
MODlllANIN S-6 
af fabrikassistent P A UL EGON J E SE 

omfatter: 

Signa/er og sikringsanlæg: 

bind 5 
Signalerne, som DSB har dem. 

Sporskiftedrev. 
Sikringsanlæg. 

Kontakter. 
Spor- og betjeningstavle. 

Sportavlens lamper. 
Signaler. 

Signaldrev. 

Trækkraft: 

bind 6 
ME vogn. 
MO vogn. 

MY diesellokomotiv. 
F rangerlokomotiv. 

N godstogslokomotiv. 
Nogle motoropstillinger. 

Lidt om drejeskiver. 
Remiser. 

En selvbyggers erfaringer, skrevet på instruktiv måde og illustreret med 
talrige tf'gninger og fotografier. Enhver, der interesserer sig for modelbane-

drift, vil kunne finde værdifuld og inspirerende vejledning i bøgerne ! 

Pr. boer 48 sider, ill. kr. 4.75. 

Endvidere foreligger: 
Mo~elbanen I - På sporet. 
Modelbanen 2 - Strømmen slulles. 
Modelbanen 3 Rullende materiel. 
Modelbanen 4 Landskab og bebyggelse. 

Pr. bog 48 sider , ill. kr. 4.25. 

C. A. REIT ZELS FORLAG 
Ax el Sandal. 

I 
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HOBBY CENTRALEN 
BYG ' SELV DERES VOGNE 

i E.G.C. Byggesæt 
godsvog-ne litra P11 ... kr. 1,65 
Q11 , PFn, ZA, IKs ..... kr. 2,20 
lvK .. ...... .... .. .... kr. 2,75 

person- og p:1k vog·ne CPE, c~1, 
C11, Ae, De, D.1, Cu .. kr . 6,60 
C u (2-akslet) . ........ kr. 7,15 

KØRER DE I SPOR HO 
så~r " det rigtige grundlag- for at byg-ge et 

·s~ naturtro an læ g til rim Plige pri ser. Vi 
IP har alt i f;kinner, gods- og personvog·nP, 

lokomotive r, samt a ll e løsd ele til skinne-
og- vognbygning . 

::;,~,:,:: .. H C MØNTERGADE 10. - København K. 
Byen 5714 x 

(Pror1i11sfJrdrer ekspcclerPS "111gåe111/1•) 40 øre i fr·im ærkrr 

Den store 
succes! 

Den nye elektriske motorvogn 
nr. 1370, kører på både luftledning og med strøm fra 
skinner. Lys og slutlys I hver sin ende, der skifter 

automatisk med kørselsretningen. 

Generalagen lur : 
NIELSEN & CURTH 

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

r 

cloPlfi 1

S EI.-Modeljernbaner 
Førende danske kvalitetsmærke 

Det nye vandmøllehjul 
og motor er nu i handelen 

cloPlfi Skotterupgade 5 - København 
Telefon Taga 2440 y - Taga 3158 u 

N. 

det interessante italienske modelbaneblad - bringer 
i letfattelige artikler med gode illustrationer mange 
morsomme ideer for modelbyggeren. Bladet - som 
udgives af » R I VAR OSS I«, der fabrikerer elektriske 
tog i HO - udkommer med 6 numre om året og er 

trykt på italiensk. 

Pris pr. nr. kr. 1.90 - årsabonnement kr. 12.00 
Ældre numre (1954 / 1. - 2. - 3. - 4. - 5.) 

pr. stk. kr. 1.75 
Distribution : 

Modelbane-nqt, Virum. 



BUCO 
PICO 

DO RIVAROSSI 
- spe c i a /forretning 

,,FRITIDSBUTIK" 

Mønsterbeskylle/. 

- Det ny e elega nte 
skinnemateriale, 
ska la HO, bøjelige 
til enhver kurve. 
Pris pr. mlr.: 

Kr. 4 ,85 

Del fuldendt e 
Jo -To skinn e-
profil ska la HO, 
messing. 

l{r. I , 35 pr. mtr. 
Få.~ i alle førende forrel11i11ger. 
Fab. & en gros: John Svend Petersen, 
Grøonevej 270, Virum. 

Nygaardsvej 21 - RY. 9940 
(Sidevej fra Østerbrogade 137). 

Motor- og transformator 
sensation. 

Til indbygning i lokomoti ver og mo-
torvogne er der nu l"remslillet en uhyre 
kra ftig og strømbesparend e motor med 
ud veksling - både for jævnstrøm og 
til universalt, pri s kr. 30,00. 

Stort ud valg i all e slags tand- og 
kronhju I for vinkeldrev og snekkedrev 
passende h ertil. 

Nyt katalogblad og strømskema for 
LYCO-signaler, sektionskontrol og per-
fektomskifter m.m. tilsendes mod ind-
send else af 30 øre i frim ærker. 
NB. Den nye seklionst~ansfo_rmalor !11· 
alle de sidste nye tekniske fmesser for 
til slutning a f sekti onskon~roll er fore-
li gger nu , - kr. 75,00. Specia lbrochurer 
over alle typerne til send es mod 30 Øre 
i frimærker. 

Rigt ill. hovedka talog med alle de 
sidste modeljernbaneløsdele og strøm-
skemaer tilsendes mod kr. 1,50. Fleisch-
mann Rivarossi og Rokal-kataloger kr. 
1,50. _'._ Alle tid ers b og om mod eljern-
baneopbygning : MODEL-RA ILROAD-
JNG, arn er. 308 s. kr. 4,75. 

De er altid velkommen i 
MODEL & HOBBY 

Løvstræde 2 (v. Købmagerg. Posthus) 
Telf. By. 3010 . Postkonto 73521 

Lev. til of. institutioner, frilid skln.b-
ber og -hjem, skoler etc. 

Modelbane .• 
Tidsskrift for jernbaner alle ,porvidder 

4. årgang November 1955 nr. 11 

Udstillingen i Teknologisk Institut 
og et besøg på maskindepotet på 

Københavns godsbanegård 

Model jernbaneudstillingen i Teknologisk 
Institut i København blev åbnet lørdag den 
8. oktober kl. 10 af Hans kgl. Højhed 
arveprins Knud, der efter at have kørt 
et særtog banen rundt, erklærede udstillin-
gen for åbnet. Fjernsynet filmede åbningen 
og bragte iøvrigt en reportage fra udstil-
lingen mandag den 10. Foruden selv ud-
stillingsanlægget havde det danske firma. 
LONG et anlæg i gang, som hævdede sig 
smukt over for det store tyske anlæg. Vi 
vil ikke komme nærmere ind på at be-
skrive udstillingsanlægget, som vi jo om-
talte mere detailleret i forrige nummer, 
men vi føler trang til at fremhæve <le 
danske modeljernbaneklubbers stands og 
DSB's udstilede modeller. Disse modeller 
fra danske mj-klubber repræsenterede næ-
sten alle arter af vogn- og lokobygning. 
Især var det morsomt at se, at man ikke 
slavisk holdt sig til dansk materiel, men 
også fremviste ting fra U .S.A., England, 
Tyskland og Sverige, men alle modellerne 

var dog byggede herhjemme. DSB udstil-
lede en stor gennemskåret model af en 
IKA-vogn samt en af vore moderne fær-
ger. De var begge ved deres detaillerede 
ud form ning med til at give et nyt billede 
af nogle af de ting, man ellers kun ser på 
afstand. 

Et morsomt og interessant arrangement 
var indbydelsen til de mest modelbanein-
teresserede elever fra københavnske skoler. 
Efter at de havde overværet åbningen og 
beset udstillingen, blev de i 4 DSB-busser 
kørt ud til Statsbanernes maskindepot på 
Københavns godsbanegård til en omvis-
ning der. 

