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HOBBY CENTRALEN 
ALT 1 MODELJERNBANER 

Langs motorvogn 115,00 Løsdele til litra MO: EGes byggesæt, lit ra 
Uodan S·maskine 120,00 Kal"osseri 10.00 CU perso nvogn 6,50 

i sam lesæt 75,00 Boggie m . snekke!' 28,00 CM Il 6,00 
Mic hs m otor vogn 60,00 Il m. slæbesko 10,00 ellE» 6,00 

Il pe.'sonvogn 9,75 Bund m. tandhjul 8.00 CB Il 6.00 
Pe rson vog n l. AT 9,00 La ng m oLor :l6,OO DJ pos lvogn 4,45 
Gods\'ogne, alle Iyper Koblinger pr. st k. 0,60 Q II godsvogn, lukk et 1,50 

I'l'a 4,40 til 9,00 I'FH» :i ben 1,50 
DMT signaler 8,90 • PB l) l) 1,00 
Lysmnst 111 . tS" . pære 3,75 H SV transrOl"lllHlol' 65.00 Omskifte r t. ELspo rs ki fle 
Blink·rehlis 2,00 HSVstrømrol'deler 7.50 til 2 sporskifter 8,00 
Egerhjul t. vogne 0,25 nsv ko nl aktpaneJ 12,00 til 4 » 12,90 

Nyhed I VcjoverskædngssignaJcl' iii en kell Ol.! dohbelt spor ( I : 87) kr. 4,50 

HilJ't 0-9- se fw..s DC MONTERGADE 10. København K. Byen 5714 x 

(Prov;llsorllrer ekspederes omgående) 

FAlSTERGARN-Spi~ 

NYKØBI NG FALSTER 
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fra 

DAKPLOK MED PANTOGRAP! 

I Schweis kører nedenstAende "el
drevne" damplok som rangerlok. {?) 
Ja, hvad er meDingen~ Vi troede 
ogsA, at det kun var model bygger e 
der kunne finde pA noget 11 fjol
let! 

Forklaringen er slet ikke s4 
mærkelig endda. - Onder krigen, 
da det Tar vanskeligt' at skafte 
kul til lOkomotiverne , fandt man 
ud af, at hvis man kunne opvarme 
vandet med noget andet end kul, 
øA vaT problemet løst. Og så var 
d.t jo egentlig ret nærliggende 
at bruge den elektriske str øm, den 
havde man jo nemlig næs ten overalt, 
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da de egantlige tog 1 torvejen u
delukkende blev fremført ved hjælp 
af el-lok. Derfor udstyrede man 
simpelthen et damplok med en strøm 
aftager ovenpl førerhuset. Strøm
men blev al gennem en transformer 
omdannet til lavspænding, der via 
elektriske varmelegemer aørgede 
for opvarmningen at vandet. Enkelt 
og ligetil - ikke sandt1 

(Miba-Reporter nr. 3 ) 

!!_~Q~~EQ§!_!!~-§!Q~~~q~ 

Pornylig blev i Hamburg-Harburg 
bane gArden i Vesttyskland indviet 
en interessant Jernbaneekole. Det 
drejer sig om en kommandopost til 
økolebrug (i lighed med, hvad DS~ 
jernbaneskole har på stationen i 
Lyngby ) • 

Auditor iet er indrettet 1 en tld-
~ 

Pig.l - Elektrisk damplokl 
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Plg.l - Auditor ium med tilhørende 
apparataamling. 

ligere 3.die klasses ventesal og 
indeholder s~vel signaler, som 
sporskifteh~ndtag og mekaniske og 
elektriske sikringsanlæg i naturl~ 
størrelse, som kan betjenes af e
leverne . 

Tværs igennem rummet strækker 
4er sig en sportavle, ( strækningen 
mellem banegår dene Linksdorf og 
Rechtshauaen) på hvilken alt hvad 
elevor ne betjener kan overvåges. 
Også togenes lØb og rangerbevægel
s er bliver angivet ved lysends fe~ 
ter. Læreren over våger driften fra 
sin betjeningspult og kan herfra 
ved hjælp af trykknapper bringe al· 
le i pr aksis mulige forstyrrelser 
ind på anlægget. ( Pig.2 ) 

(VD1 - DN27351<1 ) 
- -------------------------------

En Skinneetoppemaskine 

At "stoppe" et jernbanespor 
med håndkraft er en besværl ig pro
ces, og man har derfor konstrueret 
en såkaldt SKlNN ESTOPPEMASKlNE , 
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t øje t anbragt værktøj udfØrer ar
bejdet ( fig . 3) . Maskinen kan ved 
egen kraft køre t11 ar bejdsstedet 
og med en lIaks1mal hastighed af 
45 km/ t1men. Den drive s af en 98 
hk 6- cylindret dieselmotor og kan 
"stoppe" 150 m spor 1 timen. Dl es& , 
motoren driver en kompre ssor, som 

Fig.3 
leverer trykluft til at hæve og 
sænke værktøjet. Si dstnævnte selv 
drives derimod mekanisk, stopper 
en svelle ad gangen og kører eå vi
dere til den næste, og så f remde
lee. 

