
Er De 1111 ferie? 
Så skriv efter noget godt at læse i. - Vi har mange bøger og 
hefter til at slappe af med i ferien. - Vi nævner lige: 

Vom Spielzeug zur Modellbalw (Ing. Rud. J. Wittner). 
Den .store" modeljernbanebog på 232 sider, med ca. 250 illustra-
tioner i format 15 X 21 cm. - Trykt på beclste kunsttrykpapir. 
Indbundet kr. 25,50. 

Romanen: Und immer rollen die llåcler (Wilh . Bischoff). 
En rigtig jernbaneroman. - 851 sider, lærredsbind, kr. 17,50. 

The Railways of Brilain (Past & Present). (0. S. Nock). 
En virkelig underholdende og interessant bog om britiske jern-
baner fra gamle dage og til nu. - Over 100 illustrationer og 120 
tættrykte sider. - Indbundet kr. 22,00. 

----o----

Og ~åer der ,le nye blade: 
Juli nummeret af -
Eisenbahn (3,25), Loco Revue (2,50), Die Bundesbahn (3,25), 
Railroad Model Craftsman (5,00) , 

og Allgusl nummerf'I af -
Mecca110 Magazine (1,00), Model H.ail way News (2,25), Railway 
Modeller (2,25), Model Aircraft (2,25), Ships & Ship ModPls (~ 175), 

og endvidPrP. -
HO-Rivarossi nr. 14/III (1 ,90) , Europran Railways (May/June) (1 ,75). 

BENT PALSDORF 
Holmens Kanal 32 - København K. 
Telefon BYen 5703 - Postkonto 53761 

Ved 
forudbetalin~ 
husk porto! 

Speciale i hobbylitteratur 
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Nu er Sommeren kommet! 

Nu har De Tid til at f. o rdnet alle de sm a Detailler, som sætter Prikken over i'et. O g skal 
De rejse, ja s& kob et Par nemme Sa mlesæt og lidt h. nd værktoj - der bli ver j o altid en 
regnvejsdag eller to, man skal have slact ihjel. Vi kan til byde Dem mange Ting bl. andet 
Plexig las g lasklart i Pladerester og Stænger saave l som Ror - rigtige Maalcstok tegninger -
baade, ]20 og 1 so, hojre og venstre, Kr ydsninger l 50_3oo, hele og halve »Englændere« -
til p rskifter, llallaster udfore i Kork (lyddæmpende og bojelige) - Jævnstro msmotorer 
i forskellige Stramstyrker og Maal - Egerhjul og Dri vhjul samt Forloberhjul, iso lerede 
(ikke paa Lager i alle Sto rrelser, men llestillinger modtages) . - clluloselim og Kunstharpiks-
lim, Lakker og Farver - Snekketræk bestaaende af Snekke med ·nekketandhjul Om-
sætnin g 1: 18, I: 16, 1: 15, l : 13 - Miniacure Akkumulato rer 2 Vo lt, der kan oplades 
igen, ideelle til Vogn- og Loko moti vbelys ning sa mt til Sporskifte r og Huse - Vacuum-
bremses langer til Vogne og Lokomoti ver - Jose T ag og 13unde t il FLEISCHMA 1 

Vogne - Kardanled fo r O verforse! af M otorkraft - Miniaturere laiser (Motorer) til Spor-
skifter, nye .13 yggesæt fra EGC, Litra Pa og Pc, llyggesæt til Huse, 4 fo rskellige - MJCH 's 
nye M otor baacle fo r Jævn- og Vekselstram - Kedelfronter til T ank vogne - l'LETSCH-
MA 's porplaner og Sporanlæg, kort sagt alt til M odeljernbaner. Vi paatagc r os gerne 
Montering af fj edrende Puffer paa D eres Lokomoti ver og Vogne, ligesom vi gerne isætter 
Pinol-Norn1hjulsæt (iso lerede) i Deres Vogne. Vi har en Del BUCO Vogne paa Lage r, 
elegante i Udseendet, prima i Ud fo reisen, BOD A 's nye Perronla mper. 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 

Lo.n9-
personvog·nen 

kr. 19,80 

Lo11g's perso1111og11 frc111trærfer i e11 fi11t rfetnilleret 11dforelse 111ed D.S.B.s 111odeme 
CD-vog11e so111 forbillede. 

Vognen er fo rsynet med to La ng-bogier med • ikker« kobling 
samt va nd ta nke og akkumulatorkasser. 

L e11e r es også 111 ed i s o l e r ede l, } 11/ fo r 2 s ki1111 e dri f t . 

P. . Bogierne er nu forsynet med pinol-LO N G M ODE L BAN E lejrede hjulsæt i bedste ud fo relse. 

v/ C hr. Nie lsen & P. Schneider 
Telf. Taga 8 140 - Te lf. Taga 8180 

Ko11/ or: Skot /empgnde 5 
Fabrik: Teklnvej 42 . i V . 

Bygger De • 
I spor 0 eller I? 

