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MODELBANE-nyt - tidskri~t for mo- af aTe11eme direkte 
delbaner og deres forbillede, de 
egentlige baner • Årsabonnement 
kr.IO,oo - udland kr.ll,oo. 

på træet). 

ANNONCER: Yl eide kr. 50, t2 aide 
kr.30 ,oo, Y4 eide kr.20, .. Ye eide 
'kr.12. - Rubrikannoncer 10 øre pr. 
ord. Indlevering seneet d.15 i må
neden. Rubrikannoncer betale. Ted 
bestillingen. .. - -.. -

I N D U S T R I - N Y T 

BODAR 
har gennemført nogle forbedringer 

på sin S-maskine, bl.a. er kulhol
derdækslerne komme~ indenfor den 
støbte skal, og de tidligere hul
ler er væk, lejerne i motoren ' er 
forbedrede, forreete lejeek j old er 
kommet -tættere til ankeret, hvilket 
skulle bevirke, at kullene ikke, 
nå r de er blevet ø11dt smA, Rkæn_ 
trerR• Endvidere planlægger man at 
f A s tål kontra messingtandhjul, i
stedet for messing kontra messing, 
men på forespørgsel om ikke også 
styringen med kobbelstængerne skul
le forbedres, oplystes det, at det
te ikke havde været på tale, hvil
ket efter vor mening er at beklage. 
Til gengæld vil for- og efterløber
ne snart blive f orsynet med drejede 
jernhjul , hYad der faktisk også er 
påkrævet . 

"MI CH" 
bør t ænke på lidt på anbringelsen 

eller rettere ledning erne til spo~ 
len fra kulholderne bør f orlænge s, 
så m.an ikke tvingeø ti'l at lod ... 
de ledninger a f , blot for di man 
skal justere eller udskift e kullene; 
der er nemli g lige lavet et par fo~ 
bedr inger på denne motor, som er 
værd at nævne. Der er sat et pla
sti k afstandss tykke mellem bogie
siderne og t illige er disse nu skru 
et på . Det er absol ut et fremskridt 
i sammenligning med den tidl i gere 
påni tning, men synsmæssigt mangler 
denne motorbogie endnu noget - det 
er en præget bogieside, - den nu
værende udstandse4e meSSingplade er 
jo ikke særlig køn . 
UICH har også bragt nye skinner på 

markedet. Dimensionerne svarer til 
M!rklin's, men udførelsen er i stil 
med den tidligere Bodan ekinne af 
samme type , dog uden en af denne 
skinnes etore fordel e , nemlig den 
manglende elektriske forBindelse 
mellem køreekinnerne p~ grund af 
anvendelsen af træ som underlag. 
Mioh be~tter også træ bertil, meD
fastgør skinnerne til en tværBvell~ 
.r aetal ( og maler iøvrigt resten 

H A G 
-vrr-tremøti11e et 10xomot1v af 
damp-typen, sandsynligTis et tysk. 
Det bliver som de øvrige produkter 
fra dette firma natur1igvia i spor 
O, men hvornår det kan ventes i 
handelen samt hvad prisen bliver 
kan endnu ikke oplyees. Dog kan det 
jo formodes, at det ikke bliver helt 
billigt. 

LONG 
har nu de lovede bogier med samt 

tandhjuls- og karaanoverfø ringer i 
produktion og en komplet bogie med 
virkelig gennemført fine bogie ai der 
kan nu erhverves i hobbyforretnin
gerne. Det er pænt arbejde, som her 
er præsteret, og man ,må nu håb~, at 
de resterende men vigt i ge smådele, 
Bom endnu mangler, må følge hurtig 
efter. Vi skulle jo gerne have den 
klar til -juletrafikken" sætter ind . 

