
Modelbanelitteratur 
til ferien -

Vi har et stort udvalg i litteratur om modelbaner 
. og de egentlige jernbaner. For eks. kan næu11Ps: 

Miniaturbahnen (tysk - 16 nr. pr. , r) . .... .. pr. stk .. . kr. 3 . 70 

Model! Eisenbahn Bau (tysk - 12 nr . pr. å r) . - 1 . 85 

Eisenbahn (østrigsk - 12 nr. pr. å r) . . . . . . . . . - - 3 . 25 
(også rigtige b:mer) 
HO-Rivarossi (italiensk • 6 nr. pr. fir) . . ... . . 

The Railway Modeller (eng-elsk - 12 nr. pr. år) -
Model Railway News (eng·els k · 12 nr. pr. å r) -

European Railways (eng-e lsk - 6 nr. pr. å r) . . -
(k un egentlige baner) 
Das Vorsig-nal (tysk - 6 nr. pr. , r) ... . . . . . . 
(kun egentlige haner) 
Meccano -Magazine (eng-e lsk - 12 nr. pr. år) . -
Modelbanen l - 4 (Sv. Pedersen) . . . . . .... . . 

Mod ellbahn Streckenpliine (90 planer) .. . . . . . 
Von Spielzeug· zur Modellbnhn (Wittwer) . . . 
Die Miirklin Bahn HO und ihr g-rosses Vorb ild 

lndsæl bP/o/,1'/ på /JOT' postkonto (husk 11n- lo) 

2 . 25 
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- l . 40 
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og det ønskede sendes omgående fra lager! 

IINT PAlSDORf 
Holmens Kanal 32 

BYen 5703 
Aben: Kl. 10 - 17 

fredag 10- 18 
København K. 

Postkonto 537 61 



HOBBY CENTRALEN 
BYG SELV DERES VOGNE 

i E.G.C. Byggesæt 
godsvogne litra Ps . . . kr. 1,50 
Qtt, P FR, Z A, IKs ..... kr. 2,00 
lvK .. ... ............ . kr. 2,50 

KØRER DE I SPOR HO 

person- og pakvogne CPE, CM, 
CR, A e, De, DJ, Co .• kr. 6,00 
C u (2-akslet) . . . . . . . . . kr. 6,50 

det rig·tige grundlag for at bygge et 
naturtro anlæg ti l rimelige priser. Vi 
har alt i skinner, gods- og personvogne, 
lokomotiver, samt alle løsdele til skinne-

og· vognbygning. 

:::::,.~.~.::.~ H C 
40 øre i frimærker 

Den store 
succes! 

MØNTERGADE 10. - København K. 
Byen 5714 x 

(Provinsnrdrer ekspederes omgående) 

Urværkslokomotiver er begyndelsen til mange 
modelbaneanlæg . Ovenstående lok med tender 
(nr. 1255) er en god maskine med både frem og 

bak - og prisen er rimelig! 

Generalagentur: 

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

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

trykt på italiensk. 

Pris pr. nr. kr. 2.25 - årsabonnement k r. 12.00 
Ældre numre (1954 / 1. - 2. - 3. 

pr. stk. kr. 1.75 
4. - 5.) 

D i stribution: 

Modelbane-,tqt, Virum. 

DEN MINDSTE! 
DEN KRAFTIGSTE I 

6-12 v. un lversalmotor 

ca . 8000 omdr. min. 

st rømforbrug: 210 m A 
vægt: ca. 20 gr. 

En gros : 
BENT PALSDORF 

ELE·KTROMOTOR 
med viklet anker 

kr. 17,50 
almlndellg 

kr. l•UO 
færdig motor 

kr. 26,00 

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

fl.llS 
Holmens Kanal 32, Købonhavn K. KØBENHAVN - BRØNSHØJ 



Personvogn nr.18 

S.Kr.B. lok nr.9 

S.Kr.B. lok 21 
"JUAIBO" på Kap-
peln station. 

Modelbane.~ 
Tidsskrift for jernbaner i alle sporvidder 

4. årgang Juli 1955 Nr. 7 

SLESVIGS AMTSBANER 

SLESVIG AMTBANER, eller som det 
nu hedder : ,, V erkehrsbetreibe des Kreises 
Schleswigu, er et amtskommunalt foreta-
gende beliggende i Slesvig amt. Selskabets 
form.li er drift af en amtsbane og et om-
nibusforetagende. 

Jernbanen omfatter idag strækningerne 
Schleswig Altstadt - S,,der Brarup - Kap-
peln, Schleswig A/tstadt Saimp ( Angeln) 
og Schleswig Hbf. - Ho//ing.rtedt/D orp-
stedt. 

Ledelsen har til huse p.1 Schleswig Alt-
stadt station, medens den tilhørende gods-
ekspedition er DB's. 

I Siider Bramp, hvor banen skærer for-
bundsbanestrækningen Flensburg- Ecken-
forde haves fællesstation med DB, medens 
banen har egen station i Kappeln et styk-
ke fra smalsporbaneg.1rden, hvor Ecken-
f orde Amtsbaner har endestation og tidli-
gere fællesstation med F/ensb11rg Amtsba-
ner, hvis sidste strækning nedlagdes 31/3-
53. 

I Satrup har S.Kr.B. egen station over-
for F.K.B.s tidligere Satrup sta.tion (linien 
Flensburg - Satrup Sorui' - Ru nd hof). 