(VDl-ar. 9/53) ,.-

der ved hj~lp af s~rligt på køre- Pig.4 _ Russisk diesellok 

B11laae-,rd.ea ord -- (Bu41br •• -4-6) 
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~U~S!S~ ~!~LQK~T!V 
----_ .~--

Pra RUaland koamer dør J o ikke 
aA otte nyt om jernbaner, .en at 
og t1l tir da lidt at .e . For eks. 
kan Ti på tig.4 be.kue et r~a.i8k 
gaøgenerator-l.koaotiT fra de r~8-
sieke stat.baner. Det er eikkert 
de færreste, der bavde tænkt 818 , 
at ~an nu agil anvender den alag. 
10koaotiTer 1 USSB. 

( SBB-Raobr1oh
tenblatt) • 

eide 81 

Den nye tyeke f.rse ~ Deutsob
land·, 80m Ted køreplan88k1ttet 
i maj mlned blev sat 1nd på Ged
.er - Gro.senbrode overfarten, har 
de fleste sikkert allerede set om
talt i dagspres.en, men aedena man 
ber hovedøageligt tortalte _Od sa
lonernes indretning, kØkken o.lign. 
Yil vi her kort angive de vigtig
ste tekn1ske data. 

~DEUTSCHLAND· er bygget pl XIi
~R ROWALDS'ERKEN ~ . G. (Kiol) og i. 
Øvrigt er: 

Totallamide 
Længde over skinneender 
Længde i vandlinie 

114,55 ID 

108,76 ID 
108,60 m 

Gedser - GroBenbrode s .Deutschland· 

Fig.5 - OTersigtstegn1ng med f orenklet akitae af vogndæk. 
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Fig.6 - Vogndækket pl den ny færge ~~ 

bredde over vogndæk 17,21 m 
do. i vandlinie 16,82 m 
sidehøjde til vogndæk 7,05 m 
do . til promedadedlllk 1 2 ,20 m 
dybtgbnde 4,50 • 
deplacement 4900 t 
lasteevne 1200 t 
msskinkraft 5500hk 
norll.albast1gbed 16 knob 
makeill.alhastighed 17.5 -

Tillige kan oplyses , at færgen 
skal kunne tage 10 eksprestogs-per 
sonvogne eller 24 læssede godsvog
ne foruden 1 000 psssagerer m. ba
gage. 

Endelig kan eventuelt interes
serede , der har lejlighed til at 
ko~e til Købenbavns HovedbanegAId 
betragte den nærmere der, idet en 
flot model a f skibet ber er udati~ 
let 1 afgangshallen. 

P.S . En serie udmærkede artik
ler om de inter-europæiske traf ik
forbindelser er at finde i nr.9 
1953 af "Die Bundesbahn", hvorfra 
ogsl flere af ovenatlende oplys
ninger er hentet . 

red. 
0 0 0 

SIGNALER 

I dette nummer af bladet vil vi 
indlede en eerie af artikler om 
Statsbanernes signaler . De første 
artikler vil omhandle hovedaigna
ler og fremskudte aigealer. ner 
bliver dog 1 første omgang kun tale 
om dagslys8ignaler da disae er 
meat anvendelige pÅ en modelbane . 
Artiklerne vil blive ledsaget af 
tegninger af de forøkellige øig
naler og aignalbilleder . 

red . 

(lostllOj!l 
ODENSE NØRRE BROBY PAABORG JERNBANE 

O.N.P.J.'e D 90 

Vi bringer her en ørtikel, der 
sær1i8 er beregnet for dem, der i 
torvejen kun hør bygget vog ne øf 
de i handelen ~ende by~esæt. 

Sider og gø.le skæres ud i l - l~ 
mm krydsfiner eller i l mm tykt 
messing. Benytter møn tnæ, er der 
to fremgengemAdør til fremstilling 
et vinduerne. 

I. Man skærer ud efter det yder
ste omrids at vindues~bningen og 
klipper i s titt pApir el. lign. et 
vindue ud, der hør en ~bning der 
svarer t il inderste omrids p! teg
ningen, hvorefter det limes føet 
p~ indersiden flf ka se en som vindues
rammer. 

