn et. Vi har 
tænkl o le t op Lill e l en r egnfuld ønclag 
r ft rmiclclag, og d el clækik r n flad e på 2,10 
X 1,10 m i II0, med neclpakning om aft en n 
for øje og alligevel med en int ere sant kørs,'l 
dagen igenn t'm. 

porplan n r s rpå figuren. D<'n rr enkelt 
og kan from I illes bå de af jnd u triskinne r og 
model ·kinner. For indu ·Lril an r e r angivet 

Søndags-
anlæget 

de enkelte kinn r. Planen br•Lår af en ring-
trækning med ende tal ionPrn C' A og , i 

hvilken holdeplad r n B med rl side por I il 
n fabrik ligger. Delle g iver o ga n k bP-
IC'mte opuaver I il udkas lc l for kør plan c-n. 

Hvi man ikk h IL vil renon e re på op til-
Jing ruf ignaler, bfl r man ind krænke ig Lil 
de- a lle rnødvend ig LC'; 1hi når vi anven d r 
mod elt.icl en 1/ 12 for kør plan n, må træ k-
ninge n jo r egne m ed måle Lok k n ] / 1000, 
for al vi kan bibC'holde ha~I igheclC'n i cl n op-
rind elig må le Lok 1/87. Dc-L vil p å Pn s id P-
bane som lie r bC'Lyd e en af,tand m ellc- m ho-
ve-cl- og fors ignal på 70 cm. For 10 e ft e r hin-
and en følgend e blokstrækn.inger kræves C' ll 
trækning på mind I 2 m, da d t' L l'llrr, vil 

g ive en us kil n ignalop I illing 
Togop Lillinge n, ffSr drillen sæl 11•5 i ga ng, 

e r fø lgende : 
P er onlog P 101 mrd pakvogn og 2 per-

sonvogn mrd lok på Lal ion pli ~por 2. 

KØREPLAN 
Km Tog nr. I 101 I 105 I 559 I 111 I 
0.0 A-by afgang 8.24 I 9.27 I J 11 ,06 I 1 l.:l0 

- -
I 5,9 8 -plads ankomst 8,32 9,35 l l, 15 

-I - - -- I -
-

I 5,9 B-plads afgang 8.33 9,36 11. ,18 
I -- -

14.0 i -by ankomdt 8 ,43 I 9.47 J L,30 11.39 

Km I Tog nr. I 552 J 102 I 108 I i 112 

0.0 C-by afgang 8 .00 

I 
9.00 1 10,30 11.12 - i 10.41 

- -
8,1 8 -plads ankoms t 8.11 9.ll 11,5] 
-- --

9,12l 10,42 
--

8,1 8 -plads afgang 8.13 ll ,52 
-

9.20,IQ,5 ] 
- - - -

14.0 A-by an komst 8,2l 12.00 
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G- d5 tog Gmip med pcrsonbe[ordring. p er-
~onvogn og nogle godsvogn på spor b i s la-
t ion C med tenclerlok. 

Det skal i øvr ig t bemærke , ·åfr ml d t' r br-
nyll <', porsk.i[te r m cl fj cire på taLion A, al 
di~,t· ikke bclislvc r al be tj ene , åfr0111 1 de 
alll' går til bag l il h11jre tilling og logenl' 
rangNr ov r _ por 3 . 

Den, der ikke l1ar 2-log drift og a,f br-
J)arf' I C' he rryn bC' n)' I Ler 1-logsclrifl, må plan-

la:g;gP hanegå rd spor og Li l lutn ing por på 
,lalion. og . Et rh· kan a[b ryd,, fra ko111-
111andopo,tt·n. 

K11replanen og lj nrs lr køreplan r n e på 
dr H·clløj c-dl' tav kr. ed al s tud ere di c kan 
vi ;1•, a l clr r og;å [or $må anlæg ka n rLab l<'-
n ·s e n inl e rrs~anl kpr,rl. Afvik lingen a f tra-
fik,•n fo r led ere n i » kommandopo ·1r n« [iilgN 
a I tjc-nestekørcplan r n og den g ra fis kl' kØn' -
pl an. 