Nuv. S.Kr.B.s forste delstrækning 
Schle.rll'i,~ Alt.rtndt - Siider Bramp toges 
11 /5 1883 i besiddelse af daværende 
Schle.r ll'ig - A11geler E.G. Denne bane var 
iøvrigt koncessioneret som "jernbane af un -
derordnet betydning··. Den .31. maj 1897 
fik Schleswig - Angeler E.G. ti ll adelse til 
at drive dtnne bane som "Kleinbahn ··. 
Godt et år senere, 26/7 I 898, overdrogc:s 
banen ti l byen Schleswig, som dermed kom 
til at fo restå driften. Den 31. nurts 190 1 
overtog Schleswig amt ba nen, og udvidede 
den i de folgend e .1r betydeligt. Således åb-
nedes 15/7 I 90 i st rækningen Srh!C'w ig 
A lt .rt11t!1 - S11lm/1 ( , lnt!e/11) med en læng-
de i drift på 28,99 km. Endnu samme :lr. 
nemlig 21 /12 190-1 ful gte åbningen :t f 
strækningen Siit!er Brttmp - K"pf't!1" 
som en fortsætt else af den forste stra:k-
ning Schleswig Altsta It - Suder Brarup. 
Den samlede l:engde af strækningen 
Schl eswig - Kappeln and rog nu 35,55 km . 

Den tredie S.Kr.B. horende str,t:kning fra 
SdJ/e.rll'ig til Friedrich.flnd t blev taget 
brug i / 12 1905 ( længde -1-l,l l km). 

VORT FORSIDEBILLEDE 

viser et SCHLESWIGER KREISBAHN's morsomme små lokomotiver (lok 
L 5) p:l Schleswig Altstadt station. ( Se artiklen ovenfor). 
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Under den anden verdenskrig blev del-
strækningen fra Wohlde til Friedrichstadt 
eft~r ordre af den dav.erende trafikminister 
nedlagt for at frigøre materiel til Østfron-
ten. Det var i 1943. Desuden måtte man i 
1941 sælge et afsnit af denne strækning fra 
Schles~ig til Kropp, til "Luftwaffe", som 
ville have dette banestykke til anvendelse 
for flyvepladsen ved Jaget. Det blev ifølge 
overenskomst tilladt S.Kr.B. at medbenyttc 
dette strækningsafsnit. Luftwaffe drev det-
te stykke som privat tilslutningsbane. r 
Schleswig amts -eje i«okv 1Li~ -ød• 
ste strækning nu kun delstrækningen 
Kropp-W ohlde. Det sidste strælcningsaf-
snit Hollingstedt/Dorpstedt - W ohlde 
blev på · grund af urentabilitet ned I gt i 
året 1951. Den samlede længde af s ræk-
ningen Schleswig Altstadt - Hollingstedtf 
Dorpstedt udgør idag 24,245 km, medens 
den ejede længde kun udgør 11,110 krn. 
Af betydning i denne sammenhæng er end-
videre, at forbindelsen fra Schleswig Alt-
stadt til Schleswig DB, den såkaldte 
"Schleibahn u, tilhører D B S.Kr.B. har 
overenskomstmæssig ret til at medbenytte 
denne strækning. 

Schleswiger Amtsbaner har idag en sam-
let driftslængde på 88,785 km. Den ejede 
længde udgør kun 75,650 km. 

Til afvikling af driften står følgende 
rullende materiel til rådighed: 

8 damplokos 
l dieselloko 
3 motorvogne 

14 personvogne 
6 pakvogne 
3 G-vogne 
4 X -vogne 
l kedelvogn 
3 hjælpevogne 2 motordraisiner 
3 hånddraisiner 8 troljer. 

Desuden ejer S.Kr.B. endnu 60 gods-
vogne, som indgår i OB's vognpark 

På strækningen Schleswig Altstadt -
Siider Brarup - Kappeln (Schlei) kører 
idag dagligt 6 togpar; på strækningen 

{fortsættes side 145). 

HVAD MED ET VAN·DTÅRN? 
På mit anlæg beskrevet i MB-nyt nr. 

12/1954 finder man ·dette tårn, der ikke 
hører til den type, man almindeligvis fin-
der herhjemme. T årnet er tydelig ameri-
kansk præget, men tro ikke, at det er det 
eneste sted, man har sådanne tårne. Man 
kan finde dem på mange europæiske side-
baner, og de er morsomme med deres træ-
beholdere og tøminerstilladser i kraftige 
farver. 

Tegningen er omtrent i skala 1: 120 
(TT), men man er så godt som frit stil• 
let, hvad målene angår.· 

Selve vandbeholderen er lavet af 3 mm 
lister limet på en aluminiumsbeholder, som 
tidligere havde indeholdt en 24 X 36 mm 
film. Listerne lader man gå ca. 2 mm ned 
under bunden og sliber dem plane på et 
stykke sandpapir. 

Taget er af pap. Man tegner en cirkel 
med et udsnit på et stykke pap. Derefter 
klippes skiven og udsnittet ud, og det hele 
trækkes samm_en til en kegle. Det er sik-
kert nemmest at holde det sammen med et 
stykke "cellotape" på undersiden. Vil man 
have detailler derpå, kan man lave et 
.,mandehul". Det gøres ved at ridse et styk-
ke pap eller træ, så det ligner en trælem 
og lime den på. 

Tømmerkonstruktionen er 2 mm lister i 
søjlerne og 1 mm i diagonalerne. 

Den sænkbare "tud" har jeg lavet fast 
og af loddelim, der er nemt at bukke i 
facon. 

Farverne er : Taget grønt - beholderen 
rød - ., tuden" ,,rusten" - sti ll adset mør-
kebrunt og fundamentet grå t. 

OB]. 
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HAR DE DYGGET EN GOD :,IOI1EL? 

