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Til skala H0. 
Lokomotivhjul til litra E, isolerede med bakelit-
indlæg og messingbandage pr- stk. 3,00 kr. 
Egerhjul til vogne (bakelit) pr. stk. 0,25 kr. 

Til skala 0. 
Egerhjul i bakelit, monteret på aksel, pr. sæt 
2,10 kr. !øvrigt flere nyheder. 

Katalog i samlemappe 1 .00 kr. + porto 

Model og Hobby 
ISAFJORDGADE 16, KØBENHAVNS. 

SU 8152 . Postkonto 7352 

Se på nylieder fra. udlandet i 

Hobby Kælderen 
NANSENSGADE 74, KØBENHAVN K. 

BYEN 1974 x 

De,i 1. juli 

Ferielukning 13. juni - 28. juni 
begge dage incl . 

Det førende tyøke m odeljernbanet id ukrift 

Miiliaturbahnen 
udkommer med 16 nr. pr. Ar (IV. årgang) og 
koster kr. 3.70 pr. nr. og 58 kr. pr. år. Prø-
venummer kr. 2.75 mod forud indbetaling til 

BENT PALSDORF 
Holmene Kauu.l 32, Kbhvn. K . f'ostk. 53761 

tlf. BYen 5703 

OBS! Fra 1. maj til 15. september lukket lordag 
Mandag-torsdag !ben 10-17 
Fredag åben 10-18 

Alt materiale til 

Modeljernbanen 
Spor O & Spor HO 

ODENSE HOBBYFORRETNING 
Vestersade 89 . Odense 

Giro 88161 

Alt, hvad der fås i landet af modelbaneartik ler 
vil De finde i vort nye, store 

MODELBANEKATALOG 
Desuden har vi fø lgende kataloger: Modelfl y-, 
Modelteater-, Diverse hobby-, Radio- og Parti-
varekatalog. Pr. stk. 50 øre, alle 6 kataloger 
kr. 2,00 ( + porto 10 øre). Beløbet kan ind-
sendes i frimærke·r. 

BERG RADIO & HOBBY 
Gu,ldsmedegade 40 - Århus 

Transformatorer for tog o. I. fra kr. 15.00. 

Til glæde for modelb,•ggerne 
åbner den. 1 0. juni 

HOBBY -CENTRALEN 
Møntergade 10 

køhenhavn K. - BY 5714 x 

-I< 

FLYVERE - JERNBANE 

RACERBÅDE - RACERBILER 

C)Ji beder Dem venligst i den kommende tid benytte vore mange uden landske 
forbindelser flittigt. Bladene fås enkeltvis eller i abonnement hos flere hobbyforret-
ninger. Se di~ses specialannoncer. 

Miniatutbabnen . . ... 
Mode l I -Eisenbahn -Bau. 
Eisenbahn ... .. . 
Eisenbahn Amateur .. 
Loco Revue .. .. . . 
Modeles Ferroviaires . 

. Tyskland 

. Østrig 

. Schweitz 
. Frankrig 

ltalmodel . 
Model Railway . 
Model Railroader 
HO Montbly ... 
Model Craftsman. 

* 

. . . Italien 
. Eng land 

USA 
-
-

* * 

I 

Vort forsidefoto 
viser lok. nr. 18 - drifts-
nummer 3 - tilhørende 
og bygget af en af vore 
trofaste udenlandske læ-
sere og flittige skribenter, 
hr. arkitekt Hagemann 
fra Berlin . D et er et B-n2 
smalsporlokomotiv . En fri 
udformning efter et tysk 
rigsbaneforbillede,99021 
fra Wangerooger Insel-
bahn år 1 904. Loket er 
bygget i størrelse 1/33 1/a , 
hvilket er målestokken 
for spor 1. som smalspor-
/ok benyttes den normale 
sporvidde til spor o. 

JUNI 1952 NR.6 4.ÅRGANG 

Nyt norsk lokomotiv 
De norske Statsbaner har nylig tatt i bruk en ny lokomo-

tivtype på de elektrifiserte baner. Det nye lokomotivet har 
fått betegnelsen El II, og det er i alt bestilt 25 av denne 
typen. De fØrste lokomotivene er allerede i drift, og en reg-
ner med at 12 vil være levert i lØpet av 1952. Innen 15. mai 
1953 er det meningen at 15 skal være i drift, og 1. novem-
ber 1954 skal alle 25 være !evert. Det elektriske utstyret 
leveres av Norsk Elektrisk & Brown Boveri A / S , mens 
den mekaniske delen utføres ved Thunes mek. Værk-
sted A /S . 