II. Man skærer tnEet ud efter i n
derste omrids, hvorefter men, nAr 
selve vognen er malet, Maler rømmer 
ne som en l mm tyk streg rundt om 
vinduesAbningerne. 

Laver møn vognksseen øf me t al, 
køn man med godt resultat benytte 
den tørste øt de før omtalte frem
gangsmlder. 

Rar møn skaret ølle vinduerne ud 
og pudset sider og gavle af med 
tint sendpøpir og skåret bunden ud 
.t 3 - 5 mm t~, kan møn begynde 8æm
lingen et vognkøs sen. 

Tøget leves af en metalplad e el-
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Perspelctil'iSIc f,.",JIJIi~ øf YT
kasselU samli,,!!. 

ler 3-4 Mm tyk)" træ, der er høvlet 
til efter t~grundlngenJ hvorefter 
der er plkLæbet fint sandpapi r, eom 
rø ger l mm ud over endeflpd erne pA 
vognen . 

Vi køn nu begynd e 'pl undervog
nen. Benytter man de færdige aksel
lejer pi bøjle, ekulle pAsætnlngen 
af hjul ingen kvaler volde. De dis
se lejer er for store o~ moderne 
til denne vogn, gør man k~ogt i at 
pr ø ve med de løae lejer. Møn limer 
pi lpngs et bunden 4 lister ef 3x3 
mm t~, sA l edeø et de 2 inderste 
her en indbyrdes Af stand ~t l? mm. 

og de yderste l mm fr s de inderste. 
Lejerne preeeea de op 1 de riller, 
der derved er fremkommet. De yder 
ete lIster fun gerer nu samtidig som 
vanger, og der bores l mm huller 
ti l f as tgør else af trinbrÆdder . 
Disse laves ef l mm t~ eller metal. 

Pufterplanken k~n, hvis møn kø
rer med ~«rklln koblin~ el. liFn . , 
laves af træ. Ellers ~ør man bedst 
i at 8~re den ud 1 messing og lod
de et par vinkler fest p~ bAgsiden 
til fastgørelse i vognbunden. Puf
fer loddes e l l er l imes pi alt efter 
materialet . 

I 
I 

I 
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Farven er for kassens vedkom
mende rød, en kende mere rød end 
DS B's vogntar ve. Tøget males gr At 
og undervognen sor t . 

O.B .J o 

SIGN ALER 

SignAler Io - HovedaignAl er 

Vi indleder med at byg@e et aig
naler 

Vi indleder me~ et byg~e et sig
nel, som er mest anvendeligt pA en 
modeljernbane, og her ~lger vi t y
~e Io (PA den lille detAil tegning 

A" er signalet se t fre oven ) . pA 
tegningen er vist signalets og l an
ternens virkelige udseende . "5" vi
ser lanterne foldet ud og "e" viser 
lanternen aet fra siden med skygge 
og baggrundsskærm gennemskAret. Pi 
torsiden at signalet er anbragt 3 
vinkeljern vAndret og pA bagsiden 
et tilsvarende lodret - modsa t ma
sten, som er et I-profil (Dert i l kan 
man ogsl Anvende et passende skinne
profil) Endelig er der pA bAgsiden 
anbragt tladjer nsskrAstivere ~ra ms-
3t&n til vinkeljer net i højde IT.ed 
forsidens vinkel j ern. 

Bygper men i HO, vil men kunne 
opnA en næs t en nAtur t ro model, ved 
e t bruge 4 tynde glas- eller ple~i
gIes sOænger som mAst og lede dem 
torgrene sig ud til bver lanterne. 
Man vil dø kunne anbringe de 4 lam
per under an1ægge t o Stængerne malep 
sor t e h ver to r sig. sA kun enderne 
e r tr i . 

De 5 signaler kpn v ise tølgende 
e1gnAlbilleder: 
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Signel 
l. eet r ødt fas t lys 
2 . eet r ødt fas t l ya 

lodret over eet 
brandgult fe st lya 

3 . ae t r ødt blinklys 

Be t ydning 
stop 

etop 
s top og ryk 
f r em 

4. øe t gr ønt f e s t 
(det neders t e ) 

l y s 

lys 
kør 

5. eet grøn t tsst 
lodret eller kør 

brandgul t 
kør 
kør 

6 . ekrAt over eet lys 

7. eet grønt blinklys i gennem 
8. to grønne taste l ys 

el l er 
9. skrAt over hinanden kør igennem 

la . eet grønt blinklys skrAt 
over eet grønt f a st lys. 

kør igennem 

~. l ken vise signp lerne 2 - 5 - 8 
Il 

, 
" " 2-5- 6- 8- 9 

"III 1 - 3 - 4-7 , 
IV 

, , 
1- 3- 4- B 

V 
, 

1 - 3- 4- 8-10 

Type I og II Anvendes kun som ind
kørselssignel. Type III og IV enven
des som atøtionsbloksignsler. UQ
kørselssigneler, mellemblokøignø
ler og dækningssigneler pi f~i be 
ne , Type III tillige som i ndkør
selssignal. Type V anvendes kun 
s om mellemblokai gnsl torAn et sig
nal sf type II. 

