
Et f ortl~l:•;:·ti;:t. i,ilb11tl ! 
- Et parti amerikanske hobbybøger, normal pris kr. 

7,50 udsælges for kun 
kr. 3.50 ( + porto kr. 0,50). 

Vi har sikret os disse bøger til en rimelig pris, og der 
er mange forskellige bøger om bl. a. følgende emner: 

Mode I jernbaner - Mode 1 f I y - Sej I sport 
M o d e I s k i b e - . R a c e r b i 1 e r - » 0 1 d T i m e r << B i 1 e r 

Modelbiler - Husflid m.m. 
Opgiv emne og hvormange De ønsker og indsæt be~ 

løbet på vor postkonto 537 61 - eller vi sender pr. post~ 
opkrævning. 

----o----

Flere ;;·otle tilb1,1d! 
Den nye amerikanske 

HOW TO BUILD AND OPERATE A MODEL RAILROAD 
Over 100 skitser, 16 fotos, 192 sider kr. 3, 50. 

Stort amerikansk hefte om biler kun 1 kr. 

----o----

To knalds11cces'er! atte1· pi\ la;:·•··· 
Den fremragende tyske modelbanebog 

»Vom Spielzeug zur Modellbahn« kr . 25,50. 
Og Miba Verlag's 

>>Modellbahn~ Streckenplane« kr. 5,50 
(nu 7. oplag I) 

I Ved forudbetaling I OFNf fPålSDQ[R[f 
huik porto I Speciale i hobbylilleralur 

Holmens Kanal 32 Aben: Kl. 10 - 17 København K. 
BYen 5703 fredag 10-20 Postkonto 537 61 



HOBBY CENTRALEN 
KØRER DE I SPOR HO 
s~·1 er ~" det rigtige grund lag for at bygge et naturtro anl æg 

JøiS~ ti l rimelig·e priser. Vi har alt i Rkinner, g ods- og- per-
sonvogne, lokomotiver etc. 

RIVAROSSI - det italienske kvalitetsmærke - føres også på lag·er. 
Råde Rivarossi og Fleischmann anvender 2-skinnedri(L og jævnslr. 

Også det svejtsiske BUCO-HO materiel er hjemkommet 
(3-skinnedrift) 

Nysølvstiger i 6 forskellige typer. - Hjulsæ t i pino ll ejer. 
Sporskifterelæer og -lygter i nøjagtig skala HO. 

::::,.~.:.::.:· H C M0NTERGADE 10. - København K. 
Byen 5714 x 

40 øre i frimærker (Provi11snrdrer ekspederes omgående) 

DEN STORE SUCCES er ikke mindst batteribanetoget 

I spor HO, der drives ved hjælp af et almindeligt lomme-

batteri, - Og det kan både fartreguleres og køre frem 

og bak. Vi opgiver gerne nærmeste forhandler . 

Gen eralagen lur : 

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

Motorvogn Mo 

SIDSTE UDGAVE 
af Mo-motorvognen 
med den nye per-
fektomskifter, som 
forhindrer »spring << 
ved skiftning af kør-

selsretning, er nu fremme i butikkerne. Motorvognen har frontlys i begge 
ender, som skifter automatisk med retningen, nylonkardan og nylontandhjul 
kr. 126.50 

Lo.vt.9- Skotterupgade 5 - København N. 
Telefon Taga 2440 y - Taga 31 58 u 

Førende specialværksted 
for alle Miirklin reparationer 

E. FREY LARSEN 

Alle originale 
Marklin reservedele 
føres på lager. 

Mollerupvej 42, København-Vanløse. - Telefon 7012 07. 



BUCO 
PICO 

DO RIVAROSSI 
- spe c i a /forretning 

,,FRITIDSBUTIK" 

Se på elektriske tog Magasin ... 
En nyhed, der kun fås 
I Magasin: ØLVOGN, 
elegant udført, meget 
letløbende, sporvidde HO, pris 10,85 

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

Elektriske lo_q, 
1. Sit/ 

Mågaszn 

• 

Modelbane.nqt 
Tidsskri f t f or je r n b aner i alle sporvidder 

SKANDINAVISK MODELBANEBLAD 

5 årgang Ma rts 1956 Nr. 3 

Jeg byggede et MY-lok 
n J. Stiimp 

Blandt MB-nyts læsere er der sikkert 
ikke så få, der ligesom jeg gik i gang med 
at bygge et MY-lok. Mit lok er helt hjem-
megjcrt, idet de eneste købte dele er hjul. 
koblinger, anker og magnet. 

Til henif ice fo r andre. der måske har 
lyst til at gå i gang med en lignende mo-
del, vil jeg gerne give et par tips. 

Det svære ved lokomotivet er jo karros-
seriet, idet trucks og chassis så nogen! un-
de g iver sig selv. Mit første karrosserifor-
søg blev lavet på samme måde, som de 
fleste vel ville lave det, altså først sider og 
endestykker, hvorefter taget sattes på. Og 
det blev ikke godt, idet det bl. a. viste 
sig at være umuligt at lave en jævn over-
gang mellem tag og side. 

I andet fo rsøg prøvede jeg at lave det 
rr.est mulige i et stykke (fig. I), der blev 

hojet i facon over en træskahelon af bøge-
træ ( fy rretræ er for hlodt ). Sammenføjnin-
gerne er nittet sammen med I mm rund-
hovede messingstifter og hagdter loddet. 
Derved opnås to ting. Dels er det nemme-
rP at holde delene nøjagtigt på plads, mens: 
man borer nittehull erne end ved lod-
ning, og dels risikerer man ikke at de 
først sammensatte dele går fra hverandre. 
mens man lodder de næste. For- og side-
skærme og bogier er ligeledes nittet på og 
ia It er der ca . 80 nitninger i modellen. 

Toppen af næserne klippes som fig. 2. 
og bankes i facon over skabelonen, og 
nittes på . Hvis det ikke er lykkedes at få 
den rigtige runding allevegne på toppen. 
e~ der ikke noget at være ked af, fo r til 
slut hælder man smeltet bly indvendig 
næsetoppen, så man roligt kan file den 

VORT FORSIDEB I LLE D E 

vi nPr dennP g::mg en ølvogn , som s i kk:P. rt P. r ue fiest e be .r;:•.m:.i t 
- Oi J.Og , - uct er nemlig i ngen d!.:.ns k v o:S-r1, men cieri mou en 
v o5 n f r emstil l e t i Sctn·1eiz , d.e r s ål eaes r eklamei·er for de t i 
fje rne l anue kendte danske øl . 
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rette form uden at være ba nge fo r at der 
skal gå hul. 

Sikkerne laves af 0,-1 mm kobbertråd. 
der stikkes igennem huller ved enderne. 
hvorpå de loddes fast. Da jeg havde sat 
si kkerne fast på den første halve side, op-
dagede jeg at det gå r meget nem mere og 
hurtigere, nå r man fortinner side og sik-
ker fprst. 

Niir man er færdig med karrosseriet, op-
d:iger man at der sidder en masse lodde-
tin . som skal skrabes af. Forinden dette 
n,ojsommelige værk påbegyndes, er det 
klogt at bage karosseriet et kvarters tid i 
ga. nv ncn, å vil man opdage, at det me-
ste af det oveflodige tin er fordampet og 
r(sten har samlet sig til pæne lodninger. 
D årlige lodninger afslores også, så man 
kan nå at reparere i tide. 