Har IJe lyst til al udbygge LJer~s anlcrg med danske 

skalatro signaler og standtavler i bedste udf•relse (messing), 

så skriv e{lt'r komplet fortegnelse over disse. Også •ndet til-

beh•r såsom perronskille og lamper. 

Liste mod SO øre i frimacrker. 

Luftl1lllniftt1materiel 
i 111or O 01 HO -

• liste mod .50 ere i frimarker 

TO FOREIGN READERS I 
Danish seale models in fine qualily 
Send ror free information. 

>>BP<(•toc 
Postbex 25 

VIRUJI 

Interesserer De Dem 
for rigtige jernbaner? 

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

EUROPEAN RAIL W A YS omfatter alle europziske 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 het (1. februar, 1. april, 1. juni 
o.s.v.) og koster pr. nr. kr. 1,75 ( + porto) - årsabonnement kr. 10.00. 

Agentur for D11nmark : 

Modelbane-~. Kongevejen 128, Virum. 



BAILBOAD 
MODEL 
C R A F ·T $ M A N 

ILaoer NETop f 0 r 

RAILROAD MODEL CRAFTSMAN 
- Amerika's førende modelbaneblad -

Se bladet hos Deres blad- eller hobbyhandler 

Hvis De samler på 

Modelbane-~t 
Æ ldre numre af Modelbane-n;;/ indeholder et væld af tegninger, 

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

- og De kan endnu få samtlige numre 

1. :irg. 1952 (n r. 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 

NYTl : mlebind til årgang 1955 - kr. 3,85 (+ porto kr. 0,20) 

Modelbane.~ 
T i d s s k r i f t f o r j e r II b a 11 e r i a I I e s p o r 11 i d d e r 

SKANDINAVISK MODELBANEBLAD 

5. årgang August 1956 nr. 8 

»OLD TIMER -

Der har i tidens løb i dette blad været 
bragt en del "old timer" tegninger af rul-
lende materiel, og det vil sikkert have ad-
skillige læseres interesse at høre lidt nær-
mere om denne specielle byggemåde. 

Langt de fleste mj -byggere bygger deres 
anlæg som små udsnit af jernbanerne, som 
vi kender dem i dag, og dette er ganske 
naturligt, fo r vi kender alle den begej-
string, som fylder os, når vi ser et stort 
eksprestog eller et langt godstog køre forb i. 
D et er denne stemning, vi prøver at gen-
skabe på vort anlæg; men der er en hage 
ved det, som alle mj-byggere alt for godt 
kender, nemlig p ladsmangel. Kun meget få 
modelbyggere har så god plads ti l deres 

VORT FORSIDEBILLEDE 
(Cover p1ctu re) 

NEW TIMER« 

anlæg, at de kan køre med et stort tog, 
uden at det ser unaturligt ud - endsige 
l igner en orm, der prøver at bide sig selv i 
halen. 

Går vi 50 år eller mere ti lbage i tiden, 
opdager vi imidlertid, at et stort tog den-
gang, efter vore forho ld kun er et lille tog. 
Lokomotivet var meget mi ndre, vognene 
var mindre og for de flestes vedkommende 
2-akslede, og som følge af materiellets 
størrelse var stationerne også mindre. Ved 
at bygge sit anlæg i "old timer" -stil, vil 
man få ca. 1/4 mere plads end ved det 
samme anlæg bygget efter nutids forhold . 
D ette er en af grundene til, at mange væl-
ger at bygge et "old- timer" anl æg. Der er 

viser Nederlandske Statsbaner's (NS) nyeste elektriske fi-
r evogns togsæt, som bygges i et antal af 30 stk. (nr.711-741) 
Det er nr.711, som ses på billedet .(Dutch electric train) 

.Foto: De l'1odelbouwer 
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også et gammelt ord, der siger, at foran-
dring fryder; og det tiltaler sikkert mange 
modelbyggere at kunne bygge sig anlæg, 
som overhovedet ikke ligner de alminde-
lige, - et anlæg, der er fuldkommen ens 
eget værk. - Det kan man nemlig. Der er 
her hjemme endnu ikke så mange "old 
timer" byggere, og endvidere så spænder 
"old timer" -tiden over et tidsrum ca. 3 
_gange så langt, som det vi kan regne hø-
rende til nutiden. Desuden var der for 50 
år eller mere; ja blot for 25 år siden man-
ge flere typer lokomotiver og vogne end 
nu, idet hver banestrækning dengang havde 
sine egne typer, og kun få fandtes i større 
antal. Man er meget friere stillet med hen-
syn til valg af stationer, bygninger, signal-
.anlæg o.s.v. 

Det kræver en del historisk viden om 
jernbanevæsenet i hine tider; men er det 
netop ikke det interessante ved det, at sætte 
sig ind i datidens jernbanedrift. 

Det vil være fornuftigt at vælge sig et 
tidsrum på f. eks. 20-25 år og holde alt 

indenfor denne tidsgrænse ; i hvert fald 
må intet nyere slippe ind. 

