
Svend Pedersen 

- se bøgerne 
hos Deres 
boghandler 
eller 
modelbane-
forhandler 

pr. bd. kr. 4.25 

MODELBANEN 1-4 
I. På sporet 

* 
2. Strømmen 

sluttes 

* 
3. Rullende 

materiel 

* 
4. Landskab 

og bebyggelse 

Populært, men først og fremmest 

sagligt, videregiver Svend Pe-

dersen her de erfaringer, som 

han selv har høstet. - De fire 

bøger danner tilsammen en fuld-

kommen vejledning i, hvordan 

man bygger sit eget anlæg. For 

begyndere er de uundværlige, 

for viderekomne bringer de en 

mængde g·ode råd og vink. 

C. A. REITZELS FORLAG 
Ax el Sandal 



HOBBY CENTRALEN 
ALT TIL MODELJERNBANER 

modeljernbanPr har man nu a ll<' bPtin ge l-
ser for a t bygge f'l naturtro anlæg til ri-
melige priser f. eks.: 

s kinner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 0.90 
lokomotiver .. .... .... . . . ... . . fra - 45.00 
g·odsvogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
personvogne . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 
samt alle løsdele til skin ne- og vognbygn ing-. 

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

40 øre i frimærker 

Den store 
succes! 

(Pro11i11snrdrer ekspederes 0111r,åe11de) 

De viste Fleischmann-signaler e r 
mod eller af de mest mode rne sig na-
ler, so m nu anvendes på jern banerne. 

Og så e r de nøjag tige ti l mindst e detal lle. 

Genera lagen tur: 

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

I· 

clo.111.9, EI.-Mo,leljernbaner 
Før e nd e dans.1ce k11a li lelsm æ rke 

Bogie med ,,Sikker"=kobling. 
Denne bogie - fo rsyn el med en kobling, som også passer til 
Mii rklin , Rivarossi m . fl . - P.r elm absolut førende p å del dan-
ske marked og velegn et for selvbyggere. - Og sa er prisen k un 

kr. 3,50. 

Se d e n hos De r es forha n d l er! 

clo.Vt.{J, Skotterupgade 5 - København N. 
Telefon Taga 2440 y - Taga 3158 u 

H O 'Rw.aJLassi 
- det nye italienske modelbaneblad - med in-
teressante sporplaner, konstruktioner, tekniske 
serier - udgives af »'12.iu.aJi.o.ssi«, 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 
J)i s tr ib uti o n : 

Modelbane-~, Virum. 



ELEKTROMOTOR 

DEN MINDSTE! 

DEN KRAFTIGSTE! 

med viklet anker 
kr. 16 ,70 

a lmindelig 
kr. 14,40 

6-12 v. un iversalmotor 

ca. 8000 omdr. min . 

strø mforbrug : 210 m A 

vægt : ca. 20 gr . 

Bygge- og samlesæt m. tegning, 
som enhver fingernem model-
bygger kan samle og vikle. 
Se den hos Deres forhandler ! 

fRIIS 
KØBENHAVN - BRØNSHØJ 

LI"(J()-1\Tyheder 
IJ;11g De res Hane med LY CO ~lode lje1•nba11edele 

e t naturlig t og dl'iUs ildi:e rt Anh.-g. 
og De (an •• 

Af Nyheder kan nænnes: 
Ar msign ol med h e la utomat isk Sekti o ns r e læ . . ... .. . .. . ... . . . . . 
Dagslyssign a l me d h e lau toma tis k Sektio nsrelæ .... .. . .. .. .. .. . 
0ags lyssia n a l u den Relæ . . . ... .. . .......... .... . . . . ..... ... .. . 
Forsignai"med in rlbygge t Blink relæ, virke r i Forbin d el se 
m ed Hovedsigna le t .. ... .... .. .. . . .. . .......... .. ... .. . ... . . .. . 
Blink re læ 20 Yoll med indby gget Blinker i Box 

med 1 Blink e r .... . . 
m ed 2 Blink er . . . . . . 

Sek tionsr e læ som kan ti ls lulles løse Sig na ler ....... . . . ...... . 

LYCO 
LYCO 
LYCO 
LYCO 

Af andre Dele kan nævnes : 
Motoren .. ... . . ...... .. . . ... . . . . .. . ... . .... .. .... . . . .. . 
Per l'ektoms kifl eren .... .. ...... . ... .. .. .... . . .. .. ...... . 
Sporsk ille r elæ . .. . ........ . ........... . ... . . . . .. ... . .. . 
Pe r ron lam per.. ............... . enk e lt . . ... . 

do bbe lt 

Kr. 
Kr. 
J( r . 

l< r . 

J( r . 
Kr. 
Kr. 

Kr. 
Kr. 
Kr. 
Kr. 
Kr. 

17.00 
18.75 
8 50 

13 50 

3 .00 
5 .00 

12.00 

28 .00 
12 .00 
5 . !iO 
6 .00 
9.00 

De maw l i: a t P m1·er11e i alle J" YCO Dele e 1· le• ucls l,i(fcli~.- ! 