I den anledning havde DSB ladet op-
rangere nogle af de gængse typer lok, hver 
med en plakat, der fortalte om de nær-
mere data. Her stod P. E, S, C og F ma-
skiner, og det var lige noget for ungerne. 
De myldrede omkring på maslcinerne og 
tog alle detailler i øjesyn. Der var vist 
ikke mange, der ikke fik prøvet at sidde 

VORT FORSIDEBILLEDE 

viser en maskine fra Stockholm Roslagens Jarnvag »RIMBO«, et af lokomo-
tiverne fra banens ibning. Loket anvendtes ved jubilæu.mshøjtidelighederne i 
1935. - Vi henviser iøvrigt til artiklen inde i bladet. 
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på en førerplads. En interessant ting på 
denne specielle DSB "udstilling" var, at 
maskinerne var varme. De var ikke bare 
stillet derhen for at ses, men det var klar-
gjorte maskiner, lige til at køre med. Ved 
.!nkomsten blev eleverne - der var både 
piger og drenge - delt i hold, og vi fulg-
te med et af dem. Hvert hold blev af en 
lokomotivfører vist rundt i depotet med 
nærmeste omgivelser og fik gennem ham 
fyldestgørende forklaring på alt, hvad de-
så og spurgte om. 

Efter at have beset maskinerne, så vi de-
to drejeskiver. De er begge på 20 m og 
kan derfor klare alle typer lok, selvom 
der ikke er meget plads at give væk af, 
når en af de største er på "skiven". Der-
fra gik turen til spuleanlægget. Hvert lok 
bliver vasket ca. hver 3. uge. Askekassen 
tager hver dag 1100 m3, det svarer ifølge 
DSB's opgivelse til eleverne til "2,7 mil-
lioner bajere pr. dag". Foruden aske af-
tager anlægget 14 tons røgkammersmuld 
pr. uge. 

Vi var nu nået hen til kulsiloen. Den 
blev beset i fuld aktion. Man studsede lidt, 
når man hørte, at her blev udleveret 300 
tons pr. dag, svarende ti l 300 familiers. 
årlige brændselsforbrug. N æste punkt var 
sand- og olieudleveringen. Vi beså vægte-
ne, der kontrollerer udleveringen. D er bru-
ges pr. dag 1100 1 smøreolie og 300 1 cy-

linderolie. - Inde i selve remisen kigge-
de vi på skydebroerne m. m., og særlig 
interesse vakte sænkegruben. Der fore-
tages akseleftersyn for hver 75.000 km for 
litra E, P, og C, og for hver 165.000 km 
for litra S. Udskiftningen af en aksel ta-
ger ca. 15 minutter. 

Til sidst overværede vi stang- og stem-
peleftersyn på afdeling C. Der foretages 
stempeleftersyn hver 6. måned, og det va-
rer ca. 5 dage. Hver anden måned er der 
stangeftersyn, en proces, der fuldføres på 
8 timer. 

Hver deltager modtog et program over, 
hvad de fik at se. Sidst i dette var en over-
sigt over materiel knyttet til depotet. Vi 
cierer: 

M ,11kindepo1e1 Kobenhavns godsbanegJrd 
bygget 1904, udvidet 1908. Har 98 plad-
ser, 3 skydebroer (20, 18 og 14 m), har 
stationreet 86 toglcko og 32 rangerloko. 
(Hertil føjes senere de MY'ere, der får 
Sjælland til arbejdsområde). 

Beskæftiget n d maskindepotet Koben-
havm godsbane,~Jrd: 

222 lokomotivførere 
125 lokomotivfyrbødere 
4 I lokomotivfyrbøder aspiranter 

158 remisearbejdere 
51 håndværkere 

BAUC 
AÅBOULEVARD 4 0 
KØBEN HAVN • N. 

NORA 718 

rr~-09 
ief;elrijsmo9osln 

ORDRUPVEJ 109 
CHARLOTTENLUND 

ORDRUP 1832 

S-aaakb• p& kuld•p•ht oa,r i Td, af en n7•:er ri1 flo k be undrere. 

Bor • odta1er •h•• rn• !orkh.rinc pl ka.ldepoteh • yahriu. . 

i al at• 

T• l4e. 

BILLEDET PO ROV EN : 

De r Y&r i•r i& t. ran1ae l for a t koauH 
ind i ma a kinerne . 

BI LLEDET FORNEDEN : 

- 01d detail le rne blu· omhy11eli1t. 
atudoret, 
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de indblik i arbejdsgangen omkring loko-
Rangermaskiner i 1. distrikt 61 motivernes klargørelse. Det viste samtidig, 
Rangermaskiner ialt 190 at DSB ikke var bange for at "lukke op '' 
Togmaskiner i 1. distrikt .. . 130 for hemmelighederne, og gjorde det til og 
Togmaskiner ialt 402 med på en levende og interessant måde. 

Besøget gav alle de deltagende et leven- W. og Br. 

Vægt Hedefl. Over- Antal Antal 
Litra IHK tjstf. rør+fyrk. heder i l.dc. ialt 

Hs 210 23,8 t 46,7 12 47 
F 270 37_,5 56" 7 45 128 
0 435 52,4 58,o 15 , 4 4 19 
Q 500 56 106,75 5 15 
G 520 46,4 72,l 35,2 7 25 
K 525 6'9 ,.3 71 , 6 19,o 22 76 
C 525 6'9, 6 71 , 6 19 ., 0 19 
D 640 75,2 91,15 26,8 20 99 
s 920 98,6 118,2 
R 1150 124,4 158,2 
H 1185 131,3 161 ,o 
p 1250 120,4 149,3 
E 1370 141,5 189,o 
N 16'00 139,7 177,6 

Ha.•• D e noget De dl sælge? 
Sn benyt uore r11brikat111011 cer 
Det rr jo nrtop de mrnnesker, 
som De ø nsker :it få i t:ile, der 
l:t's<•1· dr ll e hl :ul. 

Obs.! 
Ved bestillinger af blade og hele 

abonnementer bedes beløbet indbe-
talt på postkonto 350 56 samtidig 
med bestillingen . - De sparer både 
porto og tid. 

Eksped it ionen af MB-nyt, 
Kongevejen 128, Virum. 

46,o 20 
44,2 30 
55,o 18 
49,1 20 27 
68,o 23 36 
64,1 10 

Interesserer De Dem for 
SKALATRO MODELLER? 

Så skriv efter vort katalog 
over HO og O modeljernbaner 
fra EDWARD EXLEY Ltd., - det 
er skalamodeller i klasse : 
Prisen for kata loget er 2,-
som kan indsendes i frimær-
ker til: 

»BP-tog« Postbox 26 
VIRUM 
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LONG har ladet fremstille en lill e "mo-
tor" til anvendelse i møller og lignende. 
Det drejer sig om en motor af samme type 
som den FALLER i sin tid sendte på mar-
kedet og som bygger på de vibra tioner, der 
kan drive en plade rundt ved hjælp af 
vekselstrømmens periode. Motoren er ikke 
i egentlig forstand beregnet til at " trække" 
noget, men det ovenanførte formål kan 
den godt bestride, når man blot nøje på-
ser, at det, der skal løbe rundt, er letlø-
bende ophængt og vel afbalanceret. 

MODELHUSE på karton i størrelse pa5-
sende til HO er nu kommet frem i et stort 
og morsomt sortiment. Husene er nemme 
at skære ud og vil man ofre lidt ekstra 
omhu på sagen, kan man også udskære 
vinduerne og anbringe "glas" i og even-
tuelt også indlægge lys i husene. Der er 
somt sagt mange modeller at vælge imel-
lem og prisen er yderst rimelig. (Se an-
noncen andesteds i bladet). 

