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Fleisehmann 's 
nye store lærebog i opbygning af Fleischmann~ 

z~skinneanlæg. Stort format med mange farveillustra~ 
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Kan De læse En1:elsk? 
- Så har vi el stort udvalg i engelsk og amerikansk hobby-

litteratur. 
Bøger: 
How to build and operale 

a model railroarl (a mr.) . Over 100 
skitser, 16 fotos, 1925 .... kr. 3. 50 

The Model Railway 
Encyclopædia (E. F. Curler). 
461 tegninger, 128 fotos, 
20 tegninger uf moderne 
lokomotiver, 4969 (engl.) kr. 30 . 00 

Varney's katalog i HO . . . - 1 .00 

Tidssk•·if te•· : 
Model Railway News ...... kr. 2 . 25 
The Railway Modeller ..... - 2. 25 
European Railways ........ - 1 . 75 
Meccano Magaz ine . . ....... - 1 .00 
Model Engi neer ..... . ...... - l. 40 
Model Aircrnft ....... . . . ... - 2 . 25 
Ships & Ship Models . ... . . - 2 . 75 
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RAILIWAD MODEL CRAFTSMAN 
& MODEL RAILROADER 

pr. stk. kr. 5. 00 
(ældre numre kr. 2 .00 pr. stk.) 
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01: Tys~? 
Efsenbahn . . .... . .......... kr. 3 .25 Mi ni a tu rbah nen ............ l<r. 3 . iO 
Der Modelleisenbahner .... - 1.75 Die Bundesbahn .... . ..... . - 3 . 25 

Holmens Kanal 32 
BYen 5703 

Aben: Kl. 10- 17 
fredag 10- 20 

København K. 
Postkonto 53761 
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Nu kommer Sommeren. 
For Modelbyggeren den he lt ri gtige Periode, tænk, saa kan man sidde oppe den halve N at 
og arbejde paa sit Anlæg ! Indko b D eres Materia ler nu, saa ka n vi leve re omgaaende, go r 
Deres Materiel klart ti l Vinteren! Vi kan til byde Dem mange T ing bl. andet P lex ig las, 
g lask lart i P laderester og tænger saavel som Ror - ri gtige M aa lestoktegninger - baade 
12 0 og 15 0, hojre og venstre, Krydsninger 150-30°, hele og halve »Englændere« -
til Spo rskifter, .Ballaster udfort i Kork (lyddæmpende og bojeligc) - Jævnstrømsmotorer 
i fo rskell ige Stromstyrkcr og Maal - Egerhju l og D rivhjul samt Forlo berhjul, iso lerede 
(ikkepaa Lager i alle to rrelser, men .Bestillinge r modtages). - Cellulose lirn og Kunstharpiks-
li111, Lakker og Farve r - Snekketræk bestaaende af Snekke 111 ed Snekketandhjul Om-
sætn ing 1 : 18, 1 : 16, 1 : 15, 1 : 13 - Miniature Akku m ulato rer 2 Volt, der kan op lades 
igen, ideelle ti l Vogn- og Loko moti vbelysning sa 111 t til po rski[ter og Huse - Vacu111-
bre111 ses langer til Vogne og Lokomoti ver - !ose T ag og .13unde til FLEISCHMA N 
Vogne - Kardan led fo r O verfo rse! af Motorkra ft - Miniaturercla ise r (Motorer) til Spo r-
skifter, nye Byggesæt fra E GC, Litra Pa og Pc, B yggesæt til Huse, 4 fo rskellige - M ICH 's 
nye Moto r baade fo r Jævn- og Vekse lstro m - Kedelfro nter ti l T ank vogne - FLEISCH-
MANN's Sporplaner og po ranlæg, ko rt sagt alt ti l Modefjern baner. Vi paatager os gerne 
M ontering af fj edrende Puffer paa D eres Lokomoti ver og Vogne, ligeso m vi gerne isætter 
Pino l-N ormhju lsæt (iso lerede) i Deres Vogne. Vi har en Del BUCO Vogne paa Lager, 
elegante i Udseendet, prima i Ud fo reisen, BOD A 's nye Perro nlamper. Ko 111 ind og se 
de nye T ing , ko 111 ind og se de a111 erikanske Kataloger igennem vi lige har faaet hjem. 

HOBBY-CENTRALEN 
MØNTERGADE 10 - KØBENHAVN K - BYEN 5714 X 

GLEISANLAGEN 
U.A CK LAYO UfS • PLANS DE RESEAUX • SPÅRSCHEMA 

En virkelig velkommen nyhed er nu kommet fra Fleischmann. 
En teknisk uovertruffen lærebog i opbygningen af ethvert 
Fleischmann-anlæg i alle dets detailler og med et utal af illu-
strationer i flerfarvetryk. Pris kr. 8.00. 

Generalagenlur: 

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

Åben 
godsvogn 
litra P B 

Et superdetailleret køretoj i bedste kvalitet af en af DSB's nye EUROP-
vogne. Vognen leveres både med åg uden læs. Priserne er henholdsvis 
kr. 13.50 og kr. 11.55 incl . omsætnin gsafgift. 

LoJ1.f'f Skotterupgade 5 - København N. 
Telefon Taga 2440 y - Taga 31 58 u 

.fd .. Interesserer De Dem 
for rigtige jernbaner? 

Ja, det gør vel de fleste rigtige modeljernbanefolk, 
men derfor vil vi også. gøre Dem opmærksom på det 
engelske EUROPEAN RAIL WA YS. 

