
Fleiscl•111ann' s 
nye store lærebog i opbygning af Fleischmann~ 

2~skinneanlæg. Stort format med mange farveillustra~ 
tioner - kr. S. 00 ( + porto 60 øre) 

----o----

· De nye blade 
Der er nyl nr. af 

EUROPEAN RAIL W AYS (maj/juni 1956) 
med bl. a. fine billeder fra ma11ge europæiske lande. 

Kr. 1,75 ( + porto 0,20) 
LOCO-REVUE (juni 1956) 

med bl. a. el lransporlabell anlæg i spor 0. 
Kr. 2,50 ( + porto 0,20) 

MODEL ENGINEER (28. juni 1956) 
med bl. a. en stor serie om eensporede jernbaner. 

Kr. 1,40 ( + porto 0,20) 
RAILV AY MODELLER (juli 1956) 

med bl. a. f /ere arli/c/er om havebaner. 
Kr. 2, l5 ( + porto 0,20) 

MECCANO MAGAZINE (juli 1956) 
med bl. a. flere artikler 0111 fly, j ernbaner og skibe. 

Kr. 1,00 ( + porto 0,20) 

Æ ldre numre af Meccano Mag·azine (1955) 6 stk. kr. 5,00 (portofrit) . 

----o----

OBS! 
Fra vor nedlagte delailudsalg: Lilie rest af Fleischmann HO 
krydsspor mr. 1611 - kun kr. 10,00 (normal pris kr. 15,25). 

I Ved forudbetaling 
hu•k porto! 

Holmens Kanal 32 
BYen 5703 

DIHI fPAlSDORf 
Speciale i hobbylilleralur 

Åben : Kl. 10- 17 
fredag 10- 20 

København K. 
Postkonto 53761 



II 

Nu er Sommeren kommet! 
Nu har De Tid til at f. o rdnet alle de små Detai ller, som sætter Prikken over i'et. O g ska l 
De rejse, ja s. kob et Par nemme Samlesæt og lidt hånd værktoj - der bli ver j o altid en 
regnvejsdag el ler to, man skal ha ve slået ihjel. Vi kan tilbyde Dem mange Ting bl. andet 
Plex iglas g lasklart i Pladerester og Stænger saavel som Ror - rigt ige Maalestoktegnin ger -
baade, 12° og 1 so, hojre og venstre, Krydsninger 15 0_300, hele og halve »Englændere« -
til Sporskifter, Dallaster udfort i Kork (lyddæmpende og bojcl ige) - Jævnstromsm otorer 
i forske llige Stromstyrker og Maal - Egerhj ul og Drivhjul sa mt Forloberhju l, iso lerede 
(ikke paa Lager i alle Storrc lser, men Besti llinger modtages). - ellulose li m og Kunstharpiks-
lim , Lakke r og Farver - Snekketræk bestaaende af Snekke med Snekketa ndhjul Om-
sætning l: 18, I: 16, 1: 15, 1: 13 - Miniature Akkumulatore r 2 Volt, der ka n oplades 
igen, ideelle ti l Vogn- og Lokomotivbelysning sa mt ti l Sporskifter og I-luse - Vacuum-
bremses langer til Vogne og Lokomotiver - Jose Tag og Hu nde til FLEISCHMA N 
Vogne - Kardanled fo r Overforse! af Motorkraft - Miniaturerelaiser (Motorer) til Spor-
skifter, nye Byggesæt fra EGC, Litra Pa og Pc, Dyggesæt til Huse, 4 fo rskellige - M ICH 's 
nye Motor baade for Jævn- og Vekselstrom - Kedelfronter til Tankvogne - FL ETSCH-
M II 1 's Sporplaner og Sporan læg, kort sagt alt til Modeljernbaner . Vi paatagcr os gerne 
Montering af fj edrende Puffer paa Deres Lokomoti ver og Vogne, ligesom vi gerne isætter 
Pino l-N ormhjulsæt (iso lerede) i Deres Vogne. Vi har en Del BUCO Vogne paa Lager, 
e legante i Udseendet, pri ma i Udforeisen, BODA 's nye Perronlamper. Kom ind og se 
de nye Ting, kom ind og se de amerikanske Kataloger igennem vi lige har faaet hjem. 

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

personvog·nen 

kr. 19,80 

Lo11g's perso1111og11 fremtræder i en fi nt detnilleret 11dforelse 111ed D .S.B .s moderne 
CD-vogne s0111 forbillede. 

Vognen er forsy net med to Long-bogier med • ikker« kob ling 
samt vandtanke og akkumulatorkasser. 

LONG MODELBANE 
v/ Chr. N ielsen & P. Schnei de r 
Telf. Taga 81 40 - Te l1. Taga 8 180 

P. S. Bogierne er nu forsynet med pinol-
lejrede hjulsæt i bedste udforelse. 

Ko11t<1r: Skotterupgnde 5 . N. 
Fabrik: Teklnvej 42 • NV. 

Bygger De .. 
I spor 0 el ler I? 

Har De lyst til al udbygge /Jeres anlæg m ed danske 
skalalro signaler og standtavler i bedste udførelse (m essing), 
så .skriv efter komplet fortegnelse over disse. Også andel til-
behør såsom perronskilte og lamper. 