Så send os et billede af den. Det kan 
være et lokomotiv, en vogn, et pakhus 
el ler ligemeget hvad. Det er altid in-
teressant at se, hvad der arb e jdes med 
rundt om i Landet, og jo flere, der ind-
sender billeder eller beskrive lser, jo 
mere alsidigt bliver MODELBANE-nyt for 
vore l æsere. 

Ja, vil De måske sige, men det, jeg 
har bygget, er ikke helt korrekt. Det 
gør ingenting. Det er ikke u de lukkende 
museumsmodeller, vi onsker at se. Selv-
folgelig er det altid morsomt at ae en 
flot model, men selv for eks. en min-
dre detailleret model kan have inter-
esse. De t ka n jo dreje sig om noget der 
i s ig selv er usædvanligt. Der fi ndes 
for eks. mange gamle privatbanevogne , 
som er ne mm e at l ave, og som blot ved 
deres særpræg virker opl ivende p å en 
modelbane; el l er måske en detai lle fra 
en station, en vandkran, en l æssera mpe 
e 11 er lignende. 

HVOR VEJ_OG_BANE_MØDES 

For enhver mod elbygger er si kkert al-
tid p å et e l le r andet tidspunkt opstå-
't et s pørgsmå l om, hvordan man bedst 
kunne lose det i overskrif te n nævnte 
problem. De fles te har si kk e rt allere-
de ret tidl igt i Deres b a ne s hi s torie 
f ået en bom ti l hånd- eller automatisk 
betjening. De bar anbragt den i anlæg-
get på et. 01/ls ke forholdsvis sted og så 
ikke b eskæftige t sig mere med det. Det 
er øjensynlig t ilfældet v ed mange mo-
delbane r , at baneovergang ene forer en 
kummerlig tilværelse. De er nemlig me-
get sj æld ent anbra!; t pli en naturlig m,\.. 
de. Oft e se r man en fin automatisk o-
vergang , som v e rl sin anbringelse ikke 
er blevet s ær l i g b etænkt. Der er godt 
nok en v ej pli den ene side, men denan-
den side for e r ud i den tomme luft. 

1Dette kan f o1· e ks. skyl,les, at sporet 
ligger t æt ved anlæggets kant ( d.v.s. 
i de fle ste tilfælde bordpladens kant) 
Det er d e r f or en vigtig ting at huske, 

,når man plan lægger sin modelbane, og-
så at udarbejde et vejnet, det være sig 
nok s å bes kede nt, E11 rigtig modelb&11e 
skal h e l st bygge s sådan op, at der er 
en natur lig s ummenhæng i det hele. - -
Vejene s kal fra stationen føre et sted 

hen - til e n anden station, by, eller 
landsby, et savværk eller en fabrik.Og 
da det areal, der almindeligvi s er til 
r i dighed, sjældent er for stort, må 
Vfjene ofte krydse banen flere gange 
p å en modelbane, end det under de sam-
me forhold ville v ære s ket i virkelig-
heden. Derfor er det af stor b etydning 
at dis s e krydsninger mellem vej og ba-
ne blive r afpasset efte r trafikinten-
siteten. 

Hvis det drejer sig om en større by, 
hvor der er megen tra fik, vil man så 
vidt mulig lave en krydsning ude af ni-
ve a u. Enten en vi adukt, hvor vejen går 
under b a nen eller en bro over jernba-
nen til vejtrafikken. Hvad der i det 
enkelte tilfælde er bedst, afgøres som 
regel af d e lo kale forhold. Dog skal 
det lige nævnes, at en bro over banen 
kan tj ene andre formål på en modelbane 
end blot at fore vejtrafikken over.For 
eks. vil man p å en sådan bro kunne an-
bringe nogle af stati onens ind- og ud-
kørselssignaler . Der spares herved den 
almindelige type signaler på mast,idet 
man let selv kan fremstille signaler 
til ophæng under broen. 

I mindre stationsbyer lader man vej 
og bane krydse i niveau og sikrer som 
regel ved hj ælp af bomme og blinklys -
eller kun ved blinklys . ne gaml e bom-
me med hængeværk p å bomplanken er man 
nu ved at gå v æk fra, ja, det s idst e 
nye er endda, at man kun anvender t o 
halvbomme, d.v.s. at bommene på hve r 
side af banen hver kun dækker den h ø j-
re halvdel af kørebanen. Ve d disse op-
stillinger er krydsningen altid tilli-
ge sikret ved blinklys. 

I de tilfælde, hvor der klin anvendes 
blinklys og ingen bomme, er b linklyse-
ne tit suppleret med klokker. Dette er 
dog også sommetider anvendt v e d bomme, 
(se ovenfor) hvor der for eks.ved bom-
spillet kan være anbragt en stor klok-
ke, soru ledvogter en kan slå p~,hvis en 
vejfarende under bommenes lulming ikke 
synes at være agtpåg ive nde nok. 

En tredi e eller fjerde form for sik-
ring af krydsnin~ mellem vej o g bane 
kan bestå i en simpel krydstavl e foru-
bevogtet jernbaneo,rerskæring" s om en-
hver vejfar P. nde kender. Denne t avlean-
bringes naturligvis kun på sparsomt b.,-
nyttede biveje, eller mark- og skovve,t 
e. Dis s e sidste kan ogs l i st e det v ære 

( fo rtsættes side 111) 
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DE INTERNATIONALE 

MODELJERNBANE-STANDARBS 

og MODELBANE-KONGRESSEN i WIEN 

MB-nyt 

Om godt en måned åbner i Wien model-

banebyggernes internationale kongres, 

der sikkert vil få folk fra alle dele 

af verden til at strømme til Wien, så-

vidt derea tid og pengepung tillader. 