Tjeneste/røreplan: 
Li,h l. Cmp 552 fra C ovrr 13 til 

por 2. 
Lob 2. P 101 fra . por 1 over 13 til C. 
Li,h 2a. Cmp afkobler p rson, ogn n, dr•r 

s i ill cs i spor 3 og sr nrre I ilk ob-
lC' P. 

I .rih 3. Dg 103 fra . por 1 1 il B, h vor 
Lammen kubb ud på fabrik po-

re!. Lok om Lz 1303 til C, IH or 
de t kobl for P. 

Lph 4. P 102 fra C over H I il \ . Omløb. 
L1lb 5. Lok Lz 1304- fra . 1 i I B. Krydser 

m rd P 105 på . icl i>s porct. 
Lob 6. P l 05 Ira I il 13. Efter ankom len 

fo rl ader lok Lz 1304 id esporet og 
beo- ivf'I" s ig -ad indk,sr el -spon·I 
mod A. P er,onlogl"L trækker gods-
vognen e- ud fm s poret og Lill c- r 
d m på hold p lacl r n oo- kører n-
dpr fra U 1il C. 

Fpb 7. Dg 304 fra B 1il A. O1nl øh. 
L1;b 8. Dg 107 fra A til C. Lokl'l koble 

Irak til p rsonvognene og LrækkC'r 
begge log iml på spor a. LokPL pli 
spor b kører ud p indkør I spo-
re!, ln•ore lt r LogeL a ll C' r trækkes 
ti lbage på por b. Lok 2 koble 1il. 

Ls,b 9. Og 106 fra Lil B' industrispor. 

Lflb JO. P 108 fra C over B I il 
Li>b 11. Cocl · tog m d personbe [ordr ing Ira 

over B I il . 
Løb 12. Il-per on toa P 111 fra A 1il C 

(samme rangering om i løb 8) . 
Løb 13. P ]]2 fra over B til . Omlflb. 

i\lle tog ·tår nu igen om vrcl brgyndrl -
grn af driften, og k ør plan n kan gentage 
s ig efte r b f' hag å 0[1e som mulig t, og læ-
~Nne vil forh å be nt lig lå meg<'n fornøj r l•r 
h c- rail. 

I øvr igt lader kør J)lan n ,ig l r l omarbi·jd t> 
I il an ure må an læg. 
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C)3ef lj sn in fl en 

i vore m odeltog 

Det kun n ikke fa lde en togfører ind 
på en virkel ig j ernbane, udover ved kørsel 
gennem en lang tunn el, at tænde det elektri-
sk ly v cl højly dag. Selv vi mj'ere ville 
rys lc på hovedet og le. 

Betragler vi derimod vore egn anlæa -
ja, lv t ud tilling anlæg, der hævd r at 
, ære modr lm æssigt korrekt i alle enkeltheder, 
å er der ingen, der tager ans tøJ af, a t ly et 

brænder på alle tog, i hver t fald altid loko-
moLivern fronllanterner, ganske uanset på 
hvad ti d af dagen det er . Det er kend g r• 
ninger, om man tager med i købet, fordi 
fab rikanterne bygger indnstrimodellerne uden 
at tage hen yn til dette problem. 

De, der har haft et O-anlæg, der oprindelig 
bestod af indu trimateriel, før det blev om-
og nybygget e ft r mere modelmæ ige yn • 
ptmkter, har s.ikkert ofte be kæftige t sig med 
problemet og o le udveklset tanker med an-
dre mj'er e. 

I det følgende skal gives nogle oplysninger, 
der i hvert fald kan føre til, at togbelysnin-
gen ikke volder o van keligheder. Ved dag -
lys må alle tog køre med slukkede lanterner 
og ly , og ved nat tændes det hele. 

Den følgende be krivel e ruf, h vorledes det 
ud føre i praksis, er først og fremme t be-
regnet for »O«ere med jævnstrøm, men vi vil 
dog lro, at og å tilhængere af H0 og andr 
sporvid der vil kunne drage nytte heraf. 

år man s i Ltderer problem t. kommer man 
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cg nt1ig til to for kellige systemer, om begge 
hør anvendes, d. v. s. all vogne bør indret tes 
mrd begg yslemcr. 

