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DSB's MY. 
Prøve kø rs le rn e med de t fø r s lc a f 

DSB's nye, s lore di ese lel ektri ske loko-
lll o tiv1!r a l' amerika nsk typ e er nu af-
s lutle l, og loko111 otivel e r endelig t over-
tage t a f Slatshan ern e. l d e komlll ende 
lll f111 e cl e r v il y derli gere tre sådanne 
lokomo tiY er hli ve leve ret til DSB, og 
i de lle t1rs so 111111 erk øre pla n vil a ll e de 
fir e n ye dieselloko111 o tiv er , d er rn r li-
trabetegnelsen i\ lY, væ re i drift fo r 
DSB's tog. 

Lokomoti ve rn e kolllm er da til a l kø-
re p :°1 s trte kninge rn e Århu s- Frederi-
c ia, Frederi c ia- Ny borg og Frederi c ia 

- Padb org og vil fr emfø re såve l s tore 
gods tog som i !god s tog og ekspres tog. 

Under prøvekørslern e, der i den sid-
s te lid h a1· fund et sted p :°1 de jydske 
s træ kninge r , e r lokomo tive t bl eve t J)l'Ø-
ve t i tog af a ll e d e næ vnlc arter , og 
d er e r foretage t omh ygge li ge må linge r , 
ikk e a lene a f de opn åed e kø re tider og 
toghas li ghed er og a f de af kra ftagg rc-
g,1t e t ud v ikl ede hestekræ fte r , men bl. 
a. ogsi'1 a f tempera turerne, d er under 
drift en opslt1 r i 111 askin eri e ls for skel-
li ge de le so m ha nemotore r m. v. , idel 
man her ve d h ar v ill e t kontro ll e r e, a t 
de lene ikk e ovcran slrcnges, s.°1 a l de i 
del lange lø b ville kunn e beskadi ges 
ved sf1da11 kør sel. 

Til svarende ndtlin ge r er ge nn em åre-
ne hl cvc l foretage t, 11 f1r S la ls lJ a ncrn e 
modtog nyl ma leri e t, som I'. eks. de 
di esele lektri ske }10-mo tor vog nc, h vo r-

af s.'t man ge er leve r et i d e senere å r, 
me n da :'11\'-l okomolive l h ar så als idi gt 
c l a11v e11delsesomrt1d c, a l sa mme loko-
mo ti v ska l kunn e a n vendes til tog af 
s.'1 for skellig kara kt er, som det s tør ste 
go ds tog, der kan for ekomm e hos os, og 
vo re all crhurli gs tc ekspres tog, er de 
provc r, der h er har må llc l for etages, 
se lvsagt bl eve t af mere omfa llende ka-
rakt er, end de t tidli gere er forekom-
me t. 

De o pn :1edc r es ulta ter h ar p å a ll e 
punkt er værd t ill'rcdsstillcn dc. Loko-
mo livc t h ar ikk e alene kunnet yde 
ni e r e, end del forv entede m ed hensyn 
til al fr emføre selv mege t s lorc tog i 
hurti ge pla ner , men d e t h a r også ved 
de fore tag ne må lin ger vist s ig, a t delte 
har kunn et gø res på en sådan må de, a t 
til sva r en de r csullater fort sa t m å kunn e 
for ve ntes op11 :'1ct i den daglige drift. 

De tun ges te tog, hvorme d d er blev 
kø l'l unde r prøvekør slern e, var eks-
pres to <Y med 15 s tore p er sonvogne med 
togvægt ialt 500 t samt go dstog med 
GO vog ne, dels læssede, dels tomm e, 
h vis togvægt ia ll var 1000t. 

Kø rs len med di sse log foregik på 
s træ knin ge n mell em Nyborg og Frede-
rik sha vn , hvor de stør s te stignin ge r , 
der find es på DSB's hovedbaner , skal 
overvin des, og de t må yde rli gere be-
mæ rk es, a t der fandt es ugunsti ge vejr-
forho ld 111 ed sne og s tæ rk bl æs t. Ved 

(fo , ls a· lt cs , ide lti ) 

VORT FORSIDEBILLEDE 
viser det på denne side omtalte nye statsbane lokomotiv litra MY - det første af de fire, 

som foreløbig er bestilt hos NOHAB i Geteborg. (Foto - DSB.) 
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Lidt om spor T T. 
Sporvidde 12 mm, skala 1 : 120 112 uolt = ). 

Den minds te spors tørrelse med no-
genlunde udhrcclclsc e r del såkaldte 
spor TT. Bclcgnclsc n er amerikansk 
og betyder »lahl c top«, d.v.s. en s tø r-
r e lse så lille, at man kan have en han e 
selv på en bordpla de. 

Her i landet e r der ikke ret ma nge, 
der beskæftige r sig m ed bygning i 
1 : 120. Sin væscnlligslc udbredelse har 
skalaen i l SA, Belgien og T yskl a nd. I 
En gland er den ved a l vinde indpas, 
og h er benæv nes den ved den gamle 
enge lske hclcgnclsc 2 mm sca lc, h vo r-
ved menes: E n skala, hvor e n engelsk 
fod sva rer til 2 mm. 