Koblingernes anbr ingelse er noget af et 
problem på grund af forskærmene. At 
ft re dem nedenunder går ikke på g rund af 
faren for kortslutninger, og hvis de skal 
sættes på bogierne, lige som man gør på 
vogne/ bliver slidsen i skærmene alt for 
bred. J eg har derfor anbragt dem sving-
bart på chassiet og ladet deres svi ng styre 
af en stump kl avertråd, fæstet på bogier-
ne (se fig. 3). Resul tatet heraf er, at kob-
lingerne altid sidder så nogenlunde midt 
over skinnerne. 

Da lokomotivet var færdigt og skulle 
prøvekøres, opdagede jeg at det ikke ville 
trække noget. Hjulene fed tede som rasende 
til trods for at lokomotivet vejede I ½ 
pund, fordi der ku n var træk på to aks ler. 
Kuren bestod i at bevikle kørefladerne på 
drivhjulene med klæbestim mel (med den 
glatte side udad), hvorefter lokomotivet 
g lad trak alt, hvacl jeg har (3 bogievogne 
or 13 godsvogne) opaå stigninger på 
I :2 5. 

D et er uu11J1,., Jigt, at et lokomotiv som 
dette laver larm, ford i den løse kobling 

mellem motor og d rivbogie (lavet a la 
Lnng 's MO-vogn) skaber lufthvirvler, der 
får ka rrosseriet til at give genlyd. M en l ar-
men ka n d æmpes til støj. hvis man forer 
indvendig med to lag tykt klatpa pir . 

Sluttelig vil jeg sige, at man ikke skal 
lave dette lokomotiv nojagtigt i ska la. Det 
kommer til at se forkert ud ligesom Long's 
MO-vogn, som jeg ikke betvivler er skala-
tro til sidste søm, men som alligevel vir-
ker altfor lang i fo rhold til højden. Der-
fo r tilrådes at lave næse og sider ½ m m 
lavere end i skala og lægge det ti l baghøj-
den og forruden for at få det karakteristi-
ske, det stærkt h'>tælvede tag og de store 
forr uder, und erstreget. 

Slutt_!lig vil jeg gerne 'sige et par ord om 
flanger på hjul , fordi jeg blev nærmest 
rædselsslagen, da jeg så tegni ngerne af de 
nye sam-europæiske normer. Efter m in me-
ning spiller det ingen større rolle om flan -
gehøjden sættes til I, 1,2 eller l, S mm, men 
det betyder noget, hvor meget skd fla n-
gernes ydersider er. D eres hældning bør 
ikke være mind re end 30 grader, hvis den 
er mindre, vil randen af flangen i skin-
nestød, hvor skinneenderne sidder bare 0,3 
mm forskud fo r hin anden, ramme den ud-
r:igende skinneende og vognen afspores. 
lr1vrig t fo rstår jeg ikke de profeter, der 
hævder at standardiserede hjulm ål er nød-
vendige, fo r efter at jeg har filet de flan -
ger, som syntes mig at have a lt fe r " lod-
rete" ydersider (som f.eks . Rivarossis ) kø-
rer jeg med følgende hjultyper: Miirklin. 
R iva rossi, Hornby, Tri- ang, Piko, Graham 
Farish og danske, engelske, amerikanske, 
svenske og franske såkaldte skala-hjul i en 
skøn bl anding, og det går stora rtet. Som 
eksempel ka n nævnes, at MY'eren har 
,.skalahjul " på den ene bogie og Long-
hjul på den ander> 0g det mærkes ikke. 
bortset fra at 2 .t af 3 afsporinger sker 
på den bogie, der har ska lahjul. 

M a rts 1956 

/_. 
~iles til de on-
rt eli~e d i ~ensio-
ner efter b•jn1 np . 

~il Pa Pndql p t til 
n~ r vindueaa tvkke --,.. 
er sat na . 

MB-NYT 

Pladens fo r m 

0 
.E_J._g_, 3 . ( Koblini,en,· 'lnbringehe ) 

0 

Kliopet hak, lP.onpde 
ca . 3/• af næaens 
højde , Sidd~r , h vo r 
siden o~ rresens ~un-
dinp- m"des. Ef't,- .-

b.ø .1 nino: i f'!i -
con nit tes ola-
de nedenunde r. 
(stiplet) 

- efter hR~rinp- i fRcon 

nittet 

......___ boi, i es ide 

V'flrst:vvke 

Klave r r ~d , loddet på t værstykke o fLrt · enne~ hul i 
koblinp- . 

J.,1 

Si1eatvl-ve .i,. bo le i v ve vis . 

Side 35 
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r, .. ') '!.+ rr:-:'P 

(nJustrinyt 1 l e betø .~srnP. sse i :·it.irnb e r g 
(o r r. slutteJP. Qen / . ds . ) og 

0:!J:SNSE HOB3YFORRST.'ff ~G ha r nu 
Sfmdt en nyhed på m;.irkcde t i 
fo r m a f by5gesat ti L s porskif-
ter t ii iiO, både i jern og i 
me ssing . l)et vil s i k ,rnrt ~11::-
de ma nge moue lbygger e , :3. t de r 
nu ka n l eve r es s l dan r.0 0 e t r,·~ 
de t da nske m8 r ked , i det ·e t i 
hø j t·,ru ' hc,r V,.l':re t S1-!VnP. t . 

~)(_,::tt e w, , s om !l<~ forn ·:m..:. ruc.-
s t en er sarrl ede , e r Je~c~6 Pt 
a:f t c: e.nin;; o5 byg;;·ebes.:eriv3l -
se og er ~ål edqs n~L:~ at ~: 
til f or .1.:J..1 c~lby~~e r en . 

JO- TO- f'lex e :::- p.; s amme tid og 
som tidliger e l ove t ogsi:i f r em-
k ommet m,,d by1?.;ge:1e l P. til spor-
s kift ,~ r s a mt t egninf{ og by g-5e -
b e s kri v c l s c . 06s ;j he r er .:i elP-
r11~ ne f!lfn c r,t s~:rn l e eft e r ;.;::i nur P. 
s yster:! s orr. Jo- ':' o- r" l r->>: skinne r -
ne . T)et hq l e Gr som s . .1v :-i n lig 
nydelig u fC11rt . .. :nc vi ..1erP i<':: n 
de t o ·>l yses, ,:. t for eksempe l 
ka n (L r l ,.,v e r es f :.J,r Jig·e hje r -
t e s t :; !~ker , og i løbet af ko r t 
t i ( komme r d ·,r en d.obb8 lt s00-
let !:::iorsKift emegn e t lige til 
a t a nbringe ud en s t0rr e f or-
ber edelse r . 

s om Sc?,1v·_nl i g v ,:;. r ue r ma n-=;e 
r.y!,eJ e r , me n i -~ r ti l lige fJ P. -
r e v i r '<'cl i EsP. sensat i one r. T)e 

mes rien i miu lertiJ d -~i..rl i .ft V"l r 
beg~m ;J t , u::. b h1d P. t s kulle ·0 å 
j_ try id ~Pn , m:i vi vente med a t 
br i n. ·e r e ~ort :~ L"n, n h.<:? r f r :~ til 
a ~1ri lrnrnw1P. r e,:; , og vor u.1send-
t 2 mP.do.rbejder vil d~! i r:te llem 
t jden hqve r :et ~l t s t~ffe t 
s:imlet sc.mraer: , 015 f J. r-- r r> f n_'!-
hea e rne ,<Ic,v er P. r. .,_ e l e kstra 
o~l y s n . •1,.;;e r, !'; .'.l v i. kro n tw i ngP. 
p':, m:in5 P. dP.ta i l ic,r s o1'1 e t e r 
n ø...1 v <?nd i ;t . - V2:1 !'.J rst i .l h<.: l -
l ~r 0 ~l ~e r e j e nu bl ~dP.t ~rn -
nern ....,"'!'P S fo r h<> n:;.le r e 1.l<> r ' l i -

:::-e kt e fr -. os . hv i s :)e de>. i kk") 
i:: l .i. s r eu8 c; r ''t'.) Onnent . 110 t ::a-
komme r i 'ør ::;t 0 ·s ~ri l - u •;c~. 