EUROPEAN RAIL W A YS omfatter alle europæiske jernbaner med lige 
stor interesse, og De finder i dette lille fint udstyrede blad såvel artikler 
fra Skandinavien som fra f. eks. Frankrig og Italien. 

Bladet udkommer med 6 numre om ~ret (1. februar, 1. april, 1. juni 
o.s .v.) og koster pr. nr. kr. 1,75 ( + porto) - årsabonnement kr. 10.00. 

Agentur for Danmark: 

Modelbane-~, Kon.·gevejen 128, Virum. 

·; 
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Bygger De • 
I spor 0 eller I? 

Har De lyst Lil al udbygge /)aes anlæg med danske 

skalalro signaler og stand/avler i bedste wlførelsP. (messing), 

så skriv efter komplet forlegne/se over disse . Også Qll({p/ til-

behør såsom perronskilte og lamper. 

Liste mod 50 øre i frimærker. 

Luftledningsmateriel 
i spor O og HO - >• B P « • t o ;;~ 
Lisie mod 50 øre i frimærker p 

O 
S tb 

O 
X 2 6 

TO FOREIGN READER$ I , r1n Uffl 
Danish sca le m odels in fine quality 
Send for free inf'ornrnlioo. 

Hvis De samler på 

Modelbane-nyt 
Ældre numre af Modelbane-ny/ indeholder et væld af tegninger, 

byggebeskrivelser og andet stof, som De sikkert ville få glæde af 
at studere. 

- og De kan endnu få samt I i g e numre 

1. :irg. 1952 (nr. 1-4) kr. 3,50 
2. 1953 (nr. 1-12) - 12,00 
3. 1954 (nr. 1- 12) - 17,00 
4. - 1955 (nr. 1-12) - 18,00 MODELBANE=nyt 

Kongevejen 128, Virum 
Poslkonlo 35056 

Det er nyt, indtil De har læst det I 

Modelbane.~ 
'J'ir/sskrifl for j e r11/J1111er i a ll e spor11idder 

SKANDINAVISK MODELBANEBLAD 

5. årgang Juni 1956 nr. 6 

Aarhus - Hammel - Thorsø Jernbane 
,, .. ' 

AHTJ 5 med godstog i Galten 1955 (september) - foto 0. W. Laursen. 

Aarhus - H:ammel Thorsø jcrnbane's 
første del Aarhus - H ammel blev åbnet 
den 24. april 1902 med tre togpar i hver 
retning. 

Der blev fra starten anskaffet 3 tender-
lokomotiver, 4 personvogne, 2 kombinere-
de post- og personvogne, 2 kedelvogne 

VORT FORSIDEBILLEDE 
(Cover picture) 

samt 14 godsvogne. Personalet var på -10 
mand, og som første driftsbestyrer antoges 
ingeniør Klestrup. 

Der var kun stationsforstander i Aarhus 
og Hammel , medens de øvrige stationer 
passedes af ekspeditricer. 

Lige fra starten var der stor trafik på 
banen. og man måtte snart anskaffe mere 
materiel. Een alvorlig fejl havde man imid-

viser Aarhus-Hammel Jernbane's lokomot iv nr. 3 i Aarhus (1955). 
(Engine no. 3 on Aarhus-Hammel Railway) 

Photos: Hartvig Albreckt, Aarhus. 
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lertid begået, idet der i eneretsbevillingen 
ikke var indført en bestemmelse om anlæg 
af et forbindelsesspor til statsbanestatio-
nen for den i Mølleengen anlagte lokal-
station. Der blev i 1902 åbnet et forbin-
delsesspor for godstrafikkens vedkommen-
de, men man forsømte at finde løsning 
for persontrafikken. Ved Aarhus hovedba-
negårds ombygning i tyverne kunne det 
have været arrangeret meget billigt, men 
lejligheden forpassedes, måske også under 
indtryk af de handlendes modstand i Ve-
stergadekvarteret, et område, som banen 
fra begyndelsen havde til ført betydelig 
handel. En del år senere prøvede man at 
bøde på d.::t, idet man købte en bil til be-
fordrin af passagerer mellem de to sta-
tioner, men arrangementet var uden større 
betyd ning, og vognen solgtes i løbet af 
kort tid. 

Sit største overskud før Thorsøbanens 
tit:wmst havde banen i 1909-10 ( 113.426 
kr. ) , som gav 4 pct. til aktionærerne. 

I begyndelsen af dette århundrede reali-
seredes tanken om en tværgående statsba-

AHTJ M 5 
i Aarhus 
(august54) 
Foto: 
o. iv. Laur-
sen. 

ne, der skulle skabe forbindelse mellem dt 
jydske længdebaner via Silkeborg. Der var 
oprindeligt planlagt, at denne: bane skulle 
udgå for Hinnerup på den østjydske læng-
debane, og via Hammel og Silkeborg vide-
reføres den til den vestlige længdebane. 
Denne linjeføring, som idag vel havde væ-
ret at foretrække, blev imidlertid dengang 
mødt med så stor modstand, at den måtte 
opgives. 