Sporvidden er 12 mm , og man kl a r er 
s ig med kurver på 60 cm i diameter. 
Nå r man desuden hører, a l spo rene 
kan ligge med en indbyrdes afs tand 
af 4,5 cm, forstt11· man den amerikan-
ske hclcgnclsc. Da del i sti lill e en 
sporvidde vil være temmeli g bes vær-
li gt med en trcd icskinn c, er del natur-
I igl, at man arbejder m ed 2-sk in ne-
d rift. Kørselsr e tninge n reguleres nem-
mest ved brug af jævn strøm, h vo rfor 
delt e også er tilfæ ldet ved industrielt 
fremstillet materi el. Dermed er ikk e 
sag t, at vekselstrøm er uan ve ndeli g. 
Det gø r jo de for jæv nstrøm/2-skinnc-
drifl nødv e ndige skinn eaf lirydelser 
overflodigc . i\lcn ma n gø r ikk e noget 
nemm ere, uden al noge t a ndel bliver 
besværli gere, og i delle tilfæ lde frir 
n1 an YrøYI med omskiftninge n . .J a, de l 
e r selvfølgelig ikke tu1rnli gl a t hygge 
en perfekt omskifter , men dens s tabi-
lit e t bliver temmelig ringe . Del s ikres te 
er derfor :1 1 a n ve nde en lill e h t111d-
omskifter. 

Industrielt frc111 s till cs en s111ulc i 
Tyskland og en hel del i USA . Det fø r-
s te e r værd a t omtale nærmere, da del 
e r fra den kant, vi herhjem me h ar mu-
lighed for a t få noget. Fabrikken, der 
frems tiller materiellet, hedder ROKAL, 
og den har hidtil bragt 3 lok-t yper pi1 
markedet. Ne mlig en maskine kobl et 

0-U-0, e t lcnderlok kob let 1-13-1 og en 
maskine med tender kohlcl 2-C-1. 
Fø rst næv nte fremstilles si1 vidt vides 
ikk e mc·r c. ~l o lorc n e r dog hihcholcll i 
te nderm askin en , der er en krafti g og 
hand y maskin e. Del store lok er ovcr-
ord cnlli g god t udfø rt og fremtræder 
sl::c rk I clclai li er e t og med en smuk s ly-
ri ng so m en tro kopi af de Lys ke Bun-
desba nes type 03. Vog nma lcri c ll c t' er 
li ge s:'t god t lave t, så der er virkeli g 
muli ghed for al få en sm uk vognpa rk 
sc lY i s:'1 lill e en målestok. 

Del malcricl, der fabrikeres i Amer i-
ka , er noget mere va ri e r e t. Der fås lok 
fra e n lille 2-koh lcl lcncl e rm ask in c h eil 
op til en mægti g 111 a llc t-111 askin c koblet 
2-C-C:-2, ogst1 med clclaillcrct s tyr ing. 

I de sids te par mfm edcr e r der des-
ud en i E ngla nd fremkomm et e t par 
li yggcs:cl til vogne. Del øv ri ge 111alc ri e l 
e r base re t på hrug a f ROKAL. 

Hvad nu med se lvbyg nin ge n ? Ja, for 
se lvbyggere bliv er det s tør s te problc111 
ud en tvi vl anskaffelsen a f hjul og a k-
se ll ejer. Er man tidligere 11O-byggc r , 
har ma n s ikk ert c l og andel, de r kan 
liruges, st,som fo rl ø hcrhjul og li gn. l k 
minclslc hjul , der i øjeblikket er frc111-
111c, e r ~l iirklins forl ø hcrhjul, 111 cn sclY 
de er lidt for s tore . .J eg har dog sclY 
hcn y ll c l dc n1 med god t r es ultat. Ja, de 
vogne, jeg ha r hygge t med cli ssc hjul, 
korcr faktisk lang t hcdrc end min e 
n O K,\ L-rngnc. Det e r dog ikke h elt 
u111uli gt al fr c111 skaffc lok , vog ne, hjul 
og boggier i skala TT, ide t enk elt e 
hobhyfo rrclningc r li gge r inde med en 
smule ROKAL ma teriel. 

Til orie nt er in g for se lvbygge ren vil 
vi i c l af de kommende numre af ~113-
n y l bringe tegning og byggcvcj lcclnin g 
til cl par vogne. I øvrigt hen vises til 
a rtikl en 0 111 sporskiftebygnin g i dette 
numm er. 

Vi hygger os stadig •• 

pr. stk. 9,30 

pr. stk. 15,30 

Akselleje 
pris 0,20 

Kul og børste 
pr. sæt 1,20 

Samlesæt til bro: 
Lgd. 125 cm, hd . 5 cm, 
15 dele, . . . . . . . . . 4,85 
Metalvanger . . . . 0,25 
Pufferpl ..... .... 0,25 

Diverse: 
Til automatisk signal-
lys m. v. lydløs jævnstr. 
motor (måler) 1,5-12 v. 
m. snekke og tandhjul 
langsom kørsel. . . 6,50 
Universalmotor 220 v. 
1/io hk - 10000/omd., i 
bakalithylster . . . 36,00 
Gravørfræsere i stort 
udvalg, fra. . . 0,50-3,50 
Løs borepatron . 8,50 

DMT-slgnaler 
20 volt - skala HO. 

Løs bllnkre'lals 
til indstilling, 2,00 11,70 11,70 15,30 

pr. stk. 18,60 pr. stk. 15,30 Perronlampe 6,30 

Stige 0,35 Boggie 
Pr. sæt 1,20 

iUttlOiiif,tHfHIHIIIIIII-
Pufferpl. m. p. 0,60 

Boremaskine 6 mm 7,85 

L==} 
Juniorsav 
Løse klinger 

Loddekolbe 80w. 