Obs.! 
Ved bestillinger af blade og hele 

abonnementer bedes beløbet indbe-
t a It på postkonto 350 56 samtidig 
med bestillingen. - De sparer både 
porto og t id . 

Ekspeditionen af MB-nyt, 

Kongevejen 128, Virum. 

MÅNE DENS SPORPLANER 

I- . 
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P L A N 34 VI VI S ER.- HER. ET AF HO R.-IVA-
ROSS I,, U DA'R-B E jDET PR-0\E.K--T. B E Ml"'c-1<.-K. DE. G.ODE K,ØR..-

SEL.51--iU L \G-H E.DE.R- . TALLENE I PA~NTE$ ANG.IVE.R- HØI-
DE FORS~:e.LLE . 
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B.MLB OAD 
MODEL 
C · R A F ·T 8 M A N 

8Laoer NETop f 0 r - -- ø•"'' 
Se i d ~-3 Ra ilr0,c.J. ;,:Li,:.c l l!r8:t'".::.;,.:a"l , ;',c ____ c_ i:; .1. , : . .' L; ;i< . • c.. 

.uOU.e ~~iJ; Jl• ·l =-I ·'-~ , :~u v :...,; .~ ..:; f O j,_" __ .; .., lt\::_ 0,.e ! 

Nærumbanens historie i korte træk 
ri C. Sch 111ock 

D en 25. augus t 1900 da mpede det tør-
ste passagertog af sted mellem Lyngby og 
i':ærum fy ldt med forventningsfu lde pas-
sagere r, der endelig så et længe næret i;,n-
ske gå i opfy ldelse. 

Banen er bygget af et privat aktiesel-
skab, A IS Lynxby-Vedbæk ;ernbane : den 
var oprindel ig 12, I km lang og gik fra 
Lyngby station sønden om Lyngby til 
Lyngby bondeby over smedebakken t il Fug-
levad , Brede, Ørholm, Ravnholm, N ærum, 
Frydenlu nd og videre til Ved bæk. 

I begyndelsen kørte der om hverd agen 6 
tog daglig i hver retning, og om sønd agen 
9. 

Den I. marts 1921 forngedes toggangen 
på strækningen Lyngby- N:erum til tre tog 

daglig i hver retning, og man ophørte med 
at traf ikere strækningen N ærum- V edbæk, 
sc m blev nedl agt året efter. I 1938 købtes 
af statsbanerne en brugt motorvogn af 
sa mme type som banens fø rste motorvog-
ne. Senere i 19-13 købtes en lignende M'> 
og i 19-15 ki;,btes af Præstø Mernbanen 
M6, der var af sa mem fabri ka t og ligesom 
de: andre motorvogne stammede fra 1926. 
Fra april 19-1 0 anskaffede banen generato-
rer ti l anbringelse på motorvognene, idet 
man forudså, at krigen ville lægge hin-
dringer i vejen for at fremska ffe benzin. 
De første generatorer var t il fyr ing med 
træ, senere anska Hedes nogle generatorer 
ti! fyring med Schwellkoks. I 1951 fik N æ-
rumbanen 7 nye skinnebusser med diesel-
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'.<i..!~' --, l l:-, .. - CfP, L,J li' .L , ..... .. , 
11111to r. "/!. samttdi).:t de rmed 20 mi nu tters 
dri tt. I 195 'i blev ha nen a !kortet !lOO rn 
ti! Eµ.evang sra tion. hvor dtn nye Nærum 
st a ti,m ligger. 

I slutningen af 19'5'5 hl tv ,kn nye kryds-
ningssta tion i Fuglevad færd ig. Det va r en 
stor lettelse: fo r banen, ma n spart dc nu den 
lanµ.t vtntetid i Ø rholm, hvor ma n sku llt-
af og ringe, og så kunne signalet sti lles 
og det andet tog kore ind . Nu skifter toge-
ne selv signalerne i Fuglevad, og de kan 
køre lige ind på stat ionen ved h jælp af 
denne sektionskontrol. 

~n tf "'•-·~\Jl~U :' r· 0 r • S 1, )YP l[,.J -

l';,·rne rii t r> 'JiLPr . 

, ~"'\ . ·-. -' .. 

Banen har ogs:i husruter mellem Or-
hol rn. Brede, Fuglevad og Lyngby S-st a-
tion. 

Hanen incl usive husser beford rer d agligt 
mellem 3500- IOOO passagerer, hv ilket er 

· temmt lig t meget a f en lille bane p:\ kun 8 
km. Der er ansat 22 mand ved banen. 

() 
.;-. 

,.,.() I .,' 
-<' ,~· 
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Vi bygger 
DSB's litra 

Vi skal denne gang beskæftige os med 
nogle af D SB's kendte små hvidmalede 
godsvogne. På grund af deres ringe læng-
de er de fortrinlige selv på små anlæg. Ty-
perne kan des uden varieres i udseende, idet 
<ler findes eksemplarer med og uden brem-
setårn samt med og uden bremseplatform . 
IVK vognene h ar altid enten bremseplat-
fo rm eller -tårn (s idstnævn te fjernes dog 
efte rh ånden ), medens IGK-vog nene er uden 
disse oi,: der f r ha r h ju lene siddende sym-
metrisk over midten af vognen. V ognene 
er for st(,Jrs tedelens vedkommende bygget 
:if "Scandi:1 · 1 f.r.: ne 1899- 1903, mens en-
kelte er hygget :if ,. trc.m mcns v:1.:rksted · 

IGK og IVK 

, ed Oslo og Siiddeutsche W aggonfabrik, 
Kelsterback a/M. 

om g rundlag fo r bygningen i skala HO, 
er jeg gået ud fra E.G.Cs byggesæt. Dette 
best år af nogle rillede sider og gavle, plus 
hundstykke, tag, diverse mindre stykker til 
dore, lemme, stolper m. m. Man kunni: 
maske onske sig et fyldigere indhold i så-
dan et sæt, men hvorom alting er, s:1 er 
det et taknemmeligt g rundlag for en finere 
dctaillering. Ved bygningen gi k jeg frem 
som fo lger : 

F,,,rst pudsede J<:,I! J lle de enkelte styk-
ke r a f hygges:1.: tt1.:• ul, så de passede i mål. 
Jeg må her g11 re opmærksom på, at man. 

I 
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skal være på vagt, når man slibe r af taget, 
det dette næsten altid er skåret så knebent 

ti i, at man ved pudsningen let får gjort 
de t fo r kort . For at b11de herpå, klippede 
ieg et stykke karton til i profilet og lime-
det på i begge tagender. Det har endvidere 
Jen fordel, at man undgår, at malingen 
trækker ind i endetræet, men fremtræder 
med samme glans som den øvrige gavl. 
Samlingen af v.ognkassen sker ved limning 
og evt. stiftning, og jeg skal ikke komme 
nærmere ind herpå, men nu gå over til 
deta illernc. 