Kongressen finder sted i dagene fra 

den 12. til 15. august, og man vil her 

fort sætte behandlingen a f bl.a. de in-

ternationale standa rds , som det tidli-

gere ha r væ re t omta lt her i MODELBANE-

nyt nr.6/55 . Alle, som måtte have in-

teres se deri, kan ved he nve ndel s e til 

MODELBANE-nyt, få oplys ning om eventu-

e l deltagelse i kongressen. !øvrig t er 

der adgang for enhver til at bese den 

i forbin de lse med kongres sen arrange -

rede udstilling af modeller af lokomo-

tiver, vogne og meget mere fra en hel 

del europæiske lande og enkelte model-

ler fr a Amerika. Endvidere bliver der 

Side 1:.17 

HVOR VEJ OG BANF: MØDES --

ka n man e ndnu e nkel te s teder 

i Danma rk træffe på led s om 

disse. Ledd ene lukkes af d e n 

i bane hytten posterede l e d-

vogter - eller ledvogte rske , 

som ml klar e at lukke alle 

fir e led helst nogenlunde p å 

een gang, når de t me lde s fra 

en af stationerne, at toget 
er på vej . 

ved Bække lund 
Viborg-He r n ing 

i det mindste eet stort modeljernbane-

anl æg p å u dstil lingen, som vil v ære af 

interesse for enhver modelbygger. 

Der er således nok af inte resse med 

hensyn til kongressen, således at man 

kan fole sig fristet til at rejse ned 

til Wien alene af den grund; men des-

uden er der jo mangt og meget, som nok 

er værd at opleve i den festlige by. 

Wien er et trafikcentrum i Europa og 

af international art. Det er alene en 

ting af interesse for modelbyggere, og 

hertil kommer byens skønne omgivelser , 

s elve by en s mange intere ssante bygnin-

ge r og kendt e s teder, udenfor byen e r 

det måske v ærd at nævne Prateren - et 

herligt skovterra in, som alle Danske -

i hvert fald af navn - kender. Selve 

byen er nem a t finde rundt i for frem-

mede, idet den er opbygge t næs ten cir-

ke lformet omkrins bykernen. 

Endelig er der trafikmidlerne, og de 

er bybane, 8porvejslinier og buslinier 

med n .rsten de samme tariffer som her. 
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~nptfra 
nær og fiærn 

bringe r os denne 
gang først t il I-
ta l ien, hvor vi 
på bo s s t ile nde f~ 
to, s om er t age t 
fra de t i t alien-
ske modelban eblæ 
nnO-Rivaroesi" , 
vi s er Dem et ud-
snit af en meget 
stor modelbane i 
Genua. Anlægget 
omfatter foruden 
s elve jernbanen, 
tillige et spor-

MB-nyt 

vejs- og trolleybusnet samt en rigtig 
sejlende f ærge, som kan medtage et tog 
og s ætte det i land igen. 

EN_MORSOM_NYifED_fra_~!!~~~~~! ******** 
er det her afbildede lille rangerloko-
motiv eller snarere dieseltraktor, som 
er udstyret med en sfærisl, lejret mo-
tor med gearlos tran sm i s sion til hju-
lene. Lo ket har to frontlygter, og den 
de t a illerede lakering er udført i gron 
ove rd e l og r ode hjul og træks t ænger. 
Pri s en i I t alien er 3 . 300 lire . 

DILLEDET PÅ NÆSTE SIDE 
af det mær keligt uds eend e kor et oj, s om 
a f v isse sagkyndi ge url nævn es til a t væ-

r e e t dar.tp lo lcomotiv s kyl der vi • UINI-
ÅTlffiDAHNEN" vor t ak for, og lige l ede s , 

Juli 1955 

hvad vi desværre glemte at oplyse, var 
enkelte af vore billeder i reportagen 
fra Ntirnberg-Messen fra saDlllle udmærke-
de blad. 

~len tilbage til lokomotivet, hvorom 
følgende skal oplyses. Det er et Reihe 
983 lokalbanelokomotiv (Gattung PfL :lf2 
på de tidligere Bayeri s ke Statsbaner). 
Det før s te i s in art blev bygge t 1905, 

RIVAROSSI's lille r a ngc rlok. 

I 
i 

\ 
l 
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men det afbilde de er fra 1911 og for-
s ynet med udvendige cylindre , idet det 
vi s te s i g , a t den før s te type med ind-
vend ige cylindr e ikk e va r pr akti s k. 

Dett e lil i e l ok kan på st r ælminger 1r-

den stigning kl are en togvægt på 50t, 
sactidig me d at det holder en maksi mal 
hastighed på 50 lon/t . Ved en s tigning 
på 5 o/o o kan clet hol de en fart på 30 
1on/t med en togvægt på 125 t . 

G Å U D I N A T U R E N I 
*i<·**************************** 
Juli måned er vel for de f ærreste en 

måned, hvor der bliver rort noget vi-
de re ved modelbanen, bort s et fra de af 
vore læsere, som har en udendørsbane -
og det er der vel ikke no ge t at sige 
til; men vi s kal her alligevel give et 
par eksempler på, hvordan for eks. fe-
rieopholdet på landet kan give Dem i-
d~er til De re s modelbane. 