Type III ken vise eet fest rødt 
l ys i forbindelse med hvidt kryds 
tra t r a en h a. t i ghedsvi eer pA eller 
ved eignalms sten. Dette betyder 
- stop og r yk frem" o~ vil blive 

rermere omt .. lt unde r 
afsnitte t om ha atig
hedsT1sere. 

Et f oto et at ~livt. 
s ignal ( e tir t i l ve n
s t r e for . poret a eta
de t f or t i l højre s am 
MBdvanl ig) .ea pi ei
de 90 . 

V.L . 
- O-

D J ERlfBA lfEHI STORllh 

De F 492 løb løbsk pA 
øaterport station -

I at ældre nummer 
at "Vingehjulet " f i n
der vi følgende hist~ 
rie. 

Om formiddagen d . 

O. N.F.J.'ø D 90 postvogn 
22. merts 1922 skulle 
'(for t88!lttes eide 87) 
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~~ 
HI'. WESTH 

,I:: I. 
r i, 

, , \ 

l10del af svemk. eks/uestofJslok. 
Ldra F. 

)fodtl af DSB oS moloroo?/2, 
Ldra MO, 

juni 195., 



juni 1953 MB-nU 

INDUSTRI- nyt : •• -...... . 
Fabrikken TEKlIO, del' bar gjort sig 
fordel agtig bekendt ved eine snuk_ 
ke modeller af biler af forskellig 
art, har nu til gl~de for HO- f olk 
sendt en ny Uljlle lt serie paa mar
kedet i samme gedigne og s mukke ud
førelse Bon hidtil. Foreløblg er der 
kommet 3 typer: aaben l astvogn, tøm
mervogn og preeenn1n8vogn . ·Tognene 
bar føl gende masl: længde 93 mm . 
bredde 32 mm. højde 27 mm . De faes 
i flere forskellige farver og vil 
være en pryd for et hvert HO-anlæg . 
Man maa - i kke mindst pas grund af 
den billige pris: 2,50 - 2,85 kr. -
haabe, at der snart maa komme flere 
typer ( ogeaa personbiler) pas mar
kedet. 

(fortsAt fra side 85) 

F 492 begynde sin tjeneste på øs ter 
port stetion. Lokomotivfyrbøderen, 
der VAr en tjenstivrig mAnd, VAr 
allerede mødt og VAr begyndt At gø
re msskinen klar, Inden lokomotiv
føreren kom. Denne mødte rettidig 
og gik ind pA førerstuen for At ef ' 
terse ordrene. D~ hnn et øjeblik 
kom ud for et køre maskinen til 

«r ·' A , 

',' 
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kulgArden, var bAde meskine og f yr
bøder for~vundet. 

I mellemtiden hAvde fyrbød eren 
kørt maskinen hen til kulkrenen for 
at tAge en kps se kul. Det ve.r en 
af de krøner, hvor lokomotivet 
selv t""kker kulkassen op . Under 
ophejsningen sp~ngt~s pludselig 
et r ør fra dampfordelingsstykket, 
og dkmpstrAlen ramte en oliedunk 
med det resultet, et fyrbøderen 
fik dennes lAg i hoved~ t, og sem
tidig f yldtes førerhuset med demo. 
Hen bukkede siR ned og lukkede -
vsnd~tAndshAnerne i dAn tro, et 
det ver et vandstpndgles. der ver 
apnengt. DB han rejste sig op, fik 
he.n en blanding Af damp og olie 
fra oliedunken i hovedet, hvi lket 
b~ndede ham og ~jorde ham eA for
tumlet, et hAn ~rmest fAldt ned 
fre mAskinen. Under Alt dette fik 
hAn ikke lukket re~ul8toren. sl mp· 
sklnen spnængte først kronkærlAn o~ 
fortn tte aA kørselen pl e~en hånd. 