På taget limes et stykke sa ndpapir elle1 
smergellærred, så det flugter med gavlene, 
men rager ca. ½ mm ud over siderne. Læg 
m ærke til, at taget selv danner den vand-
rette stolpe i siden. Siderne har stolper af 
træ, mens gavlene har U-jernsstolpe.r . Da 
det er såre va nskeligt at lave eller frem -
skaf fe nogle sådanne, kan man uden skade 
ers tatte dem med træstolper. Der følger 

hremsetårn med nogle af hyggesættene, 
men det er i form af en massiv klods. Jeg 
vil anbefale ikke at benytte denne, hvis. 
man vil have en fin vogn ud af det . Det 
virker faktisk for klodset. Tårnet er hult 
og laves bedst af I mm krydsfiner eller 
1,5 mm celloluid, der skæres ud, og limes 
sammen efter tegningen. Til undervognen 
er hcnyttet "Flcischma nn "s h juls :t:t p . hoj-
le. - Da vognen er fo rsynctmcd spinkle 
akselkasser, har jeg valgt " Fiirst " kjc:r. 
hvor jeg har foretaget den på skitsc:n viste 
udskæring. Akselkasserne er si111pc:lt hen 
limet udenpå lejehojlen, og da de: ikk e 
skal bære noget, gå r det mc:gc:t godt. D e 
er da ikke fa ldet af endnu, skont vogn<:n 
har været "på g ulvet " adskillige: gange: . 

Puffer og hremsesko er på den viste mo-
del af engelsk fabrikat, men sc:l vom m an 
~, entuelt ikke kan skaffe sig de: a111111c:. 
~o r det ikke så meget, da der fin des ud-
,1ærkede puffer herhjemme og hremsekllld -
serne kan man selv lave. Der sa mme gæl-
der tryk lu fts langen (se skitse). Gel:rnderc: t 
på pla tformen loddes samm"n J f montc: -
ringstråd. Vil man gore det særlig fint. 
bankes det firkantet. Det er i virkelighe-
den vinkeljern, men det fremtræder syns-
mæssigt firkantet. Og så kommer en lille 
fidus. Til håndtag, trinbrætholdere, gelæn-
dere m. m. er anvendt hæfteklemmer . D e 
er meget taknemmelige at arbejde med. og 
hvis de files spidse. i den ende, der stik-
kes ind i træet, er de lette at fastgorc . 
Bremsehjulet på plat for men er en trykl:is, 
hvor hullet er fyldt ud med tin. OR de i 
forvejen eksisterende gennemskæringer fi -
les op til den ønskede stmelse. (J eg veJ 
godt, at jeg har glemt h åndt aget p:i hjulet, 
men nu har D e en chance for at huske 
det) . 

Som De ser, er min vogn endnu ikke 
malet, men den skal være hvidmal et med 



/ 

DSB H VI OHALET G.O0 &V0G-N LITl2.A { l.G;.1<. 2000:1- 2oo9o 
V 00 - 0 :i 

SYG-GET AF • SC-ANDIA • :1.900- 1.90'3 

0 ( 1 :415) 

H0(1: ~7) 

i 0 

L11 i1 ,,,,1 
iO 0 

M,'c..R.J(_ ! DjlSR. I MODSAT"TI: SIDE 
AF 1!!2EMSET.%.R-N. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l 1Å1 I I l,1 I I I I I 
I I I I I I I I I I 

MODEL.BANE- NYT TE~Nl:T : 4 . 2 . sc.. 
M A12.-T5 :19 5 «. HÅL i : i 



K.0'BENHAVNS SPORVEJE 

?- .Q n il Q .a. .0. .c. .a. 
= · --- -

I O' JOD •Ol !JO ! I 
I ' I 

-

( I 
I 

i : I : ; ) . -==-:= - , . = "" I 

'. ! I . ..., • • I::..::..:: .I . , 
1 .Æ.@11 ............... (jJ ff'I .-,.._ I ft (il 1fu._ d1 

I -

,..__'t~-0 S-ooo ________ __, 

t------------------------13030 - - ------ ------ --------! 
--------------------- i-isoo 

~[] • -i=:-c 
1, ... 

~l)o,,1---l 
BO~I EBIVOC.N TYPE 1501 0MBYC.~. TIL fA51 KONDUKTJRPLA0S 

Vogne , " Or.-: e r elle r: vil bl i v e or:iby~g.;oc ."ed dob b-~l te i ndgan g <>d ø1·e , har n r . 1502- 1538 , 1542, 1546 , 154b- 1555 og l575- 15b3 . Ddr ~r 25 cidde- og 55 ctåpla d"er·_i vo i:;: n~n e. V·-eQ'.t ca . 14 t . T'e :::ni.na:en e1· i -=1o l n d O ( 1: 87 ) . 

tJl 0 
\t, 

111 r 

i 
"' (" 

\P 

l. ..... 
l/l < 

t 
1 
!: z. 
-
1 I > 0 

..I,, jij I 
J i 
I" in 

/ / 

..ø 1 -l 

i 
III f i / 

" -I 

, 

~ / i i l'-

I 'J 

I 
1J 111 
-!- r-

i 

Si luz l,i} ·· .3- n;; c 
n r . 3 , ma r•tc;_ 1922 
Te gnin g 4o9/ 523 
Lundgren - Ban g 



Side 42 MB-NYT Marts 1956 

sort u nd ervogn, hrcmscm ,l'fker og påskr ift . 
O rciet .. KØDVOGN "' står meJ rode hog-
staver, 11g vi l ma n knmme lidt nemt ove r 
dette. kan man anvcmk de i handelen va:-
rt·nde t ransfers. Yngncn e r invrigt karak-

~TI LLl t-JG.-- A$=" TQ..'Yl,:::.LI..JFT tc ri st isk ved sine detaill er, man hor være 

.sl.A.t-JG.ER, V. HI· A . sP112AL -

FIED~ OG. MESSJNGTR.ÅD . 

9 
"FUR..ST. AK..SELKA~SE.. . DE.T 

5V~'R,.-TE..t:>'f:. ~'::::. BO"R-"T. 

En modelsporvogn 

meget omhyJ!i-:t lii-: ml'd sin nverfladebe-
hanclling . Brug en tynJ maling og mal hel -
le re for tyndt end fo r tykt. Pas på ikke ar 
fylde rillerne ud . Brug om nudvcndig t en 
grunder. - H ar man brugt mange fo rskel-
lige materia ler ved hygningen, kan man 
hurtigere npna en ensa rtet overfl ade ved 
fo rst at st ryge over med tynd alum iniums-
hrnncc. 

Br11nd.,1n1p . 

HO 

Vi Drir1,~;c r he r n t :::·oto ·11' :,ou~ll;n ti i_ 'l ivog-ne ovedvo,t-
~-, r. !l'"~_; :,: v t r-- r• ir1 ') -f'o:o ti i l"Jr ri.=- nurr,m~r. ·r . _e5n i n.-o 
ti l .~en r,c:· vi- •~.::- nh·1).••~ fi . i;•s p·"> t r;>~··r,_j_YJ. s:,r'·:P t ·,n.1etc-teu. 

I ! t, • 
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Vi snakker 

2-SKINN EDRI FT 
den , m~n der khn kun kør e ee t 
to~ ad za_nge~ , o~ vi taler i 
denne forbinde l se derfor om 
:.e t togs rift . 

I feb!"\.la r - nummeret n.cvnt ns 
i hvilke numr e a f 1•10'l0:r-B-\NE -
nyt , der ti l i Lere huvde vru-
r et art ikl er om 2- skinne.irift 
( og jmvnstrøm) , men vi skal i 
indl edningen ncr lige gentP.ge 
~t det var i numr ene 3 ,4 ,5 ,6 , 
fra 1955 . 