Een ting, man må være klar over, når 
man begynder at bygge et "old-timer" an-
læg er, at det så godt som udelukkende må 
selvbygges, da der kun er få industripro-
dukter, som lader sig anvende. Ligeledes 
må man passe nøje på at få modellerne af 
de gamle og små vogne "kleine" nok. Det 
er ofte lettere at bygge en stor kraftig vogn 
end en lille spinkel. 

Man vil finde en stor hjælp i gamle bil-
leder eller andre ting fra jernbanernes 
barndom, som man f. eks. kan studere på 
jernbanemuseet. - Der var i gamle tider 
en egen hygge over jernbanerne, en hygge, 
der nutildags ikke kendes mere. Hver loko-
motivfører havde sit eget lokomotiv, som 
han og fyrbøderen hægede om og selv holdt 
i orden; lokomotiverne havde navne, og 
mange af dem var kendt af det øvrige 
personale på de særprægede pift, de for-
skellige lokomotivers fløjter gav. Denne 
hygge vil man bedre kunne genskabe på 

Tracks-CcrO 
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sit "oldtimer"anlæg, end man på et lille 
anlæg kan skabe indtrykket af en stor 
jernbane med store eksprestog, lyntog og 
lange godstog. Desuden vil man på et rig-
tig bygget "oldtimer" -anlæg få fornemmel-
·sen af, at det repræsenterer et stykke kul-
turhistorie, såvel som et stykke jernbane-
historie. Sv. ]. 

-----o-----
LIM OM 
LODNING 

Hvad kan være årsagerne til en "kold" 
lodning? 

Modelbanebyggeren har ofte brug for at 
lodde, men har måske ikke nogen større er-
faring i denne ret svære kunst at bygge på, 
og så bliver det "kolde" lodninger, d.v.s. 
det hænger ikke ordentlig sammen. 

For det første må loddestederne være 
fuldstændig rene og fri for snavs m. m. 
Rensningen kan ske med smergellærred el-
ler fint sandpapir, i vanskeligere tilfælde 
med en fil. Et det gammelt loddetin, som 
skal fjernes, skal man helst ikke bruge sin 
bedste fil til dette stykke arbejde, da tin 
sætter sig i filen og er ret vanskeligt at fjer-
ne igen. En ikke alt for grov rasp kan i 
mange tilfælde være at foretrække. 

Vi skrev før med vilje loddestederne. 
Hvis De nemlig skal lodde en ledning på 
et stykke metal, så skal ledningen også ren-
ses. Dette gøres mange gange bedst ved 
hj ælp af en særlig isolationsskrabetang, 
som let fjerner eventuelt emailelag eller 
anden isolation og metaltrådens yderste, 
let oxyderede lag. Pas på, at lednings-
enderne ikke bliver for kort afisolerede, så 
isolationsmateriale ved opvarmningen af 
loddestedet løber ned og f6rurener dette. 

Nu påfører man de to loddesteder en 
god loddefedt, aldrig loffi'.levand . Lodde-

birk- og løvtræer 

til HO koster kun 

kr. 1,25 pr. stk. 

vand bør være bandlyst blandt modelbyg-
gere, da en selv nok så lille syrerest i lod -
devandet kan ødelægge meget i tidens løb 
- og det er svært at rense alt væk efter 
lodningen, rent bortset fra, at der nemt 
kan sprøjte noget på værktøj o. lign. un-
der lodningen. • 

Så kommer vi til loddekolben - den 
skal også være ren, hvilket kan ske ved 
filing og pudsning med smergellærred, og 
eventuelt kan man dyppe spidsen af den 
varrne kolbe i lidt loddefedt, så er den 
nemmere at fortinne. Fortinningen af kol-
behovedet eller en del deraf er nemlig det 
næste skridt. Fortinning skal være jævn 
-0g uden bare pletter. Endelig skal kolben 
være godt, d. v. s. tilpas varm, hvilket igen 
til en vis grad afhænger af, hvor store 
emner, der skal opvarmes. En 65 eller 80 
watts kolbe vi l almindeligvis kunne klare 
de fleste opgaver for f.eks . en HO-bygger 
eller en radioamatør. 

Når alt det ovenstående er i orden, læg-
ges emnerne i den stilling, hvori de skal 
loddes sammen, efter at de helst forud og-
så er blevet fortinnede. Det skulle nu væ-
re en smal sag at lade tinnet flyde ned 
langs den varme kolbe og forbinde sig med 
tinnet på de allerede fortinnede dele. Når 
det varme tin på loddestedet er flydt blankt 
og pænt ud overalt, fjernes loddekolben 
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forsigtigt, 51· ingen af emnerne får lejlig-. ·GREAT WESTERN 
hed til at forskubbe sig under størknings-
processen. Først når tinnet pludselig fir et 
mat skær, er · størkningen så vidt fremskre- enthusiaster bar det engelske 
det, at man et øjeblik efter ·ikke længer modelfirma BASSETT-LOWKE LTD·. 
behøver at fastholde emnerne i den fikse- valgt at glæde, da de for ny-
rede still ing. l i g send te nedenstående spor 