* 

Reitzels forlag har nu fået udsendt de 
to ventede - og savnede - ,, manglende" 
bøger i serien "Modelbanen", nemlig: 
,,Signaler og sikringsanlæg" og "Træk-
kraft". De er begge udarbejdet af den i 
modelbanekredse kendte formand for Sla-
gelse mj-klub, P. E. Jensen. Hvis De er 

de:, lykkelige ejer af et modelbaneanlæg 
- og er De ikke "fagmand" - har det 
sikkert ærgret Der.,, at D e ikke havde 
kendskab til signal er og deres brug, til at 
kunne fuldende værket - det er nemlig 
signalerne, der sætter prikken over i'et. 

P. E. Jensen fortæller Dem i "Signaler 
og sikringsanlæg" næsten alt, hvad De 
måtte ønske at vide. Han tager først læ-
seren med på en rejse med lyntog og gods-
tog, hvor han viser alle de vigtige signa-
ler i funktion. Når rejsen er forbi, har læ-
seren lært en masse, som foruden at gøre 
enhver kommende jernbanerejse til en 
spændende oplevelse - er en forudsæt-
ning for at kunne bygge og anvende P.t 
signalanlæg til modelbanen. Derefter gen-
nemgår P. E. Jensen modelsporskifter og 
-signaler og disses betjening og indbyrdes 
afhængighed. Gennemgangen er så grun-
dig og letfattelig, at man ikke er bange 
for at give sig i kast med opgaven, selv-
om man ikke på forhånd har haft kend-
skab hertil. Særlig godt er afsnittet om be-
tjeningstavler, hvor man foruden model-
tavler hører om spor- og betjeningstavlen 
ved DSB's nye sikringsanlæg i Glostrup. 

Der er også ganske gode tips til dem, 
der selv vil bygge signaler, dog burde der 
havde været tegninger af disse. Men har 
man fået blod på tanden, kan man i MB-
nyt nr. 6, 7 og 9/1953 finde tegninger :il 
alle danske signaler, så fejlen kan altså 
let afhjælpes. I øvrigt er det slet ikke så 
svært at bygge signaler, som man tror -
prøv selv! 

Jeg vil slutte med et lille tip: Zig-zag-
gitterkonstruktionen i signalmasterne kan 
fremstilles af en tynd messingstrimmel, 
som køres imellem to tandhjul med tilpas 
store tænder. 

Peter Fo11rnaiJ. 
,,Trækkraft " vil blive omtalt i decem-

ber-nummeret. red. 
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vejledninc fir en inaptrat.ioo til ain 
ege n bane . Al tal tre• med peo.a.en - o1 
•et en f il11 i lrukkaaaen 01 fyr lea. -
Ale ne for ene egen akyld ka.o det vare 
at intereeee at have nogle billeder 
ar ein aodelbftne pl de f orakelltge 
atadhr i dene bygning . 

BP. 

GØR SOM HR . ANDERSEN I 
••• f r e t • . -- , .,-

Som nRvnt pl neate s ide under OTer-
økriften "Laeerne bygge r" bar vi mod-
tacet dine bil leder frit. en mod e lbyg-
cer, der lnver en del af sit rullende 
materiel e tter tegninge r fra llODELBA-
NB-nyt . Det er hr. Andersen ikke ene 
om , men deøve rr e er det alt for fl af 
Landets mange tusinde modelbyggere 
bide BO og O m.fl. aporTidde r, der vi-
aer oe pl r edaktionen, hvad de har la-
Tet og mleke endda. har gode billeder 
af, Send os nocle ord om, hvad De b~ 
ger, eTentuelt med foto. De glede r oa 
dermed og s ikkert ogal leaerne, a om 
mlske netop ved DERES lille indleg og 

, ______ , ...... .... 

++++++++++++++ +++ ++++++ +++++ • ++++++++++++++++++++++++ 

ET SMALS POR ET GROSDANELOK •••••••••••••••••••••••• ** ••••••••••••••••••••• 

Jeg byggede i sin tid i skala TT, og fra den tid 
har jeg gemt et ROK.AL lokomotiv. Det egner aig ud-
mzrket til aAdant et lille tipvogne- eller roetogs-
lokomotiv, og det e r taknemmeligt at detn lllere. 

lian ekerer kedlen ove r, der hvo r rodeva ndøp umpen 
er place r et. Hele kulkaasen er fjernet., og der er 
økAret helt ige nnem, sJ bag1iden at forerhu e et e n-
de r g lat. Deøudeo bar jeg filet den baa;eete dome a f 
anmt sko r a teoen . 

Sil L:oinmer turen til de mange smA nu1t1erier,der or 
aat pA den. R• gkam.merderen er apideen at e n rund-
s tok, h!ndhjulet en tryklh og hengs lerne en stump 
atige med kun eet tr in. Det he le er limet hat. 

Lanternen - der kommer en tilavar e nde bagp A - er 
a r t r e. Lygteglasae t er lavet at et fladbo•edet a om 
og: knoppen foroven er ogel et aaahovede . Banereøae-
ren er loddet eaau:ien at meeain:-, pu ft e rp lanken 

b l odboremaskine med en fil . Dullet er ekstra stort, 
01 de r er anbraet en stump net deri aom "snhth.ng~ 
Kl okken kan kebea i handele n aom fitting til model-
ekibe . Den er loddet pi e o eta bel . Denne er ice o 
faatgjort liguom rerene bl ev det. Plejte og eik-
ke rbedaventi l e r drejet af et øtykke meøaingtrld i 
boremaakioen og preaeet faat i et hul, der bores i 
kedlen. Stativet pA si den s kal fungere som "kurv" 
til brend e t. Det er neuilig et loko med brende!yring 
hvad raan ogsl kan ae af s koratenen. Bagp& er end•i-
dere anbragt en bane romi:ie r med vandrette ativere. 

Det ene billede (pA næs t e side) viser den ferdic e 
ombygning Yed ai den a f den oprindelige lokooverdel. 
- Det har ikke veret meningen he r nt bringe en byg-
rebeakr ivelee i a l mindelig for atand, men blot vhe, 
hvordan man med l idt fantaai kan f& noget 111ere liv 
ove r et el lers induatrit rematillet lokomot i•. 

ODJ. 

af karton og limet pl. De man1e aml "ror• og h ft nd- A N N O W C E 
lister er at kob bertrld, eo• der bores hul i kedlen 
til og pAl od deø med e n atump tin indenfor , a6 de 
ikke • mutter ud igen. Skor •tenen er drejet i e n 

En viti ratorom/o rmer fra 220 vol t javnatrem til 20 
Yolt veksel a t r oe1 (voriabel} 35 watt, øælgeø. kr.100. 
Uenve ml eløe: ØBro 61 13 ef te r 18 . 
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LÆSERNE BYGGER 
Fra en af vore læsere, som for nylig er 

begyndt at intercs~ere sig for modeljern-
baner, har vi modtaget et par billecler. Hr. 
C. J. Andersen, der bor i Odense, har byg-
get bl. a. et MY-motorJekomotiv og de to 
vogne, som ses på billedet, postvognen DA 
og godsvognen QGB. - Og så har hr. 
Andersen et lille 

MODELBANE-tips 
Har man været uheldig med loddekol-

ben og for flot med tinnet, så det er kom-
met til at virke klodset, måske på et sted, 
hvor man kun vanskeligt kan komme ril 
at skrabe eller file det overflødige af, så 
prøv at dyppe loddekolben godt og grun-
digt ned i dåsen med loddefedt og straks 
sætte den på det sted, hvor der er anbragt 
for meget tin. S:lsnart tinnet flyder, vil 
kolben ligefrem trække det til sig. Om for-
nødent må man st ryge det overflødige l .f 
kolben og gentage processen. Det skal nok 
virke. 