For at undaå lys i loket lantern r ved 
dag-ly anbringes i hvert lok en lille afhq-
cl er, der er let al komme til, så ledes at la11-
ternen kan slukke og tænde- uden at afbry-
de motorstrømm en. Strørntilførsl n til vor br-
ly n ing sker gennem en trørnaftager (3- kin-
ne y lem) på to vogne i toget for at undgå 
blinken af l ys ved overkørsel af porskiftcr 
og lignende. Del er a ll å nød ve ndigt. at 
mindst een af dis e vogne b finder sig i togrt. 
Dl't er derfor praktisk al vælg en pab-ogn 
oo- en personvogn, der anbringe i mid ten 
eller lutnin gen a f toget. H er af dis e vogn 
har elvtfølgelig på unders iden en afbryder, 
der er Jet at komme til. Tillccl ni-ngen til de 
enkelte vogne er e ft er det enpolecl ystPm, 
id et alle vogn forud ælt es at have ma iv 
messinghjul , hvorigen nem den anden nde af 
krecl løbet går til »0« ell er »fælle led ningPn«. 

For at undgå de klo Isede banans tik til 
forbind else mell m vognene fr m tiller vi den 
gennemgående lysledning som »ltdtslange«. 
En tynd tråd omviklet med e t tyndt i olN-
bånd er anbrag t mellem puffere og koh• 
Ji ng og bærer i enden dr n ene halvdel af en 
lille tb1ank tryklås, om vi kan få den i enhver 
fo rr tning med ygrejer, den anden halvdel 
er anbragt på nabovognen. For at muliggøre 
Pn kiftevis sam men ælning af vognene bør vi 

anbr inge Lo »l ult langer«. ecn på hver ide 
af koblingen, n øjagtig 0111 i virk ligheden, 
men med for kellig l »hoved«. 

Efter påloclnfogen af tryklåsen males del 
hele med en mø11k earå lak fo r på denn e ml\de 
a t undgå enhver fonn for kortslulning. B -
nrlles en »lufl lange« ikke, trykke den på 
en tryklå anbragt under vognbunden. 

Glødelamperne i vognen er fa !gjort på la-
grt. inderflad e, å alle kupeer og gang,e op-
lyse'- oml r ni I ige m g l. Derfor bør all e 
skillevægge ikke være højere end vogn id rn e. 

,Benytter vi denne »ly kobling« i et k -
pre•log,. er alt i orden. Et ek pre tog på en 
rnu<lelj ernban vil næsten altid være n am-
let enhed og jældent ~killes ad elv om det 
tak ket være de små tryklå e let lad er ig 
gøre. 

Anclerlede r clet med et persontog, h ori 
oft e fim lc god -vogne e lc. t:l v om vi har for-
•l ne t pcr-onvognene 111 d luft langerne, bør 
vi gå el kridt videre og f. ek . vælge kob• 
!ingen til o" å at være ly ledning. Det kan 
u den vid re lad e ig gør ved vogne, cl r 
cnl n er bygge t helt a f træ eller som i det 
mindste har en træbun cl . PuHer planken må 
dog om regel isolrre fra forbi11d el en m ed 
abellejerne. Blanke koblingsdele egner sig 
fortrinligt til trØmti1før ·el. På alle vogne in-
klu ive god vognen forbind de to koblinger 
med n lille metaltråd, der i den ene end e e r 
for ynet med en lille fj eder. He rved undgås 
strømafbryd e] i et log ved ind rellel e af 
en godsvogn midt i stammen. 

Denne løsning er fnldt ucl tilfred st ill nd e. 
aLurlig i kan det forekomme, at der ved 

tadig star.t og bremsning fremkommer en 
mindre afbrydelse i forbind e] en !i koblin-
gerne, hvorved ly L blinke.r, men m ed trøm-
aftageren på to s teder i toget er tilfældet me-
ge t jældent. 

For at opnå tændt lys ved holdende tog 
kan benylles et ganske enkelt middel. 

