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MODELBANEN 1-4 
1. På sporet 

* 
2. Strømmen 

sluttes 

* 
3. Rullende 

materiel 

* 
4. Landskab 

og bebyggelse 

Populært, men først og fremmest 

sag·ligt, vicl eregive:- Svend Pe-

dersen her de erfari ,1g-Pr, som 

han selv har høstet. - De fire 

bøg-er danner tilsammen en fuld-

komm en vejledning i, 'i"ordan 

man by;!·g·er sit eget anl æg. For 

beg·yndere er de uunclvæ rlige, 

for viderekomne bringer cle en 

mængde gode rå d og vink. 

C. A. REITZELS FORLAG 
Ax el Sandal 



HOBBY CENTRALEN 
ALT TIL MODELJERNBANER 

H.O. 
E.G.C. byggesæt Lil 
Godsvogne 
Litra PB ... . . .. . . .. . ... . . . ... 1,00 
Litra QH - PFH . . . . . . . . . . . . 1,50 
Litra lKS - ZA ... .... ..... . . 2,00 
Person- og Postvogne 
Litra AC - CM - CR -

DC - CD .... ........ . .... . 6,00 
cu. ........ . . .. ......... . .. . . 6,50 
DJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,45 

~:,.~,:.:: .. H C 
4-0 øre i frimærker 

Den store 
succes! 

Skinnebal-(l'r, 1000 stk. . . .. .. .. 3,00 
Harmonikaer ..... . . . . . .. .. . .. 1,15 
Ballerikasser pr. sæl . . . . . . . . . 0,50 
Udstansede byggedele til huse 

udført i plastik 
Døre (lo forsk .) pr. stk . . . . . . . 0,:15 
Vinduer (tre forsk .) pr. stk . . . 0,35 
Porte (lo forsk.) µr. stk... . . . . 0,35 
Perronlllmpe, meget fin . . . . . . 3,8:'i 
HSV transfo rmator . .. . . ..... . 65,00 

MØNTERGADE 10. - København K. 
Byen 5714 x 

(Provi11snrdrer eksperleN'S omgåe11ci1') 

Nr. 1365 - model af et amerikansk 
»Pacifik«-lokomotiv, en type som man 
ser i hu_nd red vis af i dag på de ame-

rikanske jernbaner. 

Generalagentur: 

NIELSEN & CURTH 
Bredgade 25 A København · K. Tlf. C. 9117 - 9118 

cloJ1.9- EI.-Modeljernbaner 
Førend e dansk e kvalitetsm æ rke 

Den nye 

J:.o.Yt.9- Kr. 18,00 

personvogn 

Den nye Lo 11 g-personvogn fremtræder i en fint detailleret udførelse med 
D.S.B.'s moderne CD-vogne som forb ill ede. - Vognen er forsynet med to 
Long-bogier med ,>Sikker«-kobling samt vandtanke og akkumulatorkasser 

Se den hos Deres forhandl er! 

clo.Vl..(i Skotterupgade 5 - København N. 
Telefon Taga 2440 y - Taga 31 58 u 

H O 12..wfVlo.ssi 
- det nye italienske modelbaneblad - med in-
teressante sporplaner, konstruktioner, tekniske 
serier - udgives af »1li.v.aJi.o.ssL«, som fabrikerer 
elektriske tog i HO. - (Trykt på italiensk.) 

Udkommer med 6 numre om året. 

Pris kr. 1.75 pr. nr., årsabonnement kr. I 0.00 
Distribution: 

Modelbane-~, Virum. 



Dobbelttransformer med 2 fartregulatorer, d er hver kan 
styre et hvilket som helst af d e 4 baneafsnit og også re~ 
fektskifte toget på det pågældende afs nit (som afbildet) 
(2 X 40 W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 125,00 

Enkelt transformer med fa rtregulator, kontrollampe og 
perfektomskifterkn ap ( 50 W ) .. . . .. . .. .... . . . kr. 65,00 

6 mdr.s fabriksgaranti 

Rlinkrelæ til indbygning (12-20 V) pr. stk . kr. 2,00 

Bemærk! Alle lransformere er kun til vekselstrøm . 

Mølle Alle Valby 

Modelbane.~ 
T i d s s k r i f I f o r j e r 11 b a II e r i a I I e s p o r v i d d e r 

4. å rgang J anuar 1955 Nr. 1 

Den internationale modeljernbane-
kongres i Genova 19S4 

JJ Normer for Europæiske Model-
jernbaner« (NEM) 
Af Jame.r Stef fenun 

Som omtalt i "Modelbane-nyt·· for au-
gust 1954 ( s. 118) blev der i dagene 10.-
12. september 1954 afholdt en intern atio-
nal modeljernbane-kongres i Italien. Det 
var hensigten, at møderne skulle have fun-
det sted i Milano, men grundet på vanske-
ligheder med at skaffe hotelplads i den-
ne by blev kongressen med temmelig kort 
varsel forlag t til Genova. 

Møderne foregik i "Studenterhuset '·. 
hvor en del af de tilrejsende kongresdelta-
gere endvidere var ind kvarteret. Under 
kongressen va r der arrangeret fællesspis-
ning i personalers kantine på banegården 
Genova P.P. (= Piazza Principe), men 
tiden var knapt tilmålt, og der var derfor 
ikke megen lejlighed til at kigge på byen, 
som ellers er interessant og særpræget for 
en nordbo. 

Forhandlingerne lededes af detitalienske 
modeljernbane-forbunds præsident dr. 
Briano, som også havde trukket det store 
læs ed kongressens tilrettelægning. For 
handlingssprogene var fransk og tysk, ,lg 
det meget krævende arbejde som tolk blev 
ligesom ved tidligere lejl igheder varetaget 
på aldeles fremragende måde af hr. Gothe 
fra Rokal-fabriken. Diskussionen var ofte 

meget livlig, men foregik altid i venska-
belig og fordragelig ånd, og de opnåede 
resultater må anses for lovende. 