Firma LYCO 
Taga 358 y dllD 

Modelbane.~ 
Tidukrifl for jer11ba11er i alle sporvidder 

4. årgang Marts 1955 nr. 3 

DEN » VOKSENDE« MODELBANE 
Af red. Hmu / t1rgen Pedenen 

Da jeg fo r et årstid siden sk ulle begyn -
de at bygge min egen model bane i spor 
,.HO" eftc:r i. adsk illige år a t have beun-
lret andres anl æg og været misu ndelig, 

fo rdi de havde så sjældne gaver som at 
pusle med småting som huse i l/87 og spor 
fi let til a f messing m. v., meldte det første 
problem sig : Hvordan skal din første sta-
tion se ud. 

Meget hu r tigt meldte sig følgende krav, 
som jeg syntes, den skulle opfylde, for at 
jeg senere kunne have glæde af visse små 
omlægninger, der kunne sættes i r igtig "ba-
nesti l ", uden at jeg af den g rund skulle 
p ille hele arbejdet op: 

1. D er skulle være en endestation . D er 
sku lle gå en hovedbane (enkeltsporet ) og 
en sidebane ud fra den. 

2. Sideuanen sku lle ganske vist h ave en-
destationer her, men først fravige hoved-
sporet ved næste station, sådan som man 
ser det uhyre mange steder. 

3. Sidebanen sk ulle have depot ved si n 
egen end esta tion altså kun kom me hertil 
og vende t il bage. 

4. Sidebanen skal betjenes af skinnebus 
og - for godstogenes vedkommende - af 
tenderlokomotiver. Så undgås i første om-
gang en drejeskive. 

5. Stationen ska l senere kunne laves til 
en gennemgangsstation på str ækningen kun 
med endespor for p rivatbanen. 

A lle disse betingelser selvfølgelig for at 
gøre denne min fø rste station så enkelt som 
mulig dog uden senere at tage g lansen a f 
den, når jeg kunne bygge større og flotte-
re ting. Til den helnigtige endest ation med 
det store sporanlæg og remise m. v. sk ulle 
der mere er fa ring til , syntes jeg, og når 
sidebanen fi k endestation her med afvigel-
se fra statsbanen ved næste station, blev 
der m ulighed for større trafiki ntensitet på 
min fars te strækning. 

Jeg fa ndt hurtigt frem til følgende spor-
plan (se ski tsen ) som den helt ideelle. Der 
er to perroner t il betjening af p assagererne 
for hovedlinien, og endvidere virker per-
ron I som perron fo r privatbanen. 

Strækn ingen kommer fra højre med mest 
( Fortsættes side 5 7). 

VORT FORSIDEBILLEDE 

viser et lokomotiv (Reihe 50), som »sættes på h julene« i et af Deutsche Bun-
desbahns mange store reparationsværksteder. Disse værksteder beskæftiger ti l-
sammen ikke mindre end 53.000 menm:sker. 



.! 

S i t.le C,1., 

Den "6. DLUT J CBEN SPI i:. L ,VAHEN-F ~CII= 
ME'SE'' blev lig esom sine forgængere 
fuld at e n ma.•ngde overraskelser og for-
bedringer . Vi !{an denne gang kun brin -
ge nogle f · pluk af de mange ting, og 
vi starter øverst. på siden mL~c! ~ili.rk l ins 
nye skinnebustog , en virkelig 11yd e li g 
'ting , som me d anhænger Jc om mc r p en . 
100 kr . edenunder ses e t rnnger r y~-
signnl ogs frn !Ilirkliu . 1-'lei scbmnun 
laver i midl e rtid også et sådant, me n 
ikl;e sO10 se lvst~ndigt s ign al, n1en i 
fo r ~in~clse med ufkobl ingssk inn n, 

Til ve11s t r e fo r signalet er vis t den 
11ye 1no t orvogn fra VLEISCBA.ANN, pris 
135 k r . Uennc vogn leveres blde som 
elek t ri s k type ( den afbildede) og som 
diesel:aotor vogn. Der fås endvidere e n 
t i l den11e wotorvogo pa ss e nde pe r so n-
vogn . - Oe L e r se lvf o l gelig ikke de 
eneste nylleder f r a di sse firmaer , men 
vi skol bringe f lere næste gang . 

Nede r st p.l siden ses et pa r ar .VOLL-
MER ' s nyheder, nemlig en jernb ne- el-

~lurt. s 1955 

l e r vejb ro i na LursLeu og et. ketlclliu :s 
med dertil ba r ende fubrik sskorsten . l 
det he le tage t br a&; t e ,Vollmer :nu.uge 
morsomme inUusLriagregaLer frem i <-\ r 1 
og den ne tendens v.i r også rrem,J e hos 
an~ r e fabrik~nt.er. h ed e ll1u sc L koster 
c.i . 35 kr . , me den s skorst e11e11 k..1n er-
hv erves t o r l i dt. over 4 kr. Dro cn !<o-
s t er godt JO kr . 

Jo, det var jo kun en munds mag , me u 
n~~ t. c gang ko 1nmer der s01J sagt me r e. 

VI 011IKG1'H NU: 
En klu bmeddelelse! 