1,50 
0,35 

Fryolux, bedste loddepasta. På-
smøres og opvarmes-pr. glas 7,50 

Sporskifte 9,50 

Transf. 6-8-10-12-14 
16-18-24 v . ... .. 28,00 

Sikringsrelals . . 2,00 

Motorbogie 6 - 18 volt 
= el. 'v -strøm. 30,00 

Cisterne til alle typer 
1,65 - 1,85 - 1,95 
til bogietype . . . . 2,75 
Dome .. .... .. . . 0,35 

Mangler De noget til Deres hobby eller modelbyggeri, så henvend Dem trygt t i l Løvstræde 2, Kobenhavn K. 
MODEL OG HOBBY Tlf. Byen 3010 - Postkonto 73S21. - li lustre ret katalog i samlemappe kr. 1,- + porto. 

Kom og se - ring og hor " skriv og spørg. 

MODEL OG HOBBY LØVSTRÆDE 2 • KØBENHAVN K. 
(ved Købmagergades Postkontor) Tlf. Byen 3010 

STEDET, h vor alle nwdelbyggere mødes og udveksler erfaringer 
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Plan 3: viser et såkaldt 8-tal. Vi har valgt at »lægge det sammen«, således at den ene cirkel går 
under station A i en tunnel. Herved har man opnået en lang bane på et forholdsvis lille område. 

Banen måler i HO (I :87) 1,!0x2,00 m. 

1 

] 
Teaning til artiklen på side 39. 
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Sporskiftebygning i spor TT. 
I de små skalaer som I-IO og TT kom-

mer man ofte ud for, at vogne og lok 
give r nog le gcva ltigc bump ved pas-
sage ar sporskifterne. Det er jo ikke a r 
det gode, og særli g slemt er det i TT. 
Denn e ska la, der benytter jævns trøm/ 
2-ski nn cd rift , s till er derfor 2 krav til 
skurskift e rn e: 1) en jæv n passage af 
h.i crt cs tykk ct, 2) at tungerne virker 
som kontakt for strømmen. 

i\lcd den her viste konstruktion er 
hcggc fordringer lilfrcdss lillcl. For del 
forstc »lukkes« hj ertes tykket for det 
spor, der ikke skal benyttes, hvad der 
give r en jæ vn overga ng til det andet 
spor, og for del andel virker lvangs-
sk in ncn ved berør in gen af hjertes tyk-
ket s0 111 kontakt. Det sidste for s tærkes 
ved anbringelsen ar en messingplade, 
der skal rage mind st 2 mm ud under 
hj crlcspidscn, som vist med tyk streg 
pf1 leg ni ngc n. 

\ cd bygningen anbringes førs t de to 
yderskinner (1 og 4) »løst« på under-
lage t. Ved »løst« menes, at man ikke 
sl:'1r stiftern e h elt i bund, således al 
skinnen kan pilles af og på, uden at 
man behøve r at fj ern e dem. i\lan fi ler 
hak til lunge rn e eft er tegninge n. 

An bri ngclscn af hj crtcslykk cl lettes 
ved, a t man med en blya nt tegner lo 

Kontakt med Læserne. 
For c l års tid s iden sendte LONG 

sin motorvogn, DSB litra i\1O, på mar-
kedet. Med sin ret store vægt - lidt 
over 500 gr - sin kra ftige motor og 
gummibelægning på to af motorhog-
gicns hjul har den en meget stor træk-
kraft (på en mege t s tærkt kurvet bane 
med rn og korte lige strækninger træk-
ker den 46 vognaksler = 23 lo-akslede 
vogne). Den kører - ligesom M1irk-
lin s lokomotiver - all crcclc ved en 
spænding på 6 volt, og selv med 

lini er i s tede t for skinnerne 2 og 3 pa-
rallelle med 1 og 4 i a fstanden 12 mm . 
Hvor lini erne skærer hinanden, skal 
hj ert es pidsen være. Man filer så 2 skin-
nestykk er til, så de danner en spids. 
Denne loddes fast på førnævnte mes-
singplade. 

De centrale dele, d.v.s. tunger, mel-
lemstykk e og tvangsskinncr, er lavet i 
cct s tykke, således at hele stykket 
drejer s ig om en tap i sporskiftets 
midte. Denne bevægelige del laves af 
2 s tykker skinner, der bukkes og files 
efter detaillcgningen og loddes på 2 
små messi ngs tykker. I disse bores hul-
ler til drejetap og træ kstang. Så prøver 
man, om det h ele passer således, al 
tvangskinn en lukkes helt, når Lungerne 
er i stilling. 

Som drejetap benyttes et fladhovedet 
søm, skrue eller lign. Træ kstangen fø-
res Lil magnet eller motor. Som skinne 
er der en 2,8 mm høj jernprofil frcm-
111 c, og den er ganske fortrinlig Lil for-
målet. 

Til slut skal bemærkes, a t der jo in-
tet er i vejen for a l bruge denne bygge-
måde i HO og 0. Det giver i alle til-
fæ lde en bedre kørsel. 

O. B.J. 

en kørespænding på 16 volt klarer den 
i\liirklins kurve fint. Da den ydermere 
er forsynet med SIKKER-koblingen, 
kan den koble og afkoble automatisk 
med Miirklins kørende materiel. Del 
vil le være ønskeligt, om Long anvend-
te sin e erfaringer fra denne vogn Lil 
al give sine man ge kunder et DSB lyn-
tog og en privatbane skinnebus. 

A. B. 

Hvorfor ikk e cl af de nye »amerikan-
ske« diesellokomotiver? 

Red. 
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Vi bygger en kulvogn. 

Kulvogn, litra Pv. 