Et af de vigtigste forhandlingsemner var 
grundlæggelsen af det i augustnummeret 
omtalte forbund af europæiske model-
jernbane-klubber. Stiftelsen af forbu ndet 
og vedtagelsen af dets love foregik enstem-
migt under medvirken af en repræsentant 
for hvert af de 8 lande, der deltog i kon-
gressen. Forbundets sæde er Bern, og som 
forkortet navn vedtoges ordet "MOROP". 
T il præsident valgtes Fiichsel (Vesttysk-
land) og til forre tningsudvalget Briano 
(Italien), Fournereau (Frankr ig) og Wer-
der (Schweiz ). Til at arbejde videre med 
den igangværende normalisering på euro-
pæisk basis nedsattes et udva lg på 6 med-
lemmer, hvoriblandt undertegnede. 

De officielle forhand linger drejede sig 
iøvrigt næsten udelukkende om det van-
skelige og vigtige blad NEM 310, der 
vedrører sammenspillet mellem hjulsæt og 
spor. Det på mødet foreliggende udkast 
kunne ikke godkendes, hovedsagelig fo r-
di tolerancerne på de forskellige må l ikke 
var fastsat med fornoden indbyrdes hen-
syntagen. Man vedtog til sidst enstem-
migt et fra nsk kompromisforslag, der op-
fyl der de tidligere fra dansk side frem satte 
kra v. 

Da diskussionen om NEM 31 O trak i 
langdrag, blev der næsten ingen tid til-
overs til drøftelse af en række andre ud -
kast til normblade, som forelå til vedta -
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gelse, men der opnåedes dog enighed om 
at normalisere stromarter og spændinger 
som følger : 

l. Modelbaner skal drives med jævn-
strøm. Indtil videre må vekselstrøm 
dog anvendes ved små legetøjsanlæg. 

2. Trækkende køretøjer skal konstrue-
res således, at den til forbilledet sva-
rende maksimalhastighed opnås ved 
en spænding på 12 volt for spor TT, 
HO og S, henholdsvis ved 20 volt for 
spor O og I. Materiel til spor TT, HO 
og S skal dog kunne tåle at køre på 
16 volt ved leg. 

Det vedtoges at afholde den næste in-
ternationale mj-kongres i Wien i begyn-
delsen af august måned 1955. 

Kongressens officielle fc.,rhandlinger 
blev afsluttet ef• i:r to dages fo rløb. Den 
tretiie dag blev benyttet til en kombineret 
jernbane- og busudflugt. Fra Genova til 
Milano foregik rejsen pr. eksprestog med 

tvungen standsning for lokc motivskiftc i 
Voghera, der er overgangsstation mellem 
den specielt italienske trefasede veksel-
strømselektri ficering med tvillingkøretråd 
og den nuværende standardelektrificering 
ved 3.000 volt jævnspænding. Fra Milano 
i en turistbil, der først kørte til Villa 
d'Alme ved Bergamo, hvo, dehaøe-rne be-
så et meget stort modelanlæg i spor HO. 
der var opbygget udelukkende af fabr iks-
fremstillet materiel. Den lokale presse var 
til stede og bragte senere et illustreret re-
ferat af kongressens besøg og en omtale 
af forhandlingerne i Genova. Dagens høj-
depunkt var imidlert id den efterfølgende 
besigtigelse a f mj -fabriken i Riva rossi, som 
ligger smukt på en bjergskrå ning over den 
schweiziske grænsestation Chiasso på 
Gotthardbanen. Fabriken er ganske ny og 
gav et meget ti ltalende indtryk af renlig-
hed, orden ug god arbej dstilrettelægnng. 
Fabrikens energiske unge leder, hr. Rossi, 

er en meget akt_iv deltager i det internatio-
nale modeljernbane-samarbejde; han er 
således valgt til medlem af det tidligere 
omtalte normalseringsudvalg under MO-
ROP, og hans fabrikat ion er baseret på de 
vedtagne NEM-blade. 

Uden for programmet blev der under 
opholdet i Genova arrangeret besøg dels 
på et af de italienske statsbaners maskin-
depoter, hvor forskell ige typer af elektri-
ske lokomotiver og damplokomotiver fo. 
revistes, og dels på et under opbygning 
værende modelanlæg i spor HO. Dette an-
læg var især interessant ved dekorat ioner-
ne. der helt igennem var selvbyggede. Alle 
husene var modeller af eksisterende byg-
ninger i Genova, opmålt og konstrueret 
alene på grundlag af prospektkort og fo. 
tografier, og der fandtes også et udsnit af 
Genovas havn med sejlende skibsmodel-
ler. 

I dette nummer påbegyndes den tidli-
gere bebudede offentliggørelse af de ende-
ligt vedtagne EM-blade i dansk oversæt· 
telse. Normbladene kan ved henvendelse 
ti l "Modelbane-nyt" også fås som særtryk 
med blank bagside ti l en pri~ a f 0,20 kr. 
pr. stk. 

Normalisering vil altid være et arbejde 
på langt sigt, men fordelene er store, og 
det må derfor håbes, at fabrikanter og 
selvbyggere vil følge Rivarossis gode eks 
empel og bygge efter de europæiske nor-
mer, som nu er ved at blive til. 