\lod el 1 e rnbaneklubben 11 LIO", ordh.:.crvc j 1 
u..i r u.fho ldt. geueral f ors ar.al ! ng deu 16 . 
feb ruar og Lil besty r e l sen v - l gtes: 
fo r c1ru1d: i.lur r y Lars en , aY 5942y 
næs t formand: .\lf Rås mussen, JO 06 31 
1,0.sser c r: lla.n ~ ll undstrup t.:h ri sLcnse11 
bestyre l sesmed l em: Brik BugGe 
s u p11leonL : J o rgen ~ pohr . 
Nye medlemme r optages - 111 0dco.fLen: 
onsd ag kl. io . 

-
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l<!::NDE H DE 
q1;1l, RAILWAY '"i 
MODELLER~ 
8d de dette og ma nge 

u nd r e udenl a ndske b l ade 
fi n n er De hos 

BF.NT PALSDORF 
Holmens hanal 
DYen 5703 

32 1{. 
giro 53761 

~Justrinyt 
De schweiziske firm aer "HAG "· og 

"BUCO", der hidtil kun har fremsti llet 
modelbaner i spor 0 , er nu også begyndt 
at interessere sig for spor HO og har frem-
stillet forskellige modeller af vogne. 

HAG har en model tro "Roter Pfeil .. -
SBB's berømte "skinnebus" - og en kol-
lektion på 10 forskellige godsvogne, åbne 
som lukkede. 

BUCO møder med dels et 2-akslet elek-
trisk lokomotiv ( legetøjstype) og en mo-
del af SBB's nyeste dobbelt-motorvogn, 
dels et sæt personvogne til internationale 
tog (Wagon-Lits sovevogn og spisevogn, 
rejsegodsvogn og almindelig 4-akslet per-
sonvogn ), 2-akslet personvogn og rejse-
godsvogn til lokaltog, samt 10 forskellige 
godsvogne. Yderligere møder BUCO med 
punktkontaktskinner til den bill ige pris a f 
1,- schw.fr. for en skinne på 19 1 mm læng-
de. Endvidere har BUCO en transformator, 
bygget med førerpladsen på "Roter Pfeil "' 
som forbillede. 

Begge firmaer oplyser, at dette kun er 
en begyndelse, og at der snart vil følge 
mere efter. AB. 

FRIIS ELEKTROMOTOR 

Det e:r dtj ligt al sc, hvor de da nske fa-
brika nter fremkom1rn:r med flere og fl ·1 <: 
ny heder, for eks. denne li lle mulor, dt:r 
kommer på markedet om kort tid . D et er 
en ting, mange har savnet længe. Den må -
ler l 7 X 2 l X 31 mm og kan altså være 
så godt som all e HO maskiner, ja selv 
skala T T kan den bruges. 

Mctoren fremkommer fø rst og fremmest 
som sa mlesæt ti l en. pr is af henholdsvis 
14,-10 kr. og 16,70 kr. Forskellen er, at an-
keret i det sidste t il fæld e er bevikl et fr a 
fabri ken. Selvfølgelig kræves der en vis 
fingernemhed ved saml ingen a f så fi n en 
lille ting. Jeg vil i hvert fa ld ikke råde 
nybegyndere til at springe lige ud i det . 
å, t il alt held kommer den også færdig• 
samlet, om end der går lid t længere tid . 
D en fremkommer i tre typer : type I til 
12 volt universal, type I[ til 12 volt ja::·: n-
strøm og type III til 3 volt. Den sidste er 
mest anvendelig til fl yvemaskiner o. lign., 
hve r trækkra ften spiller mi ndre rolle. Pri -
sen for alle færdigsam lede motorer kom-
mer p:1 ca. 25 kr. 

Jeg har haft en motor af type I til af-
prøvni ng og fundet den fo rholdsvis kra f-
tig. Dermed mener jeg, at den ikke vi l 
kunne bruges til de .rtor.r te HO maskiner, 
hvis de skal kunne tr ække noget af be-
tydning. Til mindre person- og ra ngerlok 
er den derimod fortrinlig, dog vil jeg råde 
D em til at bruge svinghjul ; th i ankeret er 
ikke mere end 9 mm tykt, så der bliver 
ikke noget særligt friløb. - Samlesættet 
består af anker, magnet, kommutator, 
skruer, isolationsstykker samt diverse skru-
er og bøjler til monteringen og det er til 
at samle type I. 
.Det skal tilføjes, at samtlige dele er me-
get fint udførte, hvad der vidner om, at 
det er fagfolk, der har ha ft med det at 
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gøre. Alt i alt .er FRIIS-motoren noget af 
det bedste, der er kommet frem herhjem -
me. Nu vil jeg blot håbe, at fabrikanten 
vil kunne klare den efterspørgsel, der uden 
tvivl vil komme. 

DATA : Type: 
serie 9-12 
parallel 6-9 volt 
universal 
forbrug ved 9 volt: ca. 21 0 mA 
omdrejn./min. ca . 8000 
vægt ca. 20 g 
største mål: 17 x 21 X 31 mm. 

2-SKINNEDRIFT 
9-12 V jævnstrøm 

Br. 

Som Rivarossi, Fleischm:inn og Rokal 
vinder mere og mere frem, vokser inter-
essen for 2-skinnedrift med jævnstrøm som 
strømkilde. D et skal imidlertid straks slås 
fast, at disse 2 ting ikke nødvendigvis hø-
rer sammen. 'Hornby dublo' betjener sig f. 
eks. af 3-skinne/jævnstrøm, og det funge-
rer overmåde godt. 