Til brug for fæ rgern es kulforsyning 
i Helsin gø r har DSB siden 1951 om-
bygge t 7 Pu-vognc. E ft er ombygningen 
har vognene fået litra Pv. Ptt midler-
siden brin ge r vi denne gang en tegning 
af vognen i skala 0 (0-HG-2). 

Som det fremgår af tegninge n, bcst:'tr 
vognen af en pladejernskasse, der i 
hver ende hvil e r på et trekant e t stativ 
af I-profiler. I kassens læ ngdere tning 
e r i midte n anbragt e t om,·cndl T-pro-
fil, og på de tte er sv-cjsl to li ge ledes 
skr:'ttstillede jernpladcr m ed fald mod 
de to sidelemme, si'tlcdcs at kull ene fra 
alle sider af Yognc n h ar fald mod diss · 
lemme. 

Oc t vil altså sige, at hvis man ser 
mod vognen fra pufferplank cn, kan 
man se helt ige nn em en treka nt nH:d 

spidse n o pad. De øvrige d c ta ill cr skul-
le frcmgt1 af tegnin ge n. 

\' ogncns dat :1 r r følge nd e: 1-Jjcmstcd: 
ll c lsin gør, akselafstand: 3ii00, Lara: ca. 
8100 kg og last 15 I. Vognen er malet 
111 cd normal brun farve ptt vognkassen 
og sort ptt und ervognen. 

B~,g he ll e r e d enn e vogn, medens der 
er tid til det, der bliver god brug for 
den, nttr vi til cf tcr:i r c l har hygge t en 
kort , tospore t færge (sandsynligvis 
» Fc nri s«). 

Ocr findl's desværre ikk e tegnin g af 
und erv ognen , men denne er fuldst æ n-
dig som ptt æ ldre Mrnc vogne, f. eks. Pc. 

NB. \'ær omh ygge li g med udmttlin-
ge n af de sk r :°t fladPr, 111an kan le t Lage 
fejl , da disse jo t•r pro,iieerct ind 
plan . V. L. 

1. Vi bygger en modeljernbane. 
J eg vil her i bladet i nogle artikler 

skrive lidt 0111 bygning af modeljern-
haner. J eg vil beskæ fti ge mi g 111 cd HO, 
da del jo e r den størrelse, de1· for 
tiden bygges mest i. 

Vi skal først beskæfti ge os med plan-
lægning og tegning af ha nen. Ind en vi 

sta rlC'r, ska l vi være klar ove r , hvilken 
slags hane Yi ,·il have. For lan gt den 
oven eje nd e del af vore modclbyggc rc 
spiller pladsforholdene en stor rolle. 
Oen øko nom i ske side af sagen e r h el-
ler ikke uvæsentlig, men de t kan vi 
se lvs:1g t ikke hesk:cftigc os med her. 
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Har m an så megen plads til rådig-
hed, at man kan hygge et anlæg med 
l'l c r c kontrolpulle, e r det så absolut al 
fo re tr:-c kke, da man i så fald kan være 
J'l ere til at kø re. Et såclant anlæg kan 
bruges til kørep lanskørsel, hvad der 
e ft er 111in menin g er det m est morsom-
111 e ved kørsel med modeljernbaner. 

Det stationære anlæg er jo de t ideel-
le, men d e t er de fæ rreste, der har 
plads til de t. De fl este m {1 nøjes med 
<'I 111indrc, der sHis sammen og gemmes 
væk. 

'.\l :'1, hvad enten anlægget er stort 
ell er lill e, vil de cflc rfø lgcndc vink 
kunne bruges. 

\ ' i planlægger først anlægget. Vi be-
gynder med al tegne en skitse i stør-
re/s('. 11 1: 10. Her tegner vi han en med 
stræ kninger, stationer m ed hovedspor, 
rangcrspor, havne- og fabriksspor, lo-
komolivdepot, drejeskive, ogstillings-
spor for person og godstog og i øvrigt, 
hvad man kan rn plads til eller har 
lyst til at få m ed på anlægget. Lad 
være m ed al over{ ylde anlægge/ med 
spor. Der skal også være plads til sta-
t ionsbygninger, huse, veje og anden 
udsmykning. Det er nemlig det, der 
pynter. T egn nogle skitser med for-
skellige muligheder, inden den ende-
lige bes temmelse tages. 

llar man nu fået udarbejdet en skit-
se, der e r tilfrcdsstillen de , skal den 
egentlige arbejdstegning laves. Man 
hør lave denne tegning i størrelsen 
I : 5, d.v.s. at 1 m på anlægget er 20 cm 
pi1 tegningen. En sådan tegning fylder 
ikke overvældende. Den kan samtidig 
laves så cle taillerct, a t man kan få alle 
enkeltheder med på tegningen. Man 
skal være omhyggelig med tegning af 
kurver, sporskifter og lign., især hvi s 
de l kniber lidt med pladsen. Man kan 
meget let blive ubehageligt overrasket, 
når man skal bygge skinnenettet op på 
anlægget, og det viser sig, at der ikke 
er plads til det, man så let havde friet 
plads til på tegningen. 

Kurvernes størrelse må afhænge af 
den plads, man har til rådighed. Man 

bør lave dem så store som muligt. .Jo 
større kurver man har, jo mere kom-
mer anlægget til a t li gne forhill cdcl, 
de ri g tige jernbaner. ' 

:\fon bør aldrig gå under 500 mm i 
kurveradiu s. Kører ma n med materiel 
fra »:\Iiirklin«, kan 111an gå ned til 375 
111111 , men det fraråd es at gøre det. Hvis 
man vil opnå god rangering og skal 
støde togstammer a f en nogenlund e 
loe ngele, hør man ikke gå under de 500 
mm i kurveradius. Ocr e r også udseen-
de t al tage hensy n Lil. Kører man med 
lan ge vogne, se r det ikk e god t ud , når 
c l tog kø rer genn em en skarp kurve. 