Liste mod 50 øre i frimærker. 

i!$, Luftledningsmateriel 
i spor O og HO - •>BP<<•tog 

Postbox 26 
VIRUM 

• U/;Le mod 50 øre i frimærker 

TO FOREIGN READERS.! 
Danish scale models in fine qu alily 
Send for free information. 

... 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 W A 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 året (1. februar, 1. april, 1. juni 
o.s.v.) og koster pr. nr. kr. 1,75 (+ porto) - årsabonnement kr. 10.00. 

Agent ur fo r D an m a rk : 

Modelbane-~. Kongevejen 128, Virum. 



RAILBOAIJ 
MODEL 

... 
C R A F ·T S M A N 

ø•"'' ;-,----
Se i dag RAILROAD MODEL CRAFTSMAN 

- Amerika's førende modelbaneblad -
hos Deres forhandler! 

Hvis De samler på 

Modelbane-nyt 
Ældre numre af Modelbane-n:1/ indeholder et væld af tegninger, 

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

- og De kan endnu få s a m t 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 
Postkonto 35056 

NYT! Samlebind til årgang 1955 - kr. 3,85 (+ porto kr. 0,20) 

Model ane.lUjt 
T i d s s k r i f t f o r j e r 11 b a II e r i a 11 e s p ,1 r II i d de r 