Lokomotivfyrbøderen sundede 8i~ 
hurti~t og s l nu. at mAskinen vsr 
et par meskin~gdAr fr p hpm. HAn 
fors øgte At indhente den; men den 
fjernde si ~ hsstig i retnin~ mod 
Nørrebro o~ VAr Anprt ud e pf syne. 

VA~tpn vpd AArhus~Ade sA range~ 
mAskinen kommp kørende o~ viste 
hAndsignel "stop " mod den, men 
dA den ikve r ep~erede . blev bnn 
kIel' over. At der var noget gAlt 
og l øb ud pA overkørslen for At 
standse vej trAfikken o~ jage p~ 
et g88værk8to~, der netop VAr 
undervej s frE' gl:ltlvrerket til fri· 
hevnen. Dette tlatte og s! førten 
8~ meget op . et den l øbske ren
germaskin e kun n~ede At rAmme 
den b8~e8te vogn, der væltede, 
medens rangermAskinen fortsatte 

Overkørslerne ved Øresunds
gade Tegensvej, Heimdels2ede 
samt Nørrebro stetton blev 

nu telefonisk Advaret med den 
lØsg~ende msskine. 

Pyrbøderen hevde dOF ikke 
opgivet hAbet om at gense sin 
meskine og fortsatte forfølgel
sen ad benen mod Nørrebro. Han 
nåede dog ikke et indhente den. 
selvom den det sidste stykke 
vej var ved st køre t~t og ik
ke bev.ægede sig hurtigere end 
almindelig skridtgang. pA Nør
rebro station blev d en ensomme 
meskine endelig standset af tog 
2577 1 s lOkomotivfører, der tog 
ienne og lokomotlvfyrbøderen 
pl s1æb tilbege til østerport. 

Billede uden Oryl' : IFro Pundt) 
Historien endte med en påta

le til lokomotivføreren. fordi 
Qan havde ledet fyrbøderen kø-
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KONTAKT 
med La.serne 

Til redaktionen at MB-nyt. 

H!'. l'edAktØr. 

MB-nyt 

Ind1edn t ngsvia vil jeg takke 
~nyt for de interessente notit
ser frA fjern og nær; men jeg ay
nes et par små unøjegtigheder frA 
Dr.l/53 og 3/53 bør rett es. 

De t er ' ikke hele stnøknlngen 
Peris - Mareeil le, der er elektri
ficeret; kun st~kningen Peris -
Lyon, idet afsnittet Dijon - Lyon 
Abn.dee fo r elektrhk dr ift 5 .Juni 
1952. nLe Mis trAl" med tognumrene 
l og 2, kør er iøvrigt kun mellem 
Parie og Maraeille, og ikke til 
Nice, og det bl ev ikke ept i drift 
i oktober sidete Ar; det kørte øl
lerede før krigen.(Det hAr v i hel
ler benægtet - red.ls bemærkn .) 
Dette tog tnøkkss da ikke , som De 
skriver - øf et lokomotiv ef typen 
2D2-9l10 (det viser billedet imid
lertid ), men øf e t 2D2 lokomotiv 
eerie 9100 (det VAr ogsA de t , der 
ve r ment, Alts~ TYPE 2D2 nr. 9l I 0) 
De t er muligt, det ver 9lID; der 
d en 24/6 1952 førs te geng kørte 
nLe Mistral" nelektriskn over hele 
.tnøkningen Paris - Lyon. ?orøvr~ 
benyttes , fr~ vinterkøreplenens i
krafttræden (52/53), til "Le Mi
stral": Co Co lokomotiver af eerie 
7100. 

Med høj egtelse 
Erik B. Jonee n 

Vi takker for ovenetAende korrek
t ion og ken mAeke engeng regne mea 
et fA. en 11l1e artikel frA hr. Jon· 
s.n, eom tilsyneledende hA r ~od 
foret.nd pA jernbaner. 

red. 

Til MB-nytl 
Modelbanebøger og - tidekrif

ter be 8~~tiger sl~ s~ godt som u
delukkende med fremstilJinR af bp-

ju.ni 1 953 

(for tsA t fra side 88) 
re 10komotiTet, o~ ti l fyrbøde
ren, fordi hen egenmægtig hAV
de kørt med lokomotivet. 

--~ Der, selve banelegemet og det kø-
r ende materiel. Selve kørslen o
verlades aldel es til "generAldi
rektørens " egen fflntpsl. Vlllr det 
ikke en ide - ved lejlighed - ~t 
bri nge artikle~ i MB-nyt om kørsel 
i! modelbaner ~ der jo afviRer frA 
legetøjsbaner ved, flt mAn - ikke 

blot lsde r togene køre rundt og 
rundtl ~ tilrettelæggelse af "køre
planer a.m. 