Motoren: Det er almindeligvis 2 typer 
motorer, der finder anvendelse i industri -
en. Een med beviklet magnet og een med 
permanent magnet. Den første er oftest 
universal, d. v. s. at den kan bruges til 
både jævnstrøm og vekselstrøm. En sådan 
motor kan imidlertid ikke skifte retning 
ved vending af polerne. Derfor indskydes 
2 ensrettere som vist på fig . 1. Formålet 
med dette er, at vi skal holde samme 
stromretning i magneten, selv om vi vender 
polerne. Jævnfør fig la og lb. Gør man 
ikke det, skifter anker og magnet strømret-
ning og dermed poler samtidig, hvad der 
ikke får ankeret til at skifte omløbsretning. 
Ensrettere er sådan indrettede, at de kun 
tillader strømmen at passere i een retning 
igennem dem. Derfor må vi bruge 2 stk. 

I tilfælde :if, at man bruger permanent-
magnetmotorer, og det er det almindelig-
ste, stiller sagen sig meget lettere. Den fa-
ste hesteskomagnet giver konstånt nord-
og sydpol, hvad der svarer til, at vi i en 
beviklet magnet holder strømmen i magne-
ten konstant. Ved polvending er der kun 
ankeret, strømmen kan vende i, hvorved 
dette skifter omløbsretning. Jævnfør fig. 
2a og 2b. 

Stromki/den: Den simpleste måde at 
skaffe sig jævnstrøm på i så små spændin-
ger, er ved hjælp at batterier el. akkumu-
latorer. I sådanne tilfælde forbindes efter 
fig. 3. Mere økonomisk og mere alminde-
ligt er det dog at bruge en transformer og 
en ensretter. Det forudsætter, at man ha r 
vek.re/strom som netspænding (jævnf. fig. 
4). Ved netspænding forstås den strøm De 
har i Deres belysningskontakter. Har man 
jævnstrom som netspænding må man skyde 
en vibrator eller omformer ind mellem 
transformator og lyskontakt. ( Fig. 5). En 
almindelig transformator til modeljernba-

ner er indrettet som vist på fig. 6. De 220 
V vekselstrøm løber ind i primærviklingen, 
hvor de fremkalder vekslende magnetisme i 

de jcrnplader, som kernen består af. Mag-
netismen fremkalder igen strømme i sekun-
dærviklingen. Denne består kun af H vik-
linger, så spændingen bliver mindre her 
end i sekundæren. Vi skal nu have lavet 
den svage vekselstrøm om til jævnstrøm. 
D ertil skal der anvendes en ensretter plus 
kondensator. De forhindes som vist på fig. 
7. Mellem bane og ensretter skal der så 
indskydes en rtgulator og en polvender. 
Det er vis i fig. 8. I denne figur er end-
videre vist en anden anbringelse af ensret-
teren el. rettere der er anvendt 4 stk. I 
fig . 9 ser man princippet i en selvbygget 
polvender. M an kan imidlertid også bruge 
en dobbeltpolet omskifter, der kan fås i 

( fortsættes side S 7). 

I 
I 
I 
I 
I 

+ 

-~1B~-

2B. 

I BATTE'R.t 
+-- - --+ 

4. 

5. ,--,- :----r 
------.!. I I I --------r I I 

'.2'10 V= 1YB! 2.'J.DX, ! TR. 11~ 
J~ST'RJIM: lv"~L. 1 

I I I 
~I I 1---1 L ___ l 

, 

J. 
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STATSBANERNES LITRA MY (III) 

Vi ser denne gang på de sidste to teg-
ninger (HO - HM - 3. li og III). 

Efter de indlagte snit A-E i pos. 4-6 
kan den omtalte form bygges op af træ-
plader. Frontens vinduer udskæres også ef-
ter disse tre skitser, idet den desværre ved 
en beklagelig fejl er tegnet forkert på den 
første tegning. 

Arrangementet af ventilatorerne i taget 
fremgår af pos. 10 øverst, de anbringes på 
en lille plade, som loddes indvendig på 
taget. 

Som motor har vi valgt "LONG"s og 
arrangementet af denne fremgår af pos. 11. 
Vi bringer senere en artikel om ændring af 
vekselstrømsmotorer til jævnstrømsdrift. 
Som kardanaksel anvendes et lille messing-
rør med en rille i hver en.de. Længden af-
passes til sidst, når både motor og bogie 
er på plads. 

Til motorbogien anvendes samme bogie-
sider som til den anden bogie. Det vil dog 
give bedre trækkraft, såfremt tie midterste 
aksler hæves en smule ( ¼-½ mm), så 
hele vægten kommer på de to drivaksler. 

Derimod udformes midterstykket efter 
pos .7-9, som er baseret på forskellige de-
tailler fra "LONG"s motorbogie. Som aks-
ler anvendes 2 mm fodstål. De to snekker 
og det midterste tandhjul monteres på ste-
det og loddes fast ved mærkerne "L". 