SKANDINAVISK MODELBANEBLAD 

5. årgang Juli 1956 nr. 7 

--~;-:':-""""!l,&;;:..t. 

~~~-~ i"'¾·,~:-' ~- -... 

MED JERNBANE I JET-ALDEREN 
Nø j agt ig kl .9.30 den 30, 

januar i ~r rullede det nye hurtiggående 
GM letvægtslyntog JET ROCKET ud af 
La a ll e Street tation i Chicago. M ~let for 
turen var Peoria ca. 270 km væk - og 
præcis 2 timer og 25 minutter senere g led 
toget elega nt ind på stationen i denne by 
efter et kort opho ld undervejs i Morris . 
Det var begyndelsen til en ny æra i jern• 
banens histor ie, og selskabet, som var fø rst 
med denne nyhed var CHICAGO, ROCK 
J LAND A D PACJFIC RR CO. 

Det nye tog er en videreudvikli ng af 
det spanske T ALGO tog, og Lucas Oriol 

VORT FORSI DE Bl LLEDE 
(Cover picture) 

fra panien, hvis familie financierede det 
første ta lgotog va r da også blandt de ind -
budte. - Denne nyskabelse skal tjene fle -
re gode formål. Først og fremmest er det 
et økonomisk tog, idet vedligeholdelses- og 
driftsomkostninger sku ll e kunne reduceres 
med ikke mindre end 60 ti l 70 pct., og sel-
ve toget koster endda mindre end 2/3 af 
hvad et lignende togsæt ville løbe op i. 

Men også hvad passagerernes komfort 
angå r, indtager dette tog en særstilling. 

om det ses af billedet, er indretningen af 
kupeerne den bedst mu lige, og en mængde 
raffinementer skal sammen med den hur-
tige og behagelige kørsel sikkert hjælpe 
fint til med at trække nye rejsende til jern· 

viser denne gang et af USA's nyeste strømlinietog JET ROCKET 
(One of the l atest US-streamlinetrains JET HOC.KET) 
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Se de sidste nyheder i 

MODEL & HOBBY 
Løvstræde 2, BYen 3010 

v. Købm ag ergades postkontor 

Ill. katalog kr. 1,50 

MB-NYT Jul i 1956 

banen - folk, som havde svigtt:t hanerne-
til fordel fo r fly og biler. Som et eksempel 
på et af "raffinementerne" skal nævnes at 
et særligt fjernsynsapparat i salonvog~en 
giver de rejsende samme udsyn som fore-
ren af toget, idet et fjernsynskamera er 
monteret i føre rkabinen. Dette smarte ar-
rangement blev allerede på indvielsesturen 
en stor sukces. 

T il slut vil vi lige omtale, at vi også 
her i Europa - bortset fra det spanske 
talgo-tog - har lignende togenheder, bl. a. 
i Vesttyskland , hvor man for nogle år si -
den fik to togsæt af tilsvarende konstruk-
tion, et dag- tog og et sovevognstog. 

----- 0 -----

. .. OG SA VAR DER 
Drengene, der sklllle oi·ergå hinanden: 

- Min fa r er stationsforstander, han 
1,ar stjerner . .. 

- Puh! - min far er togfører, han har 
måne! 

Juli 1956 MB-NYT Side 99 

Niirnb rg 
Messen 

1956 
(3.artikel) 

Denne gang skal vi omtale 
de sidste ting fra den ~a1ts 
i år afhoidte legetøjsmesse. 

HAMO MODELSPORVOGNE var i 
denne 
denne omgang hovedsagelig re-
præsenteret ved de allerede 
kendte artikler, dog havde 
firmaet i år udvidet sorti -
mentet af skinner i plastik-
udførelse. Der kan nu fås bå-
de parallelspor, delskinner, 
s porskifter, krydsspor o.s.v. 
i denne udførelse. De forri-
ge år bebudede dobbeltmaster 
er nu også fremkommet. Ende-
lig har firmaet udvidet sin 
produktionskapacitet betyde-

ligt, hvilket i høj grad aå 
hilses med tilfredshed. 

EHEIM ( ·r rolleybusser og 
svævebaner) 

Dette fi rma havde blandt 
sine nyheder i år den 3-aks-
lede troll eybus og en lille 
postpåhængsvogn med baglyg-
te. Radiotårnet er blevet en 
del forbedret og moderniseret 
idet det er blevet forsynet 
med blinklys og fjernsynsan-
tenne. En morsom svævebane 
med transportbeholdere hører 
nu også med til EHEIM 's ud-
mærkede sortiment, og speci-
elt denne nyhed hører til de 
ting, som giver en modelbane 
et præg udover det sædvanli-
ge. 

Endelig må vi med glæde og 
tilfredshed erfare, at F.JIEIM 
nu har udsendt en fortrinlig 
vedledningsbog vedrørende en 
korrekt behandling og opstil-
ling af trolleybusanlæggene. 

(fortsættes side 101) 

HAM0 sporvognstog af nyeste type - vender på 30 cm. 
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WIKING transportvogn for jernbanevogne. 

e s s e n N u r n b e r g - M 

(fortsat fra side 99~ 
WIKING MODELLER (Berlin) WIKING, som iøvrigt fremstil-

ler et meget righoldig sorti-
ment af biler, har i år udvidet 
med en serie figurer i nøjagtig 
ekal HO. Figurerne fremtræder 

Vort billede ovenfor viser 
en af dette firma's sidste ny-
heder - en transportvogn til 
jernbanevogne, hvor virkaolllfte-
der, der ikke selv har skinne-
tilslutning til banen, dog læn 
få leveret varerne direkte til 
døren i banevogn. Køretøjet er 
udstyret med en bevægelig op-
kørselsrampe. En forskydelig 
bremsesko på vognen sørger for 
at jernbanevognen ikke triller 