A. B. 

Vi bl øder i Borap- bogen og t l n
,der et Udklip fr A 1943 om e t høre
spil i radioen med ti tlen "Med l i
vet i en trAd", ekrevet af Senius 
Roa tock. Videre stIr der, et det 
viser ølg et ~re bygget ever en 
virkelig begivenhe~. der tandt sted 
mellem Skive og Højslev i 1918. 

Det VAr aftenen f k r skærtorSdAg, 
ekspressen til Køb enhAvn ver lige 
gAet fre Skive med 20 minutters for
sinkelse. og Jørgensen og Sandberg 
havde skubbet bsg p! med rangerma
ski nen. DA de sl kom kørende tilbA
ge, blev de stAndset ved blokposten 
og nogle kom løbende ud og fo r t Al te 
et det gennemgående tog frA Viborg , 
som skulle have holdt til kryd ~nin~ 
i HøjSlev, ~ar ' kørt igennem og nu 
kørte mod eksp~es8en. 

(fortsættes eide e9) 
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Tf/IP 

e ide 89 

Af ~Alv~o~ ikke? Men ]M~ blø
det av YOnst.A ter rillti/lheden 
hArAf . -

JA. De hAt" ~ttp.b ~illtlgl 
Abonnpmp.ntet. mA forhøj ps for 
At &P.kke de dirAkt~ udpifter. 
(Det. nr\ Vl"!rp en I'tor fOl'høje1 -
~e, ~iden hen gider :o.krive ~! 

, meget I - Nøj, "'.Øl' blot'; ) PT"" 
aF mpn l . juni 1953 forhøjes 
9bonnementl'pri~en for indl"n

~ det t1l12 kr , pr .At' (nti. Rlt-
--------- -- --- så kun 2 kr 1 - J e, der kRn De 

her !Ilden bladets start i sept ember .s1date Ar selv se, det v"r ikke d. slemt. ) 
koatet l a kr. pr. Ar med pootofri tilsendelae o~ for udlAndet ti) 14 kr. 
ef bladet i gretla kuver t tvi f Ar den dop; ikke Men ne løben dG ro 'bonneatlB:ber 
gr8tie~ Imidlertid kAn sikkert de fleste se, komm er ikke til et bet"le eks 
tmAske endog hr.Jensen frA SlAlleIse) at blAdet trA fer, dette ~kal fornyp~. 
er ~Aet betydeligt frem bAde i omfang, papir- D.v .s., hvis for Ake. e t "bon
kvalitet og trykkem" de. - F'ra en heskeden be- nement er te~npt frA 1 mprt,l'I 
gyndelse med e~ du~llkeret blød pA 2 ark plus i Ar, sA SkA' der ikke het" l p~ 
tegning, fremt~er blAdet nu med bOlltrykt om- igen før l,mprts 1954 OP fo~
slageerk i to-fqrve tryk, indholdet fremetil- nYAl se bliver sA IP kr. 
let i rotapr int SAm t te~ning pA helsldeørk.i
elt 16 sider plus te~nin~qn -- puh hRI det ly- 000 

B. P. 

(fortset fre eide 88) 

N"n forealog At tude med rløjt~n. 

men vinden VAr li~e imod, 02 sA 
spurgte Spndber~ Jørgeneen, om hen 
turde køre med. HAn ~Agde jA, o~ de 
kørte. 

Det ver en lille KJ-maskine be
regnet til CA . 25 km / t, men SAnd
bern pressede den op, ~~ den ver 
DBr de 100. 

De kunne nu se hAllly~ten p~ eKS
preseen o~ tudede OR fløjtede; men 
det kunne ikke høree . - Ude ved 
Dommerby-bRkke blev de klAr over, 
At de kunne indhente ekspressen, og 
Jør~ensen krevlede ud f oren pA ma
skinen, kl"r ti] At sprinFe over ~ 
den, nAr Send berg søtte rAngermAski 
nen ind p~ den- b~~este V02n. 

- "Spring , II rAbte hAn; men det 
første for8øg mislykkedes, og først 
enden gAng lykkedes det. HAn fik 
fat, kravlede ind og trAk 1 nødbrem
sen. 

Toget stendsede O~ n02]e leb f~em 
med lYllter og 8tandsede det pndet 
tog. 

Deref ter koblede men rangermaski 
nen til og halede ek8pressen Ind til 
Skive igen. - P"s8sgererne fik intet 
,et vide i første omgang. 

DA spgen kom frem, spenderede 
Statsbanerne en belønning pA 500 kr. 
til deling, op senere kom de to red
ningsmænd 1 audiens hos Kongen. 