FLllISCl!l.!AN); 
er et tysk firma, som ef ter krigen. 

bragte en helt ny kollektion i le
getø j stog f rem på markedet ved at 
fremstille elektriske spor Q-baner 
i 2-ekinne, permanentmotorer i l ok
ene og jævnstrøm ved 14 volt som kø
r eøpændi ng . Det blev burtig meget 
populært i Tyskland på grund af so
liditet og priobillighed, men tak
ket være en institution ved navn 
RDirektoratet for Vareforeyning" 
bar vi endnu ikke fået for meget at 
se af denne vare her i Danmark. 
Nu har FLEISCHMANN imidlertid at

ter tiltrukket s ig opmærksomheden 
ved at prøve at gent~ge succes ' en 
i spor HD , men vel at mærke ved at 
man i denne sporvidde foruden 2-sk. 
o .s.v. -tillige fremstiller næsten 
skaiatro modeller . Fra kataloget 
bringer vi på næste side en at ny
hederne , et tenderlok med forbille
de i det tyske ,-kOblede rangerlok 
Baureihe 80 og man vil bemærke, at 
om det så er Heusinger-strringen, 
er denne medtaget på modellen. 

- o - o - o - o -

FRA DEN ANDEN SIDE AF ATLANTEN 

Medens vi venter på , at de r skal 
bli ve bevilget lidt valuta til ind
køb af modelbaner, kommer det s id
ste katalog fra AJlERICAN FLYER - et 
af U. S.A. 's store tinplate firmaer, 
som roser sig af at l ave true-Bcale 
modeller i spor S - ind ad døren 
med e t væld at nyheder, ber iblandt 
den "levende" station: 

Når toget ruller ind på atationen 
og pullmann-car'en holder Ted per
ro~en, begynder p8aeagererne at et1-
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Nr. 1320 Tenderlokomolly fra Fa . FLE I SCHMANN , NUrnberg - (Se s.2,sp . 2) 

Fra den anden side-- ( fortsat fra 2.sideI) 

ge ud og gå hen til perrontra ppen og gå n ed ad denne, medens andr e 
passagerer fra perronen og fra tunnelen begiver sig ind 1 vognen . Henne på 
godsbanegården før e s krea turerne f r a krea turfold en ind i kreaturvognen, 
s tykgod s f øres i nd e l l er ud af pakvognen, tømmer og kul læsses a f og på , 

og i nden toget kører vider e , lyder stationsf orst anderens røet f ra en højt
taler i stationsbygningen med oplyeninger om t ogets beøtemmelsessted m. m. 
~å de emA s t at i oner standeer ekspressen ikke , men der udveks l es po s t sække 
unde r fo r bikør slen. Løber en vogn af spor et, sende s blot en arbe j dende 
~ranvogn ud for at løfte den op , og skull e skinnerne bl~ve snavsede a~ 
støv og olie, kommer skinnerensevognen , som med f i ltbørste - roterende -
og rensevædske fjerner urenhederne . Der er et væl d af l okomotiver med r øg, 
"fut-fut" og fløjte, diesellokomotiver med "Air-Cbime-Wbistle~, person- og 
godsvogne i alle afskygninger, "bånd"dra1siner med 2 arbejdende mænd, 
transformatorer med indbygget volt- og amperemetr e samt dødmandsknap !! 

All. 

En bane med vind i sejlene! 
Et " 81''':"de ~mærkVærdlgate køret øjer f i nder m.an*Sleavig- Holstens vestkyst 

omkr ing de nordfrisiske nordsøbade. På ded small e dæmning , der f orbinder 
Hallig 01and med fastlande t, kør er Bom eneste trafikmiddel en på en smal 
akinnestreng rullende åben gods vogn, som bliver' dr eve t frem af et hø j t 
sejl! Det er den enklest e og billigste drivlxaf t ! thi der blæser "næsten 
altid en f ri sk brise her. Skulle vinden ikke sIa til, så må og så musk el 
kræfterne hjæl pe med - men hidt i l er det sælsomme kombinerede køre- og 
fartøj a l t i d kommet frem. ( "der Ei senbahnfaohmann" 14/52) 
'pll - o -

K O N T A K T M E D L Æ S E R N E eet den 15. i måneden. r ed . 