Som det fremgår af pos. 8, er hullerne, 
hvor bogiesiderne skrues på, gjort aflange 
med l mm udvidelse til hver. Herved er 
det muligt at tilpasse afstanden mellem 
snekker og snekkehjul under montagen. For 
det øverste tandhjuls vedkommende kan 
dette gøres ved, at man bøjer pladen, det 
sidder i, lidt op eller ned; men det er vig-
tigt at overholde målene nøje. Bundpladen 
i vognkassen får en udskæring, som pas-
ser til bogiens tandhjul og kardandrev. Pas 

på, at hullet ikke blivet så stort, at bogien 
kan dreje nok til de skarpe kurver. De 
dele, som anvendes fra "LONG"s motor-
bogie, er føl.i,:nde : 2 snekker, 2 snekke-
hjul, et tandhjul til snekkeaksel og et ny-
lontandhjul monteret med kardanleJ . Dis-
se dele har "LONG" indvilget i at levere 
særskilt i pcse. 

Som hjul anvendes "L YCO"s nye hjul. 
der fremstilles til MY. (Meddelelse om dis-
ses fremkomst vil komme her i bladet ). 

Farverne er følgende: taget gråt, vogn-
kassen personvognsrnd, stafferinger og på-
skrifter gule samt undervogn. pufferplan-
ker og bogier sorte. 

Næste gang vender vi tilbage til vogn-
parken og starter med en postvo_gn. 
HVORDAN BELÆSSES-? (IV) 

Som vi lovede sidste gang, går vi nu 
over til de våde varer, i øl- og vinfade. 
Det fremgår af tegningen, at der sættes 
støtteklodser under fadene (de små punk-
terede firkanter) . De metoder, der er vist 
i fig. 19-21, egner sig kun for model, 
hvis fadene er sat fast i vognene eller er 
anbragt på lose vognbunde. Såfremt man 
ønsker helt løse fade, må man holde sig 
til fig. 22 og 23. 

Fadene snittes til af en rundstok, derefter 
slås et lille søm midt i den ene ende, dette 
anbringes i boremaskinens patron, og der 
slibes efter med fint smergellærred. 

De to sidste figurer viser kabeltromler. 
Her gør man også klogt i at anbringe det 
hele på en løs indsats. 

Da der er. så rig lejlighed til at se så-
da nne kabeltromler i virkeligheden, bør 
man ikke lave modellerne, før man har 
overbevist sig om deres farve og øvrige ud-
seende. Husk bl. a. at nye tromler er "pak-
ket ind" med tværbrædder. 

Næste gang slutter vi denne serie med 
at læsse stenplader, træ- eller papirballer 
og lang-tommer ( r to vogne ). 

Marts 1955 

Fig-21 

. 
, ' 
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Boggiem,dfe. 

* f'os. 8 

Pos. 7 

,-----, / 
* 

Mål c:f 
Snil somo-
_j_f!_os. f. 

Hullerne bores eller mcJlene i E_os. 7, 
.,,--'---L---------'---1........ når f!_o.s. 8 er bukkel i form. 

-Q 

/ 
I/ 

/ 

Pos. fO 
Pos.9. 

Mdl f:f. 

Pos. ff. I 
I 

\ Denne flig_ s.kæres fil, så den hviler f?..å hund12laclen. 

Sl<ala Tegne! J0-1 -1955 Y. M _J "'b / 
HO-{f:87) BIiag li/ nr. J- 4. årgan - 1955 1·1'0U'e1J Olle-ny . Delailler fil lifra MY. HO-HM- 3 . .DI 



Normer for Europæiske Modeljernbaner NEM 
121 Skinneprofiler 

Oanslt. affattelse 

Forbilledet 

TT 
HO 
sti 
0 
( 

Skinnemål for forbilledet 
(tysk profil S 49) 

H 
f48 

2,0#(),{ 

2,.5+0,,( 

l.5"Q{ 
I 

J,.5+(),16 
5,0~qe 

CO 

It) 
~es 

" 

p 0 
(25 67(70) 

2,1°''':, 1,0+0,{ 

2,1~'~ t:J +0,1 

2 ( 1-QI 
I 

l,.J +0,{ 

~ 0 4-QIS t,0+(),15 

4,8"'0,~ ~4"'q.! 

Mål i mm 

L M 
5Q5 70 

Q6 1,0 

as 1,2 

0,8 (,2 

(,0 1,8 
1,5 2,.5 

Udsendt august 1954 

Modelskinneprofil 

Q A r .JJ 

27,5 14 14 

0,4 QJ Q2 

a5 O,* aJ 
0,5 o,~ a~ 
Q7 Q.5 Q.lf 
1,0 QB as 

1) For at formindske antallet af skinnetyper benyttes samme skinne 
ved sporene HO og S. 

2) For at formindske antallet af skinnebefæstelsesmidler er skin-
nefodens bredde den samme ved sporene TT og HO/S . 

3) Der benyttes samme afru.~dingsradius ved skinnehoved og hjul-
flange (jfr. NEM 312). 
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D en '1•ok.rende· ,n,,Je!h,111e 
( fortsat fra side 5 l). 

lige l,1b ind i spor l , altså det spor der 
und r all e omstændigheder anvendes som 
ank,,mstspor fo r tog på hovedbanen. End-
videre anvendes det så vidt som muligt 
som afgangsspor for disse tog. Spor to ka n 
Jog tages i anvendelse ved ska rp kryds-
ning, og det bruges endvidere som omløbs-
spor for træk.Kraften . 