Følger De nøje ovenstående anvisninger, o modell er på 11arkedet. Det _ -er 
skulle D e fremtidig være sikret mod at- 11 en Castle" og et "Prairie" le> 
komme ud for kolde lodninger. BP. 
• · • •·• •• ·••·•••··••··•••····· · komotiV, og selvom der er kæ-: 
l et for udførelsen med hensyn til detailler o. lign. er pri-
sen holdt indenfor det rimelige. Begge modeller er ·forsynet 
aed 12 vol t s permanentmagnet mot_orer. 
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A.- STATION 
B .- 12ANGER-B.AKJGE. 
C.- STOPBOM M. k::OB-
L\ N~ Q c;. AFKDBI-I NG&-
~k'.-IN NE. 

1.- TOG.E.T ANla)MME.R.. 
2.- DE ~ISl<-NDE F012.LA-

CER- TO(;.E.T, 

'3.- VO<øNSTAMMEN RAN· 
OP p~ eAl:::. -

K.EN. 
4 .-LOlc'..,l:.T ~UD 
PÅ~~T 

5.- v=-isTAMM'l=N i2.JJL-
LJ::IG. V.~ ~T 
Ni:D T\L- STATIO!,Jl::N 

i:..- L.c.:::'.Er \oC.O~ ,•,r-
--rt=J2- TIL. 

7.- TOc;.e.T AF~R... 

PLAN 39: Vl'SE2- FUNl<::-TIONEN AF~ ENDE.STA'TION ~TÅE.NDE. 
AF": ~l2RØ"-lSP012. (-i '::>'Tl:::.),uor~~$~12. ( 1 &'TIC) ~MT t\ ~li=' -
TE.. UDT~k:-S~,-; Di:-1.!.. ER. -\-1.,,"cVET 1 FO~YloJl=.T t--1. i=}-) 'STOP -
B.OM . PÅ DE.t--11-JE- Elc.- NOt-JTE'R'.E..T B-J K.o~II-J~ oc.. I F~~-
'SE.. +-l~lZ-Ml:-D1 Flt-..!Dl:-S -I=:>--) A r\GC>Bl ..... 0--1~'5,"':::,\Glt-...l~~ -
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RED AKT I ONEL'l' 

I forbindelse med sidste må-
neds byggetegningen lovede vi 
et foto af prototypen. Da det-
te billede endnu ikke er kom-
met os i hænde, må vi vente 
med at publicere det til næ-
ste måned . 

Det i forrige nUllllller som 
forsidebil lede anvendte bil-
lede af det nye amerikanske 
aerotrain var lidt af et lil-
le svindelnummer. Toget var i 
og for sig godt nok det nye 
aerotog, men ikke det rigtige. 
Det var en model i HO lavet af 
det amerikanske firma VARNEY. 

Redaktionen har holdt flyt-
tedag for nylig og al redakti-
onel post bedes fremtidig sti-
let til redaktør B. Palsdorf, 

RllBRlKANNONCE: 
HO-KLUB startes september. ØBro 

2886 y og HIida 32. 

VORT FORSIDEBILLEDE 

Vi indbyder herved MB-nyts 
læsere til at sende fotos af 
jernbane- eller modeljernba-
nemotiver ind til os for e-
ventuel anvendelse som for-
sidebillede. De billeder som 
anvendes hertil honoreres af 
os med et gratis årsahonne-
ment på MODELBANE-nyt. Offent 
liggjorte fotos returneres 
ikke. Andre fotos returneres 
kun, når svarporto vedlægges 
og tydel ige angivelser af 
navn og adresse letter natur-
ligvis vort arbejde hermed. 

Breumvej 28, Herlev. Bkspedi-
tionen er som hidtil på Konge-
vejen 128, Virum (kl.10-12) og 
alle bestillinger af blade m. 
m. sendes adresseret til MODEL-
BANE-nyt i Virum. Postkontoen 
er uændret 35056 . 

Obs.! 
Ved bestillinger af blade og hele 

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

Ekspeditionen af MB-nyt, 

Konge>t~jen 128, Virum. 
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L ;JUS'I'RI- i~Y.' 

'"let engeh;ki] moueljer nb~.ne-
fi r ,"H TRI- 1 :.G rcy~ h~ r Et"tPr 
1-> r ;.,_gt en .;erie ry E: lige kør e-
t0 jer ,.•. wHr,.;.e et, denne 1:,an5 
en rcckke bo5ie pe r sonvogne , og 
uuførelsen er sa::rcieles nyåe-

, lig. 1! or den s on, ,1,nsker a t ud.-
styre vognene med "inJmaa" e r 
t aget gjort let aft ageligt. 
Materialet er, h&vue vi nær 
sagt naturligvis pl astik,bort-
set fra hjul ~sl er og kob-

TRI-ANG TOYS 

nye person-

bogievogne, 

sow kan er-

hverves for 
en rimelig 

pris, ca. 

halvdelen af 

det normale. 