I denne rubrik giver vi ordet frit 
t il vore læsere, idet vi heri brin
ger forskellige indlæg , og især så 
danne, der har almen interesse. Ar
t i kl er som ønskes optaget i denne 
spalte bede s venl i gst indsendt s en-

En læser skri ver tilos, om det 
var en i de bragte nogle nye vognty
per på markedet i nær f r emtid . Det 
kunne s ikkert nemt lade sig gør e a t 
anvende de tidliger e vognkasser og 
vognbunde blot med nye papirsi der. 
Vi mangl e r j o bl. a . r ejeegodsvogne, 
flere perso~vogne og nogl e nye god~ 
vogne . 
l ror ts.ættes side 7) 
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BYGGEBESKRIVELSE: 

DSB litra Bh 6601 - 6808 

Denne vogn er så almindelig på alle 
landets baner. såvel privat - som 
statsbaner. at det ville væ r e en stor 
skam om ikke den også fandtes på de 
m~nge modeljernbaner. Det er t i llige 

en så typisk dansk vogn, at man ikke 
kan klare sig med ~t købe nogen, der 
ligner den fra de etore udlandske 
firmaer. Endnu er d en ikke kommet 
frem i h&ndelen herhjemme . 

Ved bygningen begynder vi som sæd 
vanlig med bunden. Når bundpladen er 
ekåret til . sætter vi hjulene på ; 
men ikke endeli ~t fas~, thi vi tager 
dem af unde r bygningen a f vognen. 
For målet med dette er,at hvis man 
ikke er heldig med det første gang. 
og hjolene f. eks. sidder vindskævt 
for hinanden si vognen etå r og ~ip
per på sporet, lett ere kan udbedre 
s kbderne pÆ den løse bund end hvis 
vognkassen er saml et forinde'n. 

~r vognbunden tilfred ~st illende, 
begynder vi pA side - og eadevæggene . 
Nogl e Bh 'ere er t aakt ræsbeklædt. og 
andre er metalbeklædt. Vi har valgt 
at l ave den teaktræ sbeklædte og har 
til sider OE gavle benytte t 1.5 mm 
tykt træ. I nden vi skærer de for 
skell ige dele ud , rid ser vi-brædder
på d e udvendige s ider. t::ikyderlø rene 
l a ver v i af l mm. træ og efter at ha
ve pudset hele vognen ... f med f i nt 
sandpapir , begynder vi s amlingen af 
den . Samlingen a f selve vognkassen 
skal vi i kke komme næ rmere ind på 
her , da llæs ten hve r bygger har sin 
ege n måde at gøre det på. 

Nu skulle vi være nr\et s å langt , at 
den rå vognkasse med bund stAr fær 
dig, og eå kommer turen til taget. 
Her afhænger det selvfølgelig af 
hvordan man har lavet den øvrige 
vogu; men en ting kan man i alle 
tilfælde bruge Bom grundlag. Der er 
de i handelen værende-flade"tagpro
filer. !lAr man har skAret det til, 
klæber man et st ykke fint B~ndpapir 
ovenpå. Det illuderer ganske udmærk
et ,tagpap, nAr det fAr del! rette 
matt e , mørkegrA farve. 

Denne vogn vil uden de væsentliE:ste 
detailler ~e me get trist ud. Det er 
da heller ,~kke et uoverkommeligt ar
bejde , selv i HO, at gøre noget ud af 
denne s ide af sagen. Yan mA i hvert 
fald have så megen tAloodighed, at 
man laver den lille platform i den 
ene ende a f vognen og li s terne om
kring dø rene og langs sider ne . Lis
terne er børster fra en a f de gode 
karskr ubbe r . Stigetrinnene har vi 
købt færdige og derefter l oddet p~ 
den lille bro . ~kydedørene s s tyre
list er må man heller ikke glemme. 
Le kan l a ve s af tyndt , s tift karton, 
som bukkes og lime s på s ide rne s øver
s te kant . 
Før krigen havd~, all e Eh ' ers et i 

hele vognens længde gAende trinbræt 
på hver side. EfterhAnden som ~ ~l 
blev ud skiftet under kr igen, nø j ede s 
man af sparehensyn ced a t lave to 
lanee trinbrædde r i hver side , eet 
under hver dør . Vor model e r med de 
helt l ange t rinbrædder, men det kom' 
mer Jo an pA hvor moderne ma n er. 
nAr man selv laver det . 

dde .. VB-nyt novØ1II.bel" 1952 

BYGGEBESKRIVELSE: 

DSB litra Bh 6601 - 6808 

Denne vogn er så almindelig på alle 
landets baner. såvel privat - som 
statsbaner. at det ville væ r e en stor 
skam om ikke den også fandtes på de 
m~nge modeljernbaner. Det er t i llige 

en så typisk dansk vogn, at man ikke 
kan klare sig med ~t købe nogen, der 
ligner den fra de etore udlandske 
firmaer. Endnu er d en ikke kommet 
frem i h&ndelen herhjemme . 