Sp r O bliver privatbanens eget, hvor 
de små skin nebustog og forholdsvis korte 
godstug ba ankomme og afgå. Ved an-
komst af priva tbanens godstog vil man dog 
nok i vid udstrækning benytte spor l<> • 
Derimod er spor O fortræffeligt til opran-
gering af godstog. 

Spor 3a og 3b bliver st:i tion ·ns eneste 
ladespor i fø rste omgang, måske lidt småt 
for en ende5ta tion, m~n der er mulighed 
for senere at lægge et spor til mellem spor 
2 og spor 3a. 

Spor 3a bliver for vogne til varehus plus 
henstående vogne ti l afgang, færdigtlæsse-
de. Spor 3b bl iver spor til læsserampe, svi-
nefold og vogne, der læsses direkte fra bi-
ler og landmænds hestekøretøjer. 

Denne sporplacering giver lej lighed ti l 
ekstra omløb gennem spor 1-2 med de-
ponering af vogne i spor O på de sti lle 

VAl2.EHUS 

!3A 

tider af døgnet, omkrin l( 0 ,i ldag og om 
natten. Måske ikke særligL praktisk i vi r-
keligheden, men godt til e mindre anlæg, 
og trods alt ikke så langt fra vi kelighe-
den, som de fl este vil tro. 

Når anlægget til sin tid ska l fo rl ænges 
til v., fø res spor I videre i sin strækn ing, 
og man har den herl igste krydsnings- og 
overgangsstation ( ti l privatbanen). 

2-SKINNEDRIFT 
(Fortsat fr a side 52). 

handelen. Denne fo rbindes som vist i fig. 
10 . Endelig er der i fig . 11 vist hele sy-
stemet, som det er koblet sammen i de 
fleste industrielt fremsti llede transforma-
.orer med indbyggede ensrettere. Læg mær-
ke ti l, at der er anvendt vekselstrøm tit 
belysning, sporskifter o. lign., at at den 
kommer fra en særlig bevikling på sekun-
d ærsiden. Derved undg~ man, at ensret-
teren tager skade ved ko tslutninger i spor-
skifter o. lign. 

Det var en gennemgang af motor og 
strømkilde. Jeg vil i en senere artikel gøre 
nærmere rede for de fo rhold, der gør sig 
gældende for hjulenes og sporenes ved-
kommende. 

Br,mdslmp. 

3 B 

DA 
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C itterøtur~t 
1 u har De bygget et anla:g og sa t 

strnm p,,. - så mangler De blot loko-
mot iver og vogne. 

Hvad enten De bygger dem selv eller 
kober dem færdige, vil De have forn øjelse 
af Sv. Petersens tredie modeijernbanebog 
"Rullende Materiet ··. H ar De ikke følt 
glæden ved at gen kende et stykke musik? 
På samme måde iøles det at se et lokomo-
tiv eller en vogn, ,, man kender··. Bogen 
lærer Dem ikke blot at bygge 'rullende 
materiel'. - Den for tæller samtidig det-
tes historie og ejendommeligheder. Næste 
gang, De står på en station, er det ikke 
·et lokomotiv', som kører forbi på vej mod 
Helsing0r·, det er 'en S-maskine·. For selv-
byggere er der meget at lære. 

Der er en kort beskrivelse af fremgangs-
måden ved bygning af lokomotiver og mo--
torvogne. Hvis De er fingernem, er det 
tilstrækkeligt . 

Mere detaillerede hyggevejledninger er 
der til en godsvogn og en bogievogn. 

for hver afdeling er angi vet, hvilke dele 
man kan købe færdige. 

Koblingerne har fået en - velfortjent 
- særlig omtale. 

De to sidste kapitler hedder "Lys i vog-
nene·· og "Køreplanen··. 

Begynd i morgen at bygge en vogn -
det er meget lettere, end De tror - og 
,, Rullend e Materiel ·' vil være en god hjælp. 

peter f 011rnai.r. 

LINIE »UD I DET BLÅ« 

indviet Rom 

Rom er blevet en stor forbløffende at-
traktion r igere. En undergrundsbane i mar-
mor og neon, som er kommet til verden 
under antagelig fo rholdsvis lige så store 
bekostninger og anstrengelser som Colos-
seum for snart 2000 :h siden, er blevet 
indviet. 16 år har det taget at bygge den, 
og den har kostet 140 millioner kroner! 

Det var Mussolini, der startede arbejdet 
i 1939. Han agtede at rejse et "Ny-Rom " 
af marmor og grønne træer syd for den 
gamle by, og samtidig planlagde han en 
verdensudstilling her i 1942. 

Krigen hindrede udstillingen. Byen vok-
sede nordpå i stedet, men banebyggeriet 
fortsatte så småt, og nu har præsident Ei -
naudi foretaget den første I I-minutters tur 
med den. Det er sikkert den mærkeligste 
togindvielse, som nogensinde har fundet 
sted. Køreturen ender nemlig mellem lut-
ter ubeboede udstillingshuse. Andre tog, der 
samtidig er sat i regelmæssig drift på ba-
nen, ender på en øde mark, hvor kun får 
og geder med undren iagttager det fine tra-
fikmiddel. 