af inden kørselen. Den betje-
nes med hånden . Opkørselsrampe 
og bremsesko kan afmonteret 
t ransporteres i den traktorbil 
som hører med til køretøjet. 

i \1118.let tilstand, for at pri-
sen læn holdes nede på et lavt 
ni.veau, og 1118.terialet er pla-
stik. Figurerne kommer imidler-
tid først rigtig til Deres ret 
ved at blive malet. 

Ja , det var altså slut med 
reportagen fra Niirnberg-messen 
1956. Vi kunne faktisk godt i 
de kommende numre bringe endnu 
mere derfra, men vi har ment i 
hovedtrækkene at have dækket 
det, og håber at DE er tilfreda. 
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Marklin's nye specialkobling 
På Niirnberg-messen i foråret viste fir-

maet G"ehr. i\l ,irkli11 & Cie. på deres nye 
serie modelvogne i HO en ny kobling. Den-
ne adsk-iller sig fra de tidligere ved at være 
fo rsynet med en ekstra koblingsbø jle, som 
muliggør rangering med all erede fra hi n-
anden koblede vogne. år for eks. en tog· 
stamme passerer over en afkoblingsski nne, 
betjener man på norma l måde denne og 
jorndaf kohl er herved toget efter den plan 
man i forvejen ha r vedtaget. år man nu 
skubber videre med togstammen ( lokomo-
tivet er bag stammen ), kobler vognene ikke 
sammen igen, som det tidligere ville have 

2.uet staui e : 

f,fter et " sh,d " 
fra lokomotivet 
l øber Jen -; bne 
vogn t il høj re 
videre u · _n ut 
kob l e til i gen . 

været tilfældet. Det er så muligt at skubbe 
stammen op over rangerbjerget ( ,,æselryg-
gen .. ) og herfra støde de forske ll ige vogne 
- eller grupper af vogne - af i de forskel -
lige spor på ranger risten. Når vognene nu 
ikke længer berører hinanden, fa lder kob-
lingerne tilbage i normalsti ll ing, og en au-
tomatisk ti lkobling på normal vis kan atter 
foretages, når vognene køres ind mod hin-
anden. 

Hvornår den nye kobling kan leveres, 
forlyder der endnu intet om, men "MO-
DELBANE-nyt" vil holde læserne orien-
teret om, når det sker. 

l. s t e s t ad i e : 

Vognene kob l es 
f r a hinanden p:''.: 
frakoblingsskinmm . 

Juli 1956 MB-NYT Side 103 

~nptfra 
nær og (jærn 

ET LOKOMOTIV PA SLÆDEMEDER 
er en af jernbanehistoriens mærkværdig-
heder. D et blev bygget for mange år siden 
i Skotland t il brug pi isen i Rusland mel-
lem St. Petersborg (Leningrad) og fæstnin-
gen K ronstadt. Forenden af maskinen hvi-
lede på dobbelte meder, som kunne dreje 
til høj re og vens tre. I bagend en var a nbragt 
to drivhjul fo rsynet med skarpe pigge. Ma-
skinen siges at have kørt over isen med en 
fa rt af 30 km i timen! 

BORNHOLMSPILEN 
lober atter i i r pi strækningerne Malmo-
Ystad og Malmo-Simrishamn til lige stor 

glæde for såvel danske: som svenske ferie -
gæster, der vil besoge klippeoen i Øster-
søen. ,, Bornholmspilen ·' er allerede blevet 
et meget populært tog, og vi viser her vore 
læsere et billede af toget hentet fra det 
svenske jernbane• og turistblad Semester-
j ournalen. 

Sa11di-Arabien. hvor for syv år siden me• 
get få af landets indvånere havde set et 
tog, regner nu med at ha ve det hurtigste 
tog i Asien. D en fuldstændig luftkonditio-
nerede D amma n-Rijadh Ekspres - truk-
ket af en 1500 hk diesel - må bruge 
timer til den ca. 600 km lange tur, incl u-
sive 5 stop og en vending på stationen i 
Dhahran. Korepl anen kræver faktis k af 
den gru nd en gennemsnitlig korehastighed 
på ca. 100 kilometer i timen. 

Turister, som gerne vil kigge ned i en 
af verdens mest aktive vulkaner, kan snart 
,,bestige" ETNA ved hj ælp af en svæve-
bane. Arbejdet med en svævebane op til 
Europas højeste vulkan nærmer sig sin 
fuldendelse. Banen vil udgå fra det hoje-
ste punkt, som kan nås ad landevejen -
mere end 2000 meter over havets overfl a-
de, og endestationen ligger kun godt 200 
meter under kraterets top. Bjerget er mere 
end 3000 meter hojt. 

SJ - 100 år 
Som det måske allerede er en del be-

kendt fejrer J - Sveriges J arnvager de-
res I 00 å rs jubil æum i :l.r. ( DSB havde sit 
i 19-17). Jubil æet mJrkeres på mange må-

( f or t sættes side 106) 
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åben ure standardvogn 
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MECCANO L TD. 

Meccano's serie af større modelbiler i 
"D inky " -serien - kaldet SUPER TOYS 
er fornylig blevet udvidet med endnu nogle· 
modeller, hvoraf vi her viser Dem en "Oc-
topus " otte-hjulet lastvogn i den svære 
klasse. Modellen, som er bedst egnet til 
spor O baner (uden dog derfor at skulle 
køre på skinner) er gennemført nøjagtig til 
mindste detaille, og både støbegods og la-
kering er i bedste udførelse. Sluttelig er 
prisen overkommelig, og vi spår, at også 