Sporskifternes hældningsv inkel bør 
være I: 4. Denne find es p:°1 følgende 
måde: i\'lan 111 .'tl cr en afstand p{1 40 mm 
ad cl lige stykke spor. Fra del ene af 
yderpunk te rn e rejser man en vinkel 
på 90 ° og måler 10 mm. Fra det andet 
yderpunkt træ kk es en streg, og man 
har nu hældningen 1: 4. Det e r iøvrigt 
vist på tegningens fig. 5. 

Sporskifter med den h æ ldningsvin-
kel ser na turli ge ud uden a t fylde for 
meget. \ i kommer i senere artikler ti I-
hage til bygning af sporskifter. 

Ønsker man krydsningssporskift er, 
hør disse have en hældningsvinkel på 
1: 5. \ ed denne vinkel har de kurvede 
tunger ind e i skiftet en radius på 500 
111111. D el li/rådes dog kun al lav e halve 
krydsniugssporskift er Lil at begynde 
med. Hele krydsningssporskifte r skal 
have 8 tunger anbragt inde i skiftet og 
e r så ledes ret kompli cerede at bygge. 

På mit anlæg bruges 500 mm kurver 
og halve krydsningssporskift er med de 
omtalte h ældningsv inkler. Dem har jeg 
gode erfaringer med. 

Skal der være stigninger på anlæg-
get, må disse ikke være for stejle. Jeg 
bruger stigninger på 1: 50, d.v.s. 20 mm 
på 1 m. Denne stigning kræver noget 
plads. Stigningerne kan godt laves 
mere stejle, men 1: 30 må dog være 
absolut m aksimum. 

Efter dansk modeljernbane standard-
mål skal man op i en højde af 57,5 111111, 

(fortsæ ttes side 45) 
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A. Fritrumsprofil. Alle faste genstande skal holdes 

uden for dette. 
B. Konstruktionsprofil. Alt rullende materiel skal 

kunne passere indenfor dette . 
C. Pantograf. Materiel med strømaftager på taget. 
D. Strømaftager til sideskinne. 

Afstand mellem spor på lige skinne og i kurver: 
5,5 mm. (MAlt fra spormidte). 
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11/ Leif nang og Joh n l 11ndgr1•n. Som kilde er de /11is be11 yllel Spnrl){je111's feslskr ifl 

R ~~ttf' ISf" t il nrtil<lrn i ffoh r ua r-mmnncrct: 
Pli. side 29 , lin ie JO r. o., spalte l, slilr : >1.90!1, 

holdt s ig o. s. v. « . s lcal være l!W I . 
Hi\' OJ{llf' UC , 

Det va r oprindelig m eningen. n l sporvognstra-
fiken i Kobenhavn s!'L at s ige udelul<lrnnde skull e 
hestrides ved motorvogne. idet bivognslrnrslen skul-
le Indskrænkes Lil f å timer om dagen og bestrides 
med nogle ombyggede hestesporvogne, men denne 
heslutning blev dog hurtigt opgivet, da tra. fik en 
va r st ærl< nok til i større udstrælcning at lcunne 
hære den mere økonomiske bivognsdrift. 

F orclelcnc ved bivogne er indl ysende . De for-
drer ingen vognstyrer, og m a n k a n ved hjælp af 
dem afpasse en linies befordringsevne efter de 
krnv, trafiken stiller p :1 de forsk ell ige tider i døg-
net. Da a·e ikke skal bære den samm e tunge elel<-
triske udrustning som rnotorvognene , k a n d e b yg-
g-cs med betydelig mindre vægt pr. passagerplads, 
h vor ved deres strøm forbru g bliver mindre. 

J\ f de tre bivognsgrupper, som f a ndtes i de før-
ste år efter el-driftens indførel se, de G5 bed st e 
heslesporvogne , de store lukkede og de å bne bi -
vogne . udgjorde den førstnævnte en ret broget 
samling a f forskellig størrelse og udstyr . (Num-
rene Ill. spredt i 200' erne, senere nr. 1001- ]065 
( fig. 1) nu mu seums vogn ) . De æ ldste stammed e 
fra h a l v fjerdserne og de y ngste fra midten a f 
ha l vfemserne. De havde n æsten alle det f ælles ken-
detegn , al undervognen kun bes tod af lo hjulsæl. 
a ffjedret med skruefjedre pli. a k selkasserne . a k sel -
k assegafler til foring af l<asse rne samt et meget 
simpelt bremsesyst em med •t bremsel<lodser. De 
blev a ll e udrangeret l 1933. 

De lukkede bivogne , der blev bygget ll1 elektri sk 
drift, udgjorde en gruppe, der l<an deles op i un-
derafdelinger efler a ffj edring o. l. Fælles for dem 
alle var den i fo rhold til motorvognene ret store 
akselafs tand 2, 5 å 3 m . Overvognen b yggedes 
med 2'1 siddepladser, allsll. med en noget længere 
vognkasse end motorvognene og med fire lige store 
vinduer i hver side. Vognkassen var ved en midter-
væg dell l lo lrnpeer, således a l begge endedøre 
kunne s lll. ll.bne, uden at der blev gennemtræk i 
vognen. Perronerne va r helt åbne. De ældste vogne 

n. f denne slags ( nr. 301- :J20 og :J3G- 3•15, nuvæ-
rende nr. llSG- 1215 ( fi g. 2)) l<aralcte risercdes 
ved, at der kun fandtes eet sæt fj edre, nemlig d e 
bladfj edre , der sad på a lrne lkassern e. Vognene be-
n æv nedes da også »enlrnlt a ffjedret. lukkede bi-
vogne « for a t s l< elne dem fra de n yere med dob -
belt affjedring. U ndervognens l ængded rrq;ere v a r 
fast f orbundet rncd vognkassen , så n ogen egentli g 
undervogn var der strengt taget ilclc e på disse 
vogne . Den :.oenlce lte a ffj edring« k an en dnu ses p :'\. 
bivogn nr. ll SG (fig. 3). 