RETTELSE 
li/ artiklen i forrixe nummer om 
DANSKE TREAKSLEDE VOGNE 

Ved en beklagelig fejltagelse er teksten 
til billederne på side 197 og 199 i oktober-
nummeret blevet byttet om, hvilket skyldes 
en forveksling ved reprodukt ionen. 

red. 

Det færdige grusbanelok. 

Grusbaneloket og dets oprindelse en ROKAL lokoverdel. 
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Plan 28. 
Denn.e plan e r tegnet til en af vor e l æs ere, d e r kun 

ln1m.-e afse en plads pi 500 cm gange ca . 70 cm. 

De r skulle benyttes Mlirklin-materiel og lægges vægt 

pi Urcplanakarsel. Pladsens f ac on er meget spec iel 

oa: i forbindelse med det vala:te materiel, der ikke 

tillader den normale minimumøsporafsto.nd pA 5 c m, 

bliTer variationamulighederne for en aAda n bane me -

aet eml. - Men her er vort forslag. Der er 2 atati o-

i denne mAned e n tysk tankvogn (ae den ind l agte teg-

ning) . Det er en stfl.ndnrdty11e , som anvendes a t man-

ge af de kendte firmaer, She ll, Esso, BP o .s.T. samt 

tiJ anden t.raneport af kemi s ke vædeker, s om den her 

viat.e vo gn er taget. i bru g til. 

llygn ingen a t vo gnen s kulle næppe volde st.ø rr e kva -

ner, en e ndestation med remise (Mrtrk l i n nr.'1l 2 ) og l e r , hv is r:m n købe r sådanne ting som buffer og kob-

godabaneanle&, aamt 80 ove rbalingsstati on med pakhus. linger f ærdig. Lige l e1le :s er der nu komme t en be l del 

Fra endestationen kører ma n ge nnem overhal ingastati-

onen 01 vid e re ind i en vendea] ø j fe I som er bel ig-

cende under endestationen. Der er ved de to vende-

frem i hl\ndelen i stige r og trin til vogne, a l man 

sku ll e nemt kunne finde f re l!I til det nødvend i ge. PA-

s krift.ern e r ette r sig jo l idt etter, hv i lket f irma 

a l•jfer muliched for forteat kørsel uden tilbageven- vognen skal "tilhør e" og er man heldig, ka n man godt 

den til bovedatationen. Det skulle de rfor v ære mu- skaffe sig l!lær kater eller transfer fra et at d e st o-

l i ct at lave ain køreplan med kortere og længere re benzinfirmuer til at mærke vo cnen med. 

keraler uden gene for opr tlnge r i ng af nye togstammer 
pi endestationen. 

:i)efn11e 

Br. 

er hammel/ 

Standardaortlment 0,';S -
Prla kr . 0 ,80 

- Forlang del hos Deres forhandler -

Gebr. Faller -
Modelhuse I saerklaHe 

e •• ,..Qt1&r : 

B. P1'L8DORP, K•bcnllle.-. 

BP. 

• * ••••• • •••••• * * •••• 

DEN_ HØJBENEDE 

eller rettere P- mns kinen, s om v i bragt.e t.egning 11.f 

i sidste numce r b rin ge r vi tø r st den rigtige bygge-

be s krivel se til i december og januar-nullltle ret. 

Det viste sig nemli g desværre, at de r ved r ep ro-

duktionen va.r begået en fejl fro. nnst.a l tcns side, og 

dette hav1le t i l tolge, at tegningen blev cu . 5mm tor 

la ng. Dette er naturligvis mege t l>e kl ageligt , me n 

det. s t. a r naturligvi 11 ikke ti: at llndre pA den a ll e -

rede udsendte t.egni u g . Vi se r o s derfo r nod ~rnget t.i l 

at. bringe t.egningen tru nr.10 ecn gan:;: til, o~ dette 

s ker i dece o lJer-nummeret.. 5mm e r oAs kti ikke rue get at 

t a l e oc, r.ie n når d e t d r e j e r ~ig Ot::! en model i UO, øl 

svarer d et. til en diff e rence 111'1 omtrent en halv me-

t.er lJ~ rlen virke li ge maski ne, og det vi l sikkert e n-

hver indrc,wu1e i td.e kiln to I e reree. 

Vi beder d e rfor l æse rne undskylde den skete f ej l, ogs A af og til b r agt nogl e s tykker. Uen e r der ikke 

s om vi se lvfølgelig meget beklager, wen vi h6ber at b landt vore l æs e r e no g l e , der ligge r inde ra ed nogle? 

De vil bygge den tys ke tankvogn i de nn e må ned i ste- S6fre 111 t. det er ti lfældet, hvad vi faktisk dårligt kan 

det for . 
OP. 

t ænke os nml e t., s !, Rent.i de m ind til os. Vi vil da i 

bl a det ofrentl iggo r e de bedste og pr æmiere dem. Uv ie 

vittighederne ikke e r "egen 1>r oduktion", m3 De angi-
HVAD MED lnJl!OREN ? 
*****************« ve , hvorfra de stamm e r , og ligeledes mA de naturlig-

I de t l est.e udenlandske blade se r mun ofte vi t.tig- v ie ikke være behmftet med co pyright. - Og a& venter 

hed tegninger om tog og wodelt.og, og MO DELBANE-nyt bar v i spændt pA r esultatet. 

VALBY HOBBYFORRETNING 
MØLL EALLE 16 K . ELMBORG VALBY 2266 

Marklin & Fleischmann modeljernbaner 

NYHID! 
Vi har fremstillet en 

flexibel skinne for 2 og 3 leder til 
B B skinner i jern og messing . NYHID! 

Ny kraftig Mich motor til indbygning i tog, bil og båd. Jævn.og vekselstrøm. 

Alt i dekorationsmateriale 

Mange forskellige modelhuse • færdigbyggede og i byggesæt. 

SCENERY træer og strømmateriale - iøvrigt alt til hobby. 

red. 
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20 

M O D E L B A N E - n y t 
Bilag til nr.11/195~ - 4.årg. 

4- akslet tysk tankvogn 
af standardtypen. 

Tegningen lånt fra tidsskrif-
tet "MODELL- EISENBAJiN- BAU". 



Skepptuno + 

Lundo + 

Roslagsbanans jcirnvcigs-
och omnibusnat omspin-
ner ett vidstrcickt område. 

x:m Roslagsba nans jclrnvagsl lnje 
- » busslinje 

Fromman de jornvilg 
10 20km 



Side 226 MB -nyt November 1955-

/'rl8-ny1 HAR Bf.SOC,T rR/Tff)SB T IK 

den nye hobhyforreming på Østerbro i K!a-
benhavn. Ja, vi sku lle måske hellere sige 
modelbaneforretning, da man her udeluk -
kende vil hellige sig denne hnhbygren. HO 
er jo den dominerende sporvidde i dag, og 
Fritidsbutik vil også gøre mest ud af den-
ne. Først og fremmest vil man her kunne 
købe fabrikaterne Rivarossi og Buco, samt 
det østtyske Pic.:o. Forretningen har to vin-

duer ud mod den ret fredelige Nygårds-
vej, men modelbyggerrte skal nok finde-
herud, når de ved, at de kan fll d~t. de 
ønsker_ - Ved vores besøg så vi bl. a. 
nyhederne fra de ovennævnte fabriker, og 
det skal ligeledes nævnes, at man er i færd 
med at lave et modelanlæg som vil blive 
opstillet i det ene af de to vinduer. Det er 
rart at konstatere, at hobbyen breder sig, 
og vi ønsker FRITIDSBUTIK al held og 
fremgang. red. 