danske modelbyggere vil være interesseret i 
at skaffe sig et eksemplar. 

Foruden lastvognen, er der kommet en 
model af Ford "Zephyr" 1955, en Cadillac 
Eldorado Tourer og endelig en todelt truck 
til transport af tanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NU fra N1t.:1 og FJERN 
(fortsat fra side 103) 

der bl. a. ved et meget tiltalende billig-rejse 
arrangement, h"cr man kan rejse næsten 
hele Sverige ru n h for kun 100 svenske 
korner. D B opl yser gerne nærmere om 
disse rejser , som ,> sil da nskere med fordel 
kan benytte sig JI. pørg blot nærmeste 
jernbanestation nm de regler, som gælder 

herfor. - Selve jubilæet, som først falder 
sidst på året, vil på et senere tidspunkt 
bliev omtalt i MODELBA E-nyt. 
' ......... ................... . 

D s B I s 

litra Au & Av 

Deræe måneds midtertegning 
beskæftiger sig DSB 's moderne 

birk- og løvtræer 

til HO koster kun 

kr. 1,25 pr. stk. 
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ENDNU ET BILLEDE 
personvo0"1le. Vi har tidligere 
haft byggebeskrivelser til lig- fra den i fo rrige nummer bes~revne A~R-

d t . l . kk . H US- H AMMEL bane. Billedet viser 
nen e vogn YP8 : og V.l .l. e 1 • AHT J nr. 5 i Aarhus ( september 195 5). 
denne omgang ga nærmere ind pa lfoto: o. w. Lau rsen ). detailler. Imidlertid vil vi i ................................ ....................... .... .. 
augustnummeret bringe et foto. leder af i spor HO. Disse vogne 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ses snart rulle overalt i Euro-

EURvPii>ISiJ:: S1'ANJARDGODSVOGNE - pa, og derfor sh.t1lle de heller 
ikke savnes på en dansk model-

giver vi Dem tegnin5e r og bil- bane. (Siderne 104 & 105) 

"Hey, Eddie, you believe in these 
flying saucers?" 

Tra ,·ks-C&O 
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LILLE APPARAT TIL FEJLFINDING 

Næsten alle har sikkert været ude (or 
at skulle lokalisere en fejl i det elektriske 
ledningsnet på anlægget, og hvad enten 
det drejer sig om et lilie eller et stort an-
læg, kan det mange ga nge være vanske-
ligt uden særlige qj ælpemidler. Man kan 
imidlertid nemt selv konstruere et sådant 
fejlfindingsappart. Man køber en "brum-
mer", eller man kan bruge et gammelt 
ringeapparat, hvor det yderste af knebe-
len og klokken er fjernet. Brummeren for-
bindes i serie med et batteri som vist på 
tegningen, og det hele monteres i en lille 
trækasse med to ledninger ud af. Lednings-
senderne forsynes med krokodillenæb, og 
aparatet er klar til brug. Det kan anbefa-
les at lodde led ningerne fast på batteriet 
for at opnå bedst mulig kont::kt, og da et 
batteri, der anvendes til et sådant prøveap-
parat, kan holde meget længe, i nogle til-
fælde over eet år, er det nok ulejligheden 
værd. Naturligvis kunne man lige så godt 
have anvendt en lommelampepære i stedet 
for brummeren, men det er at foretrække 
at bruge brummer, da man så slipper for 

r 

L dia.Jram. 

at skulle holde øje med en lampe og i ste-
det kan koncentrere sig om det, man un -
dersøger, medens man lytter efter brumme-
ren. 

Fremga ngsmåden ved brugen af appara-
tet kræver næppe nærmere forklari nger, 
blot må man sørge for, at de steder man 
berører med krokodillenæbbene er rene og 
fri for lak o. lign. Men man kan også bru-
ge den lille tingest til at finde en bestemt 
ledning i et kabel. 

Hvis det er et blykabel kan man forbin -
de det ene krokodillenæb til blykappen og 
det andet til en af ledningskorerne i kab-
let. Man renser derefter alle ledningsen-
derne i den anden ende d kablet og prøver 
derefter en for en at berøre blykappen med 
en ledning. N år brummeren.lyder har man 
fundet den rigtige, men for en sikkerheds 
skyld, prøver man alle ledningerne på den-
ne måde. Hvis nemlig mere end · een giver 
signal, er der kortslutning i kablet, og er 
man ikke opmærksom på dette, inden kab-
let forbindes, kan man siden få mange van-
skeligheder af den grund. , 

J 
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Et drama i billeder 
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Amerikansk jernbane fra ~ionertiden 
~-ellermodelbane på gulvtæppet!) 

( 2. artikel) 

Spdrviigen under 1930-talet. 
Under den darefter foljande 10-årsperio-

den 1926-35 vidtogs smarre andringar 
och forlagningar speciellt av forortsbanor-
na. Den viktigaste handelsen under perio-
den torde ha varit inforandet av busstra-
fik, genom att SS år 192 5 forvarvade det 
2 år tidigare startade Stockholms Centrala 
Omnibus AB med dess fyra linjer. 

Under tiden 11 maj-30 september 1930 
fanns en tillfallig spårvagslinje nr. 22 från 

orrmalmstorg ut till området for Stock-