Ved bygningen begynder vi som sæd 
vanlig med bunden. Når bundpladen er 
ekåret til . sætter vi hjulene på ; 
men ikke endeli ~t fas~, thi vi tager 
dem af unde r bygningen a f vognen. 
For målet med dette er,at hvis man 
ikke er heldig med det første gang. 
og hjolene f. eks. sidder vindskævt 
for hinanden si vognen etå r og ~ip
per på sporet, lett ere kan udbedre 
s kbderne pÆ den løse bund end hvis 
vognkassen er saml et forinde'n. 

~r vognbunden tilfred ~st illende, 
begynder vi pA side - og eadevæggene . 
Nogl e Bh 'ere er t aakt ræsbeklædt. og 
andre er metalbeklædt. Vi har valgt 
at l ave den teaktræ sbeklædte og har 
til sider OE gavle benytte t 1.5 mm 
tykt træ. I nden vi skærer de for 
skell ige dele ud , rid ser vi-brædder
på d e udvendige s ider. t::ikyderlø rene 
l a ver v i af l mm. træ og efter at ha
ve pudset hele vognen ... f med f i nt 
sandpapir , begynder vi s amlingen af 
den . Samlingen a f selve vognkassen 
skal vi i kke komme næ rmere ind på 
her , da llæs ten hve r bygger har sin 
ege n måde at gøre det på. 

Nu skulle vi være nr\et s å langt , at 
den rå vognkasse med bund stAr fær 
dig, og eå kommer turen til taget. 
Her afhænger det selvfølgelig af 
hvordan man har lavet den øvrige 
vogu; men en ting kan man i alle 
tilfælde bruge Bom grundlag. Der er 
de i handelen værende-flade"tagpro
filer. !lAr man har skAret det til, 
klæber man et st ykke fint B~ndpapir 
ovenpå. Det illuderer ganske udmærk
et ,tagpap, nAr det fAr del! rette 
matt e , mørkegrA farve. 

Denne vogn vil uden de væsentliE:ste 
detailler ~e me get trist ud. Det er 
da heller ,~kke et uoverkommeligt ar
bejde , selv i HO, at gøre noget ud af 
denne s ide af sagen. Yan mA i hvert 
fald have så megen tAloodighed, at 
man laver den lille platform i den 
ene ende a f vognen og li s terne om
kring dø rene og langs sider ne . Lis
terne er børster fra en a f de gode 
karskr ubbe r . Stigetrinnene har vi 
købt færdige og derefter l oddet p~ 
den lille bro . ~kydedørene s s tyre
list er må man heller ikke glemme. 
Le kan l a ve s af tyndt , s tift karton, 
som bukkes og lime s på s ide rne s øver
s te kant . 
Før krigen havd~, all e Eh ' ers et i 

hele vognens længde gAende trinbræt 
på hver side. EfterhAnden som ~ ~l 
blev ud skiftet under kr igen, nø j ede s 
man af sparehensyn ced a t lave to 
lanee trinbrædde r i hver side , eet 
under hver dør . Vor model e r med de 
helt l ange t rinbrædder, men det kom' 
mer Jo an pA hvor moderne ma n er. 
nAr man selv laver det . 



november 1952 KB-nyt side 5 

En kar~teri8tiak ting ved Rh'eren 
er den lille "kukkasse" på hver ~lde. 
Desværre bliver disse lidt efter 
lidt fjernet og i st edet for bliver 
der sat et lille vindue på størrelse 
med kassens grundfiade. Vil man gøre 
lidt ekstra ud af disse kasser, kan 
man lave dem af plexiglae. Yan la
der så være med at male det der akal 
være vindue, og borer man et 3-4 mm 
hul i voensiden under kass en er der 
også lys i kassens vinduer nAr ly
set 1 vognen er tændt. 