Foto: The Railway 

Modeller. 

li nger. - Og så er pri sen r i -
melig , d . v. s . når var erne i:,J-
f1ffes uden aollc.1.r 1:- r""rr.ierings-
ti.1.lo-,e-, . :)e vil i butiJdccrn~ 
næ:rpe i<:om1 e til a t kost ~ o\·er· 
12 · . _pr . stk. Men desværre 
er oevillingerne pc'.'i :=;nglanei 
i KKe store, s å det vil næppe 
være a l l e forretnin~er , son:i 
tager disse vogne hjem . 

~luttelig skal det lige an-
føres, at vognene er beregnet 
til 2- sk.inne rift. 
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H HJ's 
DOBBELTVOGN 

HHJ's DOBBEL TVOGN 

Vi bringer denne gang en tegning af en 
morsom "dobbeltvogn", som vi har fundet 
på HHJ, nærmere betegnet i Odder. 

Denne vogn adskiller sig væsentlig fra 
øvrige herhjemme kendte dobbeltvogne 
(OH)'s, L)'s og DSB's AD-A Y) ved kun 
at have een truck under midten af vognen, 
hvorimod de øvrige alle har en truck un-
der hver vognende, altså ialt tre. Desuden 
virker vognen noget ejendommelig med 
alle de små vinduer i siderne og de gam-
meldags forneden indadbuede vognsider. 
Ser man nærmere på vog en, opdager man 
imidlertid let, at det må være en sammen-
bygning af 2 gamle 2-akslede kupevogne 
med udvendige løbebrædder og uden ende-
perroner, der er foretaget. Den oprindelige 
kupeinddeling kan man let rekonstruere 
ved at betragte vindues inddelingen, der i 
det væsentlige er uændret. Ved forespørg-

se! ved Scandia i Randers viste denne an-
tagelse sig at være rigtig, og vi fik over-
draget en kopi af fors lagstegningen date-
ret den 24. januar 1924. 

Der er imid lertid et par mindre uover-
ensstemmelser mellem denne tegning og 
den virkelige vogn, bl. a. findes der i vog-
nen eet stort vindue, nemlig der, hvor på 
tegningen de 2 vinduer før døren i midten, 
regnet fra v. side sidder. Om det er spros-
sen, der er gået i stykker for Scandia, eller 
det er sket i driften, skal vi Jade være 
usagt; men vi har ikke medtaget det på 
tegningen, selvom vi iøvrigt har bestræbt 
o på at få denne så nær originalen som 
muligt. 

Om ognen kan endvidere oplyses, at 
det er Danmarks ældste dobbeltvogn ( de 
oprindelige vogne e: fr a ca. 1890). Den 
er udstyret med vacuumbremse og ikke 
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mere i fast løb; men den bruges dog lej-
lighedsvis. 

I forbindelse med bygningen af vognen 
skal påpeges det karakteristiske ved c)enne 
vogntype, nemlig midterbogien. Det er des-
værre ikke let at finde en i handelen, som 
kan bruges; men da bogien imidlertid er 
forsynet med almindelige akselkasser kendt 
fra ældre 2-akslede vogne, er det muligt 
at bruge nogle sådanne ved selvbygning. 

2 billeder af 
HHJ's dobbelt-
vogn: 
Øverst - Den ka-
rakteristiske 
fællesbogie _ 
Nederst - Dob-
beltvognen set 
f ra den ene en-
de visende den 
åbne endeperron. 

Har De noget De vil sælge? 
Så benyt vore r11brika1111011cer 
Del er jo netop de mennesker, 
s0111 De øni.ker al få i tule, der 
læser delle blad. 

Minia~.urbabnen hind I købes. -
MB nyt, redaktionen Kongevejen 128, 
Virum. 
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~nptfra 
nær og hærn 
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ycierligere l ~• kilometer bane i 
:forbindelse 111ed u.e t første. 

ALJ'.c;G selskabet, .som ejes af 
den svenske million~~ Alex 

. .;1-tiEG BANE VED KoLN ·,forme r gr en, har i de s idste 3 
•·•··•••••••·•···•· år arbejdet ffieU en ska lamodel 
,:enskinnebaner skal nu prøvæ i 1:3 på en prøvebane i nærhe-

i pr aksis, i det byen Koln saw- den af Koln. Vognene kører på 
men med AL'ÆG selskabet vil gå en enkelt række gummihjul og 
i gan5 med bygningen af en Ctl. rider overskrævs på en sJ:lB.l 
:; kil lang banestrækning. Denne betonbarriere, der tjener soli1 
f~rste strækning bekostes ude- skinne. 
lukkende af Al. ri}:G selskabet, For at forhir.dre, at vognen 
men det er meningen at bygge f alder af i skarpe sving er 
( Eft e r •ol re felicr l den forsynet aed styrehjul på 

den side, der ven-
der ind i•od beton 
"skinnen". 