STORE FORHOLD PÅ SMÅ HJUL 
af Erik 8 . Jonsen 

Når De kommer til Stockholm, og så-
fremt De har jernbanebacillen i Dem, og 
det har De, når De hører til dette blads 
læsere, så må De ikke undlade at stifte 
bekendtskab med en af Europas mest in-
teressante småbaner. 

Ude i kvarteret "cbermalm " på Valhal-
lavagen, skjuler sig bag noget, man først 
antager er en moderne beboelsesejendom, 
stationen S1ockholm 6stra, hvorfra et vidt-
strakt jernbanenet forgrener 3ig ud over 
hele Roslagen. Banens navn er Stockholm 
- Ro1laiens Jarnvager, den er smalsporet 
( 0,89L m), men meget moderne ; det rul-
lende materiel er i topklasse, og hastighe-
den er den største på en smalsporet jern-
hane i Europa, nemlig 75 km/t. Cirka en 
trediedel af SRJ's samlede linielængde på 
228 km er elektrificeret, men ikke mindre 
end 80 pct . a f den samlede trafik udføres 
på de elektrif icerede strækninger. 

SR]'s historie er et lille eventyr, og v 1 
vil , som ved alle sande eventyr, begynde 
ved begyndelsen. Det var et meget beske-
dent jernbaneforetagende, der begynd te 

trafikken mellem Stockholm og Rimbo 
den 19. december 1885 . Der lå ikke nogen 
store transportproblemer og ventede på en 
løsning ved den ny banes fremkomst. Ros-
lagen var, sandt at sige, ikke ligefrem 
overbefolket pll den tid; der fandtes ingen 
industrier af nogen art langs banen, så 
dennes opgave blev til at begynde med 
kun, at opfylde landbefolkningens ønske-
om en lettere adgang til hovedstaden, samt 
at optage den trafil,, som fra Rimbo sta-
tion kunne tilføres den, fra den i årene 
1874-84 anlagte jernbane Vppsala-
Norrtdlje . Ved åbningen rådede banen kun 
over fire små lokomotiver : Stockholmr 
Rimbo, Ro1lagen og Lindholmen (fig. 1), 
10 stk. toakslede personvogne, 14 lukkede-
og 60 llbne godsvogne. 

I de første år løb der dagligt kun to-
tog i hver retning, og rejsetiden mellem 
Stockholm og Rimbo var med det hurtig-
ste tog 2 timer og 57 minut-ter ; største ha-
stighed var 25 km/t., et tempo, der jo 
ikke kunne gribe revolutionerende ind i 
den datidige befolknings rejsevaner. 

De ini ti ativrige mænd, der med så stor 
BILLEDER PRA ROSL.lGSIIANAN : • 
Ft,.1 (•••rat) - "Kla.rt tla utt• p& Stockholm Oatra. . 

(Foto : SRJ) 
Pi1.2 (neder• L) - h af SRJ' • faret• el-•otorT01ne. Benyttet pl Djuraholml i nierne fra 189~ Ul 1917 . 

P.S. Studer hTrigt kortet pl det indlacte leeblad. 



Side 228 MB-nyt November 19 55 

energi var gået ind for deres bane, måtte 
vente i ti år, før resultaterne af deres an-
strengelser begyndte at vise sig. I begyn-
delsen af halvfemserne påbegyndtes villa-
bebyggelse i Dj,mholm ved Stockholm, og 
i den anledning anlagdes sidelinien fra 
Osby til Framnåsviken. Forudsætningen 
for dennes koncession var, at linien skulle 
dr ives elektrisk, og banen måtte derfor gå 
i gang med noget, der ikke var mindre end 
et særdeles voveligt eksperiment, idet det 
må erindres, at der på dette tidspunkt ikke 
fandtes nogen skandinavisk elektrisk indu-
stri, -såvel som vandkraften endnu var 
uudnyttet. SRJ måtte derfor bestille ud-
styr og rullende materiel (fig. 2) i u,1-
landet, samt bygge egen kraftstation. Eks-
perimentet gik godt, og banen blev pioner 
for elektrisk jernbane- og sporvejsdrift, ik-
ke blot i Sverige, men i hele Skandinavien. 
Strækningen Engelsbreksplan-Stockholm 
-6-D jNrsholm åbnedes for elektrisk drift 
i 1895. 

Perioden 1904-10 hører til en af ba-
nens betydeligste, idet der i disse år byg-
gedes dobbeltspor, nyt værksted i Morby, 
og hastigheden kunne på strækningen 
Stockholm-R.imbc efter ltt sporet var 
udski ftet, sættes op til 55 km/t. (I dag 
køres der med 75 km/t. på denne stræk-
ning ; på de øvrige - overvejende med 60 
km/t) . Alerede i 1895 var man begyndt 
at diskutere dobbeltspor ved SRJ, men de 
konoessionsgivende \mynaigheder fandt i 
deres uransagelige visdom ud af, at kon-
cession kun kunne gives, såfremt det nv 
spor blev bygget med normal sporvidde. 
Baneselskabet var imidlertid underfundi-
gere, idet det derefter ansøgte om, at for-
længe krydsningssporene på stationerne. 
Tilladelse blev givet, og "forlængelserne" 
blev gjort så grundigt, at dobbeltsporet 
mellem 6 .rtra stationen og Osby pi f~ lr, 
var en realitet. Senere er der foret get 

yderligere fo rl ængel ser, nemlig til Dande-
ryd ( 1815 ) og Ro.rlags Nå.rby ( 19:H) . 

Stamselskabet Stockholm-Rimbo Jårn-
1·ax.raktiebolng udvidede stadigt sit linie-
net, idet det, erkendende sine forpligtelser 
overfor sine tilførselslinier, tyngede sin 
økonom i med aktietegning og driftsfælles-
skab med Rimbo-Srmd.r Jårnvåg (Hallst(I· 
vik) i 1898, Sodra Roslags Kmtbane 
(Osterskiir) i 1902, samt endelig i 192 1: 
Faringe-Gimo Jårm•åg. Strækningen U pp-
sala-Norrtålje var allerede i 1905, ved 
det oprindelige selskabs konkurs, helt in-
korpereret i SRJ. I 1926 overtog SRJ ak-
tiemajoriteten i Dannemora-Hiir/?, Jårn-
vag, hvorefter samtlige smalsporede jern-
baner i Uppland var under en samlet le-
delse. 

I slutningen af tyverne og i begyndel-
sen af trediverne begyndte SRJ, ligesom 
en række andre jernbaner i hele Skandi-
navien, at mærke den stadig stigende kon-
kurrence fra biltrafikken. Dette i forbin-
delse med de for privatbaner aldrig ude-
blivende økonomiske problemer, samt en 
vis stagnation i trafikken gjorde, at man 
i SRJ viste en vis tilbageholdenhed med 
nyinvesteringer. Der anskaffedes i perio-
den fra 1921 , hvor banen modtog fem 
kraftige togmaskiner (SRJ nr. 27-29 o.g 
DHJ nr. 11-12), til 1935 ingen ny træk-
kraft eller personvogne. I midten af tre-
diverne tiltog byggeriet langs banens 
damplokallinier pludseligt og voldsomt, og 
banens bestyrelse stod derfor med et slag 
overfor spørgsmålet om anskaffelse af nyt 
materiel, på grund af det dermed voksen-
de transportbehov. Ville dampdrifren sta-
dig være den bedste driftform for lokal-
trafikken, eller skulle man vove skridtet 
og overgå til elektrisk drift? 