Der findes endnu enkelte vogne der 
ingen overgangs bro med tilhørende 
dør har. Vi har taget dem med da de 
e2 forholdsvis nemme at lave. Over
gangens gelænder loddes sammen af to 
stykker t r åd og overgangaplad en er 
et stykke karton,der er limet p~ 
pufferplanken, således at den rager 
ud fra endevæggen foroven. 

Til slut montere s gelændere, puffer 
og ventiler på vognen og vores hb '
er er parat til at blive malet . 
Indtil for et åra tid s iden havde 
alle Bh'ere den kendt e teaktræsfar
ve. Hu er man begynd t at male dem 
røde som mstalvognene •. Det e' en 
skam, men ved bygningen af en model 
kan man vælge den j'arve man øn~ker. 

O. Brandstr~p og O. Jaeger. 

D~ B O R N H O L M S K E --------------------------
~_~_~~_~_!_~_~_~~~_!l 

~ontakt med læserne (fortsat fra 8.7 ) 
volt, og hvis man vil anskaffe et 
lokomotiv af et andet fabrikat end 
det man start~ de med, skal man pas
ee meget på. Nogle systemer kører 
med 3-skinne og nogle med 2-skinne, 
nogle med jævn- og andre med veksel
strøm eller univerealmotorer. Ende
lig er en del ~ok :forsyne t med en 
håndomskifter for frem og bak, me
dens der på andre er monteret en så
kaldt "perfektomskifter", som. desvær
re som regel svare~ meget dårlig til 
sit navn, og det gælder i større el
ler mindre grad både danske og ud en
landske fabrikater. En sådan omsk1~
ter virke~ ved overspænding, ·men hel
ler ikke her, har man kunnet komme 
overens om at anvende den samme s pæn
ding, mAske bl.a. ford~ det næppe no
gensinde har været diskuteret fabri
kanterne imellem. Ganske vist blev 
der for vel et å rs t~d ~Biden på ini
tiativ af Dansk Model Jernbane Klub 
i København indkaldt til et møde med 
r epræsentanter både for producenter 
og forbrugere , men siden ' har man al
drig hørt noget fra det r Ad, eom ef
ter Sigende blev nedsat. Eksisterer 
det endnu og ~ bekræftende fald,hvad 
har det præsteret? Vi vil Benere 
bringe en større artikel i bladet om 

, disse t~. 

," 

Vi bringer her en lil le fotoserie 
fra de bornholmske jernbaner. Som De 
måske allerede ved fra feriebesøg på 
klippeøen anvender man her ~malspore
de baner med 1000 mm sporvidde. Mate
riellet er ikke altid det sidete ~g 
men derfor kan det alligevel godt væ
re morsomt at etudere dem ·på lidt næra

mere hold. 
I de sidste år, hvor mange privat

baner har taget skinnebusser i brug, 
har også d~ bornhoLmske baner indført 
denne moder nisering ved indkøb af så
danne bygget l -meter sporYidde men ~
øvrigt lig de normalsporede. 

3-koblet dieselelektrisk lok 
(Frichs') på Neksø stat~on. 

Bemærk centralkoblingenJ 
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DBJ 26, er en post
vogn i den ældre 
stil - bemærk ak
sellejerne~ 

MB-nyt november 1952 

~odatog forspændt 
2-koblet ranger
lok (Frichs) for
lader Aakirkeby. 

Rejaegodavogn i 
førnævnte godatog 
DBJ 31 
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KONTAKT MED Lf'tSERN:S (fortsa t fre 5. 
21 

Et andet spørgsmål, som også op
tager modelbyggerne er spørg smålet 
'om en vis standar disering af det ma
teriel de r fremstilles. Takket være 
energisk indgriben f r a modelbane
klubbernes side er standardsporvid
derne også i Danmark blevet gennem
ført, og ligeledes kan der købes 

~hjulsæt, dele ti l vognbygning O.m. m. 
~ i rigtig skala, men et s pørgsmål Bom 
.+ en stanåardkobling er endnu ikke bJem vet løst. Det er dog beller ikke t~ 
~fældet alle steder i udlandet. Også 
m en ting eom KØRESPÆND INGEN ligger 
ø alt for forskelligt ved eksisteren-

~ ~:e f:~r~~~;:~;U~~ ~:~t~kk~~=-
m ~~8formatortabrikanterne er enige 
~her. Der køres i både BO og O på næ
- sten alle spændill8er fra 4 til 24 

Det førende tyske modelbaneblad 

u dkomme r med 16 numre om året. 
Pris pr . stk . kr.3,70 - å r sa
bonnement kr . 58,00 . Prøv enum
mer mod forud indsendelse af 
kr.2,75 på postkonto 53761. 