Den næste plan fik ud på at fore banen 
over Sall, Gorn og Fårvang til Silkeborg 
med udgangspunkt i Laurbjerg. Da dette 
imidlertid ville fratage Hammelhanen næ-
sten hele det nordlige og vestlige opland 
reagerede man voldsomt herimod, og det 
lykkedes da også at få den nye tværbane 
puffet så langt bort som til Thorso. Da 
linjeføringen nu var fastlagt , ytredes der 
i Hammel stærke ønsker om anlæggelse af 
en bane Hammel-Thorsø, idet man men-
te det ville være af betydning også at 
knytte forbindelse mod nord og vest. Især 
var det nyoprettede slagteri i Hammel iv-
rigt i bestræbelserne for at etablere en for-
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bindelse med statsbanerne i vest, hvilket 
ville betyde en stor fragtbesparelse fo r flæ-
sketransporten Httmmel- Esbjerf.. D er var 
visse betænkeligheder knvttet til fo rl ængel-
sen; dels mente man, at banen nu blev for 
lang til at trafikken hensigtsmæssigt kun -
ne ·bestrides af tre togpar cm dagen, og 
de ls mente man, at for mange t;:a nsportcr 
fra Hammel vi lle blive dirigeret over Thor-
so og dermed skabe en indtægtsnedgang 
for stambancn. Betænkelighederne blev 
imidlc:tid ovcnundet, og Jet lykkedes ret 
!et at tegne den nødvendige aktiekapital. 
Den 12 . juli 191 4 kunne strækningen 
H:immcl-Thursø da åbnes. Forlængelsen 
indgik i HAJ, som nu fik navnet Aarh11.r -
Ha111mel-Thorso Jernbaneselskab. I anled-
:iing af fo rl ængelsen anskaffedes 1 loko-
motiv, 2 personvogne, l pakvogn (kedel -
vogn) og yderligere 14 godsvogne. 

De første år herefter gik banen godt, 
c!cr var stadig stigning i både person- og 
godstrafikken, men dyrtiden efter I . ver-
denskrig med førte betydelige lønstign inger, 
Ofj dP.rtil kom, at der indførtes nye tjer.e-
stercgler med kortere arbejdstid, hvilket 
krævede antagelse af flere folk. Y dcrligere 
stigninger i udgifterne medførte, at man 
måtte sætte flere tog igan,g for at skabe 
de fornødne forbindelser i Thorsø, idet 
dP.nne station lå så uheldigt, at den ikke 
kunne anvendes som krydsningsstation for 
togene Silkeborg-Langå/Langå-Silkeborg. 
For at billiggøre denne forøgede to_ggang 
ar,3kaffede AHTJ som den første danske 
privatbane 4 små benzinmotorvogne. 

Imidlertid begyndte bilerne nu at virke 
generende for banen, thi efter verdenskri-
gen steg antallet af såvel rute- som privat-
biler meget betydeligt, og dette medførte 
en ret stor tilbagegang i antallet a[ rejsen · 
de. Endnu en årsag til at e:?nens beboere 
svigtede banen er måske, at der i en perio-
de rådede en vis bureaukratisme i bestyrel-
sen, hvilket skabte en del bitterhed mod 
banen. !øvrige fulgte der efter verdenskri-
gen ret store takstforhøjelser ( flere gange 
med 20-30 pct.) . 

I 1925 var forholdne blevet så dårlige. 
at man segte om ministeriets tilladelse t il 
at nedlægge strækninge!'l Hammel- Thor-
sø, som man mente var den mest urcntab-
le; men det blev et afslag, idet man fast-
slog, at banen var en udelelig enhed. I 1928 
var forholdene blevet yderligere forværre-
de, og banen truedes med fuldstændig 
standsning. Der holdtes i Hammel, Get-
ten og Harlev nogle moder, hvor der ret-
tedes en hård kritik mod ledelsen, bl. a. 
fordi man havde forsømt at få ført banen 
ind til Aarhus H. men det besluttedes dog 
at s}øtte banene mest mulig, idet en 
standsning trods bilernes store udbredelse 
alligevel måtte anses for en ulykke for cg• 
ncn. 

Fr?- 1930 har AHTJ helt eller delvis 
overtaget en del bilrutcr, hvoraf nogle 
drives i samarbejde med DSB, men dette 
har dog ikke kunnet rette økonomien helt 
op, omend m:in uden tvivl har haft stor 
fordel 3 f disse an angementer. 

Ma·n fik i 1934 bevilget et modernise-
ringslån, og dette anvendtes bl. a. til ind-
køb af en stor dieselmcton ogn af type 
lignende som DSB's litra MQ, som i no-
gen grad billiggjorde driften , dog var der 
stadig -et underskud, som det dog lykkedes 
at få i.lækket; bl. a . gav personalet i åre-
ne 1933-37 LO pct. af deres løn. 

Op mod den 2. verdenskrig steg under-
skuddet igen. Krigen bragte imidlertid no-
genlunde gode kår for banen; men efter 
krigen kom bilerne igen. Der kom nye løn-
stigninger, brændselsfordyrelser etc., 0g alt 
dette har nu medført, at banen har måttet 

Se de sidste nyheder i 

MODEL & HOBBY 
Løvstræde 2, BYen 3010 

v. Købmagergades postkontor 

III. katalog kr . 1,50 
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lukke, idet de fleste kommuner har nægtet 
at dække underskuddet. Der er dog be-
stræbelser igang for at redde strækningen 
Thorsø--Hammel, idet flere virksomheder 
i Hammel meget nødig vil miste forbindel-
sen med landets jernbanenet. 

Mange vil beklage nedlæggelsen af den-
ne smukke banestrækning, som førte en 
gennem skove, langs søer og forbi hygge-

Niirnberg 
Messen 

1956 
(2. artike l) 

I aprilnummeret af dette blad gav vi 
læserne et lille indtryk af nyhederne, som 
blev vist på dette års messe og lovede at 
bringe mere i et senere nummer. - Og 
her er det! Vi har bl. a. vor tyske kollega 
"Mini.1t11rbahnen" at takke for en del af 
billedmaterialet, og vi bringer så meget 
heraf, som vi kan, da vi ved, at mange 
læsere er stærkt interesseret i nyhederne 
og måske særlig i år, hvor Miniaturbah-
nen's messenummer blev totalt udsolgt på 
få dage og også er udsolgt i Tysk.land. 