Man besluttede sig til det sidste - og 
om dette og lidt om banens rullende ma-
teriel - følger i næste nummer. 
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Forbund af Europæiske Modeljern-
banesammenslutninger ( MOR OP) 

Artikel 1. Indledning. 
I ønsket om at gøre forbindelsen mel-

lem de national e sammenslutninger af 
modeljernbaneklubber i Europa snævrere 
og at normalisere modeljernbanevæsenet 
samt at fremme og udbrede dets tanker 
enes nedenstående nationale modeljern-
banesammenslutninger om følgende: 

Artikel 2. Navn og hjemsted. 
§ I. Foreningen navn er >Forbund Af 

Europæiske Modeljernbanesammens lut-
,ninger« (MOROP). 

§ 2. Forbundet er en ikke-indregistre-
ret forening i den almindelige borgerlige 
rets betydning. 

§ 3. Forbundet har sæde Bern 
(Schweiz). 

§ 4. Forbundet ledes til enhver tid af 
den nationale sammenslutning, som præ-
sidenten repræsenterer. 

Artikel 3. Formål. 
§ 1. Forbundets formål er at fremme 

og udbrede modeljernbanetanken i Eu-
ropa samt at skabe og opretholde intime 
venskabsforbindelser mellem alle model-
byggere. I denne hensigt påtager det sig at 
forhandle med de interesserede myndig-
heder at le tte udøvelsen af modeljernba-
nehobbyen, at tilvejebringe overensstem-
melse i normerne og at arbejde for NEM-
normernes indfi~ relse, men uden derved 
at fratage den enkelte modeljernbanebyg-
ger muligheden for at udøve modeljern-
banehobbyen efter sin egen tekniske og 
kunstneriske smag og kunnen. 

§ 2. Forbundet afholder sig fra enhver-
politisk og religiøs stillingtagen. 

§ 3. Forbundet har absolut intet kom--
merciell formål. 

Artikel 4. Medlemss!.-ttb. 
§ 1. Berettigede til medlemsskah er: 

a) Nationale samnwnslutninger af mo-
c!eljernbanekl<Ubber. Er de1· flere sam-
men slutninger i eel og samme land, 
kan de alle optages. 

b ) Enkelte modeljernhun ekluhher i t't 
europæisk land, nl1r der i delle land 
ikke består nogen samnH' nslutninl( af 

klubber, eller når sa mmenslutningen 
ikke e r til s luttet MOROP. 

c) Enkeltpersoner, nå r der i d eres land 
hverken beslår en sammenslutning ar 
modeljernbaneklubber eller nogen en-
kelt modelj ern baneklub, eller hvor så-
danne findes men ikke er tilslutkt 
MOROP. 

d) Modeljernbaneklubber på internatio-
nal basis. d. v. s. uden særlig tilknyt-
ning til noget bestemt land. 

. g 2. Ansøgning om optagelse skal til-
stilles præsidenten skriftligt. Følgende 
skal vedlægges ansøgningen: 
a) Et eksemplar af de n ansøgende sam-

menslutnings eller den ansøgende klubs 
love. 

b) En oversigt over de til sammenslutnin-
gen hørende klubber samt over med-
lemstallet på ansøgningsdatoen. 

Enkeltpersoner fremsender ansøgning 
om optagelse skriftligt. 

§ 3. Præsidenten forelægger ansøgnin-
gen for bestyrelsen til stillingtagen og fo-
relægger ansøgningen med bestyrelsens 
indstilling til afgørelse på næste general -
forsamling. Til optagelse kræves 75 % 
majoritet (eventuelt ved skriftlig afstem-
ning). 

§ 4. Forbundet kan udnævne enkelt-
personer til æresmedlemmer på livstid, 
såfremt disse har arbejdet for modeljern-
banehobbyen og dennes udvikling. Ud-
nævnelsen anses for gyldig, når den er ved-
taget med simpelt flertal på generalfor-
samlingen, og når· medlemmet har erklæ-
ret sig indforstået. 

Artikel 5. Ophævelse af medlemsskab. 
l. Mcdlemsskabet ophører ,·ed opløs-

ningen af en national sammenslutning, 
henholdsvis en enkeltklub, . eller ved cl 
enkeltmedlcms dØd eller udmeldelse. 

§ 2. El medl cmsskab kan pr. anbefalet 
brev opsiges med en frist p: tre må -
neder til ophør ved årets udgang. 

§ 3. Forbundet kan udelukkt' en na-
tional samme,nslulnin!(, en enkelt klub el-
ler et enkeltmedlem (dog ikke et ;l'rcs-
mcdlem ), 11, 1· ,·cdkommcndc ha1· handkt 
mod forhundds inten·ssc r . Udelukkelsen 



fl,E~E BILLEDER FR.l ROSL.lGSB.ANBN : 
Ova rat - SRJ 1odsto1 pi Yej fra Ri• bo til Oppaah , fre•lart ar Hl krafti1 

-•kino (2-8-2). 
Nederst - Typhk SRJ peraonto1 pi ••j fra StocldNl• Ul Ri•o. 

November 1955 MB-nyt Side 231 

ska l vedtages a f genera lforsam lingen med 
75 % majoritet. 

Artikel 6 . l(onlingen l . 
§ 1. U nder d en nuværende valutasitua-

tion i Europa o pkræves intet kontingent. 
Administrationsomkostningerne beta les 
derfor indtil videre af den sa mme nslut -
ning, som præsidenten repræsenterer. 

§ 2. Når val u tas itu atio ne n tillader d e t. 
fastsætter generalforsamlingen hvert r 
med simpelt flerlal kontingenterne for de 
tilslutted e sammensl u tninger, enkelte 
klubber og en keltperso ner. 

§ 3. MOROP fremskaffer et e mbl em af 
metal eUcr e.ma.ille, so-m de tH s-1-uttede 
sammenslu tn in ge1· og klubber opfordres 
til at sæ lge til deres medlemmer. idet ind-
tægten ved salget godtgøres MOROP. 

A rtikel 7. Rådslagning . 
Forbundets beslutninger træffes af ge-

neralforsamlingen, som regel med simpelt 
fl ertal. 

Artikel 8. Organer. 
Forbundets organer er: 

a) Generalforsamlingen. 
b ) Bestyrelsen. 
c) Præsidenten. 

Artikel 9. Generalforsamling. 
§ 1. Generalforsamlingen træffer a.f-

gørelse i alle spørgsmål vedrørende for-
bundet. Den vælger præsidenten og be-
styrelsesmedlemmerne og nedsætter sær-
lige udvalg, n år dette er nødvendigt. 

Den t age r stilling til optagelse og ude-
lukkelse af medlemmer. 

Den gennemgår og godkender forman-
dens og kassererens beretning vedrøren-
de del forløbne å r . 

Den fastsæ tter kontingentet. 
Den træffer afgørelse vedrørende even-

tue lle ændringer i nærværende love og· 
forbundets opløsning. 

§ 2. Generalforsamlingen diriger es af 
forbundets præsident eller af et af hoved -
bestyrelsen udpeget b estyrel sesmedlem. 

§ 3. Ordinær generalforsamling afhol -
des minds t een gang om å ret. Den indkal-
des af præsidenten, som ska l bekendtgøre 
dagsordenen mindst 2 uger i forvejen . 

§ 4. De r afholdes eks traordinær gene-
ralforsamli ng, 

a ) Når præsidenten finder det n Ød\"en-
cligt. Om indkaldelsen gælder det i § 3 
nævnte. 

b) N, r bestyrelsen beslutte r del. Også i 
dette tilfælde s kal præs id e nten indkal-
de generalfor sam lingen saml opgive 
dagsordenen. 

c) Når tre nationale sa mmen slulninger i 
fællesskab har sendl anmodning til 
præside nlen med opgivelse af forhand-
lingsemne. Også i d elte ti lfæld e skal 
præsidente n indkalde genera lforsam-
lingen og opgive dagsorde nen. 