El li er et boggilokomotiv med hjuldiameter 1060 mm 
og 4 hovedmotorer (1 pr. aksel ) med en samlet time-
effekt av 1560 kW ved 60 km /time tilsvarende en time-
trekkraft av ca. 9,6 tonn . Maksimal hastighet er 100 
km/ time. Den totale vekt er ca. 62 tonn fordelt med ca. 
43 pst. på elektrisk del og 57 pst. på mekanisk del. Av 
spesiell interesse er boggikonstruksjonen som har vist seg 
å gi lokotivet utrnerkede lØpeegenskaper. K onstruksjonen 
er S. L. M. Winterthur's, og byggingen h er i Norge skjer på 
!isens, Boggien som er helsvejset med lukkede bj elketverr-
snitt , er opplagret på hjulsatsenes akselkasser over spi-
ralfjærer med svingningsdempere. Bærelagrene er rulle-
lagre for fettsmØring. 

Boggiene er forbundet med en spesiell tverrkopling for 
gjensidig styring. Ved denne oppnår man i kurver en 
reduksjon av flenstrykket på boggiens førende hjulsatser 
slik a t lokomotivet får en sikrere gang samtidig som 
hjulflensslitasjen reduseres. Overføring av trekkraft skjer 
i sin he!het gjennom lokomotiv-kassen, Hovedmotorene er 
lagret i boggirammene og er således fullstendig avfjæret. 
KraftoverfØringen til drivhjulene skjer .:ved en fjærende 
drivanordning (B.B.C.) som tillater en vertikal bevegelse 
av drivhjulsakslene på ca. (mere eller mindre) 20 mm. 
Drivanordningen med armer og tannhjul går i oljebad. 

Lokomotivets hØyspentbryter er en trykkluftbryter som 
tillater innkopling for hånd hvis tilstrekkelig trykluit ikke 
er til stede. Transformatoren er av spesialkonstruksjon 
for å oppnå liten vekt. Den har direkte påbygd en spen-
ningsregulator for hØyspent regulering som gir i alt 28 
kjØretrinn. Transformatoren har dessuten uttak for 400 
kW togoppvarming ved 1000 V. l3}lde hovedmotoren og 
transformatoren er sterkt ventilerte, og det inntas gjen-
nom lokomotivkassens sjalusier ca. 10 m3 kjØleluft pr. 
sekund. 

Udsive, og red~kto,. Kapuin J. Ro1enfe ld1 
(in1v. o~erlor plnMeloven). 

Redaktion· Ø1terbro,:ade 224, Kobenh.:i~n Ø. 
HenvHM!elMe til redaktionen bnlc-1 1J v,Jr muhsr ske p,. brM 

Rtdaktiont'flslutterden 1,. i h~r mln«! 
Pm E.nkol1numre z.-, kr 

Å"•00nn'1ncn1 (t~ numr.-) 2,.00 k, 

(Vi lrs~Nlnn. D.00, \14 lr,..,bonn 7.00) 
l'Jl,rnJ iroaboimNI>NI! n.ookr 
lndbe1a!in,sp1'Girokon10Hl1'
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Eftertryk d bl,deu indhold till!dr mtd tydelig ki!d.-,m,:i,d,e 

1'-frdlrm •f /meningen • f D•n,ke UReblade. Fasbbde 
og Tidnkrilte1 

Ty,kland: fa_ '\\:'t:nor &mher. 2l b_ B.:11:hinen. Wntf 
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SA. Box 114. Vinderen. O,lo . HolhnJ 
H. de Herd«. V11_,·erh()htra1 1-l'JJ. R<,mr.lam C O,ir1i; l,,.,t 

Sr,,d. \X'1~Jnc, H•upt•tr•,,.· 6(,. \\'.,·n l\':~,i 
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TIL VORE LÆSERE! 

cDet eT' med bekla3else, at vi må meddele at ' fra 03 med dette nummeT' standser den Pe3elmæssi3e ud-
3ivelse af "Modelje-,,nbanen" . Den altovePvejende 8Pund h rtil skyldes de ovePordentliB vanskeli3e foPhold redaktionen 
har måttet a-,,bejde under de sidste 2 år. Underte3nedes ,rhverv har i disse år medført en stadis omfl.akken fra sted 
til sted, der 8jorde såvel redaktion~arbejde som administr tion uhyre vanskelist, o.g da redaktionen nu i lænsere tid 
oven i købet skulle fore3å fra udlandet, forudsås så sto •e vanskeli3heder, at vi ikke kunne finde no.gen udvej -
anden den valste. ,,Modeljernbanen" bliver ved at bestå, navnet de manse forbindelser' i ind- 03 udland bibeholdes, 
03 indtil det atter bliver mulist at udsende bladet reseln æssist, vil vi af os til udsende små hefter, der hver fær-
disbehandle" et specielt modelteknisk emne, således at vi itadi3 holde" kontakten med voT'e manse læsere vedli.ge. Vore 
nuværende abbonnenteT' 03 foPhandlere vil til sin tid få meddelelse herom. Kontakt derfoT' Deres hobbyfopretnins 
med reselmæssi&e mellemrum. 