Og sA si?' i· vi se oå kørsels -
,:roblemern-;I . •ril en begyndelse 
skal ri~t vnes, st vi i det 
følgenuc g~ r u fra , s.t der i 
spor ene anvendes j!EV!lstr øn, . I 
i e fleste l ande er der alle-
r ede blevet traaition f r , ·•t 
'"'- ski.nnect r ift er jævnst·r ·• I 
d<m fo rbindelse ksn f,, eks . 
blor nævnes Fleischr ·,n ~ller 
-=1.va r ossi , der vel nok er ae 
mest kemi t e her ·.i l an e t - og 
~iase anven et komb ina tionen 
~- skinne/ j&,vnstrøm . Hvoroan 
m~.n omdanner 3- skinnelokomot i-
v0 r til 2- skinne/ j:r,vnst røm er 
~i~li ger~ o~t , lt her i blelet 
0 6 vil ~er for ikke blive om-
talt hP. r nu , men mu l i 'cVis vil 
vi senere br i n~e en udførlig 
~rtikel i for bindelse med en 

K 

såd ::1 omb_vf,:ni n,-;' a f et lokomo-
tiv , eftersom aet blive r rrc:i -
r c o" 1rer 1J nkt ue l t . c..nc.vider e 
ske l et ro;vnes , ut de efter-
følgenae diagrammer også kan 
anvendes f or kombinat ionen 3-
skinne/jwvnst røm , som for eks . 
det engel ske HO'lN8Y- DUBLO an-
vender det . For nemheds skyla 
angives strømki lden blot som 
en lil}P, k3s~e med r i us o~ men 
minus klemmer . 

Il . TO TOCS 'l'lH ' I' lDSl! O'TBRL!:~ --~=~----~----~-----~---- _,_. 
NING. 

net t e kan arranger es på fle -
r e mn·er , men vi . vil her kun 
nævne den kendtest e og fo r de 
mindr e anlæg mest eiflede, ne~ 
lig kør sel med sekt ions- eller 
a f snitsoodel te s trømkredse . 

~•ed 0 ns eet- t ogs-d r ift kun 
kr-a,vede Pen O11skifter , kraNer 
to- to5s-d.rift ~~ to s~danne og 
to re5'-ll a torer . I fig . ? er AB 

A. EET TOGS llRIFr hoveastrwkni ngen, CD kan være 
- - ---- == ·-- -- ·"'""- det tilhør ende par :!11.0-lspor -

De~ viste strækning i ndehol- eller en s idebene . V~d for-
der en l ille banegård med spor bindelsessporskifterne mh beg-
1 sum hovedspor og spor 2 som ge skinner ved skinneafbry..lel -
vigespor. Krydsningsomskifte- serne r1 og T~ vær e elektrisk 
r en K tjener til at vende kø- adski l t . På st!:'ækni ng AB vir-
restrømmen, og~ udgør r egu- ker regula t or R1 og po s træk-
l eringsmodstanden . Ved hjælp nin,. Cll r egul~tor R~ - To to~ 
a f afbryaerne S log S 2 kan kP.JJ således køres samtiaig og 
beg,:1e stationssnorene afbrydes. uafhængig af hinanden . Står 
l)erved opnås mulighed for a t det ene af de to tog på et vi-
have et andet l okomotiv mPd e~ gespor (strømløst) p~ en st e-
ler uaen vogn~ sti,ende på det tion ( som fig . l.) s1 kan det 
strømløse spor. De t er muligt ande t t og køre over fo rbindel• 
at l ade to tog krydse hinnn- sessporskifterne fra den ene 

str-.ekni ng o~ over i den anden . 
Lokomotive t skifter da oar e 
fartregulator. I en her -,,,!, mel" 
indprent e s it> en vi i, ..- r ac.~e l: 

Begge r elillls t orer m~ ~~re 
stillet til libe sior fa r t d . 
v.s . sµending , for at t oga ts 
hastighed ikke forand res ved 
overgangen , og s trømmen må væ-
r e vena t p·\ samme måde i de 
to afsnit, d.v . s . omski f t erne 
må ikke stå i moosat retning 
af hinanden. 

--i----------- -------- I næst e nummer: 
o- togsarift med overleaning 

og fi r e-to,;s-<.irift med over-
le:lnin.; . 

1 
I 
I 
I k, of-"i- -- __ ___ J __ _ 

{_..1 

R2 .------Ki (Artikle rne forfa ttet med 
del vis benyttelse af "Mi11 iP-
turba;men") . 
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Fuldautomatik 

På vedstående tegning Sp-2 er vist en 
fuld automa tisk hetjening til drejeskiver. 
Den viste ud føre lse kan let og billigt frem• 
sti lles af enhver, der er lidt fingernem. 

Forklaring til tegningen : Kontaktskiven 
A er en pertinaxskive med en pånittet mes-
singring. Det isolerede stykke ( udfor kon-
takt II ) kan eventuelt forsynes med et 
hak, som kontakterne kan standse i. Lige-
som denne skive er kontaktarm S anbragt 
på pilknappens aksel, som gennem en slæ-
bekontakt forsynes med kørespænding. 
Denne kontaktarm S kan slutte forbindelse 
med armene 3 og 4, der er pånittet en iso-

- leret ring, som igen er bremset af en filt-
eller fl øjlsskive, således at ringen ikke kan 

på drejeskive 

løbe med akslen, fur arm S presses mod 
en af armene 3 eller .t . Disse arme forbin -
des med hver sin isolerede slæbering, hvor-
fra stommen føres til motoren gennem slæ-
besko. 

Slæbering l og 2 er anbragt i gravens 
hund, og slæbeskoene I og 2 på drejeskive-
broen. 

Spolen Sp vikles så kraftig som mulig 
til samme spænding som motoren. 

Virkem åde: Drejes fo r eks. pilknappen 
- med uret - fra den viste sti lling ved 
spor Il til spor IV, vi l spolen Sp trække 
stopriglen ind og slutte strømmen til moto-
ren, som gennem arm S og .f får køre• 
spænding i den angivne retning. (Motoren 
følger altså pilknappens omdrejnings ret-

NYHID! f or ? - 0€ 3 - skin~Puri.f t . 
l'-.OT)EL~'RO, nc.•ldr.i.::g l : 5 , r ':ld i u 6CY) rr~1: . 

:3aml'?.~.:.,tte t 1.naehol er : 
:'~ :,:r.i.!1, ; j_ f uL: ~.;1,:,, rr<.J,~,c: o_. u·1'0:::-J.i;· oy6geve,1 -
1 ~!u '1i"1,-: , b·.i l l?.s f; ·ri:: , sv0 lLr.r , sY.inne ,,,,H: , ti l -
1'iJod ':' ti;i ·.c_ •·r-~r , f11 h 1t f·.• r -Ji .s·t hjP r t<=> . t :;k<"' . 11-.: -

V':' rI..Ji1,e s kinn r. r t:.P: r.:•lo-1 :Pue tv:.•r. ,.; siin!'le r, 
k')rt s,. _-.;t, li ,;~ tLL c\ t 2.:: :::·c:P. o . . 

lw i s De blot h:, r rJ'' IrJ:.,ffen , k:1 r. I:e •·,,mle e t kor-
r el{t s:norski f t e ;i;, c ,, . l time . 