S.J. 

E F T E R L Y S il I R G I 

De rl~~~ Af vore ~~ere hqr spuret 
om vi kunne skpf!e no~et oplyst om 
de tidlip:ere amtsbaner i lu,"dq~jv'
lend og dpt endnu ikke hor vmret mu 
ligt for os At l'Ikpffe noget frem. 
henvender vi os dørfor til vn~e 1~ 
sere i hAb om At vi 8ku)le h .. e hpl 
det med os her . 

Ligeledes her alt mqte~iAle om 
smalsporede bener i Dpnrnørk inter
esse. 

Vi hAr tidligere efterlyst model
bygger e som arbejder i sporVidder 
fra spor l (= 45 mm) av. opefter . 
I udlAndet er det ikke ualmindeliRt 

, I ~:~.:I/Ual1ke 5!J -
Cl 

--
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se teksten side 85 

flt finde fOlk , der bygger i bAde trat1kudstl1l1ng , 
10 og 20 cm sporvidde , ja endog etør' der hvad størrel-
're størrelser, ude n at der Rf den ae og Udstyr tln-
II!rund er tale om kommerciel le bA - gir vil komme til 
nel' . Findes der ikke ogsA sid anne over gl alt, hvad 
bn ner her Danmark1 - Lad os høre der tidligere er 
no~et om det. set 1 Europa 1 

r ed. 
-- 000 

FRE~ LYSNI NG 

hver t fald i en 
Arl'f9kke. 

Udstlll1ngen 
kommer sikkert til 
I'Jt trække mAnge 

jun! 195~ 

ogsl nok et se på. 
Alt indenfor de 
f orskellige trR
fikmi dler vil bli
ve resp~senteret 
sAsom biler, trol
leyb.s fI er , spor
vogne og jernba
ner, fly, sk1bs
modeller O.1n.ø . 

Der bliver an
lagt en miniatur e 
bane hele udatil
lingsterrølnet 
rundt, der bli ver 
lokomotiver og 
vogne i nAturlig 
størrelse og i 
forbindelse her
med vil der bli
ve lejlighed til 
for publikum til 
s elv at prøve de 
enkel te lokomo
tivers manø'vre
ringahlndtag m. m. 

Alt i Alt bli
ver det sikker t 
den helt stor e 
begivenhed i som
mer, og udstil
lingen varer det 
meste af sommeren. 

Vi SkAl i et 
senere nr. brin
ge ar .tikler fra 
udstillingen. 

I MUnchen Rfholdes til sommer en 
mennesker til MUn- D., lilla I.nlim~nl<l!. 'DII. 
chen og de r bli vel' .Nf~ t~:r:;~~ J~cnllan~foll<. bl_d 

I 
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KLUBMEDDELELSER 
I denne rubril< opta~es meddelelser 

fra nordiske IlIj -klubber. MetldeJelserue 
må være os i hænde senest den 10. i 
m å neden rorud. 

Dansk Model Jernbane Klub. 
FOI'Ill11ncl: civiling. Poul E. CIHllsen, 

»FoJmerhus«, SnckkersLen. 
Sekretær: renl'ik O. Meyer. Glucisel, 

27, Kgs. Lyngby. 
f{lubl oknle: Nørrehro Station. 
FllSt mødenl'len: 1. mandag i hver 

m å ne,l. 

Jydsk Modeljernbaneklub, 
ÅRliUS. 

Fonnanri: 1.okoltlolivfb. V. Dagø, OLto 
Rudsgnde 37. 

Sekretær: ~Ialcr IC E. So rcnscn, Lyo
gade i. 

Kasserer: Lokomotivfb. H. F. Jensen, 
Marstrandsgade 23. 

BeSl.mdl.: Tølllrer Max Hansen, Carl 
B10chsgndc 25. 

Konstruktør l. Eriksen, Langenæs
alle 8. 

Anlæg i O. - Fast mødenHen: !-Iver 
onsdag kl. 19- 22. 

Rubl'ili:aUIIOIICCI' 
pris pr. ord: 15 øre ( minimum 2 kr.). 
Annoncen mil være indleveret senes t d. 
IO. i Il1tineden forud , for al kunne kam
Ille med i næste nl'. 

Førkl'igs TR IX· ktlhllo~ søges. Gjedev, 
BroholmsnIle 20, Charlottenlund. OR 
7661. 

O:; så "a" det' 
sldnnelæJ.!geren. som kaldte sig for 

kurvemager, ll " l' hun rigtig var j sving. 

llal' Uc noget, Dc vil s:-elgc? 
Så benyt /lore rl/brikalllloncer 
Det er jo netop de mennesker, 
S0111 De ø n,kel" nt få i tale, der 
læser delle bind. 