Og nu spekulerer de romerske kommu-
nalmyndigheder på, hvordan de skal få 
folk flyttet ud til banens endestation og 
derved sbhe et behov for den 

( Pol.) 

ET AMBULANT ANLÆG 
med international t rz f ik 

Det i 195 1 påbegyndte og i "Modelbane-
nyt" 2. årg. hft. 3 og 5 omtalte anl æg er 
nu udbygget og isa::r baseret på køreplan -

kørsel. 
Anlægget er, sum for nævnt, på 2,0 X 

3,25 m~ og p:i gr und af pladsmangel am-

---....... 

' ' --·:-,.._-\ 
~r-Nt:R.~ t.. cV~ ~ 

.S[ ( 

(.~RP 2 . 
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bulant. De punkterede li nier viser an læg-
gets llpdeling i 3 pladser, som er beregnet 
til at tages fra hinanden, n:ir anl:cgget ikke 
benyttes. Kun tungere bjergdele er ambu-
lante, det øvrige "terrain '" er ai plastisk 
masse og anbragt på pladerne. Ophygnin-
gen tager ca. 2 ½ time, idet alle tilslutn in-
ger til lys- og magnetaFtikler er opdelt i 3 
sektioner og fastmonteret på pladernes un-
derside. Den store yderkreds samt bane-
gårdene I, 2 og 3 er forsynet med over-
ledning. 

Mens det tidligere omtalte anlæg stort 
set lå i eet plan, går det nuværende flere 
steder ud af niveauet, således at direkte 
krydsninger undgås. Det kan nævnes, at f. 
eks. station 4 ligger 6 cm, og station 7 ca. 
13 cm over niveau. 

tørste delen af .rkinnematerialet er 
Marklin, deriblandt alle sporskifter og 
magnetart ikler. Kun et fåtal af Bodan-
skinner bruges endnu som rangerspor af 
2. kategori. Der anvendes en Marklin 
280A og en HSV transform ator, en tredie 
trans formator er udelukkende forbeholdt 
bel ysn ing af huse, perroner m. m. Skinne 
materiellet omfatter nu 48 buede, 80 lige 
Markl inskinner, 28 Marklinspc r, I kryds-
nings sporskifte samt 15 Boda n skinner. 

Signalsystemet er endnu ikke helt udbyg-
get. Foreløbig findeh der 3 forsignaler, 6 
hovedsignaler og 12 dagslyssignaler, halv-
delen af sidstnævnte er monteret som 
blinklys. 

Baneg,1rde. For at kunne gennem fø , in-
ternational køreplankørsel har de forskelli -
ge stationer fået bestemt karakter. Station 
I svarer til en hovedbanegård af interna-
tionalt tilsnit, .rt. 2 til en alm. provinsba-
negård, st. 3 til en dansk stationsbybane-
gård og .rt. 4 til et trinbræt i de sydlige 
bjergegne, st. 5 har fået navnet "Liden-
lund ", hvilket siger alt, st. 6 "Talkirchen ·· 
(Schwarzwald-landsby med tilsvarende pa-

Marts 1955 

nnrama) og .rt. 7 svarer til en italiensk 
bjergby i Dolomiterne. Kørslen til st. 4 og 
7 bliver udelukkende gennemført med itah-
<:nskc Rivarossivogne. 
R1t!le11dc .materiel: 

damploks: :Marklin HR 800N, RM 800, 
TM 800, F 800 
el-Joks: Marklin SE 800, CE 800 
motorvogne: 1 DSB Long-vogn 

V Ol!,11materiel: 
5 .Marklin hurtigtogsvogne (serie 341-
44) 
6 .Marklin hurtigtogsvogne (serie 346) 
2 Long CD-vogne, der indgår i interna-
tional trafik 

Til persom10,:111trafik: 
3 Trix hurtigtogsvogne (serie 171/7 3) 
3 Marklinvogne (serie 327128) 
5 Marl<linvogne (serie 329/30) 
l Rivarossi rejsegodsvogn VDi 
1 Rivarossi personvogn VCiy 
Danske personvogne: disse er alle selv-
byggede og omfatter I CA, 2 CU, 2 CM, 
l CPE, 2 CC, l DJ samt en ombygget 
4-akslet Bodanvogn 
I svensk CF04 

Godsvogne: 
20 Marklinvogne 
15 selvbyggede modeltrafikvogne 
4 Bodanvogne, l Long Tømmervogn 
4 selvbyggede 4-aksl. godsvogne til 
fj erntrafik 
5 2-aksl. Rivarossi vogne. 
Med dette materiel som grundlag køres 

der efter en grafisk køreplan, der omfat-
ter korse! inden for de danske hovedruter, 
samt fjernkørsel gennem Tyskland (med 
d.:: nurlvendige skift fra damp- til el-drift) 
til ltalicn (Venezia og Roma ) og en tvær-
forbind els..: Ostende-Wien. 

Som det er ,ist på egningen er der pro-
jekteret en ny god banegård i tilslutning til 
station 2 . - - An! ægget er udført af An-
ders Wirtb & Fad..:r. 



Nyhed! 
SCENOFIX * - den idee lle plastiklim til landskabsbygning·, ved 
frem stilling· af træer og buske o. li gn . SCENOFIX størkner ikke 
med det samme, men tø rrer langsomt og farveløst op. SCENOFIX 
fo rtyndes med vand efter behov. - Pr. tube kr. 2, 0 0. 
• Sælges også en gros. 