~nrre~ta ~rof1ler, - messi.n~ el le r Riva ross i . 
Opgiv vnd bestil l i ng , om Je ønsker ti l ? - eller 

·5- skinned.ri f t. PRIS KR . 11 1b5 

ODENSE HOBBYFORRETNING 
Vester sade 89 , Odense. 'l'lf. :-i104 - Gi r o & l l 
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ning) . Såsnart slæbesko 1 uår kontakt IV 
vil stopr igle:i glide ud ved hj ælp af fjede-
ren \lg kore på messingskinnen ; i denne stil-
ling skal motorkontak ten stad ig være slut • 
ter. N år stopriglen kommer til hullet ved 
spor IV, vil den glide ned deri . afhryJe 

strnm men til motoren og slutte strommen 
til drejeskivens stromforende ski nne. 

D a hele drejesk iven alts:1 kun betjenes 
af en enkelt pilknap på kuntrnlhorJet, har 
vi till:idt os at kald e systemet fu ldautoma-
tisk . J/. L. 

Er sporvejenes dage talte? 
af Jan 111/ alter 

Man hører ofte den Paastand, at Spor- Lin ier nc:dlagt. medtns tre Linier tra(ikc:res 
vejene overalt i Verden er eller snart vil med overvejende: moderne Vogne. idd th:r 
blive ned lagt. Ja, det har endda været forude n Anskafftlse af 11 Bogievogne af 
na:vnt, at Københavns Sporveje snart vilde Stockholms-Typen er forttaget en meget 
blive en Turistattraktion, fo rd i Sporvejene vtllykket Ombygning og Fornyelse af 22 
var noget forhistorisk og fuldstændig toakslede Motorvogne (Fig. I ) . 10 nye Bi-
ukenJt for l dlændinge. D et kunde maa- vogne er for T iden under Bygning. 
ske derfor være af In teresse at fo retage Sporvejene i Karlskrona, undsval l og. 
en Und ersøgelse af, hvorledes dvikli ngen Uppsala er blevet nedlagt. Derimod er der 
særlig med Hensyn til Vognmateriel har ti l Norrk opi11g og Hdl.ri11xborg bygget i alt 
været i andre Lande I de senere Aar. -lo moderne to-akslede eenma ndsbetjente 

Stnckhn/111 havde pr. I. januar 1955 (for- Motorvogne. 
uden 23 7 Tunnel hanevogne. 5 I 6 Busser og Ingen af de tre norske Sporvejsbyer har 
188 Trulleyvogne ) i alt 69 L Sporvogne. Planer om Nedlæggelse af Sporvejene. 
Desuden var 26 nye porv,>gne under Oslo. der i 183 7-38 anskaffede 46 store 
Bygning. Vng nparken er i de sid ste 10 Aar Bogievogne af Letmetal (Fig. 2) , fik i 
blevtt fornyet og fo rheJret. saa leJes fin- 1953 30 nye Bogie-Motorvogne med fast 
des der I 00 Motorvogn<: og -o Bivogne af Konduktørplads, og fo r Tiden er man i 
lignenJe T ype som Kobenhavns fra 1949 ~ ang med Ombygning af to-akslede Vogne 
c-01 - -08). Fursogsvis er der anska ffet . til samme System. Til Bergen leveredes IO 

2 P C-Vogne med ame rika nsk elektrisk store Bogievogne i 19,i7, og Trondheim. 
L'drustning o ,g svensk Karrns eri. der netop har modtaget 6 nye Motorvogne, 

c;;~ iehrng,,Sr, ,111 ,1.~" 1 ha r nylig været om- kan nu traf ikere alle rre Linier med helt 
ta lt 1. M 8 - yt, saa _her ska l bl ot nævnes, moderne Sporvognstog. 
at Lurn.:nc:t :c: t st adig ud v1 dts med nye I Holl and led Sporvejene store Tab un -
Str ækningc:r. og at n,t:sten Halvdelen af der Krigen, saaledes blev i Arnheim hele 
V,>gnp3rk c:n hc:st :t:! r af modern e: 2, 5 _m hre- Vognparken ødelagt. I Groningen og 
de: BDg1evngnc: ( 1 a.lt 2 15 L F., r nylig ved- ~trecht er porvejene blevet nedl agt, men 
toges det at anska f_lc: ydc:r lige r:: 125 M ltor- 1 de tre største Byer, r1msterdam, Haag og 
vngnc af '.!c:nnc 1 ypc:. . Rollerd,111'. er der i Je sidste Aar foretage t 

I ,\1 ,1' 111 ,, er t re: mmdrc: bet ydnmgsf ulde fl ere Udvidelser af Sporvejsnettet. Til Arn-

... 
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sterdam byggedes i 194Y- 5G 60 Motor-
vogne og 50 Bivogne, alle · . e-akslede, og 
70 leddelte Motorvogne er 'letop bestilt. 
Til H aag er der leveret 16 Bogie-Motor-
vogne og 2-1 Motorvogne af den arner ikan-
·ke PCC-Type til Eenmandsbet jening (Fig. 
3), og _for nylig besl uttedes det at bygge 
yderligere 100 PCC-Vogne. Rotterdam har 
nu udelukkende Bogievogne med M idter-
døre, sidst blev der anskaffet 3-t Motorvog-
ne og 35 Bivogne ( 1950--5 l ). I 1955 er i 
Schweiz besti lt 29 nye Motorvogne, hvor-
af 14 leddelte. 

Sporvejene i Brm:elle.r er næsten ene om 
den ko ll ektive tra fik . Linienettet er paa 248 
km, og der fi ndes 976 Motorvogne og -184 
Bivogne. Af Motorvognene er 50 af en 
"europæisk '" PCC-Type, der har vist sig 
at være saa velegnet, at yderligere 50 Mo-
torvogne af sam me T ype er under Byg-
ning . ., N at icnale Maatschappi j van Buurt-
spoorwegen", som trafikerer et udstrakt Li-
nienet over hele Belgien, havde den 3 l. 
December I 954 l.l 78 km elektriske Linier 
og I 569 Sporvogne til Persontrafik. Af 
disse Vogne er adskillige Nya nskaffelser, 
bl. a. 25 amerikanske PCC-Vogne, og For-
nyelse sker stadig. 

Det vil være bel.1.. ,<l t, at Udviklingen i 
Stor-Bri tann;en er g1a et i Retning af Spc r-
vejenes Nedlæggels, I London erstattedes 
Sporvognene nord fo r T hemsen allerede 
før 1939 af Trolleyvogne. I de sydlige By-
dele erstattedes Sporvejene med D ieselbus-
ser i I 950-5 2. Det maa dog erindres, at 
baade Skinner og Vognmateriel var ud-
slidt, og at der i de indre Bydele anvend-
tes det for ældede System med underjor-
disk Strømtilførsel (gennem Midterskin-
ne ), som skabte stadige Forsinkelser. End-
videre var Sporvejene her, som overalt i 
England, underkastet Bestemmelser, hvor-
ved der paalægges Sporvejsselskaberne 
kostbar Vedligeholdelse af Gadearealerne 
mellem og langs med Sporene, samt For-
bud mod den økonom isk fordelagtige Bi-
vognskørsel. 

I Manchester ophørte Sporvejene i 1949. 
i Birmingham i 1953. Endnu fi ndes der dog 

Byer med Sporvogne i Stor-Britannien: 
først og fremmest Glasgow med ca. 1000 
vogne, hvoraf 250 bygget siden 1934, Aber-
deen, Shef field, Leeds og ikke mindst 
Blaclapool med en helt moderne Vognpark. 