De kocmer måske til et s te '..l , hvor De 

s yne s , a t l a ndskabet er s ærli g skønt -
eller De ser en smuk gamme l bondegård , 
s om De endda ka n "tage med", bvi s De 
for eks. bar et fo t ograf i appa r at el l er 
er begave t me d et t alent fo r at tegne . 
Eller De se r en t r ægruppe , s om De lrun-
ne t ænke Dem at ko pie r e pi de t anlæg , 
s om De byggede i s i n tid , uden at t æn-
ke på , a t OMG IVELSER må de r også være 
på en mode lbane - det er i kke gjor t nu 
i de s u pe r de t a ill er ede t ogs t i d me d a t 
noj es med no gl e f å mlls ke end i kke ska-
la t ro huse , s om s t llr og r llbe r til hin-
anden p5 en pla de , s om e r 1 ige sll j ævn 

som isen på Peblingesøen i København. 

Al t sll der er masser af id~er at ben-

te hjem ude fra naturen, bare man for-

står at ll på den rigtige milde. Det er 

ogs å en god ting at mærke sig propor-
tionerne i naturen. Det kan man let gi 
ben og glemme, når man arbejder pli sin 
bane. Som regel er man tilbøjelig til 
at gøre tingene for s tore på anlægget 
- og afstandene for små , 

BAUREIHE 983 

En lokotype, 
der endnu e r 
a t find e pli 
enke l te s i-

de bane s træk-
ninge r i Syd-

tys kl and. 
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NY FGmr FOR.\! FOR UNDERITOLDNING 

I RAPIDO-TOG I ITALIEN 

Nævnt e forn e mme tog ha r naturligvi s 

f ast hojt tn l er an lmg , Je r br uge~ til at 
unil e rr e t te det r e j ~e nde puh li kum, om 

stnndsni n~sst~t i oner, togforb in tlc l se -

e tc. 
He rud ov e r har F . S. nu i hovedlænene 

p&. de enkel t e s i ddepl a ds er Rap i do-

t oge ne i ndbygget ganske s ml høj t tal ere 
de r dog ikke tale r hoj ere, end at man 

må l æne hovedet mod det på gæl dende ho-
v edlæn f o r at hore no get, og hvi s man 

ikke øn s ker at lytte, ka n ma n b l ot be-
t j ene e n lille afbryde r ved sædet. 

Over di ss e små hojtta lere s endes de r 

et båndoptaget rro gr am be s t il ende af mu-

sik, s ang og oplæs ning, idet der i en 
s:nrl i g kup6i toget finde s en central 

geng iver . Pro graruwcrn e s ki fter hver 5 . 

dag, o g dn ita li e nerne e r n e g et musik-

og sangg l a de me nn es ke r , ka n det ikke 

forb a vse , at nys ka be l s en h" r f/iet en 
go,I motltnge ls e . 
(C.J.C. E.Dull. 2 . -fra "Vingehjulet•) 

lak! med læserne 
ha r f /iet os t il a t f r ems kaffe et bil-
l ede af Statsbanernes motorlokomotiv -

litra Alx . 
Vi ha r tidlige r e he r i bladet bragt 

t egninger og beskrivelse af loket, og 

hvis nye l æsere er interesseret i at 

erhverve de pågældende numre, skal det 

oplyses, at beskrivelse m.m. var i MB-
nyt nr.1 2/53 og nr.1/54. 

DSD I s litra Alx. 

Juli 105:i :1113-nyt Side 141 

rrvon VEJ OG DANE .\!ODES --

(fortsat fra side 136) 

sikret ved led, i England af en type, 
der enten kan være lukket ind over ha-
nen eller vejen. Den, der moder et så-
dant led, m/i da, hvis det er lukket -
selv ga ud enten af vognen eller nf lo-
komotivet og åbne leddene. Det kan må-
ske synes upra ktisk, men pi mindrebe-
f ærdede strækninger, gor det udmærket 
fyldest, og fre m for nlt yder det me-
get større sikkerhed end de led, der 
normalt anvende s herhjelilllle under iov-
rigt samme for hold. Leddene er nemlig 
altid lukket for enten bane eller vej. 

lffi-nyt vil gern e have l æserne med 
t i l at find e e ksempl e r p.1 de ovennævn-
t e former for l:rydsning mellem vej og 
bane , og i smr da s åda nne, <ler enten 

l * - er særlig e gnede for kopiering 
pi modelban e . 

eller 
2* - e r særli g morsonnne og sj ældne, 

og som måske ikke er nævnt her. 
Der er jo rig lejlighed til for eks. 

i s oznH,er f erien at f il. taget nogle gode 
billeder rundt omkring i landet, eller 
blot s ende os en lill~ skitse eller en 
te gning, eventuelt med blyant - vi teg-
ner den selv om, hvis det er nodvendig. 
Tillige ville må ske en kort be s krivel -
se af de vigti gste detaill er ikke være 
af vejen. Fotos bor helst vær e i s tør-
relserne 6x6, 6x9, 9x9 eller 8xl2 ikke 
gerne mindre. Vi vil da i de !:oi:unende 
nnmre af bladet off entliggore de bed-
ste ting og supplere dem med eventuelt 
manglende enkeltheder. 

DP. 
I NÆSTE NU.\IMER 
************** 

starter en serie or1 PRC I s bane i Vi-
rum. Det er en lcolllbineret ude- og in-
dendorsbane i sporvidde O (32 lillll), og 
bygningen af banen påbegyndtes i 1943. 

TRAFIICPROBLfillER II. 

For vi begynder på s elve køreplanen, 
må vi gore os klart, hvilke tog vi vil 
have pli banen. I korte træk er de vig-
tigste tog folgende: 

Om morgenen rnæl?ccto g og postto g til 
hovedstaden og de s tørre byer , to per-
sontog i hver retning; det første til 

fabriksarbejdere og lignende, det sid-
ste til kontorfolk og s kolebørn - en-
deli" et hurti i.;tog og eventuelt lyntog. 
Ved middagstid et persontog ( sygehus-
tog) og et hurtigtog. Om aftenen de 
samme tog som om morgenen med undtagel-
se af mælketog, blot i modsat ræklæfå-
ge. Ind imellem disse tog - og om nat-
ten - kører de forskellige godstog. 

llvert enkelt to g , so UJ s kal indføres 
i køreplanen, 8aml e ~ af de rigtige vog-
ne, og der køres prøvetur, hvorunder 
man med et stopur tager den nøjagtige 
køretid mellem hver af stationerne. 