Fordelene ved 
ALtlEG-systemet er 
flere: Banen tager 
kun ringe plads op 
kan bygges med ret 
skarpe kurver, har 
hurtig accelerati-
on og en meget høj 
111ak:si111u:m.sfart. 

TOGLYDE_Eå_gra-ofon 
Et engel~k firaa 

ved navn Transacord 
Ltd. er fremk:011I1et 
med noget, som i 
lang tid har manglet 
i Europa, nemlig 
lyden af da.mploko-

Nn sunes jc•y. 11t 1let går for vidt med rlfo in t<>resse for .11oti ver på grammo-
lokomotiver. fon. 
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Pladerne er normale 30 ca's 
til hastigheden 78 omdr. i 111. 
Der er foreløbig syv forskel-
lige at vælge imellem, både i 
person og godstog og de fleste 
er optaget i England. 

Prisen er 12s.6d. og en for-
tegnelse sendes ved henvendel-
se til -
Transacord Ltd., Bledlow Road, 
Princes Risborough, Aylesbury, 
Bucks, England. 

--o--
SANTA Ff. & 
DISNEY LAN D R. R. 

Walt Disney's store forly-
stelsespark DISID.:YLAND har vi 
også hørt om her i Danmark. 
Soa vi ser på nedenstående 
billede er der også en jern-
bane, som på en behagelig og 
nem måde kan føre de besøgen-
de rundt på det store areal. 

Her er det E. P. Ripley's lo-
komotivfører, som giver sin 
maskine et sidste par dråber 
olie, før toget ruller ud på 
dagens første tur fyldt med 
200 begejstrede farmerdrenge. 

BELGISK TIDSSKRIFT 

I Belgien udkollllller et ud -
mærket tidsskrift "Rail & 
Traction" med 12 numre oa å-
ret, trykt på fint svært pa-
pir i format ca.13 x 20,5 cm 
og enkelte numre kolllDl.er nemt 
op på 64 sider. Bladet er i 
første række viet de rigtige 
jernbaner og har tillige et 
særligt afsnit om sporveje. 
Et årsabonnement kan fås for 
den rimelige pris af kr.17,-
ved bestilling hos MODELBANE 
nyt og samtidig indbetaling 
af beløbet på postkt.35056. 
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EN MORSOM LEGETØJSUSSE 

Medens vi er ved det fjerne land USA vil vi benytte 

lejligheden til at vise vore læsere en morsom ting. 
Det ar kasse til drengenes el-

ler drengens legetøj, men ik-

ke blot en kedelig trækasse. 

Den er tværtimod særdeles • or-

somt udforset som model af en 

jernbanevogn. Taget er anbragt 

som et låg med svære hængsler 

på vognkassen og to • essing -

kæder sikrer, at låget(taget) 

ikke går for langt tilbage un-

der oplukningen. - Det skulle 

ikke være nogen vanskelig op-

gave at overføre ideen til aan. 

ske forhold og lave for eks. 

en dansk lukket godsvogn i en 

målestok på ca. 1:5 eller 1:8 

dog uden alt for mange detail-
ler. 

August 1956 

FARS HOBBY -

Gregory McGrath, 8 år har noget 

som ikke så få andre b0rn sikkert 

ville springe i luften af glæde o-

ver at have. Greg bor_ selvfølge-

lig havde vi nær sagt - i Amerika, 

og lokomotivet han i øjeblikket er 

i færd med at :!!Btte flag på er ben-

zindrevet og udgør en del af det 

rullende materiel på hans fader 

Louis McGrath's miniaturjernbane 

som er bygget i fritiden. Også fru 

McGrath tog del i bygningen. Hun 

hjalp sin mand med at lægge spore-

ne, som løber hele baghaven rundt . 

Så lian kan forstå, at det er nemt 

for Greg at tage en tur, nårsombel.s; 

han ønsker at tilfredsstille sin 
rejselyst. 

TRANSPORT AF JERNBANE-
VOGNE I AU-STRALIEN 

Vedstående te;> ·billeder giver Dem måske 
et ·indtryk . af, at jernbanedrift i Australien 
iUe er som på vore breddegrader, og der 
er også noget om sagen, Man har nemlig 
ikke mindre end tre sporvidder, og der-

for etablerer man i visse tilfælde denne 
_ mærkelige form for transport. Man kører 
simpelthen den smalsporede togstamme op 
på et normalsporet togsæt bestående af 
fladvogne! .Nu er man imidlertid omsider 
gået i gang med at ombygge. til standard-
spor; me_n det tager tid - Au_stralien er jo 
et stort land. 
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VOR LÆSER-

kan ikke lade være med at undre sig 
over, at et af vore eftermiddagsblade i sin 
hobbyspalte mener, at "verdens største 
transportable modeljernbane for tiden er 
under bygning herhjemme af Sammenslut-
ningen af Danmarks modeljernbane-fabri-
kanter (!)". 