VI BYGGER 

Jam e.r Stef femen . 
Ehlersvej 8, Hellcrnp. 

en model jernba ne (9) 

V i skal nu se, hvorledes et signalrelæ 
virker. Vi kigger på fig. 11, hvor vi har 
kontakten, hvor jævnstrømmen går igen-

FIG. 11 
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nem . Strømmen gi r til relæet, der er for-
synet med en trækstang (l igesom sporskif-
tet) til at sætte vingen op i øverste stil-
ling (vist på fig. 12). De to o crs tc kon-
taktsystemer vil blive ført sammen, når 
signalet går op. Det er til kørestrømmen. 
Hvis man i stedet fo r vingesignal ønsker 
dags lyssignal, skal der ikke være træk-
stang, men i stedet en skiftekontakt med 
belysningsstrøm; den øverste til rødt og 
den underste til grønt lys. 

Sporbesættelse, d. v. s. at toget kører el-
ler holder p å et spor, og at det kan ses 
ved kontroll ampe på en sportavle, og sig-
nalet eller signalerne til det pgl. spor ikke 
kan stilles. 

Fig. 13 viser en opstilling med sporbe, 
sættelse, aflåsning af signalet efter toget 
og kontroll ampe på en sportavle. Dette 
signal ka ld es norm alt for et bloksignal. 
• Det står mellem 2 stationer. Læg mær-

ke ti l, at den ene køreskinne er afbrudt, 
og det er den lige fra stati nen og til sig-
nalet og igen fra signalet til næste station. 
Strækningerne ikke besat. 

Vi følger strømmen fra tra ns f. til rel æ 
2. H er går den igennem kontak t t1 , der 
er s luttet, når relæet ikke er trukket. 
Strømmen går gennem d og til rel æ /, 
der gå r på " Kør" . Kontakt c giver strom 
til midterskinnen, og kontak t b giver ly~ 
ti l sportavlen, der i. ø jeblikket er slukket. 
Kontakten b kan også lav~s. så ubesat spor 
betyder tændt lampe, hvilket i stor ud-
strækning bruges hos D.S.B. 

T oget passerer nu signalet og kører ind 
på den afbrudte knreskinne efter signalet, 
og nu sker der noget. Kig på fig. 13 og 
følg strømmen til relæ 2. H erfra går den 
videre til den afbrud te sk inne. Når di:t 
første hjulpar rammer den afbrudte skin-
ne, er kredsløbet si uttet, og relæ 2 vil blive 
trukket. 

Strommen ti l signal relæet afbrydes, sig-

nalet gå r på "Stop", og lampen på kon-
trolbordet tændes. D et vil nu være umu-
ligt at få et andet tog ind på dette spor, 
før toget er ude af det afbrudte stykke. 
Signalkontakten står stadig i "Kør" -sti l-
ling, men det betyder ikke noget. D en kan 
senere lukkes tilbage. Bliver den ikke det, 
vil signa let gå på "Kør '·, når toget ikke 
længere befinder sig på det afbrudte styk-
ke spor. 

I stedet for sluttekontakt, kan man bru-
ge en trykknap, men dette kræver flere 
kontaktstykker på rel æerne (fig. 14). Når 
sig nalet skal stilles på "K ør ", trykkes 
på knappen. Strømmen g år på samme 
måde som i fig . 13. Når man slipper knap-
pen, vil signalet g å på "Stop" Dettte for-
hindres ved kontaktstykkerne C. Når 
strømmen kommer til t1 . vil den gå til 
trykknap og derefter til c gennem b. Re-
læet trækkes, og stykkerne c vil røre hin-
anden. Strømmen går nu fra t1 gennem c 
til b og holder relæet denne vej . Når tryk-
knappen slippes, vi l relæet stadig være til-
~rukket. N år toget trækker relæ 2, vi l re-
læ I s lå fra. og det vil ikke trækkes igen, 
selv om toget kommer ud af blokken bag 
signalet. 

Fig. 15 viser et au tomatisk bloksignal på 
dobbeltsporet bane. 

Toget besætter blok A og trækker rel æ 
I. c gå r fra hinanden og afbryder strøm-
men til det foregående signal (det er tænkt 
her) . d vil .gå sar.1men, og strommen pas-
sere igennem og videre til j; derfra til re-
læ 3, der trækkes. Når toget besætter blok 
8, vil relæ 2 blive trukket og ophæver re-
læ 3, hvorved sign alet går på "Stop " og 
aflåses. 

D et var lidt om strækni n,rerne. D et 
samme princip bruges på stationerne. H er 
skal vi have sporskifterne meJ i sikri n-
gen. 

Fortsættes Side 12 
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K_L_U_B_II_ E D D E_L_ E_L_S_ E_li 
Jydak Uo del-J e r nba n e Klu b, Århu s 
Jl'oraa.nd : Lokoaot. 1 vtyr bede r 8. F . 
Jens en , Ma r s tra ndsgnde 23 , Århu s . 
Næs tform. : Anlægsgart n e r }1, K' . 
~1~ lseo, S t . Blich e rsv ej 6 7:\ , AAby 
bo j . 
Kass e r e r : Ch a u ffø r B. ~ t kke l seo, 
lier r e d sve j 24., l::lasl e. 
Kl u banlæg i 0 1 bygg eattene r m.o.n-
do.g og onsdag kl.19 , 30- 22, Nye ak-
tiv e og pasai ve med lemme r op t ages. 

~! !!~!~'.!!!!!=-~!! 
Be t t z e l s f orlag har udsendt. fire 

små modelbe.neboger skrevet at r a -
d i o ens underbo l dni ngsche r Svend 
Feders en med assis t. ance at bl.a. 
W.B-nyt . 

Oeu to r s t e bog "På sporet" , er 
især t or tol k , som endnu i kke e r 
komme t lga.ng•. I e n halv sn e s ka-
pi tler gennemgå r Sv. P . a l l e d e 
probl eme r , man stede r på , nå r man 
pl ADlægg er en mo de lb an e. 