For at have en s amlet oversigt over 
alle tog laves en grafisk køreplan,hvor 
stationerne afs ættes vandret med den 
korrekte afstand mell em hver i forhold 
til afstandene på banen og døgnets 24 
timer afsættes lodret. 

De enkelte tog afsættes som mere el-
ler mindre skrå linier fra stationsli-
nie til stations linie. De hurtige tog 
vil give de mest vandrette linier. (Vi 
bringer i næste nummer et eksempel pli 
en s il.dan grafisk køreplan). 

Togene s sammensætning taget i den 
rækkefølge, i hvilken de indtegne s i 
køreplanen . 

LYNTOG: tre- eller fir e-vogns " rode 
lyn" eller to MO-vogne med to person-
vogn e imellem · ( en første- og en fæl-
lesklas se vogn). 

HURTIGTOG: E eller P maskine, post-
vogn, baga~evogn (disse t o eventuelt 
i een vogn), to eller tre personvogne, 
heraf een førsteklasse. 

PERSONTOG: S-, K-, eller C-maskine, 
to personvogne (på hovedstrælmingenden 
ene som halv forste klasse), post- og 
bagagevogn som for hurtigtog. Også her 
kan trækkraften i stedet være een el-
ler to MO-vogne, men s å udelades post,. 
og bagagevognene. 

GODSTOG : På hove~strælmingen lokomo-
tiver af litra E, N eller K, D eller H 
- og til sides trælmingens ra j ndre gods-
t og litra S - alle eft e rfulgt a f e n æl-
t.1 rr- pers onvog n soc to gforervo i:n , samt 
et antal god s vogne udval gt ef te r hvad 
t oget a nvende s til. 

Som t r ækkraft kan endvid e re anvendes 
litra l!Y til s amtlige to gt n ie r på ho-
ved lin ie n. 

I "'"s t e numme r vil vi fo r uden at of-
f entl iggor c tl e n g r a fi s ke liurepla o kom-
me nær mere i nd p i god s traf i kken. 

VL. 



.5T B YG.N. 

M Å N E D E N S S P O R P L A N 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

PLAN 24. 

Vi har denne gang val gt a t vise en 

punkt-til-punkt bane, en udvidet form af 

den i p lan 6 viste type. Denne f orm er me-

get smid ig m.h.t. pladsforhold og finder da 

som rege l let plads i uregulær e loftsrum. 

Derfor har vi ikke markeret banens afgræn s -

ninger ind pA tegningen og kun tegnet de 

væsentl igste funktioner ind i pl anen, 
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DIE MJiRKLIN-BA HN und ihr 
grosses Vo rbiid. 
168 sider, pris 6,50 kr. 

Skal man have rigtig fornøjelse af sin 
modelbane, er det nødvendigt at have no-
gen kendskab til det store forbillede : de 
rigtige jernbaner. Marklin har udgivet en 
bog, som i en række kapitler gennemgår 
deres righoldige materiale og sammenhol-
der det med D eutsche Bundesbahn. Først 
behandles selve banelegemet, forskellige 
typer på stationer, sikkerhedsanlæg, sig-
naltjeneste, lokomotiv- og vogntyper med 
deres betegnelser (banernes "hemmelige" 
snrog),: banetjenesten, køreplanslægning 
m. m. I et indholdsrigt kapitel beskrives 
opbygningen af en modelbane og i et an-
det gøres der indgående rede for det elek-
triske anlæg. Bogen kan med sine mange 
fortrinLige illustrationer anb.efa:les a\He, 
ikke blot Marklinister, men også ejere af 
andre fabrikater og selvbyggere. 

A . B. 

[~Justrinyt 
LONG 
har bragt en ny perfektomskifter på mar-
kedet, som i princippet ligner tilsvarende 
udenlandske fabrikers, men dog på visse 
punkter afviser fra disse. Dette gælder bl. 
a. omskiftertromlen, som er anderledes ud-
form.et end for eks. på den gængse Mark-
lin perfektomskifter. (Se illustrationen i 

annoncen på 3. omslagsside ) . Endvidere 
Us perfektomskifteren i to udførelser -
den gængse of een med en speciel bryde-
kontakt. Denne sidste har den fordel, for-
uden sin almindelige funktion - omskift-
ning af motorens omløbsretning - tillige 
at kunne fungere som et relæ med bryde-
kontakt. Den mest almindelige anvendelse-
af denne kontakt - og samtidig den p:l-
tænkte - er til at afbryde strømmen til 
motoren under omskiftningen. Derved op-
nås, at den noget højere spænding (24 V ), 
der tilføres systemet under omskiftningen, 
ikke løber gennem motoren, og herved und-
gås, at lokomotivet nærmest gør "et spring" 
fremad - eller tilbage - i det øjeblik, 
man trykker på perfektomskifterknappen 
på transformatoren. Bortset fra det uskøn-
ne og lidet modelmæssige i, at loket så-
dan pludselig sætter igang, er der en an-
den detaille, som bør nævnes. Det er de 
elektriske pærer - der jo normalt er slut-
tet til motorkredsløbet - som også und-
sår "chokket" på de 24 volt under omskift-
ningen, hvilket a.hsolut er af betydning, Gia 
de lider meget ved at udsættes for den ret 
store overspænding. Endelig kan relæet 
samtidig med ovennævnte funktioner til -
lige varetage andre for eks. i forbindelse 
med rangerbevægelser og fjernstyret af-
kobling. 