holmsutstallningen vid Djurgårdsbrunns-
viken. En ny linje, nr. 19, Slussen -
Skanstull - orby oppnades den 1. okto-
ber 1930. 

Den storsta and ringen i spårvagstrafiken 
under denna tid toede ha varit inforandet 
av linjerna 8 och 19 via den nye Soder-
tunneln kanstu l - Slussen den 1. okto-
ber 193 3. 

Oppnandet a 
den 21 novem1 

.:n nybygg<la Vasterbron 
935 in nebar andringar 

for \pilrvagsnat, 
stiirrl ringlinje, . , 
Va lhall avagen 

11 a hild ades en ny 
med strackni ngen 

riksbron - Vas ter-

mg. L. 111/ elander 

bron - Ringvagen - Slussen - or-
malmstorg - Sibyllegatan - Valhallava-
gen, medan linje 1 drogs från Slussen upp 
på Sodermalm till sin nuvarande andpukt. 
Linje erholl aven samtidigt sin andstation 
vid Sofia. 

S pårvagens .renare 11ti•eckling. 
Under foljande 10 åren, 1936-15 visa-

de spårvagstrafiken tendenser att stagnera 
och linjeutvidgiv ningar foretogs endast i 
hegransad omfattning framforallt då i for-
orterna. Ett fors lag till totalt nedlaggande 
av spårvagstra fik en i innerstaden coh er-
sattade med busstrafik antogs och borjade 
sattas i verket genom att linje l I och norra 
delen av linje 2 ersattes med trådbussar. 

Emellertid kom andra varldskriget emel-
lan och spårvagen upplevde en hittills 
oanad renassans, da busstrafike n måste 
nedskaias til! 80 pct. 

Stockholms tillvaxt borjande bli lav in-
artad och krafttag måste tagas for att ku n-
na bemastra den trafik som de allt !angre 
bort från innerstaden liggande bostadsom -
rådena kom att krava. En forsta åtgard 
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var att fardigstalla Angbybanan, linje 11, 
år 1944. 

T 1m11elba11eepoke11. 
Emellertid kravde den tilltagande trangs-

eln på infarts!ederna till innerstaden, att 
forortsbanorna forlades på egen banvall 
:iven inne i stader1. Det var med anledning 
harav, som Stockholm 1945 igångsatte ar-
betena med en tunnelbana. Avsikten var 
att binda samman Angbybanan genom in-
nerstaden med den redan befintliga tun-
neln under Sodermalm, och få en genom-
gående bana soder-vaster. 

Efter omfatta nde ombyggnadsarbeten av 
Sodertunnlen och nybyggander i Enskede 
kunde de båda linjerna 18 (f. d. 8) och 
19 oppnas for tunnelbanedrift resp. den I. 

oktober 1950 och 9. sept. 1951 fram till 
Slussen. 

Den till Vallingby forlangda och till 
tun1: ~lhanedrift ombyggda Angbybanan 
omlades den 26. oktober 1952 till denna 
nya driftsform mellan Vallingby och 
Kungsgatan, sedan den ca. 4 km långa 
tunneln fardigstallts . Avsikten ar att den 
återstående delen Kungsgatan lussen 
kunna tagas i bruk mot slutet av 1957. 

I samband med inforandet av tunnel-
banedrift på linje 11 avkortades linje 12 
till strackan ockby - Alvik, dar passage-
rarna får byta til! tunnelbana. 

Vid årsskiftet 1952- 53 delades ringlinje 
I til två delar, linje -1 Valhallavagen - S:t 
Eriksplan - Vasterbron - Ringvagen och 
linje 8 Sodersjukhuset - Ringvagen -

lussen - orrmalmstorg - Vastra Gar-
det . 

Sp,irt ·iiiens framrid i Stockholm ligger 
annu i stopsleven. Forst skal! den genom-
gående tunnelbanan siider-vaster oppnas 
och de anslutande banorna fiirlangas till 
Hasselby Strand, Forsta och Rågsved samt 
Bagarmossbanan byggas ut. Sedan skalt 
man omedelbart påbiirja ett andra tunnel-
banesystem som skall sammanbinda syd-
vastra fororte rna i Brannkyrka med cen-
trum och kanske via tunnel under Oster-
malm sattas i forbindelse med Ostra Sta-
tion ocb Lidingii. 

Allt detta kom mer att påverka ytnatet, 
och darfor arbetar en sarskild kommitte 
med planer hur utnatet skall se ut, sedan 
ail forortstrafik Jagts om till tunnelbane-
drift. Man overvager på nytt frågan 001 
spårvagf! eller buss eller om bådadera ska li 
forekomma. Annu iir emellertid ingent hc 
stamt och det andra tunnelbanesystemet 
kan knappast bli oppnat fo rran efter mitten 
av 1960-talet. 

V agn parken. 
Vagnarnas utveckling allt ifrån den for-

sta hastspårvagnen till dagens tunnelbane-
vagn måste sagas vara enorm. 

De forsta __ tackta hastspårvagnarna drag-
na av en hast rymde 12 personer sittande 
på långbankar och 10 stående (bild I) . 
Sedermera -~nskaff~_des stiirre vagnar dr~-
na av 2 hastar. For enbart sommartrafik 
anskaffades oppna vagnar både for en och 
två hastar. Vid sekelskiftet omlattade de 
två spårviigsbolagens vagnparker samman-
lagt 175 vagnar jamte 10 st. ångspårvag-
nar. Dessa ( bild 2), som var byggad hos 
Atlas Verkstader i Stockholm, hade en 
boggie under den del av vagnan som inne-
h? ll maskineriet, medan passageraravdel-
nmgen uppbars av et hjulpar. Vagnen 
rymde 4 5 passagerare. 

Vid den elektriska driftens inforande 