Banegårdssporene bør rulle kunne afbrydes 
enkeltvis, hvortil kan anvendes dohbelnpoled e 
om kiftere, som er fonbunclet med en lille 
ek Lra transformator. Så snart toget er kom-
m t ind på perronsporet, bliver køres trømmen 
( jævnstrøm) afbrudt, og med samme bevæ-

gel -e af omskifter n endes vek el trøm ind i 
dell e s trækning afsnit, om kan Iå bely nin-
gen Lil at brænde, men kun lader motoren 
brum me ga n ke vagt. Vekselstrømroen r å 
_ vag, at motoren viklinger ikke bliver var-
me, e lv ved længere standsning. Ved vek el-
_trøm kan denne metode clvifølgelig ikke an-
vende . H er anbefal det at lægge de død af-
n it på bam-gå.riclen, de s teder >hvor lokomo-

tiverne ,,il komme til at tandse. D rved vil 
der ~adig være pændi ng læng r e bagud til 
trømaEtageren til togbelysn in gen ; men na-

turligvi må man å und ær lanterneb ly -
ningen foran på loket. 

Herved kulle vi have ydet t lille bidrag 
til afhj ælpn ing af mangelen på naturu·o tog-
b lysning, om vi omtalte i begynde! n. elv 

L Log, der s tand er for rødt signal, er bely t 
- dog vagt. Men da vi på vore modeljern-
baner aJligevel må gøre å mange ikornpro-
1ni 'er, er det sid tnævnte dog bedre end 
ingrnting. 

På en trækning med luflledn ing er lø -
ningen ganske enkel. Der tilføres bely nings-
trømmen g nnem tr d i kinoen h elt for sig 
elv og kan tænd es og lukke efte r behag 

un der kør len. 
I øvr igt kal lige til slut koi,t omtale en 

anden ouåde at løse problemet på. Alt er 
om ov n.for, kun benytt ikke trøma ftage-

ren. I t d t for bar man indre ti et en pak-
vogn eller l ignencle til batteoivogn, og fra 
clebte batteri tage bel ysningen. For alLid at 
Jå lys i alle log bør der indrettes fl ere vogne 
h rtil. Benybter man meget lys, er der selv-
følgelig en økonomisk fare her, idet batteri-
erne hu rtigit kan blive udladede. Her kan en 
trømaJLager og et r elæ hj ælpe - y ternet er 

meg t nær de virkelige store vogne - så• 
ledes at relæet trækker, så nart der er strøm 
på trec1ieskinnen, og derved skifter batteri 
over til tredie kinnen. Stopper toget og køre-
trømm.en bl!iver aifbruc1t, falder r elæet fra 

og slcifter ,tilbage til ha tteri. 
I og for sig er der intet nyt i artiklen , 

men det var vort mål at vise, at man med 
fonholclsvi må og billige midler kan løse 
dette ofte negligerede togbelysning problem. 
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En ru!Lenrle kirli.e 
Salonvogne og andre bekv mm ligheder for 

forvænlf' rrj ende fanclte allerede i jernba-
nC'ns tjdli 07ste barndom. Derimod var det en 
sjæltlenhrd at e n rull ntlc ki1·ke og ha r 
formentlig for de fl e I vær t en temm lig 
uk('nclt ting. Ki1·kevognen, hvora[ vi her brin-
ger 2 billccler, kørte på den ve t- ibiri kr 
jrrnbanr i Zarliclen og var på ingen måd' 
forbeholdt de luk u rejsende, og blev endda 
oo- å medgiv t til troppetransporter. 

Denn mærkelige roman k-byzantin kc byg-
ning på hjul er holdt inden for cl t ru i·k 
torpro[iJ og kan for am]e 70 troende i . ig. 

Den ved kirker fasLholcl1c ve 1.-Ø t r tning er 
og å b var t her. Et rigtigt med kor for y-
nel kirketårn m cl 2 klokker hæver ig over 
ve, LportaJ n, dog må det vist ige , at det er 
blev t noget ammenlrykt for al overholde 
profilet på ban roe. 

Vognen var en gave. 20.000 rublrr gav cl ·I 
Putilow' ke Jernværk til den indvendige ud-
smyknina, l ede! n af de vest- ibiri ke jern-
baner gav 10.000 rubler ti] det yclr , og Zaren 
sC'lv skæn kede de ko tbare kirk lig tæpper, 
duge og offerclug i taknemme]jghecl ovrr 
føclsl n af prin esse Olga. 

iderne på delt pragtværk 111 d de byzan-
tin ke prycllistf'r og træucl kæringcr ved vin-
du rne er holdt i en blå farve d r end nu den 
dag i dag 
f'ksp restoo-. 
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r den foretrukne farve lil ru si ke 
De gult teaktræ ud kårn 

ornamrntcr C'r rigt forgyld!. For 1ilhængrrr 
af modeller af gam le vogne på mod lj rnba-
nen må her vær en rig tig lækkerb,id kPn. 
Klokkeklangen i kirketårn t kan nemt lad• 
ig frem tiJlr ved forbinde! til hjulcnr. I 

I-JO vil klangen nok være nog t pæcl, men i 0 
og 1 kulle den kunne hør gansk tydelio-t. 