K onstruh-:ti onen med den cnl<el tc a ffjed rin g blev 
ved senere voj!ne uændret . idet man med motor-
\'Ognenes Diisseldorf er-undcn·ogn som forbillede 
laved e en særlig undervogn med dobbelt a ffjedring 
og to sæl bl a clfj eclre . (Fig. 1) (nr. 3•lG- 50 og 
357- 61, nuværende n r. 12 16- 20 og 1221 - 25 , 362 
- 71 , senere NESA DG t - 70 og 372- 1, •102- ll . 
nuværende nr. 1236-55) . 

De åbne bivogne ( numrene lå spredt i 200'erne , 
senere nr. 1100- 511 og 1165- 81 samt NESA 951 
- 60 ) (fig. 5 ) var gode til sommerdrifl ; cle var bi l-
l ige a t a n slca ffe og brugte ikke m ege t strøm, men 
ud g ifterne ti l rem isepl ad s og vognenes a nsk a ffelse 
skulle udelukkende forrentes i sommermå nederne. 
da vognene ingen n y tte g j o rde om vinter en. og ved 
p ludseligt indtrædende r egn vej r m å tte de omby t tes 
med lukkede, h v i l ket gav forøget ran gering i 
gaderne. og de ud ra n geredes i 1938. 30 s ti<. a f dem 
ombyggedes til 1 m spor og blev solg t ti l :.o l l el si n g -
f o r s Spår vager«. ( Fig. G. ) Nr. 1172 er nu museums-
\'Ogn . 

Desuden f orefandtes en fra T yskl and a n sl<a ffet 
halv.lben Jangsæc.l et bivogn ( nr. 271, sene r e 1185) 
populært kaldet »Thingvall a < ( fi g. 7). Foranle-
diget af den megen trælc. der opstod i vognen, så 
m a n sig imidlertid nodsaget til a t indsætte ruder 
i vognkassen. Vognen blev udra ngeret 1938. 

Fortsættes med: I{ommunens overtagel se a.f 
driften, 

OBS.I Artikl ern e om privatbane bog ie-
vogn ene og om modelanlægget i He l-
le rup m å v i desvæ rre vente m ed t il 
næste nr. 

Marts 1954 

Fig. nr. 2 
Første til elektrisk drirt 

bygget bivogns type, 
(enkelt affjedret). 

MB -nyt Side 43 

Fig_ nr. 1 
Gammel hestespor-
vogn ændret til bivogn 
erter elektrificeringen. 
(Nu museumsvogn). 

Fig. nr. 3. 
Bivogn, hvor den »en-
kelte affjedring« stadii: 
er bibeholdt. 

F ot. Jan Walter. 
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Fig. nr. 4. Bivogn med »Diisseldorf«-undervoan og dobbelt affjedring. 

Fig. nr. 5. Åben bivogn. Fig. nr. 7. Halvåben, langsædet bivogn. 
(»Tingvalla«). Fot. Jan Walter. 

Fig. nr. 6. Åbne bivogne bliver lastet til »Helsingfors Spårviigar«. 
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(fortsat fra side 41) 
før der er fritrum, og man kan tænke 
på at fø re skinnerne ind over under-
li ggende skinner. Kører man med pan-
tograf, cl. v.s. strømuftager på taget, skal 
lllan op i 75 mm's højde. Kører man 
med lllatcriel fra »:\IUi rklin «, tilrådes 
det al gå op til henholdsvis 70 og 90 
mm. Det kan altid betale sig at beregne 
alle højder på anlægget til pantograf. 

.r cg er i færd med at opbygge et an-
læg i e t rnm på 4,80X2,60 m. Da jeg 
ikke kunne tage hele rummet til jern-
ban e, byggede jeg anlægget på 2 pla-
der. Den ene plade er stationær, og på 
denn e er der endestation for banen, 
lokomotivclcpot, havnespor, opstil-
lingsspor 111. v. Den ande n plade, der 
måler 3,20X1,70 m, hviler i den ene 
side på kanten af en 25 cm bred hylde 
i 80 cm's højd e. Når anlægget ikke er 
i brug, slås denne plade op ved hjæ lp 
af hæ ngs ler og står lodret op ad væg-
ge n. Når anlægget til sin tid er fær-
digt , heklæcles undersiden af denne 
plade og vil s:'tlcdcs falde sammen med 
væggen. 

I næs te nr. af bladet vil der være en 
tegning af rnit anlæg med en næ rm ere 
beskrivelse af det. 

J eg vil i se nere artikler skrive om op-
bygning af anlægget, herunder Olll 
sporskifter, krydsningsspo rskift er, kø-
rcs trø lll , signaler, sikringsanlæg og ud-
sn1ykning. 