Ogsaa i Frankrig er Sporvejene i Tilba-
gegang. Som i London havde ogsaa Spor-
vejene i Paris underjordisk Strømtil førsel. 
Driften ophørte i 1938. D er findes endnu 
Sporvogne i større franske Byer som T Ofl· 
/011.re, M a,-seilles, Bordeaux , Strassboflrg 
og Lille. I St. Etienne besluttedes det for 
nylig at modernisere Byens Sporveje og bl. 
a. anskaffe 30 store Vogne til 120 Passa -
gerer. 

l Schweiz paabegynd tes i 1939 en For-
nyelse af Sporvejsmateriellet, idet der blev 
fremst ille_t Stand ardtyper af meget velind· 
rettede Bogievogne med fast Konduktør-
plads. Disse Vogne er leveret til de stør-
re Byer, saaledes til Z iirich (90 Motorvog-
ne, se Fig. 4, og 40 Bivogne) , Basei. Bern, 
Geni:i-e og Lflzern, i alt ca. 2'i0 Vogne. 
D a man fo r nogle Aar siden ,rsogsvis i 
nogle Uger erstattede Sporvo&nene paa Li-
nien Zurich- Esslingen med Busser, mød -
te man fra Befolkningens Si<le et eenstem-
migt Ønske om Sporvejsdriftens Opret-
holdelse, og Linien er da ogsaa blevet mo-
derniseret i Overensstem melse hermed . 

I Tyskland blev under Krigen store Dele 
af Sporvejenes Linienet og Vognpark helt 
eller delvis ødelagt. Man kunde derfor tro, 
at Sporvejsselskaberne vilde ha ve va lgt den 
bi lligere Udvej: at anskaffe Busser i Ste-
det for Sporvogne, men dette er ikke Til -
fældet. Med Undtagelse af nogle fa a, min -
dre Byer som Giessen, Marburg, Miinster 
og Trier er Linienettet nu genopbygget og 
udbygges stadig. I mange Byer har man 
ved Gadeudvidelser lagt Sporvejssporene i 
eget Areal, hvorved Kørselshast igheden 
har kunnet forøges betydeligt. 

Allerede i l 9-1-l begyndte man at frem-
stille en enkel men dritrs ikk er Vognt ype:. 
hvoraf der siden bl ev bygget 650 Vogne. 
Senere ful gte en fo rbedret Standa rdtype. 
hvortil man benyttede Undervogne. Motn· 
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rer m. 111. fra ,eldre Vogne, hvor selve 
Vngnkassen var odelagt. Siden 1951 er der 
fremstillet en Bogievognstype med fast 
Kondukterplads. Disse Vogne leveres sta -
dig til en Række Byer. Det kan nævnes, 
a t der foreløbig er ~ygget -16 Vogne til 
E.r.re11 75 til Ht1111101 ·er ( Fig. 5) og 87 til 
Dii.r.reldorf ( hvoraf 12 til Hurtiglinierne 
til Krefeld og Duisburg, hvor der tilmed 
er indrettet Spi.rei·ogne) . 

I nogle af de større tyske Byer er man 
dog gaaet andre Veje end at anskaffe de 
standardiserede Vogntyper. Saaledes har 
H amburg paa egne Værksteder bygget 285 
nye, store Bogievogne og yderligere 85 er 
for nylig bestilt. En PCC-Vogn af samme 
Type som i Bruxelles er ansk a ffet som 
Forsøg, og for Tiden leveres 30 leddelte 
Motorvogne med i alt 116 Pl adser. H ertil 
er anvendt ndervogne fra ældre to-aksle-
de Vogne. En meget sto r leddelt Motorvogn 
med 60 Siddepl adser og 120 taa pladser 
er ogsa a forsøgt i Stuttgart, hvor man for 
ovrigt ogsaa har bygget nogle usædvanl ig 
smukke og velindrettede to- akslede Vog-
ne ( Fig. 6) . Endelig er der til M 11 11rhe11 
hygget en speci el T ype, nemlig tre-akslede 
Vogne ( 113 Motorvogne og 103 Bivogne) 
se Fig. 7. Efter de senc:ste Opgorelser fin-
des der i Vesttyskl and nu 7 1 Sporvejsfore-
tagender med en Linieb:ngdc pa a 5.875 
km og en Vognpark paa 12 .869 V ogne. 

Den nævnte tyske Standardtype af Bo-
gievogne vil ogsa a blive anvendt til For-
nyelse af V ognparken i 111/ien. Her vil i 
Løbet af de kommende Aar bl. a. blive 
indsat 320 af disse Vogne i Trafikken. 
Vognparken bestaar for Tiden af omkring 
2.800 Vogne, Spornettet er paa 290 km, og 
Sporvejene er langt det vigtigste Trafik-
middel. Ogsaa Linz og Graz har fornyet 
Sporve jsmate riellet, sidstnævnte By med 
100 nye Vogne i 1949. 

Siden 19-15 er moderne Sporvogne an-
skaffet baade i Hel.ringfors og Abo , i Rom 
(Fig. 8), Milttno og T11ri11 . i Afudrid, Bar-
celona og V ttlencia. i Li.r.rabon og Oporto. 
Til Prag bygges for Tiden 150 PCC-Vogne, 
en T ype, der ogsaa er leveret til BNkarest. 

Medens porvejene i U .S.A. indtil 1935 
var inde i en edga ngsperiode. betød 
Fremsti llingen af PCC-Vog ncne. at Spor-
vognene atter kunde konkurre re med Bus-
serne i Henseende til Hurtighed og Be-
kvemmelighed, ja, var disse over:egne paa 
Grund af den roligere, lydl øse Kørsel. Det 
1umaadelige Antal privæte Biler betyder 
dog en fortsat Nedgang i Passagerantallet 
for alle offentlige Befordringsmidler i 

.S .A. Antallet af PCC-Vogne i U.S.A. og 
Canada er nu over 5.000, heraf har saale-
des T oronlo 7 14, Chicago 683, Pi11sb11rg 
666. 111/ a.rhi11f?,1011 -189 og Philadelph,a 470 
Vogne. 

I A11.rtralien.r Storbyer er Sporvognene 
langt det betyd nings fuldeste Trafikmid-
del. Sydney. der har ca. 1.400 Sporvogne, 
har saaledes siden 1950 anskaffet 250 nye 
Vogne, Bri.rba11e 150, og til Melb o11me er 
siden 1939 leveret 200 moderne Motorvog-
ne til 150 Passagerer. I sidstnævnte By er 
det Buslin ier, der erstat tes med Sporvogns-
linier, sidst i Juni 1955 med en 9,8 km 
lang ny Sporvej. 

Til sidst skal blot nævnes, at der fra 
Byer som 811e110.r Ayre.r , Calr11llt1 . Hong-
konx . Pekinx og T okio stadig meldes om 
Anskaffelse af moderne Sporvogne, fr a 
Ch1111gki11/!. endda om en helt nyan lagt 
Sporvej . D et vil derfor ses, at Sporvejene 
er og ogsa a vedblivende vi l være en be-
tydni ngsfuld Faktor i Storbyernes Trafik. 

(Foto : J an Walter ). 
Fig. l: To-aksl et Motorvogn med fast 

Konduktørplads. /\ lal111å. 
Fig. 2: Bogievogn. O.rlo 1937. 
Fig. 3: PCC-Vogn, amer ik ansk Type. 

Haag 1950. 
Fig. 4 : Bogievogn i Ziirich. 
Fig. 5: To-akslet Motorvogn . S1111/gart 

1954. 
Fig. 6: Tysk Standard Bogie Motorvogn. 

Hannoi·er. 
Fig. 7: Tre-akslet Motorvogn. 

1\ liinchen 1955. 
Fig. 8: Leddelt Motorvogn. Rom. 
Fot. Lennart Armeen. 