Og <'r cl 'L ikke de land by kirker i 
vort land kab, der giver land kabel det ka-
rakt r, å hvorfor ikke og 11 en kirk på 
kinoerne? 

TIPS 

Murværk 
Smukke broer, tu11nelindgange, viaduk ter, 

stØttemure o. s. v. kan forskønne og livagtig-
gø re et modeljernbane-anlæg ganske betyde-
ligt, hvorfor man ikke m< sky noget middel for 
a t fremstille dem s omhyggeligt og virkelig-
hedstro som muligt. 

Til dette form 1 fremstilles en skabelon på ca. 
30 x 20 cm af 1 mm messingtråd som vist p 
fig. 1 (1). Skabelonen består af lutter sammen-
loddede sm, vinkels tykker med ca. 5-12 mm 
benlængde. I hjØrnerne er der efterladt rige-
ligt med loddetin for at få stenene passende 
afrundet. 

Fremstillingen af murværket sker nu såle-
des: Fladen hvor murværket skal være (pap. 
træ o. 1.) grundes fØrst med en lak- eller olie-
farve, indtil den ikke suger m re. N r dette 
farvelag et par dage efter er tort, lægges messing-
skabelonen pa. Med en bred spatel smøres pla-
stikmasse, gibs- eller kitmasse ned over skabe-
lonen, indtil den er fyldt, hvorefter skabelonen 
straks tages langsomt af. Er det en tunnel, vi 
fremstiller, benyttes yderligere skabelonen p!, 
fig. 1 (3), der trykkes ned i den endnu blØde 
masse. Her m man med h nden eventuelt 
selv ridse det indvendige murvær op. Skal 
man fremstille mange tunneller, står man sig 
ved a t fremstille en fuldstændig tunnelskabe-
lon. Ved de trekantede støttemure må man metl 
hånden opridse de p skrå og nedad lØbende 
sten eller benytte skabelonen omvendt endnu 
en gang. En saledes fremstillet mur vises på 
fig. 1 (2). 

f,'ra Eiscnhahn-Amatcur 

Når den plastiske masse er tør, males den 
med en eller anden farve lysegrå eller beige, 
e ller netop s d an som fordybningerne (rillerne) 
mellem stenene netop ser ud i virkeligheden. 

Derefter males de enkelte sten med en mør-
kere grå farve. Hertil kan benyttes akvarel. 
limfarve. eller bedst, allak. Den grå farve fås 
ved en passende blanding af hvid og sort og 
okker eller naturlig umbra. Farven påsmøres 
med en lille pensel eller med fingrene. Her må 
man passe p , at ikke alle stenene bliver lige 
mørke, men af forskellig farve, som de er i 
vi rkeligheden. 

Ke misk f a rvn ing af messing 
Det er en kendt sag, at maling ikke holder 

godt på messing og meget hurtigt skaller af. 
Her er en forholdsvis enkel kemisk farveme-
tode. 

P apoteket fremskalfer vi noget salmiak-
spir itus og noget kobberkarbonat. Den messing. 
del, der skal behandles, har vi først gjort helt 
ren med smergellærred eller sat den på en ro-
terende stålbørste, og det er vigtigt, at vi efter 
denne behandling ikke berører delen med vore 
fingre, grundet på det fedt, der altid er på 
hånden. Dernæst blander man i en porcelæns-
skal en trediedel kobberkarbonat og to tredie-
dele salmiakspiritus og rører rundt, indtil blan-
dingen er blevet en dejgagtig grød. Dernæst læg-
ger vi med en pincet messingdelen ned i grø-
den og dækker helt til. Bedst hvis vi har en 
pensel til at stryge hen over messinget. Med 
mellemrum stryger vi med penslen grøden væk 
fra messinget for at kontrollere farven. Når 
den ønskede farvetone er nået, tages delen op 
og spules ren under rindende vand. For at 
undg, ridser anbefales det at påsmøre et tyndt 
lag farveløst zaponlak. 
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1 No u s n I_N_'Y_T __ -1 ..... 1 _K_L_u_n_M_E D: E LE LS E R 7 
Fra iir11be r1fer 111 essen. 