Den medfølge nde tegning af frit-
rum s- og konstruktionsprofiler må 
nøje s tuderes, inden man begynder at 
bygge modelbane. De nævn te mål skal 
overholdes. Det skal bemæ rkes, at man 
eft er standardmålene kræver 55 mm 
fra spormidte til spormidte overalt på 
anlægget, hvor der er tal e om paral-
leltløhende spor. Delle mål er for kur-
vers vedkommende med minimum 500 
mm i kurveradius. Kører man med 
skarpere kurver, må man i kurver for-
øge afstanden mellem sporene, især 
hvis man Læ nker på at køre med lange 
rnodclvogne i skala. 

Fig. 1- 4 på tegninge n viser nogl e 

anlæg, der kan udvides. Man kan be-
gynde m ed fig. 1 og udvide til 2, 3 og 4. 

Fig. 6 viser en almindelig landsta-
tion med dobbeltsporet hane og over-
hal ingsspor, 

Fig. 7. Station med dobbeltsporede 
forgrenede gennemkørsclstogveje saml 
01·erhalingsspor. 

Fig. 8. Krydsningsstation med doh-
bellsporct bane og enkeltsporet side-
bane . 

Fig. 9. Større kryd sningsstation med 
dobbeltsporet hane og 2 enkeltsporecle 
sidebaner. Der er på denne s tation kun 
hcnyttcl alm. sporskifter og halve 
krydsningssporskifter. Sporene 2 og 5 
har kø rsel i begge re tninger b eregnet 
for sidehanerne. 

Fig. 10. Krydsningsstation, hvor dob-
bcllsporet bane bliver til 2 enkellspo-
rede ban er. Stationen beregnet som 
endestation for næ rtrafik. Derfor per-
roner på begge sider af spor 3, hvilk et 
;;por nær trafiktoge ne benytter. 

li. J. Anders en. 

* 

(\ 

DMT's signaler 
bringer vi her et billede a f. Ja , d. v. s. 
nogle af dem, idet sortimentet faktisk 
næs ten dækker, hvad MB-nyt i nr. 6, 
7 og 9 1953 omtalte af lyssignaler. End-
videre fr emstill es den viste naturtro 
perronlampe og et perronur på stan-
der og forsynet med lys (ikke afbille-
det). 

::::::····:· .. ·.·.·.·.:•···· ... :.:.:.·_ ... : ...... : 
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(Fortsat fra side 35.) 
de foreta gne mttl i ngcr konsla leredes, 
al der i de ele ktrisk e banemotorer, 
som driver hjul ene frem, og h vo r der 
e rfaringsmæ ssig t kan ops lå s to re Lem-
pcralurstign i ngcr, ikke for pe r son to-
genes vedkommende fremkom forøgel-
ser i temperaluren på mere end tredie-
delen og for gods togenes vecl kom men-
clc ikk e mere end god t h a lvde len af del 
fo r motoren og den a nve nd te isolation 
maksim alt tilladelige. 

Sam tidi g opnåcclcs m eget gunstige 
kør e tid e r, der v iser, a l det nye loko-
mo tiv vil kunn e rn de s tore gods tog og 
pe rsontog hurtige r e frem end noge t af 
DSl3 's eks iste r end e da mplokom oti ve r. 
\'cd igangsætning med det s to r e gods-
tog på nogenlunde fl ad bane viste del 
sig, al toge t ka n nå op pt1 en 1-iasligh cd 
a f ove r 40 km /time, ind en den si<l s le 
vog n endnu har forladt perronen. 

I eksp r es tog med 9 stor e personvog-
ne og togvæ gt 300 L opnåcdcs køre ti -
der, der vis er , a l log af denn e størrelse , 
der har ove r 500 s idd ep ladser, vil 
kunn e fremføres i tide r , der sva r er til 
1~,nt ogcncs. 

IN DUSTRl-n~. 

i\liirklin præsenterede på den li ge af-
hol d te legetøjsmesse i Ni.irnbcrg bl. a. 
det ovenfor afbi ldede lokomotiv i spo r 

--------

Forud en de OYc1111æ vntc ford ele rn ft 
del også lages i betragt nin g, al der ved 
bruge n af st1da nnc a lsidigt an ve ndelige 
di ese llokomoti ver ka n ptiregnes opn åe t 
væ sentlige bespa r elser i driften, bl. a . 
fordi lokomotiverne ka n udn y ttes i 
højere gra d e nd damplokomotivern e, 
i de l de kan vær e i tj enes te en s tørre 
de l af døgn e ts Lim er end disse, d er 
med 111 cll cmn11n må h ave ophold fo1· 
r ensnin g af fyre t o.s.v. 

Bespa r e lsen pt1 udgi fl cn Lil bræ nd se l 
ved a nv end elsen a f o li e Lil dieselmoto-
r e n i s tedet for kul Lil damplokomoli-
rv ls fyr ka n ef te r de ved prøvekørs-
le rn e op nåede r es ult a ter anslt1s Lil ca. 
180.000 kr. om åre t for h vert lokomo-
1 i v, og alen e del be løb, der indtjen es 
pt1 denn e 111 ådc, vil i løbe t af få år 
opveje anska ffe lsesudgiften for loko-
111 o li vcrne. 

Del må nu vise sig, om de nye i\ lY-
lokomolivcr fortsa t v il svare Lil de næ -
r ede fon- c nlninger, og s:'tf rcml h t1bc t 
herom går i opfy ld else, 111 :°1 del s iges, 
;tl der er opn:'1cl en væ rdifuld forøgelse 
af DSB's lokomo ti vpark . 