anskaffade de båda bolagen vagnar av i 
huvudsak samma typ (bild 3 och -1) . Slap-
vagnar anskaffades aven, samtidigt som en 
stor mangd såviil iippna (bild 5) som 
tackta hastspårvagnar ombyggdes tilt sl ap-
vagnar. I synnerhet vid B byggdes mån-
ga vagnar på egen verkstad, men i <ivrigt 
var det ASEA som klart dominerade som 
leverantiir. 

.. U~der årens lopp infordes många for-
battrmgar. Från att från b""rjan ha haft 
helt iippna plattformar inbyggdes dessa 
fiirst med fonster och sedermera aven med 
dorrar. 

Vid sammanslagningen av de båda bo-
lagen 19 L 7 omfattade vagnparken samman-
lagt 227 motor- och 288 slapvagnar. 

År 192 1 anskaffades de forsta boggie-
motorvagnarna till ett antal av 50 st. och 
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samtidigt inkoptes 20 st. boggieslapvagnar 
av ny typ med ingång på mitten (bi ld 8 
och 9). Båda typerna var i forsta hand 
avsedda fo r forortstrafiken. 

Under åren 1923-27 intogs over 250 
vagnar på verkstad och ombyggdes med 
storre plattformar m. m. så att de blev av 
ungefar samma typ (bild 6 och 7), var-
jamte 190 slapvagnar nybyggdes eller in-
koptes (bild 10) . 

For den 1930 oppnade Orbybanan an-
skaffades 12 motor- och 18 slapvagnar av 
speciell typ med bl. a. tryckluftsbroms. 

For att kunnar biittre utnyttja de be-
finliga 80 boggiemotorvagnarna i foro rts-
trafik, bestiilldes åren 1936-44 inalles 110 
boggiesliipvagnar med mitteringång (bild 
11). 

Under andra varldskriget giillde det att 
utnyttja all tillgiinglig rullande materiel. 
D arfor ombyggdes 37 motor- och 4 l slap-
vagnar av aldre tvåaxlig typ till enrikt-
ningsvagnar cch med fast konduktor ( bild 
12 ) . 

Till den sam vanlig forortsspå rviig 194-1 
oppnade Angbybanan anskaffades 34 mo-
tor- och 16 sliipvagnar avsedda ffo mul -
tippelkorning i tåg om två motor- och en 
slapvagn (bild 13). 

I samband med den upprustning som 
spårviigen undergick under och omedelbart 
efter and ra vii rldskriget anskaffades 1946 
- 18 90 st. nya boggiemotorvagnar for 
innerstadst rafik rymmande 108 pass. De 
levererades i t vå serier, forst 70 st. i van-
ligt ut fo rand e (hild 14) och senare 20 st. i 
lii ttmeta llut fo rande ( bild 15 ) . Vin tern 
195 1-52 komplet terades denna moderna 
vagnpark med ytte rli _g are 11 motorvagnar. 
Sedan en vagn så lts til! Malmo finns så le-
des jamt 100 moderna innerstadsspårvag-
nar. 

For att ned hringa personalbehovet an-
skaffades 195 0 'i., sliipvagnar ti ll ett an-
tal ;:v 70 ~t. D e :ir av samma typ som de 
ny~s namnde inni:r5tadsmotorvagnarna . 

Spårviigen onsLide prova driften med 
pedalmanovreradt vagnar och bestii llde 

diirfor på prov två motorvagnar med 
svensk kaross och amerikansk elutrustning 
och boggier. De två vagnarna kunde koras 
i multippeldrift, och vara en - eller två-
mansbetjanade. Vagnarna (bild 16) prova-
des under ca. l års tid, men har sedermera 
tagits ur trafik då de icke till fullo mot-
svarde forviintningarna betriiffande den 
elektriska utrustningen. 

Det toede droja ca. 10 år innan de 
kvarvarande forortsspårviigarna bli om-
byggda till tun nelbanedrift och då de år 
1921 inkopta boggiemotorvagnarna nu ar 
utslitna, har under år 1955 levererats 30 
st. nya forortsmotorvagnar for i forsta 
hand linjerna till Briinnkyrka (bild 17 ). 

For tunnelbanan har efter långa forbere-
delser en mycket bra vagntyp kommit til! 
( bild 18 og 19) . Den har bestiillts i 4 50 
exemplar och sedan den forsta levererades 
i juni 1950 har hittills kommit ca. 280 st. 
Slutleverans skall ej ske forran steak fo re 
den andra tunnelbanans fiirdigstiillande. 

Spårvagnarna i Stockholm ar målade i 
en klar ljusblå fiirg, bussar och trådbussar 
i lackrott och tunnelbanevagnarna i gront. 
Blir det månne helikoptrarna som blir gul-
målade? ( fortsætts). 

De første 8 i artiklen nævnte billeder 
findes i forrige nummer. 
Fig. 9. Boggiesliipvagn for forortstrafik 
typ B 17 . 
Fig. 10. Sliipvagn typ B 20 bygd 1229. 
Fig . 11. Boggieslapvagn for forortstrafik 
typ B Il bygd 1937. 
Fig. 12. Motorvagn typ A 5 cmbygd 1947 
for fast konduktor. 
Fig. 13. Motorvagn typ A 24 for den fr 
1924 oppnade Angbybanan. 
Fig. 1 -1. Motorvagn typ A 25 med sliipvagn 
typ B 2 5 for innerstadstra fik . 
Fig. 15. Motorvagn typ A 26 for inner-
stadstrafik (latmeta ldutforande). 
Fig. 16. Motorvagn typ A 28 av PCC-typ. 
Bill ederne 17-19 kommer i næste nummer. 
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- det interessante italienske modelbaneblad - bringer 

letfattelige artikler med gode illustrationer mange 
morsomme ideer for modelbyggeren. Bladet som 