I d e første kapi tler prøv e r han 
p4 udmærke t v is a t vække e n v i d e -
r e i nt e ress e tor modelban ehobbyen . 
JJeroæs t behandl e r Sv . P . d e t f erø t ø 
- og stør ste - problem , man s tøde r 
pA: plads en . Skal mnn væl ge e n lil-
le e ll e r s to r skala a t bygge i • . U-
le d e forhold, man her må t age b eo-
syn Ul b e handl es h e r sammen med 
spørgsmå l e t om aulægge t.s pl ace r ing . 
Der er eksempler på såvel stati onæ-
re som ambul a n te an l æg, bo r d - og 
plad eanlæg . 

Sv. P . bar heller ikke g l emt at 
gøre opmær ksom p.1 vigtigheden at at 
planlægi; e si t ttnlæg g rundigt tor 
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o pbyg n ingen begynd e r - h o.n g iv e r 
en o.n"'i s ning med maug e g od e r d 
på f o r a rb e jdet , b e gy n d ende he lt 
f r a opm Ungen a f pladsen, de r s tAr 
til r ådighed , og slutt e nde med e n 
"model at mo d e lba n e n " - p4 v e j e n 
e r d er to.ge l. h ensyn til al t li g e 
tra fr i t rumspro t iler, ku r v e r adier 
og stigninger til s t ationer og bro-
er . 

Ee t kapit e l e r viet en skemal.isk 
genn emgang U "2• e ller 3-skinne-
dr i tt " . Et. god t kapi tel , b vor f or-
t a tt eren blot gl e mme r at nævn e d e 
e f t erhånden ret ken dt e punk t. s ki n-
ne r, hvor mldtcrskinneo består af 
sti tter slaet. i s v e ller n e med pas-
s ende me l lemrum. Uctt.e s ys t em er cuø-
sten Uge sil nat.urt.ro som 2-sklnne-
s yst. eaet , og det e r ikke svært at 
lav e selT. 

Nå r Ue bar læst de t sidste kapi-
t el, kan De også selv l a ve Deres 
s k inner - De kan såmæn d slet ikke 
lad e vær e. "På spor e t " er en god 
bog , s o m kan anbe t a l es sammen med 
sine b r ø dre: "S tr e 11 me n s l u t. t.es" , 
• ry 
"Ru llende mat e riel" og "LH.o.dsknb og 
b e byggelse" . De tre s idste vender 
vi tilbage t il sen ere. 

.Alle fir e bage r e r 1 hand e l en og 
koste r p r . s t k: , k r. 4 , 25 . 

pe t. e r tournni s . 

V0BT POBSIDEBILLEDE 
vise r særtog 10434 med kejser Balle 
Selns s l e , s om passerer Klampenborg 
stat.ton d en 21. 11.Stl . Toget havd e 
t o l g eode sammen sæt n log: 
P91 3 - DSB Ae 28 - NSB Ao 1 B 21001 
( bygget hos Scundin, Randers) - DSB 
3 1 - SJ F55 2691. 

Hvordan be I æsses godsvognene? II 
Denne gang l æss er vi props 

på åbne godsvogne. Di sse props 
skal transporteres fra sta t i o-
nen nærmest et even t uelt skov-
dis t rikt t il bjer get , hvor man 
er i gang med sit t unnelbygge-
r i. 

Props må a ldri g l æss e s 
højere end 2,5m over vogngulv . 
Læsse s der efter f i g , 9 -1 1, 
s kal de lodr e t t e prop s rage 
minds t 10 cm op over de vand-
rette lag, (Må l ene er vi rkeli-
ge) • 

De enkelte pro ps kan f r em-
sti lle s ent en af s må kv i st e 
eller af 2 , 5 mm ~e ddigrør. 
Længden e r ca , 16 mm i BO, 
I skal a O for dobles må l ene. 
Næste gang l æsser vi træstam-
mer , 

VL , 

Fig. 8 

De øvrige figur er findes på s i de 14 , 

\ 
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Det er nu snart et år siden DSB fik 
lewret si t fø rste dieselelektriske lokomotiv 
af amerikansk type (lit ra MY ) . Der er i 
det forl øbne år skrevet meget i pressen 
om lokomotivernes mange fordele. Der er 
ingen tvivl om, at de har haft sukces ogsl 
hos publkum. Som det vil vides, har DSB 
da også nu bestilt yderl igere 20 af samme 

Bytrafikken i Århus skriver sig ti lbage 
til begyndelsen af 1880'erne, hvor en vogn-
mandsforretning drev en hestesporvogns-
lin ie, som gik under navnet "Onkel Toms 
Hytte"; linien var dog ikke længere end 
fra banegå rden til Store torv. Æ ldre fo lk, 

LITRA MY. 

type. Det er der for naturligt, at danske 
modeljernbanebyggere sættes i besiddelse 
af denne smukke maskine. 

Vi bringer denne gang den første teg-
ning af lokomotivet og i næste nummer vil 
vi fortsætte med deta iltegninger og ind-
gående byggevejledning. 

VL. 

som erindrer den, påstår, at de aldrig har 
set andre end kusken køre med den, men 
dette må vist optages som en morsomhed, 
da linien i så fa ld næppe var blevet holdt 
i gang en ha lv snes år. Man prøvede gan-
ske vist at få den forl ænget til Østbane-

fortsættes Side 15 
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Normer for Europæiske Modeljernbaner 
Nomen klatur 

NtM 
003 

Oansk. arrattelse Udsendt august 1954 

I HErf. er st. vidt muligt benyttet benævnelser (bogstaver) , som har 
vundet international hævd._ For at forebye-~e f e ,j l t acelser er hvert boG"stav 
kun anvendt sor:i benævnelse f or eet .erundoc'.':.l . 