Afviklinsen af de nu løbende abbonnenter vil sk, i løbet af eftersommer-en, men det vil i allerhøjeste srad 
lette denne afviklin.g, om så manse som mulist ville afta ældre numre i stedet. På næste side brinses fortesnelse 
03 priser på alle hidtil ud3ivne numre o.g ved skriftlis 111 ddelelse til Pedaktionen bliver de ønskede numT'e tilsendt. 

Det er med opri3ti8 sors, at vi for en tid må si e dette hobbyarbejde farv el, men vi håber, at vi inden alt 
./ 

for lænse kan vende tilbap,e, os at vi da isen vil få forb 1delse med alle vore manse læsepe i ind- os udland. 

Red. 

143 



144 

Benyt nu den sidste chance 
til at få Deres samlin g af "Modeljernbane n " 

suppleret op 

1. årg.: nr. 4-5-6-8-9. pr. stk. 1.50 kr. 
2. årg. : nr. 1-3-4-5-6-7-8-9-l 0-11-12 pr. stk. 1.50 kr. 

3. årg. :. nr. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 pr. stk. 2.25 kr. 
4. årg.: nr. 1-2-3-4-5. .. pr. stk. 2.75 kr. 

12 stk. af de her nævnte numre af 1-2-3 årgang sælges sålænge lager haves 

for kr. 15.00, 18 stk. for kr. 2 0 .00 portofrit tilsendt ved indsendelse af be-

løbet på girokonto 75115. 

Husk at hvert nummer er nyt indtil De har læst det. 

Bogen »V i bygger en modeljarnvag« Kr. 5.00 

Heftet 
Tegninger og fotos af danske lokomotiver og vogne 

52 sider med byggetegninger, sporp laner og bygninger 

pr. stk. 3 .50 kr. - 2 stk. 5.00 kr. 

Modeljernbanen 
ØSTERBROGADE 2 24. K ØBENHAVN Ø. GIROK ONTO 74115 

- b en y t statsbanernes hurtigrute 
o ver l{alundborg -Ar hus ... 

Fire timers hurtigsejlads. Ny d udsigten fra de store motorskibes lukkede 
promenadedæk. Billige sovekabiner. Den ideelle rute for folk med børn 
eller for børn, der skal rejse alene. 

- sejl og se ,ned DSB 

0 LOKOMOTIVHJUL 
støbt i bronce 

r å mål 27mm 35mm 42mm 45mm 49mm 
pris : 1,05 1 ,85 2,00 2,15 2,75 
Afdrejet pris: 1.80 2 .70 2.85 3.00 3.60 

Sendes pr. efterkrav ved bestilling til 

MODELJERNB ANEN 
Østerbrogade 224, København Ø. 

FoPhandlePe af Mod e ljernbanen 
i løs sals: 
Model og Hobby, Isafjordsgade 16. S 
Palsdor f, H olmens Kanal 32, K 
Hobby Shop, Vesterbrogade 175, V 
Hobby Kælderen, N ansensgade 74, K 
Hovedbaneg1\rdens Avid,.iosk, V 
Odense Hobbyforretning, Vester!!. 89, Odense 
H enning Clausens Boghandel, Rådhuspladsen , 

A arhus 
Tryfa, Brødr_egade 26, Randers 

Det er en 
EGC 

BYGGESÆT TIL VOGNE bestående af 
A-sæt 

model 

Flere nyheder 
til efterliret. 

2 sider med udfræsede vinduer, 1 bund, 1 udhulet tag med 
underlag, mellemvæg, 2 gavle samt tegning. 

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

Pris 
HO 0 

D SB p e r sonvogn litra CM. 
D SB p e r sonvogn litra CP E. 

A-sæt 
B-sæt 

ler. 4 .50 9. 80 
kr. 1.50 3.00 

D S B p erson vogn litra CU. 
A-sæt kr . 4. 50 6.50 
B-sæt kr. 2 .00 3.00 

D SB pak.- o g postvogn litra DJ. 
A-sæt kr. 4.00 7.50 
B-sæt kr. 0.45 0.90 

Tagprofiler til træ- og stål-

Pris 
HO 0 

vogne pr . 1/2 m kr. _0. 80 1.50 

Bunde til træ- og stålvotne 
pr. ½ m kr. 0.30 0.80 

Underlag til R O -skinner, 
lige, pr. 1/2 m kr. 0.35 

Underlag til RO-skinner, 
buede pr. stk. kr . 0.35 

Sveller til O pr. ½ m kr. 0.10 

Fås 1 alle rørend e h o bbyt'o rretninger e ller direkte -ved indsend e l se ar b eløb e t gen• 
nem Mode ljernbanen, giro 741.l.5, -ved bel øb u nder kr. 8.00 tillægges porto kr. 0 .35, 

o-ver kr. 8.00 portofrit. 