Vi starter så på anden runde; - men 
lige inden vi rigtig begynder, skal vi næv-
ne et par Faller-ting, som ikke kom med 
i april-nummeret. Det er først en moderne 
forretningsbygning (fig. 1 ) , som efter lag-
kageprincippet kan bygges i højden, så 
den ender med at blive en skyskraber. Fig. 
2 viser FALLER's nyeste stationsbygning 
,,Cortina". 

VOLLMER har udbygget (sortimentet 
af) sine hydrolyseanlæg og kommer tillige 
med en administrationsbygning til fabriks-

lige gårde og huse, igennem et typisk 
dansk landskab af stor skønhed. Men ba-
nen har ikke kørt forgæves i de mange år. 
Den har i høj grad bragt fremgang til den 
egn, som nu så enigt har svigtet den. 

0. Winther La11rsen. 

Kilde : D elvis AHT]'s jubilæumsskrift af 
1942. 

Fig.l. Faller højhus. 
anlæggene; endvidere en fodgængerbro, der 
spænder over flere spor og kan videreud-
bygges. 

Af FLEISCHMANN's nye OLD TI-
MER-vogne viser vi endnu een, nemlig li-

Juni 1956 

AHTJ M 6 i Hammel, 
december 1955 . 
Foto: O.W. La.ursen. 
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AHTJ M2 (og bagved 
M4) i Aarhus 1956 
Fot o: Albreckt,Aar-
hus. 

AHTJ 
Post- og personvogn 
D 1 i Aarhus(juli 

1954) 
Foto :O.W.La.ursen. 
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Fig.2. Faller's nyeste station "Cortina". 

Fig.3. Fleischmann' s nye 
OLDTIMER litra CCitr. Pr. 05. 

Ki b ri 

Fig.4. De nye 
overdækkede perroner 

med forbillede i Heidelberg 
banegård.(Kibri). 

Jun i 1956 Juni 1956 MB-NYT Side 87 

-- .---- -;._,_---
-: ...... -

i -.l t _, ------------- ( · // . -~i:1 
G.m.b.H., 

Lobberich, Rhld. 

tra CCitr. Pr. 05 (fig. 3). 
HAMO (modelsporvogne) havde i år 

kun H nyheder (skinnesortimentet udvidet 
med parrallelspor, delskinner, sporskifter 
og krydsspor). Til gengæld leveres nu alle 
løsdele også til detailhandelen og en udvi-
det produktionskapacitet skulle have for -
bedret leveringsmulighederne betydeligt. 

KIBRI har bl. a. udvidet sortimentet 
med et par stationsbygninger i byggesæt, 
og de her afbildede perron'er er heller 
ikke ti l at ki mse ad ( fig. 4) . 

Fig . 5 . Rokal's ny-
~-=---L~~este ellok , model 

af type E 05. 

MXRKLIN's nye kobling vil blive be-
handlet i en speciel artikel (næste num-
mer ). 

ROKAL (spor TT = 12 mm ) havde 
som vigtigste nyhed et cllok ( type E 05) 
til både luft lednings- og " jordlednings"• 
drift (fig. 5 ). Tillige får TT-folkene for-
nøjelsen af to nye D -togs vogne (DSG ), 
nemlig en sove- og en spisevogn, begge 
rød lakerede. 

SOMMERFELDT overraskede i år med 
den her viste model af dieselloket V 80 

Fortsættes side 90 

·-· - ............. ... 
- -· 

Fig.6. Fa. Sommerfeldt model. i HO af dieselloket V 80. 

' I 
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en af SJ's trækulsvogne 
I et skovrigt land som Sverige har træ-

kul altid spillet en stor rolle både til al-
mindelig opvarmning og i industrien . SJ 
har derfor tidligt anskaffet sig specielle 
vogne til transport af disse. I 1886 levere-
des en mindre vogn. litra LR, og i 1902 
og 1919 kom den i dette nummer viste li-
tra LRG (Fig. l og 2). 

Vognen kunne oprindelig rumme 473 hl, 
men blev i de følgende år ombygget til et 
rumindhold på 733 hl. Endvidere indfør-
tes en sværere aksel, hvorved bæreevnen 
forøgedes fra 1 0 til 14-15 t. De ca. 700 
hl vejer imidlertid kun godt 11 t, så det 
kunne synes lidt mærkeligt arrangeret, men 
man opnåede, at vognens anvendelighed 
ved returfragter blev væsentlig større. 

Vognkassen på LR vognen er bygget 
med afstand mellem brædderne. Lasten he-
skyttedes mod vejr og vind ved hjælp af 

presenninger, der rulledes ud tra siden:; 
øverste kant. Dette var ikke særlig prak-
tisk, hvorfor man ved de i 1919 byggede 
LRG-vogne indførte vognkasser, der var 
lukkede i siderne. 

De to vogne adskiller sig kun fra hin-
anden ved træbeklædningen samt ved an-
tallet af luger. LR-vognen har 3 store los-
seluger i hver side, mens LRG desforuden 
har en i hver gavl. Det er altså muligt at 
bygge begge typer efter samme tegning. 
Bemærk iøvrigt, at det er en åben vogn, 
hvad man ved første øjekast ikke skulle 
tro. 