Fortegnelsen vil blive uividet efter behov. 

A 
B 

C 

D 

E 

F 

G 

Skinnekro:9pens tyk!rnlse 
Afstand me l lem hjulringenes 

indvendice flader 
Førincsmul :or sporet (afstand 

fr., hjertespids til lede-
ko.n t o.f tvangs skinne ) 

Fl::i.nrrehøjde 
~ stand mellem hjulflangernes 

ydersider 
Sporrillebredde 
Sporvidde 

R Skinnehøjde 
I Føringsspillerum(= C - K a Se) 
K Føringsmål f or hjulsæt (afstand 

L 

fra flanzens inderside til 
---nen .,;uiden flanges yderatde) 

Skinnohovedet3 højde 
M Skinnekroppens højde 
N Hjulrineene tykkelse 
0 Skinnehovedets bredde 
P Skinnefotlens bredde 
Q, Skinnef odens hø jde 
R 

3 

se 
SG 
su 
T 

u 

V 

VH 
\'f 

z 

Radius 

Spillerum mellem hjulsæt o~ 
spor (fmllesbenævnelse) 

Føringsspillerum(= C - K = I) 
Sporspillerum(: G - E) 
Kleraningsspillerum (= D - u) 
Flangetyk.1<else 
Afstand I!lelle r:i ledekanterne n.f 

over for hinanden ligGende 
tvangsskinner eller vinge-
skinner 

Sporrilledybde 
Iljertespidsons undersænkning 
Løbefladens bredde 
Hjulsættets bredde over navene 

(ved udvendige aksellejer ) 

a. Sølediameter for vogne 
b Sølelænede for vogne 

c Hjulakslens bær elænffde i h jul-
skiven 

d Navudborin:: f or vognh j ul 

e Akseldiameter f or vogne 

f Navfremsprina 

1 

r 

Totallæn~de for vogn~ksler 

.A:f'rundingaradius f or skinn ·!hoved 
og hjulf lange 



Normer for Europæiske Model/ernbaner NEM 
Målestoksforhold og benævnelser 01 2 
Da n.si< a ffat tel.Je Udsendt au{!Us t 1954 

Mål i mm 

Med udg~nrrspWlkt 1 sporvidden for normalspor (G c 1435 mm) lægges 
følgende mllestoksforhold ou benævnelser til ~Tund for bygningen af model-
køretøjer og modeljernbaners 

Benævnelse Sporvidde Målestok.5forhold 
GM SMI SME 

TT lc,O . {: {c.0 1: 69 ( :43 ( 13.3 : 1000) 

HO 16,.5 {: 87 ( :.,56 I :.J6 
(11,5: 1000) 

s ~2,.5 I: 64 { : 46 t :.JO 
( 15.6: 1000) 

0 Jl (:~5 1-36 1:2~ ( 22,2: 1000) 

I 45 (:J2 (: l.9 (:20 (.Jl,l.: 1000) 

•ålestoksforholdene GM, SMl og SK2 er udtaget af di~grammet på 
NEM Oll or afrundet opad eller nedad. 

lksempel: Ved spor T'l' svarer 1 m (• 1000 mm) på forbilledet t i l en 
"modelmeter" med en længde pd 8,3 mm. 

. 1~ 
_.ø:,ee- • ~ 

Omregni~f&ktorer for g:rundmålestoksforholden~ {GM), 

By.ggeplon Modelle n skal bygges i spor 
Foreligger TT HO 0 I i" spor V 

TT 1,0 l,J8 1,875 2, 67 ..3, 75 

HO 0,72.5 1,0 1,.36 1,94 c.7.J 

s Q3JJ Q7..36 (,0 (,~2 c,O 

0 QJ75 Q316 0 ,703 f, 0 (, 4 

( 0,167 Q.368 0,.5 Q7(f (, 0 
Eksempel I Kålene p§. en forh f .ndenværende byGgeplan for epor O sl~o.l 

I 
mul tipl iceres med 0,516, hvie modellen nkal hygi:;es i spor HO, 

i', 
1) Med henblik på modelkøretøjernes dri ftssikkerhed fastsættes fø l-

's- cende mål for hjul og spor efter eærlige målestoksforhold, der afviger fra 
' erundmtlestoksforholdet (se NEM 011), I ·, 

Særligt mtlestoksforhold &111 Løbefladens bredde (w), skinnehovedets 
br edde (0) samt afrundingeradius ~or skinnehoved og hjul f lange ( r ) . 

Særligt mtlestokeforhold SM21 Flangehøjde (D) orr f l anrre tykkelse (T). 

Der ko.n igennem NEM ogsfi faetlæ~ge s særlige mål entoksfor ho l d for 
andre mul. 
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Vl BYGGER EN MODELJERNBANE 

fortsat fra Side 9 

Fig. 16 viser en staticn, 
terne er med i sikringen. 
fremgår af diagrammet. 

hvor sporski f · 
Strøm føringen 

Fig. 17 viser en enkeltsporet bane med 
station . Her ·har hvert spor sin sp:>rbesæt-
telses relæ. Spor III har kørsel i begge ret-
ninger og skal derfor have en kontakt t il 
afbrydelse af korestrømmen. 

Ved udkorsel skal der ogs:1 gives strnm 
t il spor A. D erfor m:1 der et ekstra kon-
taktstykke på relæet fo r udkørsel. 

For at opn:1 god sikring på enkeltspo-
rede baner, bør man gøre signalerne af -
hængige af hinanden . Et sådant eksempel 
vises på fig. 18. A, B, C og D er signal-
hånd tagene. 