udgives af >>RI VAR OSS I«, der fabrikerer elektriske 
tog I-1O - udkommer med 6 numre oni året og er 

trykt på italiensk. 

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

pr. stk. kr. 1.75 

f)islributio11: 

Modelbane-~t, Viruni. 

Werner Swart & Sohn 
Plauen (Vogtland) 

Af vor fabrikation i spor HO : 

Gittermast buelamper 
forskellige udførelser og størrelser 

Telefonboxe 
Elektroperronvogne 

i plastik 

Glødelamper 
Samt d iverse løsde le 

AGENTUR FOR DANMARK : 
Skandinavisk Hobbyindus t ri og Import 

Guldsmedegade 40, Aarhus 

Mø11sterbeskyllet. 

- Oet nye elegunte 
sk innemu teriale, 
s lrnla H 0, bøje lige 
ti 1 e n h \' er kurve. 
Pris pi' . 111/r.: 

Kr. 4 ,85 

Svellemåtte til spor-
skifter lir. 1 ,50 

Del ru ldendte 
.l o-Tu ski nn e-
profil skala HO, 
messing. 

Kr. 1,35 pr. mlr . . 
F<is i alle førende forretninger. 
Fab. & en gros: John Svend Petersen, 
Grø nn evej 2i0, Virum. 

KL~DMEDDELELSER. 
Dansk Model Jernbane Klub 

Anlæg i spor O . 
Klublokale : N orrcbro Station. 
Formand: Poul E. C lausen, næstformand: James 

tcffensen, kasse rer: Th. Kron hole, sekretær: 
E. Albrechtsen (adr. : Amundsensvej 18, Lyngby, 
tlf. LY. 54 62). 

Modeljernbaneklubben »HO« 
N ordkærvej 1 - H vidovre, Va lby. 

Tlf. 30 06 31 & RYvang 5942 y. 

Odense Model Jernbane Klub 
Anlæg i spor 0 . 

Klu blokale og an læg : DSB's rutebi lgarager, 
Ki ldcmosevej . Byggeaften hver tirsdag kl. 1980. 
Enkelte nye medlemmer kan optages. 

RU BRDCA ONCEU 
pris pr. ord: 20 øre (minimum 2 kr. ). Annoncen m a. 
være Indleveret senes t d . 10. i m å.neden forud , for 
a t kunne k omme med I næste nr. 

12 fotos af danske lokomotiver I postkortforma~ 
og fo rsynet med tekniske data pa. dansk, engelsk; 
og fra nsk. Sendes portofrit mod forud lndbeta• 
llng at kr. 2,50 tll: B. Merkel Palsdorf, Konge-
vejen 128, Virum. 

Har De enkelte numre i 1. årgang af Mi11int11r-
bn/111 e11, så giver vi Dem en høj pris herfor. 

Red. af MB-11yt . 

Har De noget De "il sælge? 
Så benyt vore rubrikannoncer 
Del er jo netop de mennesker, 
so m De ø nsker a l få i tale, der 
læ ser delle blad. 

Scene11.y-1andsskabssorti ment 

En gros: 

sæller prikken over i'el på 
enh ver modelbane! 

E lmborg, Møllealle 16, Valby. 
Palsdorf, Holmens ](anal 32, /(. 
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FORENINGEN AF O,-.NSK~ 
UGEBL,-.DE,F,-.GBL,-.DEoo TIDSSKRIFT ER 
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Tidsskrift for Jernbaner I alle sporvidder 
Udgive r og a nsvarshavende redaktør : B . Palsdorf. 
RE DAKT ION : Bre um vej 28, Herlev . 
EKS P E DITION : Modelba ne-n y t , 

Kon gevejen 128, Virum. 
Medarbejdere : 
Ole Bra ndstrup Jensen og Verner Larsen . 
E ftertryk kun tilla dt med t ydellg klldeanglvelse. 
Bla det udkommer med 12 numre om a.ret. 
Årsa bonnement 21 kr. , udla nd 23 kr. Abonnement 
kan ogsa. tegnes direkte fra Kongevejen 128 , Virum. 
Benyt postkonto 350 56 ved Indbetalingen . 
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Bladet forh a ndles a f blad- og jernbanekiosker samt : 
KØBENHAVN: 

Bauch, Aboulevarden 40, N . 
Va lby H obbyforretning, Mølleall~ 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 P a lsdorf, Holmens K a n a l 32, K . 
Hovedbanega.rdens Bladkiosk. 
Busklosken, Sundbyvester Plads, S. 
Kiosken, Classensgade 18, 0 . 
E .H. Centralen, Frederiksborggade 18, K . 

LYNGBY : 
Irgens Legetøj, Jernbanevej 1. 

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

E SBJERG: 
Ves tjydsk Hobby Teknik, Strandbygade 14, 

NYKØBING F . : 
Østerbros Boghandel, Østerbro. 

ODENSE: 
Odense Hobbyforretning, Vestergade 89. 

RØNNE : 
F a. Simon Madsen (legetøjs afd. ) . 

SKIVE : 
• Hobby«, Tinggade 22. 

VEJLE : 
• Teddy«, Legetøj, Nørretorv. 

-0-
E NGLAND : 

Robert Spark (>Europea n Rallways c) , 
15, St. Stephen' s House, Wes tmtnster, 
London, S.W. 1 . 

F INLAND: 
U-B Hagelin, Auroragatan 11 B 24, Helsingfors. 

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

ITALIEN : 
>Ho-Riva rosslc, Como. 

NORGE: 
Narvesens Ktoskkompanl, Postbox 125, Oslo. 

SVERIGE : 
Model-Craft, Skolgatan 5, Malmø. 
Wettergren & Kerbers Bokhandel AB, 
V!!.s tra Hamnga ta n 22, rn!teborg C • 

-<>-
ANNONCER: Vi hjælper Dem gerne med opsætnin-
gen ar Deres annonce I MB-nyt og giver Dem tllbud 
uden forbindende (tlf. BY 5703, alle hverdage undt. 
tirsda g ). Rubrikannoncer betales ved bestlllingen 
og koster 20 øre pr. ord (minlmumstakst 2 kr.). 

-0-
lNDLEVERINGSFRI T t or alle annoncer O&' manu-
skripter: senest den 10. I måneden. 

P. E, LARSENS BOGTRYKKERI • (OLE LARS!N) KJØENHAVN K 
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