Det må jo siges at være beundringsvær-

LIDINGoBANORNA 
Privata forortsba nor, vi lka går som 

spårvag in på stadern as spårnat ar _ratt 
ovanliga i Sver ige. Det torde nu bara finns 
två, naml igen de båda Lidi ngtiba norn a, 
vilka fo rbi nder fo rstaden Lidi ngij med 
Stockholm. 

Lidi ngti, som ar en sjalvstandig kom-
mun med stadsrattigheter sedan 1926, har 
nu ca 25 000 inv. Staden ligger helt på en 
o och den enda landforbindelsen går via 
den 5800·.n, långa Lidi ngtibron in till Stock-
holm. 

digt, at pågældende blad har foretaget så 
tilbundsgående undersøgelser over hele 
jordkloden, at det med sikkerhed kan si-
ges, at der ikke findes noget større -, 
men så meget mere beklageligt, at man 
ikke har følt sig foranlediget til at kon-
statere, at "Sammenslutningen af Dan-
marks modeljernhane-fabrikanter" ikke 
eksisterer, men kun er en behagelig og 
forhåbentlig en gang realisabel ønskedrnm. 
Anlægget angaves at skulle dække 2-300 
kvadratmeter med en Lillebæltsbro på ikke 
mindre end 28 meter. Man kan ikke lade 
være med at undre sig over, hvor denne 
skal anbringes, da den i heldigste tilfælde 
vil gå fra den ene ende af anlægget til 
den anden! 

ing. L. 111/ elander 

Vid mitten av 1800-tallet btirj ade stock-
holmarna skaff a sig sommarnti jen utefter 
stranderna runt omkring Stockholm, och 
på den narbelagna Lidi ngti uppstod med 
tiden en ratt omfattande sommarhebyggel-
se. En fl ott bro hade redan år 1803 an-
lagts over Varta ns sod ra del, men den sto-
ra sommartra fi ken ombesørjdes av en 
mangd ångslupar, vilka utgi ngo frå n olika 
punkter inne i staden ut till bryggorna 
runt on. Flottbron blev 188-1 utbytt mot 
en ny sådan !angre norru t, då den ur-
sprungliga låg i vagen for Stockholms 
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stads just pågående hamnanlaggningar i 
Vartan. Forst år 1925 inviges den nuva-
rande Lidingobron. 

Anda fram till år 1900 hade sommar-
bebyggelsen runt strandern!l varit det do-
minerande på Lidingo. Emellertid borjade 
vid denna tid tradgårdsstadsideen taga 
form och flera privata tcmtbolag igång-
satte exploatering inom olika delar av on. 
Harvid uppstod de ratt spridda bebyggel-
segrupperna såsom Lidingo Villastad, ls-
linge, Herserud, Skarsatra, Molna, Brevik 
m.fl. 

Med den okade åretom bebyggelsen 
restes också krav på battre forbindelser 
med Stockholm. Så tidigt som 1906 bil-
dades Lidingo Trafik AB for att ombesorja 
kommunikationerna till norra delen av on. 
Aret darpå kunde trafiken oppnas. Tra-
fiken ombesørjdes av Stockholms Nya 
Spårvags AB med dess vagnar och perso-
nal, medan Lidingo Trafik AB agde banan 
och två farjor. Trafikeringen tillgick så, 
att vart fjarde tåg på Stockholms linje 5 
farjades over på farja frin linjen~ and-
punkt vid Ropsten på Stockholmssidan till 
Sommarbo (!slinge) på Lidingo (bild 
21) . Vagnarna gick darifrån til! den nuva-
rande lindstationen Kyrkviken. 

Detta unika satt att farja over spår-
vagnar upphorde emellertid under forsta 
varldskriget och 1917 overtog Lidingo 
Trafik AB sjalv trafiken på on med egna 
vagnar, varvid passagerarna fick byta till 
farjan och vid Ropsten fortsatta med 
Stockholms Spårvagars vagnar. 

Nar den nuvarande T.iåingobron opp-
nades 1925 infordes vagnarna via Stock-
holms Spårvagars spår till Humlegårdsga-
tan invid Stureplan, d:ir lindstationen 
annu ar belagen. Banan benamnd Norra 
Lidingobanan, fick linjenummer 20 ur 
stockholmsk synvinkel. 

Befolkningen på sodra delen av on hade 
visserligen genom den geografiska belagen-
heten ratt bra och snabba forbindelser med 
ångbåtslinjerna in till Stockholm, men 
vintertid kunde en stadsresa vara nog så 
besvarlig. Det var darfor som man med 

glad je halsade det init iativ till en fororts-
bana som togs av det till on nyligen ut-
flyttade AB Gasaccumulator (AGA). Tra-
fik AB Stockholm - Sodra Lidingon bil -
dades och 191 4 kunde trafiken oppnas på 
den forsta stracken Skarsatra - Herserud 
med egen rullande materiel. Med en ång-
farja transporterades passagerarna over 
til! Ropsten, dar anslutning erholls till 
Stockholms Spårvagar. Sodra Lidingobanan 
forlangdes sedan i etapper till sin nuva-
randa lindpunkt vid Gåshaga. Banan sattes 
till 1925 med ett spår i forbindelse med 
den nya bron och infordes liksom norra 
banan till Humlegårdsgatan samt erholl 
linjenummer 21. 