M:irklin foreviste et nyt damplokomotiv 
2-C-l, en noget ændret model af den tidligere 
HR 800 N, bl. a. med vindfang og ilanger på 
alle hi ul. Videre forevistes et elektrisk lok. 
R 4/4 til »den mindre velbeslåede købere med 
toakseldrev og frontbelysning i den ene side. 
Endvidere forefandtes en del nye vogne, bl. a. 
en let-metal spisevogn med pantograf, tysk 
postvogn med overbygning og en del godsvogne 
af thermo-plastik. Alle n y heder fremkommer 
fØrst i handelen til efteråret. 

Fleischmann, Ni.irnberg, viste sin for to år 
siden bebudede H0 bane. Firmaet er kendt for 
sine mange modeller i O til legetøjsbrug. Skin-
ner i rigtigt profil lagt p å kartonunderlag til 
forbavsende billige priser. D er v istes forelØbig 
3 lok, et E 44 DB, et 2-C-1 damplokomotiv og 
et treakslet tenderlok. Alle lok er forsynet 
med permanentmagneter og beregnet for 2-
skinnedriit. De er sprØjtestøbte. Der fandtes af 
vogntyper 4-akslede hurtigtogsvogne, toakslede 
personvogne med midtergang og andre med ku-
peer, alle tyske typer. Materiellet var enten 
lhermo-plast.ik eller sprØjtestøbte. Alle nyhe-
derne fremkommer !Ørst i handelen til efter-

ret. 
Rokals nyheder omtalte vi specielt i forrige 

måned. Firmaet har planlagt udsendelsen af el 
2-C-l lok til efteråret. 

En lang række a ndre firmaer fremviste man-
ge fine dele; der skal lige nævnes, at firmaerne 
F::iller, Vollmer, Kuch, Preiser og Hergenrolher 
fremmødte med mange nyheder i tilbehør, sta-
tioner, figurer , tunneller, master til luftledning, 
broer o. s . v. 

R11,brikannoncer-: J-
P.-is for enkelt annonce: Indtil 20 ord kr. 3,00. 

Bedes fo rud beta lt 1> g iro 7 JJ 15. 

"Mocle ljernbaneu" indbindes. En å rgang 5,75 
kr., tre å rgan ge 14,50 kr. Og å a ndre tid s-
s krifte r og bøger m od tages. 

Reimann P eter en, Kirke H yllinge. 

Dannaark 

Dansk Model Jernbane Klub, Købenluvn. 
Formand: Civiling. P . E . Clausen, Gl. S trand 

38, 1. sal, K . 
Næstformand: Tandtekn. M. Christensen. 
Sekretær: Clviling. J . Svindt, Carl Baggers 

Alle 11, Charlottenlund. 
Kasserer: Afd.chef Th. Kronholt, Vesterbro-

gade 142, V. 
Klublokale: Nørrebro Station. Anlæg i »Oc . 

Der afholdes kØreaften på Nørrebro S tation 
den første mandag i hver måned kl. 20. 

P.b.v. 

Modelbaneklubben BO, København. 
Formand: P. Hegner. 
Næstformand: E . Gyldenbo. 
Sekretær: A . Neermann. 
Kasserer: E. Wilsbech. 
MØdeaiten hver onsdag kl. 19,30. 

J . Svlndt. 

J ydsk Model Jernbane Klub, Å rhus. 
Anlæg »O «, Arhus hovedbanegård, opgang E. 

Formand: Max Hansen, Carl Blochsgade 25, III. 
K asserer: H . F. J ensen, Marstrandsgade 23, II. 
Sekretær: V. D agØ, Otto Rudsgade 37', IL 

T elefon 6834. 
Bestyrelsesmed!.: Ib Eriksen , TØndergade 8, I. 
Bestyrelsesmed!.: Kurt Sørensen, Lyøgade 7, I . 