Vognene er så enkle, at det alene ved 
hjælp af tegningen og billederne ~ku lle væ-
re let af bygge dem; men vi giver Dem 
alligevel et par tips her. Ved LR-vognen 
bør man samle siderne hver for sig, inden 
kassen samles. Vinkeljernene kan laves af 
tyndt stift karton. Pas på, at vcgnen ikke 
bliver fo r let. Lav i hvert fald undervog-
nen af metal. 

Til slut skal antydes, at SJ i årene efter 
1926 ombyggede et antal LRG-vogne, så 
de fik nedklappeligt tag. (Jvnf. fig. 3) . 
(Med forbehold for senere omlitreringer). 

OBJ. 
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Fig.7. TRIX-loket nr.762 er en model af det schweiziske Ae 4/4 
Niirnberg-messen 
(fortsat fra side 87) 
( fig. 6) udrustet med ikke mindre end 2 
motorer på kuglele jer. For selvbyggeren er 

den nye 2-akslede komplette motorbogie 
( i TRIX og Fleischm annudstyr ) så abso-
lut en lækkerbidsken. 

T RIX har heller ikke lig,!!et på den lade 

Fig.8, En ande~ TRIX-nyhed - den nye "64'er11 (nr.755) 

\ 
I 
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side:, må man erkende, når man ser, a t 
der er tre nye lokomotiver på program-
met i år. Det ene (f ig. 7) er et ell ok, mo-
del af det schweiziske BLS-lok Ae 4/'1 
( Bern- Lotsenberg-Simplon-banen ) og i 
tilknytn ing hertil er samtidig udsendt en 
-i- akslet BLS-vogn. De to andre lok er af 
damptypen og henholdsvis en Reihe 2'1 og 
en Reihe 64. Det fø-rste af disse er det 
samme som Marklin også har bragt på 
markedet i år, medens de t andet (f ig. 8) 
er det fø rste skalatro produkt af en "64"er. 
Marklin havde ganske vist for nogle år 
siden en lignende maskine TP 800, men 
den var ikke egentlig i skala. Et lille raf-
finement ved de to nye TRIX damplok er 
anbringelsen af en toplanterne på kedlen, 
som ikke blot er en att rap, men også kan 
lyse. 

Ja, desværre må vi stoppe her, men næ-
ste nummer vi l bringe de ting, som ikke 

kunne komme med denne gang. 
B. P. 

====-====================m=== 
annonce 

Fleischmann HO, velholdt, 2 
loka, 7 ·el-sporskifter,4 Dtog 
vogne, o.m.a. billigt til salg 
skriv til Morsel, Bærhaven 13 
Valby. - ----------=-==~==~========== FOR JERNBANEINTSRESSEREDE ! 

En sær togsrejse: Fredericia 
-København-Stockholm-Trondæim 
-Dombås-Oslo-Goteborg. Afg.d. 
14.7.56 (10 dage). Toget bli-
ver "hoteltog", og mange rund-
visninger på s porvejs- og på 
jernbaneselskaber ar r angeres . 
Skriv til: Palle Gabri el, 0-
stervoldgade 20 , Fr edericia . 

Noget 
for 

UNG~ 
DO~ 
MENf 

Dette 
U.5.A. 
mi.ni-
t09 
kan 
tv-akte 
72bøm 
eUer 
48 
VO~Shf 
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ak! med læserne 
Da jeg gentagne gange i • Modelba-

ne Nyt« har set læserbreve med billeder 
tænkte jeg det måske kunne have Deres 
interesse at se hvordan hobbyen trives 
her i Nordgrønland jeg sender Dem der-
for nogle billeder af to vogne jeg har 
bygget for nylig. Nogen bane har jeg 
ikke heroppe, endnu da, men man ved 
jo aldrig det kan jo være jeg tager mig 
sammen og får lavet lidt spor at køre på, 
foreløbig må jeg vente til jeg kommer 
hjem, idet den bane som jeg sammen 
med en af mine venner har under byg-
ning hjemme, efter de billeder jeg mod-
tager, skrider godt frem, så det eneste 
jeg er bange for er, at der ikke er no-
get for mig at lave ved den , når jeg 
kommer hjem i 19 5 7, men så kan jeg 
jo fortsætte med at bygge rullende ma-
teriel. Endnu har jeg ikke forsøgt mig 
med lokomotiver, men det næste jeg 
skal igang med bliver nok en skinnebus 

med anhænger, det er blot lidt v:mske-
ligt at sidde heroppe og vælge motor 
og perfektomskifter o. lig11. 

Billederne jeg vedlægger er en Tu-
borg Ølvogn og en litra Cu begge byg-
get af EGC byggesæt, dog er Cu'eren 
forsynet med undervogn i messingplade 
og hjulene er ophængt således at det ene 
sæt kan dreje og det andet sæt kan vippe, 
det skulle efter beregningerne give en 
mere stabil kørsel, om teorien så svarer 
til praksis, det vil v!se sig, jeg kan jo 
ikke prøvekøre her, men jeg tror på 
mit »patent«. 

Jeg er ikke helt tilfreds med påskrif-
ten på ølvognen men så vidt jeg ved 
er der ingen transfer i handelen med 
disse påskrifter, ligesom de jeg har, ikke 
har litra Za og Zb og skrive de små 
bogstaver på fri hånd går ikke det har 
jeg prøvet. Ja så vil jeg bare ønske at 
»Modelbane Nyt << vi l holde sig på den 
høje standard man for hvert nummer 
glæder sig over det har og sender her-
med de bedste hilsener 
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MÅNEDENS SPORPLA.NER 

PLAN 37. 

STATION A . 
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STOP FAR! - Det er tnjet• slonge! 