§ 5. Enhver til slutte l sammcnshitning. 
klub ell er e nkeltmedlem kan a nmode præ-
sidenten om, at et bes temt spørgsmå l kom-
m er p generalforsamlingens d agso rde n _ 

Præsidenten skal imødekomme a nm od-
nin gen, n r h an skøn ne r, at den e r sendt 
så tidligt, at han kan underrette enhver 
sa mmen slutning og de andre medlemmer 
så tidligt herom, at der er mulighed for 
forh å ndsdrØfte lse; »tidligt« betyder her 
tre uger før den beram m ed e generalfor-
samling. 

§ 6. J{lubber fra samme land har til-
sammen kun een stemme. Hvis der- i et 
land find es flere klubber, so m er tilsluttet 
MOHOP, deles landets stem m e lige ligt m e l-
lem klubberne. Enke llmed lem m er har kun 
rådgivend e s temme. 

§ 7. Enhrnr generalforsamling er be-
s lutn ingsdygtig - forudsat at den er lov-
ligt indkaldt og uden hensyn ti l antallet 
af fremmødte m ed lemmer - sa fremt an-
ta ll eL af repnesenterede nationale sam-
menslutninger m.v. ikke er mindre end 
tre. 

§ 8. P å genera lforsa mli ngen kan også 
spØrgsm, I uden for dagsordenen drøftes 
og afgø res. Dog betragles besl utninge r om 
s danne s pørgsmål ikke som e nde I igt gyl-
dige, s fremt et fl e rtal af ikke fremmødte. 
stemmeberettiged e nationale sam m enslut-
ninger eller e nkelte fore ninger inden 4 
nger efter præs ide nten s bekendfgørelse a f 
de trufne beslutninger har nedlagt ind-
sigel se derim od. _I tilfælde af protest skal 
præsidente n automali k sætte spørgsm å -
let p dagsordenen fo r næste generalfot·-
samling. 

§ 9. Om spø rgsmål af underordnet be-
tydning kan der s l emm es s krirtl igl. I sa 
fold skal præsi de nten formulere spørgs-
nui le nc således, at medlemmerne kun kan 
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svare med »j a« eller ~nej «, og h an fastsæ t-
t e r e n frist, inden for hvilken sva ren e ska l 
være ham i hæ nde. Præside.n ten optæll er 
de ind.k omn e s t em m er og kon state re r , om 
der er sim pelt fl erta l for »ja« eller »nej e. 
Derefter bekendtgør ha n resultatet. 

§ 1()1. E nhve r beslutning skal o ffent -
liggør es a f præsidenten, og sa mtlige m ed -
l emm er skal und errettes . I meddel e lse n 
a ngi ver præs idente n, hvornår ha n har ind-
leveret den til postbesørgelse. Denn e da t<> 
gælder som bekendtgørelsesda to fo r be-
slutn inge n . 

Artikel 10. Bestyrelse . 
§ 1. Bestyrelse n best r af tre til fem 

m ed lem mer, der skal være e nte n formænd 
for natio nal e sammensl utninger, foi,mænd 
fo r e nke lte direkte til s lutte nd e klubbe r, 
m ed lemmer af e n tilsluttet klub ell er sa m-
m enslutning, en keltm edl emme r e ller med-
lem m e r, der på and en m å d e har gjort s ig 
f<>rljcnt dertil. Den træder sammen, nå r 
pr«•s id nten indkalder den , ell e r nå r e t 
fl t• rt a l af de1is m ed lemmer skriftlig t ha 1-
a nm odct præsid e nte n derom. 

§ 2. Bestyrelse ns . medlemmer vælges 
fo r tre å r. 

3. Præsidenten e r automatisk med-
le m a f bestyrelsen, leder d ens m øder og 
har s te mmeret. I til fæ lde af s t emmelighed 

er ha ns stemme a fgørende. 
pe præs identen m ed at føre forbundets 

§ 4. Det er bestyr elsens opgave at hjæl-
forretninger . Bestyrel sesmedl emmerne har 
r et til at bede om oplys ning om e n hvil-
ke n som hel s t sag. 

Bestyre lsen har ret til at give præsi-
dl'ntc n dire ktiver i form af trufne besl ut-
ninge r . Dog har præsidenten ret tiJ, hvis 
han ikke ka n tiltræde en sådan beslut-
ning, a t fremfø re d en på generalforsamlin-
gen (eventue lt skriftligt - jfr. artikel 9, 
§ 9 ). 

Artikel 11. Præsiden t. 
§ I. Præsidenten vælges af generalfor-

sa mlingen for tre år. Han skal være med-
lem af en national sammenslutning. 

§ 2. Præsidenten repræsenterer forbun-
d et de jure et de facto. 

§ 3. Præsidenten e r ansvarlig over for 
forbundet for led elsen af sine sager på 
samme måde som en forretningsfører 
h e nhold til d e n borgerlige ret. 

§ 4 . . Præsidenthvervet er ulønnet. Dog 
skal alle udl æg refunderes, hvad enten de 
er dokumenteret ell er ej. 

§ 5. Præsidenten bringer generalfor-
samlinge ns og b estyrelsens beslutninger 
til udførel se. Ha n h a r ret til ( sml. art 10) 
at appellere besty r elsesbeslutninger tit 
generalforsamlingen. 

§ 6. Præsidenten aflægger beretni ng 
een gang om året på den ordi nære gene-
ra lfo r samling, og h a n holder til stadig-
h ed bestyrelsen underrettet om vigtige be-
givenheder. 

§ 7. Præsidenten kan inden udløbet af 
den treårige valgperiode afsættes ved ge-
neralforsamlingsbeslutning m ed 75 % m a-
jo,itet. 

§ 8. I tilfælde af præs identens forfald 
erstattes qan af den førs te ell er anden 
stedfortræder, der e r va lgt bl a ndt bes ty-
r elsesmedlemmerne på gen era lforsamlin-
gen samtidig med p ræsidenten. 

§ 9. Så læ nge forbundet ikke lægger 
beslag på præsidentens arbejdskraft, va-
retager han ledelsen af den n a ti ona le sam-
m ensJ.utning, som han re præsente rer. 

§ 10. Hvis forbund e ts forretningsfør e l-
se gør d-et nødvendigt at udnæv ne e n kas-
ser e r, fremsætter præsidenten ove r fo r 
bestyre lsen e t fors lag til ka ndida t. God-
ke nder bestyrelsen forslaget, kan præs i-
denten i overenss temme lse h erm ed ud -
nævne kassereren. 

Kassereren er præ~id e nten s medarbej-
de r . Præsidenten og ka ssereren e r i fæl-
lesskab ansvarlige for kasse1·eren s for-
va ltning. 

Artikel 12. l.01Jændringer og f orbundets 
opløsning. 

Lovændringer og forbundets opløsning 
kan kun beslutt es a f generalforsamlingen 
ved 75 % m a j oritet af alle r epræsenterede 
s temmer. 
Artikel 13. Regnskabsår. 

Foreningså ret er kalenderåret. 
Det første foreningsår varer fra idag til 

31. december 1955. Næi;værende love h a 1· 
gyldighed fra idag de n 11. september 19:.-L 

Original e n underskreve t af Fiichse l 
(Tyskland ) , Ployer (Østrig ) , de Cuyper 
(Belgien ), Steffensen (Darrmark), Four-
nereau (Frankrig), Briano (Italien) og 
Werder (Schweiz). 

Besøger De Malmø? 
Så kig hen Lil os! 
Vi har all til 
!larklin 
ft i V a r O S S i og 
Fleischmann 
samt forskellige 
amerikanske 
bygg·esæt. 

Tag med linie 3 fra centrum! 