Strømmen (signalstrømmen) har fol -
gende kredsløl,: 

Transformator 
signalhåndtagene 
signal. 

sporbesættelsesrelæ -
sporskifterelæ · (er) -

Fig. l 9 viser en opstilling med afgangs-
lys på perron. 

Disse forske ll ige ting, der her er beskre-
vet, kan kun laves på skinner, ·der er lagt 
på et isolerende underlag. Kører man på 

Marklin ·· skinner kan man bruge noget 
~f det, idet man •kan bruge kontaktski n-
ner. 

H. ] . Ander.ren. 

EN GOD MODEL! 

Arhus-sporvognene egner sig mange 
gange bedre til modelbygni ng i skala H .O. 
end Københavns Sporvej e. Vcgnene er 
kortere, bivognene endda kortere end mo-
torvognene, således at hele vogntoget ikke 
optager så meget af den i forveje n knappe 

plads på modelbanen. Desuden findes fle-
re andre fo rdele, som vi skal komme ind 
på, efterhånden som vi bygger vognen. 

Selve vognkassen opbygges vel nem-
mest af tynd messingplade, hvori alle 
vinduer skæres ud . Taget laves af træ, og 
vit man have lys i lanternerne, kan det gø-
res ved at bore huller og trække en plexi-
glasstang ind til en pære i vognen. 

Det letter sagen betydeligt, at Arhus-
sporvognene kører med pantograf i mod-
sætning til Ko'.Jenhavnervognenes trolley-
stang, så ~elve strømaftagninge1;1 skulle 
ikke volde kvaler. Kan man ikke lave 
pantografen selv, har forhandleren si~kert 
een, der passer ( Mar klin, Trix el. lign. ) . 

Selve motoren med drivhjul, slipp::r vi 
heldigvis nemt over. .Arhus-sporvognene 
kører på I m spor, så vi må ned til 12 
mm sporvidde, og her egner ROKAL's mo-
torbogie sig fo rtrin ligt. ROKAL kører med 
2-skinnedrift og hvis overledningen så 
bruges som .. + ledning" for lyset, kan vi 
køre og stoppe uden at lyset svækkes og 
går ud, og "cm dagen" køres u en strøm 
på overled ningen, således at der ikke er 
lys på vognen, noget der ellers er vanske-
ligt på en modelbane. 

Hastværk er -- I I I ... 

FIG. 18 
Bl.OK, i BlOIG X, 

e.l.OK. 1. 

P,LOIC '.2. 

FIG 19 

Bl.OK, '.l 

• • • 

0 

SIGNALS rRØM 

i-=.--------~ Fl!A SEY<.l'TEL-

H.J A. "'J O.B.J. 

SEsRELA! EL SPoR-
.SK.tFN:. 
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HVO RDAN BELÆSSES GODSVOGNENE? 
Flere illustrationer til ar tiklen 
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Århus sporveje 
forts. fra si•' e 11. 

torvet, hvilket dog blev afs!åer, da G uld -
smedegade var for smal til sporvogr skt"r-
sel. Og så afgik hestesporvognen VL,: en 
blid og rolig død, og skinnerne i RyesgaJe 
og Søndergade blev pillet op igen. Nogle 
århusianere følte det bittert, som om en 
storstadsdrøm måtte gravlægges, da skin-
nerne fjernedes. Men Århus lod sig ikke 
holde nede - skinnerne kom igen. 

Samtidig med, at København overgik 
til elektriske sporvogne, begyndte proiek-
terne at dukke op i Århus. I 1897 androg 
oberstløjtnant Clausen byrådet om konces-
sion til at anlægge en elektrisk ringlinie. 
som var omfattende og vel gennemtænkt 
i sin linieføring. Det var samtidig hans 
mening at oprette et elværk, men byrådet 
afslog dog planen, men den fik betydning, 
idet den satte fart i arbejdet med at fi 
bygget elværket. 

Samme år foreslog en københavnsk sag-
forer at oprette en dampsporvej fra hav-
nen til Ørnereden, hvor han tænkte at 
opføre et badehotel. Også dette fantasti-
ske forslag afvistes. 

Så kom endelig det afgørende andragen-
de i 1903 fra købmand Hammerich og 
bankdirektør Vilcken, der repræsenterede 
et nystartet aktieselskab med stærk kapital 
i ryggen. Andragendet fø rte til koncession 
til "Aarhus elektriske Sporvej". De for-
handlinger, som førte til dette resultat i 
byrådet, foregik for lukkede døre, men 
man gætter sig til, at et af hovedproble-
merne i debatten har været, om sporvejen 
skulle drives privat eller kommunalt. Et af 
byrådsmedlemmerne skal have erklæret, at 
såfremt kommunen selv sku lle sætte fore-
tagendet i ga ng, vi ll e .Århus ikke få spor-
vogne de første tyve år. Om han havde 
ret, kan man ikke afgøre, eftersom det pri-
vate initiativ sejrede i første omgang, og 

sporvejen blev en kendsgerning. Men til 
gengæld blev den rute, som blev anlagt i 
1903/4, ikke udvidet, før sporvejen blev 
overtaget af kommunen. 

Den 7. juli 190-1 klokken 2 om efter-
middagen blev linien åbnet for drift mel-
lem Dalgas Avenue og Trøjborgvej . Til 
denne daglige drift var indkøbt 13 motor-
vogne (nr. 11-25), fig. 1, og 10 åbne bi-
vogne ( nr. 2-10 og nr. 30). 