Prisen på de to typer perfektomskiftere 
er rimelig og absolut konkurrencedygtig 
med andre fabrikater, og konstruktionens 
udførelse er gennemført på absolut bedste 
måde - kvalitetsarbejde helt igennem. 

BP. 

Rar D e noget De vil sælge? 
Så benyt vore r-11 brikanno11cer 
Det er jo netop de mennesker, 
som De øni;ker at få i tale, der 
læser dette blad. 



Pah-vogn nr. 56 
Schlesw. Kreis-
bahn. 

Stationsbygnin-
g en i Schle s -
wig Altstad t. 

S.Kr.B. 2-akslet 
motorvogn foto-
graferet før af-
gang fra Schles-
wig Altstadt. 
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( fortsat fra side 134). 

Schleswig Allsladt - Satmp ( Angeln) 5 
togpar dagligt og på strækningen Schles-
wig - Hollingstedt/Dorpstedt ugentlig 3 
godstogspar. Sidstnævnte stræknings per-
sontrafik udføres af omnibusser. 

Jernbanedriften blev i 1933 suppleret 
med en rutebilafdeling. Denne bildrift om-
fatter idag 5 buslinjer: 

I) Schleswig - Treia - Dorpstedt -
Wohlde - Friedrichstadt. 

2) Schleswig - Rheide - Dorpstedt. 
3) Schleswig - Kropp - Borm -

Dorpstedt. 
4) Schleswig - Erfde - Norderstapel 

- Friedrichstadt. 
5) Schleswig - Suder Brarup. 
Tillige er der fra Schleswig-Holsteins 

landsregering givet tilladelse til udlejnings-
og udflugtstrafik . - Omnibusdriften har 
for tiden 9 busser og 2 anhængere til rå-
dighed . 

Ovenstående oversigt over Slesvigs Amts-
baner bygger på en oversigt dateret 11/12 
1952, og som supplement hertil skulle tje-
ne de viste fotografier af banen og dens 
materiel. 

0 . W. La,me11, Silkeborg. 

LYS OVER LAND - - -
Dette gamle fyndord kan ogsa gælde 

for modelbaner. De skal være belyst, så 
alle detailler kommer til sin ret . Men den 
bedste virkning får man, når anlægget kun 
er belyst af de små lamper, som indgår i 
dette. Når man således kører "om natten", 
kan det være vanskeligt at overse et større 
stationsområde. Her er de store lystårne ti i 
god nytte. Det tårn vi br inger tegning af 
i--, dette nr. (HO - St. 2) er af en type• 

som DSB bruger på flere større stationer. 
Ved bygning af tårnet vil det være mest 

praktisk at lave de tre etager hver for sig 

og samle dem til slut. De enkelte sider 
fremstilles lettest således : 

Kalker tegningerne over på pergament-
papir og sæt dette fast på en træplade. UJ 
for hver samling mellem to skråstivere og 
hjørneprofiler sættes en lille stift. Herefter 
lægges en fortinnet kobbertråd ca. 0,5 mm 
diameter (fås hos forhandlere af radiode-
le) i zig-zag omkring stifterne. Som hjør-
neprofiler anvendes 1 mm firkantet mes-
singtråd ; dette lægges ned langs stifterne 
og loddes til zig-zag-tråden. Pådenne måde 
bliver skråstiverne ganske vist runde i ste-
det for flade. Vil man absolut have dem 
flade, kan man enten banke tråden flacf. 
efter at den er lagt op ( det er svært at få 
et pænt resultat ), eller også må man klippe 
de enkelte stivere ud af messingplade (her 
bliver det svært at samle dem) . 

Som det ses af tegningen, rager de tre 
stiger alle op gennem den overliggende eta-
geadskillelse. Foran stigerne er der her et 
hul i pladen, så en mand netop kan kom-
me igennem. Stigerne ferr.isti ll es på samme 
måde som tårnets sider, blot må man her 
lade tråden gå ca . mm udenfor stigens 
stottesider på hver side. '1å r stigen er lod-
det sammen, klippes disse overfl ød ige en-
der af. Sidestøtterne er her a f samme di-
mension som trinene. 

Trådnettet forneden på tå rnet og på 
platformen er lavet af fluenet. På plat for-
men anbringes de nødvendige projektorer 
som angivet (som regel ku n 3 på hver af 
de modstående sider ). D e sbl lyse skråt 
ned på terra inet. T årnet bruges som den 
ene leder ti l pærerne. - Til slut males 
hele tårnet med sølvbronce ( imiterer gal-
vanisering ) og soklen "tjæres" sort. 

Anvend ikke tårnet på mindre landsta-
tioner. Det anvendes da heller ikke på 
den type stationer på virkelige baner. Brug 
det derimod fnrtrinsvis til større godsba ne-
terrainer. 



De kan bestille de numre af 

Modelbane-~ 
som De mangler. 

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

kr. 3,50 
kr. 12,00 

3. årg. 1954 (12 nr.) kr. 17,00 
1 års abonnement (12 nr.) kr. 18,0 · 

Sen des pr. efterkrav 
eller veli fo rnd indbetaling på 

poslkonlo 3.50 56. 

Modelbane-~ 
Kongevejen 128 

Virum 

l'lllnlaturbahnen bind I købes. -
MB nyt, redaktionen Kongevejen 128, 
Virum. 