B E N T P A L S D O R F 
Model jernbaner 

Ho lmene Kana1 32 
K0benhaTn K. 

AGENTUR FOR SIUJfDUAVIEN 

eide 7 

Forrest typisk 
bornholmsk gods
vogn med ind ven't!' 
dige lej e r - bag
ved ses en bænke
vogn (fører ikke 
luksuaklassel ) 

RU BRIKANN O NCER 

pri5 10 ør e pr.ord (m1n~um 10 ord) 
~ v.æ~e lndleveret senest d .20.,for 

postkorttormat og forsynet med tek
niske dAta på dansk, engelsk og 
franek. Sendee portofrit mod f orud 
lndbetAllng af kr.2,50 til B. Merka 
Pelsdorf. Kongeve3en 128. Lyngbv 
MASOnITPLADE MED OPBYGNING TIL HØJ
bane, samt bukke til opstilllng.P18~ 
den mAler 1,60 gAnge 2,45 m og ør 
monteret pA solid t~ramme. Pri s kr. 
40,00". Henvendelse Lyngby 1136 lr.l. 
9-1 2. 

K LUBUEDDELELSE R 

I denne rubrik opteses gerne med 
deleIser fra nordlske mJ-klubber. 
Meddeleleerne ml være os l l:omde sa
nest d .15. i mAneden f orud. 

De~8k YOdel Je;nbA~e-Kiub - - - - -
Formand clv1 l i ng. Poul E. Clausen, 
Gl. Strand 38 ,K. 
Sekretær: tenr1k O. Meyer, Glecleet 
27 , Kg!!. Lyngby. 
Klublokale: Nørrebro Stetion 
Paet mødeaften: l.!!te mandag l hver 
mAned. 
PRC - Klubben (Kongeva jen 128 , Lyngby) 

Demonstratlon pA benen afholde!! d. 
22. november kl.15,30-l7,45 . Eventu
elt køres e t par f1lm . Fr l adgang 
for abonnenter - gms t er 50 ør e . 

re8t .9 nr . at b ladet kommer l :deo.52. 
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"'.Ine H'lRKLlN.Modell ... hn 

~ __ ""A RKll"" 

. .'-

.M:OlKUN 

Tegneøkabelon til brug ved planlægning at et 

Mlrklin-anlæge opbygning. Meget anvendelig kr.5. ~ 

nr.490 S & M. Stik og mutte t11 forlænger-
ledninger m.m. Fås 1 rød og Bort pr. atk.O,4o 
nr.490 SQ Stil med tværhul 0, 50 

nr.495 & 499 klar glødelampe 19 volt nu kr. 1,45 
(inoL etataatglo) 

nr.485 etikaokkellampe 19 volt ( tillokos) 1,55 

M1rk11nB kataloger. brOBchurer m.m. 
Hovedkatalog spor HO (og urværk O, samt byggesæt 

t11 biler m. m.) -D 52- 1,50 
Skinneplaner spor BO nr.763 2,25 
Vejledningebog nr.?53 RD1e elktr. Min1atur 

e1aenbahn Spur BO" ",50' 
-!la1.ne Miirkl1n-1lodellbahn" at Dr . W. Strauss 
format 27*20 ,5 cm. med 97 111. og l epor-
plan. Indbundet i rødt lærre4sbd. m. guldpræg. 

kr.23,50' 
karton med påtrykte numre t11 sporskifter 
(begge sider er tryktl ) 1-24 pr. stk. kr ._30 

~KUN® 

00 

Mlrkl1n'a spor katalog 
kr. 0 ,50 

(Næste måned flere artik
ler 1. spor O) 

Bent Palsdorf 
Holment Kanal 31, K.benha ... n K. 

POltkonto S37 61 • TH • • ,en 570l 

Specialforretning i modeljernbaner 
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