Byggeaften på an1æget hver onsdag fra kl. 
19,00 . 

E l-tog J\lfirklin s por-HO sælges fur kun 325 kr. 
Dansk tog af samme sto rrdsc \'il koste ca. 500 kr. 

THOMSE , R o,e11væ11get 11, Lyng by 

Benyt so,nmerf erien 
af modeljernba11,en . 

til at studere æld1.·e nu:m.re 
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12 stk. af de h e r nævnte æ ldre numre sælges sålænge 

lager haves for kr. 15. - , 18 stk. for kr. 20. - p orto-

frit tilsendt ved indsættelse af beløbet på giro 74115. 

B11ert nummer er 11yt, i11dt.il De har læst det! 

1- åi-gnng1 
4-5-6-8-9 

2 . årgong: 
1 - 2 -3- 4-5 -6 
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 

3. årgong1 
1-2 - 3-4-5-6 
7 -8-9- 10-11-12 

- benyt statsbane1.•nes hurtig1.•ute 
o-ver l{alundborg -Å1.•hus ... 

Fire timers hurtipejla.ds. yd udsigten fra de store motorskibes lakked ' 
promenadedæk. BilliKe sovekabin er. Den ideelle mle for folk med børn 
eller for bom, der skal rejse alene. 

- se.il og se 11ie,l DSB 

0 LOKOMOTIVHJUL 
støbt i bronce 

Forhandlere a( J\foclelj e rnbane·o 
i løssa ls: 
Model og Hobby , Isnfjordsi!nde 16. S 
Pnlsdor f. Holmens Kanal 32, K 
Hobby Shop. Ves terbroi!nde 175. V 
Hobby Kælderen. Nnnsensi!ade 74. K 
ll ovedbnne!\~rdens Aviskiosk , V 

r!\ m. I 27mm 35mm 42mm 45mm 49mm 
pris : 1.05 1.85 2,00 2, 15 2,75 
Afdreje, pris: l.80 2.70 2.85 3.00 3.60 

Sendes pr. efterkrnv ved bestill ing til 

MODELJEllNBANEN 
Øst rbrosnde 224, Københnvn Ø. 

Odense Hobbyforretning, Vesteri! . 89 , Odense 
Hennini\ Clnusens ll oshandel, R,,dhusplndsen, 

Aarhus 
Tryfn, Brødreilndc 26, Randers 
oil ,,ed fo1• 11d indsættelse af l.-,.. 2,75 pa i)i ,•o 
7'1 11 5 modta}ler D e det onskede numm ,. til-
sendt po rtofrit i konvo lut. 

Det e r en 
EGC 

BYGGESÆTTILVOGNE beståenc/eaf 
A-sæt 

model 

D Il p er·sonvogn litra 
D u personvogn Htra 

A-sæt kr. 
B-sæt ler. 

DSB p e r sonvogn litra 
A -sæt k r . 
B-sæt kr. 

DSB pak- oi:;- postvogn 
A -sæ t kr. 
B-sæt kr. 

2 s ider m ed udfræsede vinduer, 1 bund, 1 udhulet tag med 

unde rlog, m elle m væg, 2 gavle sn mt tegning. 

B-sæt 
Sæder og vægge til WC samt ondet inventar. 

Pris Pris 
HO 0 HO 0 

CJ\I. T agprofilcr til træ- og st, 1-
CP E. vogne pr. ' 12. m kr. 0.80 1.50 

4.50 9.80 Bunde til træ- og s tå lvogne 
1.50 3.00 pr. t/2 m kr. 0.30 0.80 

C Underlag Lil RO-skinner, 
4 .50 6.5 0 lige, pr. 1/2 m kr. 0 .35 
2.00 3 .00 

litra DJ. Underlag til RO-skinn er, 
b u ede pr . stk. kr . 0.35 

4. 00 7 .50 
0.45 0.90 Sveller t il O pr . ' /2 m kr. 0.10 

Fåø I lille føre nde hobbyf'orrefnln1ter e ll e r d irekte vc•d ind øcndcløe af be løbe t 11:cn-
nem Jtlodcljcrnbunen, i:-lro 7 ,u 15, ~•c d b e løb under k.r. 8-00 tlllm1?1tCS 1>orto kr- 0-35, 

over kr- 8 .00 portofrit . 
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