Bar De noaret De '1'11 sælce? 
Sd benyt vore rubrika1111011cer 
Det er jo netop de mennesker, 
som De ønsker at få i tale, der 
læser dette blad. 

ALL MODELS EXHIBITION 
& International Trade Fair 

Exhibiti0n Buildings, Melbourne 
(August 25-September 10, 1955) 

Emquiries: 
112 Maltravers Rd. 
lvanhoe, Victoria, 

Australia. 

Tidsskrift for Jernbaner I alle sporvidder 

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

--<>-
Eftertryk kun tllladt med tydelig kildeangivelse. 
- Bladet udkommer med 12 numre om 9.ret. -
Årsabonnement 18 kr., udland 20 kr. Abonnement 
kan ogsl tegnes direkte fra Kongevejen 128, Virum. 

-<>-
Bladet forhandles af blad- og jembanekioaker, 

samt : 
KØBENHAVN: 

Bogba)len, P olitikens Huø, Ra.dhuspladsen, V. 
Bauch, AboUlevarden to, N. 
Valby Hobbyforretning, lllølleall6 16, Valby. 
Hobby-Centralen, Møntergade 10, K. 
Hobby-Hjørnet, Fredensgade U, N, 
Hobby-Kælderen, Nansensgade n, K. 
Kiosken, Østerport Station, ø .. 
Model & Hobby, Løvstræde 2, K. 
Bent Palsdort, Holmens Kanal 32, K . 
Sporvejskiosken, Hans Knudøens Plads. 
Thomgreen ",(,, Vimmelskaftet 46--i8, K . 

.AI.BORG: 
Ålborg Hobby Service, Vaøterbro t3. 

AR.HUS: 
Arhua Hobbyforretning, Frederiksgade 17. 
Berg Radio & Hobby, GUldamedegade tO. 

NYKØBING F. : 
Østerbros Boghandel, Østerbro. 

ODENSE: 
Hobbyforretning, Vestergade 811. 

>Hobbyc, Tinggade 22. 
VE.ILE : 

>Teddyc, Legetøj, Nørretorv. 
-0-

ENGLAND · 
Robert Spark !•European Rallways•) 
15 St. Stephen's House, Westmlnsler. 
London, S.W. 1. 

ITALIEN: 
>HO-Rlvaroaslc, Como. 

NORGE: 
Narvesena Kloskkompanl, Postbox 1215, 0110. 

SVERIGE: 
Wettergren & Kerbera Bokhandel AB, 
Vllatra Hamngatan 22, Gllteborg C. 

--0-
ANNONCER: VI hjælper Dem gerne med opsætnin-
gen af Deres annonce I MB-nyt og giver Dem tilbud 
uden forbindende (tlf. BY 6703, alle hverdage undt. 
ti rsdag). Rubrikannoncer betales ved bestillingen 
og koster 16 øre pr, ord (minlmumatakllt 2 kr. ). 

--0-
INDLEVERINGSFRIST for alle annoncer og ma-
nuskripter : Senest den li. I mAneden. 

P. E LAISUI IOITll'rUUI • (OLE L&lltSU) IIBUHAVJI l 

MEDLEM Af T7? 
l'ORENINGEN Af 0AN5KE ....... 
UGEBLADE,FAGBLADEoo TIDSSKRIFT ER 

clo.n'l's nye 11erfeli:to1nskifter 

fås med og uden platinkontakter. 

Prisen er kr. 15,00 og 12,00 

clol1.Cf Skotterupgade 5 - København 
Telefon Taga 2440 y - Taga 31 58 u 

N. 

Sensa tion el nyhed ! 

Telegrafmaster med klokker 
(p fnsti/.) 

dobbeltma ster 0,50 
enkeltmast . . . 0,35 

MODEL & HOBBY 
Løvstræde 2, K. - Byen 30 10 

(v. Købmagergades posfhus) 

European Railways 
(pris pr. nr. kr. 1,75) 

udkomm Pr med 6 numre om 
åre/ og bringer på fi nt kllnsl-
lrykpapir interessante og fint 
illustrerede artikler om de eu-

ropæiske j ernban er. 
Eneforhandling: 

MODELBANE-ny /, Virum 

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

MARKLIN 
~tørrelse O brug! , men i fi neste orden til 1alg. 

Prts kr. 425,-. Beslår a f 2 lransformatorer 39 
Lige og 29 buede s~inner a f 32 cm's længd'e, 1 
krydsspor, 2 mekamske skiftespor 2 el8ktriske 
skiftespor, 1 svejtsisk lokomotiv, 3 '1ange person• 
vogne, 1 pakvogn samt 1 lokomotiv med tende r 
og 9 forsk~ll ige vogne. samt vejoverskærioger m, 
bomme, s111nale r , perronlygter, personer m. m. 
HADIO NIELSE , tlf. VARDE 527. 

12 foto• af dan•ke lokomotiver i postkortformat 
og forsynet med tekniske data p å dansk engelsk 
og fransk. Sendes portofrit mod forud ' indbeta• 
ling af kr. 2,50 lil : B. Merkel Palsdorf Konge-
vejen 128, Virum. ' 

OMFORMER 
Fra 220 V jævnstrøm til 10 V jævnstrøm vel• 

egnet for modelbane. Pris kr. 60,-. tBrug1j. 
HADIO NIELSEN, tlf. VARDE 627. 

5ceJ'teh!f-1andsskabssorti ment 
passer for enhver modeljernbane 
der er både birke-, frugt- og alminde-
lige løvtræer i flere størrelser. 
Komplet liste hos Deres forh andler. 

P. E LARSENS BOOTRYUERI • (OLE LARSEN} IC89ENHAVH K 
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