Stockholm hade på 1870-talct ca. 
l j0.000 invånere. Bebyggelsen var til! stor-
sta delen samlad til! de nuvarande cen-
trala delarria. Trångboddheten var stor och 
bostadsbrist rådde. Gatorna var oå den 
tiden trånga, ojåmna och dåligt ·belysta. 
For stadens vaxande befolkning krlivdes, 
att bebyggelsen kunde få breda ut sig. Be-
hovet av ett gott och billigt kommunika-
tionsmede! blev allt storre. Visserligen ha-
de ett flertal forsok gjorts at inslitta hlist-
omnibusstrafik, men samtlige upphi.irde 

efter !angre eller kortare tid, ty gatorna 
liimpade sig inte fo r så stora fordon w m 
behi.ivdes, och komforten var helt obefint-
lig i de trånga, skakandc omnibussarna. 

Ett bdag bildades 1871 for att bedriva 
spårvligst .-afik, men arbetet kom aldrig 
igång. 

For att få losning på fr ågan uppdrog 
dåv:irande overståthållaren Gustaf af Ugg· 
las åt en kommitte att inkomma med en 
fullstiindig plan for en eventuelt spårvligs-

• 
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anlaggning. Det forslag som framlades 
var så lovande att ett bolag bildades och 
detta Stockholms Nya Spårvligsaktiebolag 
(SNS) fick <len 10 juli 1876 tillstånd att 
anlagga och trafikera spårvagar i Stock-
holm under en tid av 40 år. 

Arbetet kom snabbt igång cch redan den 
10 juli 1877 kunde de två forsta linjerna 
invigas, den ena från Slussplan i.iver Gu -
stav Adolfs torg - N orrm :,. lms:org upp 
till Roslagstorg och den :mdra samma vag 
från Slussplan till Norrmalmstorg och 
darefter utmed Strandvagen till nuvarande 
Grevgatan. Båda linjerna trafikerades med 
en vagn var 10:e minut. 

Linjenlitet vidgades snabbt, så att det 
vid sekelskiftet bestod av 6 linjer vilka 
tlickte storre delen av det då bebyggda om-
rådet norr om Slussen. 

Stadsdelen soder om Slusscn, Soder-
malm. hade i 1876 års utred ning ansetts 
ha for branta backar och alltfor gies be-
byggelse for att en spårvlig skulle kunna 
an laggas: Men med okad bebyggelse kom 
okande krav på en spårvlig har, och år 
1886 erholl ett på privat vag startat bo-
lag, Stockholms Sodra Spårvagsaktiebolag 
(SS B) koncession på 40 år. 

D e branta backarna gjorde det omojligt 
att driva hastspårvlig från Slussen upp mot 
H ornstull , varfor denna lin je byggdes som 
ångspårvligslinj e. Den 11 augusti 1887 
oppnades ångspårvagnslinjen Slussen -
H ornskroken och till denna anslots vid 
Adolf Frederiks torg en hlistspårvligslinje 
mot de ostra delarna av Sodermalm. 

Inforandet av elektrisk drift borj ade 
forst inom Stockholms Sodra Sphvligsbo-
lag. Den 16 november 1901 var både ång-
nch hlistspårvagen på Sodermalm ombyggd 
till eldrift. 

Forst två år senare borjade ambyggna-
den vid SNS for elektrifieringen och den 
sista hlistspårvagnen gick dlir den 10 fe-
bruari 1905. 

I och med elektrifier;ngen erholl linjerna 
nummer, men de flirgade skyltarna och 
lanternorna bibehollos. Spårvlignsnaten 
omfattade 1905 foljande linjer : 

Norra natet: 
Linje 1 Ringlinjen (grona skyltar). 
Linje 2 Ringlinje Mariebergsgatan - Te-

gelbacken - Norrmalmstorg - Djur-
gårdsbron - Karlavligen - Stureplan -
Tegnergatan - Orlovsgatan - Kungsga-
tan - Flemminggatan - Mariebergsgatan 
(vita skyltar) . 

Linje 3 Haga - Vasagatan - Slussen 
-- Gustav Adolfs torg - Roslagstull (ro-
da skyltar) . 

Linje 4 N orrmalmstorg - Sibyllegatan 
- Valhallaviigen - Odengatan - S:t 
Eriksplan (blå skyltar). 

Linje 5 Norra 13antorget - K:irlberg 
(gula skyltar) . 

Linje 6 Sturepl an - Vartan (roda skyl-
tar med grona kanter) . 

Linje 7 Norrmalmstorg - Djurgården 
(blå skylta r med gula kanter. 
Sodra niitet: 

Linj e I Slussen - Hornstull (vita skyl -
tar) . 

Linje H Slussen - Ra gvaldsgatan -
Gotgatan - Folkungagatan - Tegelviks-
torget (rode skyltar) . 

Linje III Sod.a Bantorget - Skanstull 
(gri.ina skyltar ). 

I detta linjenlit foretogs sedan en del 
lindringar. Bl. a. sammanslogs linjerna 5 
och 6 til! linje 5, Karlberg - Gustav 
Adolfs torg - Vlirtan. Linje 3 forllingdes 
i etapper til! Sundbyberg och linje 2 upp-
horde att vara ringlinje. Skanstullslinjen 
forlangdes 1909 til! Kyrkogår<lsvligen i 
Enskede och en ny linje oppnades 1914 
upp for den nya Katarin:ivligen. 

Ett for :indamålet bildat bolag, AB So-
dra Forstadsbanan, byggde tre linjer från 
Liljeholmsbron till delvis nybyggda for -
ortssamhlillen i 13rannkyrka. SSB åtog sig 
trafikeringen, vilken startade i augusti 
1911 på linjerna 

Linjeholmsbron - Hligerstens alle -
scdermera till Miilarhojden) . 