MODll~CRAfI 
SKOLGATAN 5, MALMØ 

Tlf. 20654 

Alt til Deres hobby på eet sted! 

R O K A L - spor TT (12 mm.) 
- den ideele minialurbane for enhver 
m ed ri11ge plads Lil rådighed. Righoldig 
sorlimenl med all tilbehør såsom lufl-
ledninger, signaler og huse. 

TRO L LE Y BUS SE R i Ho 
- liver op på ethvert anlæg og finder 
også plads selv på en mindre bane, 
og en 

SVÆVEBANE 
S I D S 'I' E : gør Deres bane ekstra morsom I 
De nye spors k I f ter er· nu I han de I en I 

Generalagent: 
BØRGE 11 AD SEN, Kongsvang, Aarhus. 

' 

Nyhed: 
Tyske Modelkarton 
{rems/il/el speciell passende til Slr. HO 

Udvalget omfatter ca. 60 forskellige 
Bygninger. 

CARL LARSEN 
Regnegade 2 København K. 

C. 3753 - By. 3518 

PREISER-FIGURER 
fås nu bl. a. i følgende forretninger: 
KØ BEN HAVN: Frilidsbulik -
Hobbykælderen - Illum - Magasin 
du Nord - Tborogreen - Valby 
Hobbyforretning. 
AARHUS: Berg Radio & Hobby. 
RANDERS: Flensborg Lager -
Legetøjshuset - Legetøjsmessen. 

Ge11eralage11lur 
for Danmark & Island : 1 

Skandinavisk Hobby Industri, Aarhus 



SARATOGA ENGINEERING ASSOCIATES. 
Specialister i modeljernbaner. 

Er interesseret i at virke som agenter i U.S.A. og Canada for 
britiske og europæiske fabrikanter af modeljernbaner og andre 
modelartikler - spor O 32 mm. foretrækkes. 

Bemærk I - Interesseret i køb af brugte eller nye Beyer-Garralt modeller 
- send oplysninger inclusive foto til : 

CHIEF ENGINEER, SARATOGA ENGINEERING ASSOIATES 
14 Phillips St. - RFD No. 2, Ballston Lake, N . Y. - U.S.A. 

FALLER 
De tre sm å hefter med det store indhold: 

FALLER: 
,,Automatik'' - kr. 0.60. 
FALLER: 
,, Viadukt= und Tunnelbau" - kr. 0.60. 
FALLER: 
,,Oelåndebau Jeicht gemacht" - kr. 2.50. 
Faller buse og øvrige artikler fore s på lager. 
Rokal sortiment i de gængse artikler haves. 
Katalog kr. 1.00, sporplrmhefter kr. 1.00 (+ porto). 
De nye kataloger fra Mårklin, Trix og Fleischmann, pr. stk. kr. 1.50 ( + porto). 

Speciale: Litteratur om modeljernbaner. 

IINT PAlSDORf 
Holmens Kanal 32 
BYen 5703 

Aben: Kl. 10-17 
fredag 10-20 

København K. 
Postkonto 537 61 

KLUBMEDDELELSEB. 
Modeljernbaneklubben »HO « 
ordkærvej 1 - Hvidovre, Valby. 

1 a 2 medlemmer kan optages. 
RY S9 42 v eller 30 Ob 31 

Jydsk Model-Jernbane Klub, Aarhus. 
Formand: Lokofb. H. F. Jensen, Mar-

strandsgade 23, Aarhus. 
æstform.: Anlægsgartner M. W. Niel-
sen, St. Blichersvej 67 a, Aabyhøj. 

Kasserer: Chauffør R. Mikkelsen, Her-
redsvej 24, Hasle. 

Anlæg i spor 0 på Aarhus H. 
Nye aktive og passive medlemmer optages 

RUBRIKANNONOER 
pris pr. ord: 15 øre (minimum 2 kr.). Annoncen ml 
være Indleveret senest d . 10. I mlneden forud, for 
at kunne komme med I næste nr. 

Mindre Anlæg besl ående af Trans-
formator, CM 800 Lok, 5-6 vogne, en 
del Skinner og Stationsbygning, kun 
lidt brugt, sælges l>illigt. Smed Thv. 
Jensen, Birkevej, Hornum St., Nord-
jylland. 

Omformer, 220 v Jævnstrøm til 220 v 
Vekselstrøm, købes til Modelbaneanlæg, 
Bankbestyrer Fr. Larsen, Glamsberg. 

Miirklln dobbeltloko DL 800 spor HO 
sælges ubrugt kr. 175,- . Nærmere oplys-
ninger ved skriftlig henvendelse. Trafik-
elev F. Jensen, Forlev. 

Nyt Kodak, Retina 1 A, Xenar f: 3,5/50 
mm. Synchro Compur med original 
Lædertaske ønskes byttet med Model-
banemateriel. Chr. Hyllen, Ulfesvej 10, 
Aarhus. 

Sæ11.ehy_-1andsskabssortl ment 

en:gros: 

sætter prikken over i'et på 
enhver modelbane! 

Elmborg, Møllealle 16, Valby. 
Palsdorf, Holmens Kanal 32, K. 

Tidsskrift for Jernbaner I alle s porvidder 

REDAKTION: Kongevejen 128, Virum. Udgiver og ansvarshavende redaktør: B . Palsdorf. Medarbejdere: Ole Brandstrup Jensen og Verner 
~~;:~-yk kun tilladt med tydelig kildeangivelse. - Bladet udkommer med 12 numre om lret. -rsabonnement 18 kr. , udland 20 kr. Abonnement kan ogsl tegnes direkte fra Kongevejen 128, Virum. 

-0-
Bladet forhandles af blad- og jernbanekiosker, 

samt: 
KØBENHAVN: 

Boghallen, Politikens Hus, Rådhuspladsen, V. 
Bauch, Aboutevarden 40, N . 
Valby Hobbyforretning, Mølleall6 16, Valby. 
Hobby-Centralen, Møntergade 10, K . 
Hobby-Hjørnet, Fredensgade 11, N. 
Hobby-Kælderen, Nansensgade 74, K. 
Kiosken, Østerport Station, Ø. 
Model & Hobby, Løvstræde 2 , K . 
Bent Palsdorf, Holmens Kanal 32, K. 
Thorngreen '¼, Vimmelskaftet 46-48, K. 
Hovedbanegårdens Bladkiosk. 
F'rltldsbutlk, Nygårdsvej 21, Ø. 

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

NYKØBING F.: 
Østerbros Boghandel, Østerbro. 

ODENSE: 
Odense Hobbyforretning, Vestergade 89. 

SKIVE: 
>Hobby«, Tinggade 22. 

VEJLE: 
>Teddy«, Legetøj, Nørretorv. 

-<>-
ENGLAND : 

Robert Spark (>European Rallwaysc ) 
15 St. Stephen'• House , Westmlnster. 
London, S.W. 1. 

FINLAND: 
U-B Hagelln, Auro ragt. 11 B 24, Helsingfors. 

ITALIEN: 
>HO-Rivarosslc, Como. 

NORGE : 
Narvesens Kloskkompanl, Postbox 125, Oslo. 

SVERIGE: 
Model-Craft, Skotgatan 5, Malmø. 
Wettergren & Kerbers Bokhandel AB, 
Vllstra Hamngatan 22, Gllteborg C. 

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

-0-
INDLEVERINGSFRIST for alle annoncer og ma-nuskripter: Senest den 5. I mlneden. 

MED LEM AF. @'$-
FORENINGEN AF DANSKE 
UGEBLADE, FAGBLADEoo TIDSSKRIFTER 

P. E URSENS SOOlRYUERI • IOLr LIRSEH) KØBENHAVN K 
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