Motorvognenes elektriske udrustning var 
leveret af A.E.G. og Union, Berlin, mens 
karosserierne blev bygget af Vognfabrik-
ken Scandia, Randers. Oprindelig havde 
motorvognene åbne perroner, fig. 1, men 
med udgangen af 1911 var alle vogne 
forsynet med perronskærme., fig. 2, lige-
som man i tidsrummet 191 6/ 19 ombygge-
de de i 190-1 anskaffede åbne bivogne ti l 
lukkede. Fig. 3 og 4. 

I forbinde lse med landsudstillingen 
,.Hvide Dy" i 1909 erhvervedes fra Sean-
dia 8 åbne bivogne (nr. 31-38 ), fig. 2, der 
-Oprindelig var bestilt af Københavns Spor-
veje, men som blev overladt .Århus p1 
grund af udstillingen. 

T yverne bragte et stort byggen i byens 
yderkvarterer og man blev klar over, at 
disse kvarterer for at være tidssvarende 
trafikmæssigt betjent krævede en meget 
omfattende udvidelse af sporvejsnettet og 
materiellet; derfor besti ltes 5 motorvogne 
(nr. 2-1-28) fra Norddeutscher Waggon-
fabrik, Bremen, til levering i 192 l/22. Fig. 
6. Vognene havde tværsæder i modsætning 
til de tidligere leverede, som havde "para-
desæder". De nye havde 2 sidde- og 17 
ståpladser. hvorimod de garn!<: kun hav-
de henholdsvis 18 og l t pladser. 

I København var den private sporvejs-
drift allerede i 19 1 l overt aget af kom mu-
nen, og man havde der vundet erfaringer, 
som også Århus kunne hygge på. Derti l 
kom, at den nye banegård, som endelig 
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LTC;O-Nyheder 
Byg Deres Bane med LYCO Modeljernbanedele oar De faar 

et naturligt og drUtsikkert Anlæg. 

. Af Nyheder kan nævnes: 
Armsignal med helautomatisk Sektionsrelæ ....... . . . . . . . .. . . . Kr. 17.00 
Dagslyssignal med helautomatisk Sektionsrelæ .... . ... . ...... . Kr. 18.75 
Dagslyssignul uden Relæ ..... . ....... . . ... .. ... . .. . ...... . .. . . Kr. 8.50 
Forsignal med indbygget Blinkrelæ, virker i Forbindelse 
med Hovedsignalet . .. ..... .. . . .. . . . . ...... .. . ...... . . . ...... . . Kr. 13.50 
Blinkrelæ 20 Volt me<.I indbygget Blinker i Box 

3.00 med 1 Blinker ..... . Kr. 
med 2 Blinker . .... . Kr. 5.00 

Sektionsrelæ som kan tilsluttes løse Signaler ........ .. ...... . Kr. 12.00 

Af andre Dele kan nævnes : 
LYCO 
LYCO 
LYCO 
LYCO 

Motoren ..... . ............... . . . .......... . .... . ... . .. . Kr. 
Kr. 
Kr. 
Kr. 
Kr. 

28.00 
12.00 
5.50 
6.00 
9.00 

Perfektomski rteren . .. . ........ .. .. . .. .. ............... . 
porskirterelæ .................... . ............... . . . . . 

Perronla mper . . . .......... .. . . . enkelt 
dobbelt 

Bemærk at Pro1•elt'ne i alle L Y(JO Dele er let udskiftelic:e! 

Firma LYC,O 
Tacra 358 ydun 

stod foran sin opførelse, krævede store 
gadereguleringer, hvoraf den nye Bruuns-
bro og banegårdspladsens op fyldning var 
de mest iøjnespringende og ville kræve ny 
sporlægning. Blandt andet medførte dette, 
at Arhus kommune overtog sporvejen fra 
1. januar 1928. 

Det var nu indlysende, at der måtte 
ofres meget for at få sporvejen i en no• 
geniunde tidssvarende stand. Spormateri-
eilet trængte svært til udskiftning, ikke 
mindst fordi næsten hele linien indtil nu 
havde været enkeltsporet med vigespor 
ved stoppestederne for modgående vognes 
passage. 

Udskiftning og nedlæggelse af dobbelt-
spor blev dog først fu ld ført i 1935, men 
så var der til gcnt:æld cgså åbnet en ny 
sporvejslinie (linie 2) fra Banegårdsplads 

til Kongsvang samt foretaget en forlæn-
gelse af linie I til Riis kov. De nye 
strækninger krævede en forogdse af vogn-
parken, hvorfor man købte fire brugte bi-
vogne (nr. 39-42) fra Bocbu m-Gelsen• 
kirchener Strassenbahnen . Fig. 5. I 1931 
bestiltes 3 motorvogne (nr. 50-52) bos 
Scandia, fig. 7, disse havde 22 sidcie- og 
17 ståpladser de tyske bi vogne 20 sidde-
og 26 ståpladser. Både motor- og bivogne 
var tværsædede. 

Da det var økonomisk umuligt at ned-
lægge spor til store udvidelser af spor-
vejsnettet, valgte man i 1932 at oprellc 2 
trambuslinier (linie 3 og 4), i 1936 endnu 
en linie (l inie 5) og endelig i 1938 ro 
trambusl inier ( li nie 6 og 7), som i for-
krigsårene dækkede busbehovet fra perife-
rien til centrum af Århus. 

Fig. 1. Første motorvognstype. 
Fig. 2. Bi vogne erhvervet 1909. 
Fig. 3-4. Disse første bivogne ombyg-

gedes i 1916-19 Lil lukkede. 
Fig. 5. Brugte hivogne fra Bochum-Gel-

senkirchener Strassen bahnen. 
Fig. 6. Motorvogn leveret af Norddeut-

scher \Vaggo nfabrik, Bremen. 
Fig. 7. Motorvognstype bestilt hos Scan -

di a, Randers, i 1931. 