Liljeholmsbron - Tellusborg. 
Liljeholmsbron - Midsommarkransen. 
.X.ven mot ett tredje håll drogs spårvlig 
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utanfor den gam la stenstaden, namligen 
till Appelviken och U lvsunda i Bromma 
i aug. 1914. 

S p,irvagen blir ett foretag. . 
Den 40-llriga koncessionen led mot s1tt 

slut. Efter livliga debatter bi ldades ett nytt 
bolag, Aktiebolaget Stockholms Spllrvager 
(SS) med staden som delagare. Dette bo-
lag overtog SNS from 1 januari 1917 o~h 
li ret darpå forvarvades SSB jamte dnf-
ten på Sodra Forstadsbanan. Ar 1919 o~-
lnumrerades linjerna på Sodermalm t.Ill 
respektive 10, 9, 8 och 6 samt erholls fri 
overgång mell an de båda spllrvagsnaten. 

Sedan ombyggnaden av Slussbroarna 
slutforts, anordnades from 1 april 1922 
genomgående spårvagstrafik mellan .. de 
norra och sodra stadsdelarna . Den harav 
foranledda linjenatsandringen var den 
mest omfattande som forekommit i Stock-
holm. Det nya linj enatet hade fo ljande 
utseende: 
Linje 1 R inglinjen. 
Linje 2 Essingevagen - Djurgllrdsbron 

- Mariebergsgatan. 
Linje 3 Haga - Sl ussen - H ornstu_l_l. 
Linje 4 Skanstull - Slussen - Oster-

mal m - Odenplan - Kungshol-
men - Slussen - Katarin avagen 
- H ornstull. 

Linje 5 Karlberg - Gustav Adolfs torg 
H aga. 

Linje 6 Roslagstu ll - tussen - kans-
tull. 

Linje 7 Norrmalmstorg - Dj urgå rden. 
Linje S Slussen - Katarinavagen - En-

skede. 
Linje 9 Karlberg - Slussen - Danviks-

tul l. 
Linje 10 V artan - Slussen - H ornstul l._ 
Linje l l Vartan - Stureplan - M arie-

bergsgalan. 

RUBRIKANNONCE 
Lyntog, lokomutiver og vogne til elek-

t risk tog spor O sælges. B. Hansen, Lem-
bergsgade 12 . S. 

Linje 12 Tegelbacken - Appelviken . 
Linje 13 Tegelbacken - Ulvsunda. 
Linje 14 Roslagstull - Kornhamnstorg. 
Linje l 5 Norra Bantorget. 
Linje 16 Slussen - Ma larhojden. 
Linje 17T Slussen - Tellusborg. 
Linje 17M Slussen - Midsommarkransen. 

Xven i detta linjenat vidtogs under liren 
mllnga forandringar. Si lund~ sar_nr_nanslogs 
lin je l och 14 ti ll en ny nngl!nJe ~.r . l. 
Linje 11 fick sin andpukt vid Vartan 
andrad tilt Karlaplan och linje 5 framfor -
des frlln Karlberg via Gustav Adolfs torg 
och Stureplan till Ostra Station. Ar 1925 
oppnades slutligen en ny linje 1.1 Va_na -
displan - Norrmalmstorg - Diur -
gll rden, varvid linje 7 endast trafikerades 
som forstårkningsli n je. Slutligen utokades 
Iinjenatet med en linje, nr. 18, frin Sluss-
en via H ornstull till Grondal och en, nr. 
19 mellan Karlaplan och Frihamnen. Den -
na linje, som bekostades av Stockholms 
stad och drevs med en bensinmotor, till -
kcm i samband med stadens nya frihamn 
1924, men ersattes redan 1929 genom en 
fo rlangning av busslin je nr. 52 . 

( For/Jæ/leJ). 

+..-+tt : + : : : : ; ; : : : : ; : : ; ; : ; : : : : ; 

Fig.l. Tackt hastspårvagn1877 
- 2. Ångspårvagn vid SSB år 

1887-1901(dampsporvogn) 
3. Forsta elspårvagn vid 

SNS 1904. 
4. :F'orsta elspårvagn vid 

SSB 1901. 
5. Oppen slapvagn vid SNS 
6. Motorvagn typ Al, om-

byggd 1923-27. 
7. Motorvagn typ A 8, om-

byggd 1923. 
8. Boggiemotorvagn - for 

forortstrafik typ A 11, 
byggd 1921. 
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- det interessante italienske modelbaneblad - bringer 
letfatte li ge 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. 1.90 - årsabonnement 
Ældre numre (1954 / 1. - 2. - 3. 

pr. stk. kr. 1.75 

J)istributio11 : 

Model bane-~t, Vi rum. 

kr. 12.00 
4. - 5.) 

Werner Swart & Sohn 
Plauen (Vagtland) 

Af vor fabrikation i spor HO : 

Gittermast buelamper 
forskellige udførelser og størrelse.r 

Telefonb"xe 
E lektroperronvogne · 

i plastik 

Glødelamper 
Samt diverse løsdele 

AGENTUR FOR DANMARK: 
Skandinavisk Ho b byi ndu st ri og Import 

Guldsmedeg ad e 40 , Aarhus 

Mø11sterbeskyllel. 

- Oet nye elegante 
skinnem ateri a le, 
skala H 0 , bøjelige 
til enhver kurve. 
Pris pr. 111/1·.: 

lir. 4 ,85 

Svellem åtte til spor-
skifter lu. 1 , 50 

Det fuldendte 
. lo -T o skinne-
profil skalu HO, 
messing. 