Lejlighrdskøb. - SpOl" O. Marklin lok. 
HH 66/12920, 1 schweizisk person
vogn, samL 1 :iben oJ;( t lukket gods
vogn, 12 ni sko (schw.) kr. 275.-. 
Billet mrk" 1653. 

MODELBAN E-tips 
Ved smøring nr lokomotiver m . m. 

vil en injektionssprøjte gøre god fyldest 
som smørekunde. ;\. B. 

... 

Modelbane-~ 
Tidsskrift for jer"ba"ar I a lle sporvidder 

H E D A K T ION : Kongevejen 128, Kgs. 
Lyngby. - Udgiver og ansvarshavende 
redaktor: B. PalsdOl"f. 

Annoncer: Ole JHegel', Strandvej 265, 
OHdrup 2164. 

Eftertryk kun tilladt med tydelig kilde
angivelse. 

Bladet udkommer med 12 numre om 
iiI"el. i rsabonnemeDl 12 kr.,ndland 14 kr. 

Bladet forhandles i løssalg uf: 
KØBENliAVN: 

Hohhy·Centrnlcn, Mønlel"ga de IO, K. 
Benl PalsdorJ', Holmens Kanal 32, IC 

ODENSE: 
O,lense Hobbyforretn., Vestel"gade 89. 

ABliUS: 
Berg Rudio. Guldsmedunde 40. 
Legeløjsmogasinel , Frederiksuude 17. 

ANNONCEH: l / l side kr. 100,00 (bag. 
side 125,00 kr.) 1/2 side kr. 50,00, 1/4 side 
30,00 k 1". , 1/8 si,le kr. 20,00. - Hubrik· 
annoncer 15 øre pr. ol'd (minilllumstaksL 
2 kr.) Rubrikannoncer betales ved be
stillingen. 

INOLEVEI11NGSFI11ST for alle annon
cer og manuskripter: Senest den tO" i 
m imeden forud. 



Mangler De noget? 
HO-n'scrvt!delf', ent en det gældt-)" ru r', I'Ill' r d IHkri!.! " tlllll l,·lIr·I' :,r 

loko lll otive r !li 111., så h (" I1 V('1111 Dem Iii ns - In'ls t \lf'rso nlig (, .1'. !I·It·run ('r 

eJ e t n t,ge l sv:crel 'e ul ))SCIt, h vuu De lIl :ln:.: I(,I"). \ ' i h n l' e l lJlt'ucl slol' ( IHJ.!I'I' 

i RESERVEDELE 
~II' næsten enhver nr! , f. eks. støhte o\'c r · Ol-!" u.,derrallllllcr til ny!.! Ol.! 1!;J1Il1f' 

lok, lose motorer, ankere. hlllgneler til lltulon'r o~ spn rsld fl' T, lun d hjul. 

pcrfektomskiflere, hjul oM drivstæul;(cl', koblinger, f ,'o lllp:cn'r o. 1lI . :I . Ojl 

vi IlUr selvrø lgeliJ,! også s31l1 lli j;{c (ærdiye lo k. '"0Kne, s ignaler OJ.! 

SKINNER: 
1h lige sk inne 

lh kune » 
k ", 2,25 

pr. s tk. 

* 

SPORSKIFTER: 
for h å ndlwljeninj.( p r. s tk . 20 kr. 

elektrollwgneliske 34 

MJlRKLIN 
Specialisten 

BENT PALSDORF 
Holmens Kanal 32, København K. a Postkonto 53161 • T e lefon Byen 5703 

Ob.,! Forr.t"I"".n.r kun iben mindi". onsdag. tond'iI k!. 10-17, lreda" k!. 10-19. 

PRISLISTE sendes mod 50 øre; frimærker 
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@ Grøn. _ RØd. ® 8rane/gul. 

Il og Y kan også ha ve forgrening til højre eller tH begge sider. 

Lanternernr mfZrltef 1.81" kan bt1de vise ~a ... t lys øg blinkl.5l..s. , 
o 

1:95" 1"""1111 
f:87 I", I J, , , I 

'r ~ 3(' 4;8 {O ~o ~o mm 

'0 ZO 30 ~D 
I I I ' 177m. 

Skala 

0-(#0) 

li!!p'. 8-5-5.3 ?"~ 

/lfJlestofr f: 45 

Hovedsignaler. 

Poglyssi noler. O-Si- t 


	MB1953-6-065.pdf
	MB1953-6-midteropslag-025