HOBBY SHOP 
ønsker alle hobby-folli: et gmlt nytår og 

love1· Dem at vi i det n y e :\r vil bl'inge 

De1n 1nange over1·asli:elser sa1nt fortsat 

y de Dem den bedste se1·vice. 

HOBBY SHOP 
Vesterbrog'ade 11)' 5 
TeU. Eva 7825 - Postlrnnto 71662 

BENT PALSDORF 
Holmens Kanal 32 
Postkonto 537 61 

BP-Signaler 

København K. 
Telf. BYen 57 03 

Modelsignaler for spor 0 i kvalitetsudfø-
relse. - Lige velegnede for såvel Må rklin 
som Fleischmann, BUC0, HAG, Bassett-
Lowke m. fl. - Prisliste mod 20 øre i frim . 

Marklin's 
nye store vejledningsbog 
bringer noget for alle. Den beskriver de rigtige jern-
baner og fortæller hvordan man kan opbygge sin mo-
delbane efter det store forbillede. 
Rigt Illustreret - 170 sider - kr. 6,50 + porto 0,50. 

OBS.! Forretningen er lukket hver tirsdag. 

De kan bestille de numre 

af 

Modelbane-n~ 
De mangler. 

1. årg. (1-2-3-4) 1952 ialt kr. 3,50 
2. årg. (12 nr.) 1953 ialt kr. 12,00 
3. årg. 1954 
nr. 1-2-3-4 . . kr. 1,25 pr. stk. 
fra nr. 5 . . . . . . kr. 1,50 pr. stk. 

SendPs omgåendP. µr. P{lerkrav 

Modelbane-n~ 
Kongevejen 128 

Virum 
Postkonto 350 56 

RUBRDiANNONOER 
pris pr. ord: 15 øre (minimum 2 kr. ). Annoncen m a. 
være Ind leveret senest d . 10. I må.neden forud , for 
at kunne komme med 1 næste nr. 

liobes - Urvæ rkslolrnmoliv » Hl NG« 
i spor 0, d:implok o moli v spor 0 , gerne 
vuggecy lindre. Tegner \' . E . D.1n cker-
Jensen , Ny vangen fi, Ballerup . 

12 f otos a.f danske lokomotiver I postkortformat 
o~ forsynet med tekniske data på. dansk , engelsk og 
fransk. Sendes portofrit mod forud Indbetaling af 
kr. 2,50 tU : B. Merkel Palsdorf, Kongevejen 128, 
Virum. 

Har De noget De , ·il sælge? 

Obs.! 

Så benyt 11nre r11brikan11 oncer 
0el er jo netop de mennesker, 
som De ø nsker a t få i ta le, clcr 
læser drlte bla d. 

I det nye å r har vi lået postkonto og 
vecl a lle fremtidi ge indbetalinger bedes 
llenne venli gst beny tte t. Numm eret er 

350 56. 

Tidsskrift for jernbaner I alle sporvidder 

REDAKTION: Kongevejen 128, Virum. 
Udgiver og ansvarshavende redaktør : B . Palsdorf. 
Medarbejdere: Ole Brandstrup Jensen og Verner 
Larsen. 

--0-

Eftertryk kun tilladt med t ydelig kildeangivelse. 
- Bladet udkommer med 12 numre om å.ret. -

rsabonnement 16 kr., udland 18 k r . Abonnement 
ka n også. tegnes direkte fra Kongevejen 128, Virum. 

--0-

Bladet forhandles af b lad- og jernbanekiosker, 
samt: 
KØBENHAVN: 

Valby Hobbyforretning, Mølleall~ 16, Valby. 
Hobby-Centralen, Møntergade 10 , K. 
Hobby-Hjørnet, Fredensgade 11, N . 
Hobby-Kælderen, Nansensgade 74, K . 
Hobby-Shop, Vesterbrogade 176, V. 
Kiosken , Østerport Station, Ø. 
Model & Hobby, Løvstræde 2, K. 
Bent Palsdorf, Holmens Kanal 32, K. 
Sporvejskiosken, Hans Knudsens Plads. 
Tborngreen -¼, Vt=elskaftet 46-48, K . 

J\LBORG: 
Alborg Hobby Service, Vesterb ro 43. 

ARHUS : 
Arbus Hobbyforretning, Frederiksgade 17. 
Berg Radio & Hobby, Guldsmedegade 40. 

BRØNDERSLEV : 
Centralkiosken, Algad e 8. 

NYKØBING F . : 
Østerbros Boghandel, Østerbro. 

ODENSE: 
Odense Hobbyforretning, Vestergade 89. 

SKIVE : 
• Hobby<, Tinggade 22. 

VEJLE: 
• Teddy<, Legetøj , Nørretorv. 

--0-
ITALIEN: 

»HO-Rtvarosst«, Como. 
NORGE : 

Narvesens Kioskkornpant, Postbox 125, Oslo. 
SVERIGE: 

Wettergren & Kerbers Bokbandel AB, 
V!l.stra Hamngatan 22, G!!teborg c . 

--0-

ANNONCER: VI hjælper Dem gerne med opsætnin-
gen af Deres a nnonce I MB-nyt og giver Dem tilbud 
uden forbindende ( tlf. BY 5703, alle hverdage undt. 
tirsdag). Rubrikannoncer beta les ved bestillingen 
og koster 15 øre pr, ord (mlnlmumstakst 2 kr.). 

-0--

INDLEVERINGSFRIST for alle annoncer og ma-
nuskripter: Senest den 5. I må.ned en. 

P. E URSENS BOOTRYICKERI - (OLE URSEN ) ICØBENHAVH K 

MEDLEM AF° 
FORENINGEN AF DA~S15_~ 
UGEBLADE.FAGBLADEoo TIDSSKRIFTER 
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