Det nye PIKO-lokomotiv (2 skinne /jævnstrøm) 
mod el af Reihe 80 med 2 fron t lys - lige hj emkommet kr. 48,00. 

:\ Bf Kører p 1 Fleischmann-anlæg. 

llffll PAlSDORf 
Holmens Kanal 32 
København K. 

Telefon BYen 5703 
Postkonto 53761 

Obs.! Forretningen er lu kket hver tirsdag. 

MODELLER 

ODENSE 
~---TLF. 7007 ___ 

Tyrolerlws 
Va ndmølle - Rækkehus 

H.emise - Blokpost - Station 
Kiosk - Perron - Broer 

og mange andre som byqgesæt 
eller fæ rdig e modeller Lil /) eres 

modeljernban e. 
Fy ld igt katalog 

SO øre I frimærker 

Robert Mortensen - Glentevej 51 
ODENSE 

birk- og løvtræer 

til HO koster kun 

kr. 1,25 pr. stk. 

Obs.! 
Ved bestill inger af blade og hele 

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

Ekspeditionen af MB-nyt, 
Kongevejen 128, Virum . 

I 
I 

l 

De kan bestille de numre af 

Modelbane-nyt: 
som De mangler. 

1. årg. 1952 (1 -2-3-4) 
2. årg. 1953 (12 nr.) 
3. årg. 1954 (12 nr.) 
1 års abonnement (12 nr.) 

kr. 3,50 
kr. 12,00 
kr. 17,00 
kr . 16,00 

Sendes omgående pr. efterkrav 
eller ved forud indbetaling på 

poslkonlo 350 56. 

Modelbane-nyt: 
Kongevejen 128 

Virum 

RUBRIKANNONCER 
pris pr. ord: 16 øre (minimum 2 kr.). Annoncen ma. 
være indleveret senest d. 10. I ma.neden forud, for 
at kunne komme med i næste nr. 

lZ fotos a.f danske lokomotiver I postkortformat 
og forsynet med teknlske data pa, dansk, engelsk og 
fransk. Sendes portofrit mod forud indbetaling af 
kr. 2,60 til: B. Merkel Paisdorf, Kongevejen 128, 
Virum. 

lla1.• De noget De vil smige? 
Så benyt vore r11brikan11011cer 
De l er jo netop de mennesker, 
som De øni;ker al få i l:1le, der 
læser delle blad. 

MODELBANE-tips 
Ti l de model-jernbane-byggere, der 

selv bygger Joks og vogne, vil jeg anbe-
fale gam le grammofonplader som mate-
riale til lage, kedler o. I., da de, når de 
er opvarmede t il ca. 40°, er meget !elle 
:1 l arbejde med, nemme al forme og, 
når de er monteret, lel kan påmon teres 
diverse delaille r, der bare opvarmes og 
presses fast. S. Bastrup. 

Tidsskrift for jernbaner I alle sporvidder 

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

-0-
Eflertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse. 
- Bladet udkommer med 12 numre om a.ret. -
Årsabonnement 16 kr., udland 18 kr. Abonnement 
kan ogsa. tegnes direkte fra Kongevejen 128, Virum. 

-0-
Biadet forhandles af blad- og jernbanekiosker, 

samt: 
KØBENHAVN: 

Boghallen . Politikens Hus. R l'ldbuspl ncls e n , V. 
Valby Hobbyforretning, Møileall6 16, Valby. 
Hobby-Centralen, Møntergade 10, K. 
Hobby-Hjørnet, Fredensgade 11, N. 
Hobby-Kælderen, Nansensgade 74, K . 
Hobby-Shop, Vesterbrogade 175, V. 
Kiosken, Østerport Station, ø. 
Model & Hobby, Løvstræde 2, K. 
Bent Paisdorf, Holmens Kanal 32, K. 
Sporvejskiosken, Hans Knudsens Plads. 
Thorngreen ¾, Vimmelskaftet 46--48, K . 

ALBORG: 
Alborg Hobby Service, Vesterbro 43. 

ÆRHUS: 
rhus 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. 
-(}-

ITALIEN: 
>HO-Rivarossl«, Como. 

NORGE: 
Narvesens Kioskkornpant, Postbox 125, Oslo. 

SVERIGE: 
Wettergren & Kerbers Bak.handel AB, 
Vlistra Hamngatan 22, G!lteborg C. 

-(}-

ANNONCER: Vi hjælper Dem gerne med opsætnin-
gen af Deres annonce t MB-nyt og giver Dem tilbud 
uden forbindende (tlf. BY 6703, a lle hverdage undt. 
tirsdag). Rubrikannoncer betales ved besttJJin gen 
og koster 15 øre pr. ord (minimumstakst 2 kr.). 

-0-

INDLEVERINGSFRIST for alle annoncer og ma-
nuskripter: Senest den 6. t mø.neden. 

P E LARSENS BOOTRYKKERI - (OLE L6RSEN) XØBENHAVN IC 

MEDLEM Ar' 
FORENINGEN AF DANSKE 
UG EBLADE, FAGBLADEoo Ti DSSKRIFTER 
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