E. Th crkclscn. 

•4t-1;JBI•~• 

HO, en model af de l tyske Reihe 2:1, 
en bl a ndet gods- og pc r sontogsmaski-
nc, som hl. a. er tæ nkt som afløser for 
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V:1,lltJr Holtbyfo1.••·etnin;:· 
~lolle Alle I 4t li. F,f.,~IIIOHG 

Alt indenfor Hobby 

Fabrikation af Tilbehør og specielle Modeller 

Alt fremstilles på vort moderne Værksted 

de ga mle P 8'erc (Hci hc 38) . Mtirklin 
fø lge r nøje del sto re forbillede, ja g:'1r 
endd a så vidt, a l de lader det n ye lok . 
(DA 800) a fl øse del P 8-lignende Ri\! 
800, so111 s:'1 ikke v il blive fremstill et 
merc. B. P. 

PS! E n næ rmer e omtale a f Niirn-
hcrg-mcssc n yiJ følge i april og maj-
1111111111crcl a f MB-nyt. 

Rub1•ili.a11no11ce1· 
pris pr. ord : 1:, ore (minimum 2 kr.). 
Annoncen 111 :'1 we 1 e indleveret senest d . 
10. i n1:1ncden forud, for nt kunne kom-
me med i næste nr. 

»S«-111asld11e smiges. Forsynet 111. 

modelhju I og vekslende for- og baglys. 
B:1de til midlerskinne- ol-( sideskinne-
drift. !'ris 80 kr. - E. (;y/1fr11/Jo, Mosel-
gacle 2 si., [{øbcn/1111111 S . 

0-anlmg best :°1endc af 2 lokomotiver, 
1 lyntog, 3 Ac·vognl', 7 diverse vogne, 

•., .::.nisc med elektrisk drl'jcskive, ca. 25 
111 s por 111. 111. indsat til sulg, ialt kr. 
!i00,00. - n erg Hadio & llobhy, (;11/d-
s111edg11cle 40, Aarhus. 

~liba nr. 2/ 1 I sø~es omg:i ende. 
Jørgen lhsc11, (;a111111el/oflsgat!e 4, /(. 
Telefun Byen ii2fi4.. 

12 fotos af danske lokomotl\'er i posl -
portl'ormat og forsynet med tekniske 
data på dansk, engelsk Ol-( frnnsk. Sendes 
portofrit mod l'ornd indbl'tali11g af kr. 
2,50 til B. l\lcrkcl 1':1lsdorf, l<ongevejen 
128, Virum. 

.-\pril-m1mmerPI er i handl'l('fl 
ca. 1 '2. april. 

Klubmeddelelse. 
Jyd s k Model-Jernbane Klub, Aarhus. 

Formand: Lokomolivfvrhøder li . F. 
Jensen, i\larslrandsgade 23, Aarhus. 

Næstformand: Gartner M. \\T. Niel sen, 
St. l3lichcrsvej 76, Aaby høj. 

Kasserer: E kspedient H . .r . Villscn, 
Enl-(Jrnrken 7, Aubyhøj . 

Heslyrelsesmedlem: Mas kinarb . .l.~laa · 
herg, S. Frichsrnj 81, Aabyhøj. 

Bestyrelsesmedlem: Chauffør IL i\lik-
kelsen, llerredsvej 24 , Hasle. 

Anlæg i spor 0 . Byggeaften mandag 
og onsdag kl. 19,30 - 23. Passive og ak-
tive medlemmer optal,(es. 

REDAKTION: Kon gevejen 128 , Virum. 
Udgiver og ansvarsl11\\·ende redaktør: B. P al sdorf. 
A nnoncer: Ole J aeger. Strandvej 265 , ORdrup 216•1. 
J;:ftertryk k un ti lladt med tydelJg klldean givelse. 
- Bladet udkommer m ed 12 numre om Arel. -
A rsabonnem ent 12 kr. , udland H kr. - A bonne-
ment k an ogsll. t egnes direkte f ra Kon gevejen 12 . 
Vi rum. 

Bladet for handles I løssal g a f: 
KØBENHA VN : 

H obby-Centralen, llføntergad e 10, K. 
Hobby-Kælderen , N ansensgade 74 , K. 
Bent P a lsdorf. Holmens K ana l 32, K. 
K. Elmbor g, Mølle A lle 16, V a lby . 

ODENSE: 
Odense Hobby forretning, Vestergade O. 

SKIV E: 
»Hobby«, Tinggade 22 , Skive. 

ARHUS: 
Berg R adio & Hobby, Guldsmedgade 40. 
Legetøjsm a gasinet, Frederiksgade 17. 

NORGE: 
Na rvesens Kioskkompa ni, Pos tbox 125, Oslo. 
( Ogsll. abonnement ) . 

ANNONCER : 1/1 side kr. 100,00 (bagside 125,00 
kr. ) , 1/2 side kr. 50,00, 1/4 side kr. 30,00, 1/8 side 
kr. 20 ,00. - Rubrikannoncer 15 øre pr. ord ( mini-
mumstakst 2 kr. ) . Rubrikannon cer betales v ed be-
stillingen . 
INDLEVER!NGSFRIST fo r alle annoncer og ma• 
nuskripter: Senest den 10. I m ll.neden forud. 

P. [ l ARSrn s ØOOTRYKKER I - (OlE \ ARS FUI KØ B(tl HAVII K 

....... 
' 


	Modelbanenyt-1954-03-001
	Modelbanenyt-1954-03-002
	Modelbanenyt-1954-03-003
	Modelbanenyt-1954-03-004
	Modelbanenyt-1954-03-005
	Modelbanenyt-1954-03-006
	Modelbanenyt-1954-03-007
	Modelbanenyt-1954-03-008
	Modelbanenyt-1954-03-009
	Modelbanenyt-1954-03-010