Spor O-byggere se her! 
Fineste bronzestøbt front til DS B's li tra My 
kan nu leveres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . pr. stk. kr. 12,00 

Et mindre parti spor O-standard hjulsæt 
efter N.E.M.-normer . .. . . .... . .... .. .... pr. aksel kun kr. 2,00 

Spor O-puffere 
faste kr. 0,25, fjedrende (rd . & fl.) pr. sæt (4 stk.) kr. 4,00 
fjedrende med forlængede plader . . pr. sæt ( 4 stk.) kr. 5,00 

NYT! 
Køreledningsmaster I spor 0 .. kr. 4,75 

Køreledningsmaster i spor HO kr. 1,40 
Liste mod 50 øre i frimærker 

Hobby-Nyt! 
Fortegnelse over hobbyartikler, dan-
ske og udenl11ndske, der kan købes 
her i landet. Desuden medtages de 
allerede på markedet værende artik-
ler s11mt særtilbud i brugte varer, når 
sådanne haves. De vil hurtigt opdage, 
at »Hobby-Nyt<< vil blive et uundvær-
ligt katalog for Dem. Angivelse ar ra-
bat til hobbyklubber. Katalog mod 50 
øre i frimærker. - Oplysninger om 
nyhederne fra Leipzig- og Nurnberit-
messerne kommer i Hobby- yt nr. 2, 
der er under arbejde. 
BERG RADIO & HOBBY - AARHUS 
Danmarks største hobbyforretning 

Prøvenummer 
af det franske modelblad 

LOCO-REVUE 
mod kr. 2,7.5 i frimærker. 

Modelbane-nyt, 
Kongevejen 128, Virum 

•> B P << • t o ;;· 
Postbox 26 

V IR lJ 1'1 

Mønsterbeskylle/. 

- Det nye elegante 
skinnemateriale, 
skala H 0, bøjelige 
til enhver kurve. 
Pris pr. mtr.: 

Kr. 4 ,85 

Svellemåtte til spor-
skirter kr. 1 , 35 

Det fuldendte 
Jo -To skinne-
profil sk:c1lu HO, 
messing. 

Kr. 1 ,35 pr. mtr. 
Fås i alle førende forret11i11ger. 
Fab. & en gros: John Svend Petersen, 
Grønnevej 270, Virum. 

li:LlJBiUEDDELELSER. 
Modeljernbaneklubben »HO « 

Nordkærvej I - Hvidovre, Valby . 
I a 2 medlemmer kan optages. 

Tlf. 300031 & RYvang 5942 y. 

RUBRIKANNONCER 
pris pr. ord: 15 øre (minimum 2 kr. ) . Annoncen m!I, 
være Indleveret senest d. 10. I mlneden forud, tot 
a t kunne kom me med I næste nr. 

12 fotos af danske lol,omotlver I pos tkortforma~ 
og forsynet med tekniske data pl dansk , engelslq 
og f ransk. Sendes po rtofri t mod forud lndbeta ~ 
Ung af kr. 2,50 LIi: B. Me rkel P a lsdorf, Konge• 
vejen 128, Virum. 

10 - 20 m messing profilskinne, slr. 0, 
ny eller brugt, købes. K. Christiansen, 
La nitgade 33, Nr. Als lev. 

HO Marklln og LONO. - Lokomotiver, 
transformatorer, skinner m. m. billigt Lil 
alg. - Kun brugt til udstilling. 

Marlsen , Snerlevej 10. Kolding . 

Har De noget De , ,iJ sælge? 
Så be11yl uore rubrikannoncer 
Del er jo netop de mennesker, 
som De ønsker at få i tale, der 
læser dette blad. 

SHI Uexible og »lydløse« korkballa-
ster pr. meter 2,85. 
SH I DROCELL cell u modellerpulver pr. 
pose 0,75. Prøvepose mod 1,00 i frim. 
NYHED I Østtyske modellamper, me-
get vellignende rørmastlamper 4,65, 
gittermastlamper, enkelte 5,85, do. 
dobbelte 7,35. Ur på fod 4,55. Ur for 
væg 4,25. Pærer til ovenstående (19 v.) 
1.25. Eleklrorngn 3,30. Telefonbox 1,55. 
Østtysk murstenspapir, ma nge udfø-
relser, pr. ark 0,1 5. - Fås i hobbyfor-
retningerne. 

En gros og agentur: 
Skandinavisk Hobby Industri, Aarhus 

Sc.el'lVl.'J,· landsskabssorti ment 

En gros: 

sætter prikken ouer i 'el på 
enhuer modelbane / 

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

MEDLEM AF° 
FORENINGEN AF DANSKE 
UGEBLADE. FAGBLADEoo TIDSSKRIFTER 

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 tilladt med tydelig klldeanstvelse. 
- Bladet udkommer med 12 numre om lret. -
Arsabonnement 18 kr., udland 20 kr. Abonnement 
ka n ogsl tegnes direkte fra Kongevejen 128, Virum. 
Be n y l poslkouto 3505ti ved indbetalingen. 

-0-
Bladet forhandles af blad- og Jernbanekloaker, 

samt: 
KØBENHAVN: 

Baucb, AbouJevarden •o, N. 
Valby Hobbyforretning, Møllea116 16, V&Jby. 
Hobby-Centralen, Møntergade 10, K . 
Hobby-Hjørnet, Fredensgade U, N. 
Hobby-Kælderen, Nansensgade 7i, K . 
Kiosken, Østerport Station, 0. 
Model & Hobby, Løvstræde 2, K. 
Bent Palsdorf, Holmens Kanal 32, K. 
Hovedbaneglrdens Bladkiosk. 
F rltldsbuUk, Nyglrdavej 21, 0. 
Gtlrlz, Heverdilsgade 5, V. 
Souvenir Shop, Vesterbrogade 101 , V. 
Buskiosken, Sundbyvesler Plads , S. 
Kiosken , Classensgade 18, 0 . 

LYNGBY : .JJifJ~~ Legetøj, Jernbanevej I. 

Arhus Hobbyforretning, Frederikagade 17. 
Berg Radio & Hobby, Guldsmedegade •o. 

NYKØBING F.: 
Østerbros Boghandel, Østerbro. 

ODENSE : 
Odense Hobbyforretning, Vestergade 811. 

SKIVE: 
>Hobby<, Tinggade 22. 

VEJLE: 
>Teddy<, Legetøj, Nørretorv. 

-0-
E NGLAND: 

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

F INLAND: 
U-B Hagelln, Auroragt. 11 B 2•. Helslnlfou. 

FRANl<RIG: 
Edilions Loco•Revue, 

IT';.1,~~1,en, Auray Morbihan. 

>HO-Rivarosslc, Como. 
NORGE: 

Narvesens Kloskkompanl, Postbox 1211, 0110. 
SVERIGE: 

Heimer & Co .. Skomakareaalan ti. Malmø. 
Model-Craft, Skolgatan 6, Malmø. 
Wettergren & Kerbers Bokhandet AB, 
Vll.stra Hamngatan 22, æltebore C. 

-<>-
ANNONCER: VI hjælper Dem gerne med opsætnin-
gen af Deres annonce I MB-nyt og siver Dem Ulbut 
uden forbindende (Uf. BY 6703, alle hverdage undt. 
ti rsdag). Rubrikannoncer betalu ved beatllllnce11 
og koster 15 øre pr. ord (mlnlmwnstakat 2 kr.). 

-0-
INDLBVBRINOSFRIST for alle annoncer oit ma• 
nuskrlpter: Senest den 8 . I mineden. 

P. E. LARS ENS BO OTRTKIC EJt l • {OLE LAJtS!.N) UBENHAVH It 
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