1{1•. 1,35 pr. mtr. 
Fci.~ i alle førende forretninger. 
Fab. & en gros: John Svend Petersen, 
Grønnevej 270, Virum. 

ULlJBlHEDDELELSER. 
Dansk Model Jernbane Klub 

Anlæg i spor 0. 
Klublokale: Norrebro Station. 
Formand : Poul E. lausen, næstformand : James 

tcffcnsen, b sserer: T h. Kronholt, sekretær : 
E. Albrechtsen (adr .: Amundsensvej 18, Lyngby, 
tlf. LY. 54 62). 

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

Tlf. 30 06 31 & RYvang 5942 y . 

Odense Model Jernbane Klub 
Anlæg i spor 0. 

Klubloble og an læg: DSB's rutebi lga rager, 
Kildemosevej . Hyggeaften hver tirsdag kl. 1 930_ 
Enkelte nye mccllcmmer kan optages. 

I{ BRIJv\NNONCER 
pris pr. ord: 20 øre ( minimum 2 kr.). Annoncen ml 
være indleveret senest d. 10. I må.neden forud, for 
at kunne komme med I næste nr. 

12 f ot os af dansk e lokomot iver I postkortforma~ 
og forsynet med tekniske data pl dansk, engelsk, 
og fransk. Sendes portofrit mod forud lndbeta• 
llng af kr. 2,50 til : B. Merkel Palsdorf, Konge-
vejen 128, Virum. 

Har De enkelte numre i 1 . årgang af Mi11inl11r-
bnlme11, så giver vi Dem en hoj pris herfor. 

Red. af MB-11yt . 

Har• De noget De vil sælge? 
Så benyt 11 ore rubrikannoncer 
Oet er jo neto p de menneske r, 
som De ø nsk er a t få i tale, der 
læse r cl ette blad. 

SæneJty-tandsskabssortiment 

En gros: 

sæl/er prikken over i'e t på 
enh ver m odelbane! 

E lmborg, Mø llealle 16, Va lby. 
Palsdorf, Holmens Kanal 32; K. 

MEDLEM AF 
FORENINGEN AF DANSK~ 
UGEBLADE, FAGBLADEoo TIDSSKRIFTER 

VII 

Tidsskrift for Jernbaner I alle sporvidder 
REDAKTION: Kongevejen 128, Virum. 
Udgiver og ansvarshavende redaktør: B. Palsdorr. 
Medarbejdere: 
Ole Brandstrup Jensen og Verner La rsen. 
Eftertryk kun tilladt med tydelig klldeanglvelse. 
Bla det udkommer med 12 numre om lret. 
Årsabonnement 21 kr., udland 23 kr. Abonnement 
kan ogsl tegnes dlre.kte fra Kongevejen 128, Virum. 
Benyt postkonto 350 56 ved Indbetalingen. 

-0-

Bladet forhandles af bla d- og jernbanekloslrnr samt : 
KØBENHAVN: 

Ba uch, boulevarden 40, N . 
Va lby Hobbyforretning, Møllealiå 16, Valby. 
Hobby-Centralen , Møntergade 10, K. 
Hobby-Hjørnet, Fredensgade 11, N. 
Hobby-Kælderen, Nansensgade 74, K . 
Kiosken, Østerport Station, 0. 
Model & Hobby, Løvstræde 2, K. 
Bent Palsdorf, Holmens Kanal 32, K. 
Hovedbaneglrdens Bladkiosk. 
Gertz, Reverdll sgade 5, V. 
Busklosken, Sundbyvester Plads, S. 
Kiosken, Claasensgade 18, 0 . 
E.H. Centralen, Frederiksborggade 1 , K . 

LYNGBY: 
Irgens Legetøj , Jernbanevej 1. 

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

ESBJERG: 
Ves tj ydsk Hobby Teknik, Stra ndbygade 14. 

NYKØBING F.: 
Østerbros Boghandel , Østerbro. 

ODENSE: 
Odense Hobbyforretning, Vestergade 89. 

RØNNE: 
Fa. Simon Madsen ( legetøjs afd. ). 

SKIVE: 
>Hobby«, Tinggade 22. 

VEJLE: 
>Teddy«, Legetøj, Nørretorv. 

-o-
ENGLAND: 

Robert Spark ( >European Rallways«) , 
15, St. Stephen's House, Westmlnster, 
London, S. W. 1. 

FINLAND: 
U-B Hagelin, Auroragalan 11 B 24, Helsingfors. 

FRANKRIG: 
Edltlons Loco-Revue, Le Sablen, Auray Morblhan . 

ITALIEN: -
>Ho-Rfvarossl«, Como. 

NORGE: 
Narvesens Kloskkompanl, Postbox 125, Oslo. 

SVERIGE: 
Model-Craft, Skolgatan 5, Malmø. 
Wettergren & Kerbers Bokbandel AB, 
V!lstra Hamngatan 22, G!!teborg C . 

-0-
ANNONCER: V I hjælper Dem gerne med opsætnin-
gen a.f Deres annonce I MB-nyt og giver Dem tllbud 
uden forbindende (tlf. BY 5703, alle hverdage undt. 
llrsdag). Rubrikannoncer betales ved best11llngen 
og koster 20 øre pr. ord (mlnlmumstakst 2 kr.). 

-0-

IN DLEVERINGSFRI ST f or alle annon cer oir mauu-
skrl1•ter : senest den 10. I mån eden. 

P. E. LARSENS 800TRYUERI • COLE URS!N) KIBENHAVN K 
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