Trafiken har alltsedan anslutningen till 
Stockholm erholls i allmanhet uppratthål-
lits med två turer i timmen på vardera 
banan. From hosten 1953 har emellertid 
fyra turer inforts per timme på de båda 
banorna vissa tider morgon och kval! for 
att kunna avveckla den alltmer tilltagan-
de rusningstrafiken. 

Under åren 1925 till 1946 trafikerades 
banorna med 2 tåg på norra och 3 tåg på 
sodra. Regleringstiderna for tåg på sodra 
banan blev ganska långa, och då korti-
derna med den efter kriget levererade nya 
vagnmaterielen kunde minskas, startades 
den s.k. pendeltrafiken. Denna innebar att 
ett tåg går varannan tur från Stockholm 
till Kyrkviken och varannan till Gåshaga. 
Harigenom kan halvtimmestrafiken upp-
ratthållas med 4 tåg och kvartstrafiken 
med 8 på båda banorna tillsammans. 

Den rullande materiel som de båda 
Lidingobanorna forst anskaffade var tam-
ligen likartad; trabekladda kraftiga bog-
gievagnar med tryckluftsbroms, i de flesta 
fall av ASEA:s tillverkning (bild 22) . 
Norra Lidingobanan hade 5 motor- och 4 
slapvagnar. Denna ansevart storre vagn-
park vid sodra banan berodde, forutom på 
!angre linjelangd, aven på den tidigare 
namnda industrianlaggningen AGA, for 
vars arbetare och tjansteman sarskilda tåg 
insattes, då många var bosatta i Stock-
holm. 
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Den stora nybebyggelse, delvis med hy-
reshus, som igångsattes på Li Jingo efter 
kriket, medforde en kraftigt stegrad trafik 
och nya vagnar måste bestallas. Man valde 
då samma typ som Stockholms Spårvagar 
något år tidiga re hade satt i traf ik på den 
nyoppnade Xngbybanan. Dessa nya vagnar 
levererades 1946, varefter den ovan om-
talade pendeltrafiken igå ngsattes. 

Vagnarna ar av boggietyp och med 
mitteningång samt två kupeer rymmande 
93 resa nde (86 om vagnen går forst i tåget 
då fora rh ytten ar avstangd) . De kan kopp· 
las en ligt multipel-unite-systemet i tåg om 
upp til! 6 vagnar, men nuvarande bestam-
melser fo r strackan inom tockholm tillå-
ter hogst tre vagnar. Da andslingor sak-
nas, har slapvagnarna forsetts med forar-
hytt och benam nes darfor rnanovervagnar. 
Ett tågsatt kan alltså rnanovreras frå n 
vilken vagn som helst i tåget. Ett trevagns-
tåg består vanligen av kombinationen mo-
torvagn + manovervagn + motorvagn 
(bild 23), medan tvåvagnståg vanligtvis 
består av en vagn av varje sort (bild 24). 

For att helt overgå till den nya vagn-
typen gjordes ytterligare vagnbestallningar. 
Under pågående leverans intraffade hosten 
19-19 nattetid en haftig eldsvåda i Sodra 
Lidingobanas gamla vagnhall vid AGA, 
varvid 11 vagnar av den nya typen forstor -
des. Av dessa hade 4 st. annu ej hunnit 
sattas i trafik. Bolaget lyckades klara tra-
fiken med de gamla vagnarna, varjamte 
från Stockholms Spårvaga r inkoptes två 
slapvagnar av Xngbytyp, vilka ombyggdes 
till manovervagnar. 

Sedan ersattning for de brunna vagnar-
na slutlevererats och ytterligare tre slap-
vagnar inkopts från Stockholms Spårvagar, 
hestir nu vagnparkeo viJ Norra banan av 
7 motor- och 6 manovervagnar, och vid 
sodra banan av 9 motor- och 9 manover-
vagnar. Alia gamla vagnar har skrotats 
utom fyra som rnbyggts till verkvagnar. 
Samtliga vagnar ar målade i en !just vagns-
hrun farg, kallad venetzianskt rott. 

Verkstaden, belagen vid stationen AGA 
p, Sodra banan :i r gemensam for de båda 

banorna. Daremot har varje bana sin vagn-
hall , den norra vid Hersbyholm, dar en 
ny helt i tegel sedan 1949 ersatter den 
ursprungliga trahallen. Den rymmer 18 
vagnar och 6 bussar. Efter den omtalade 
branden har en ny vagnhall i tegel upp-
forts vid AGA for 24 vagnar och 12 bus-
sar. 

De båda banorna har på striicken från 
Ropsten och ut på on koncession som 
jarnvag, och har samtrafik med Statens 
Jarnvagar, dock endast i vagnslasttrafik. 
På Sodra banan ar godstrafiken ratt bety-
dande, ca 3000 vagnar om året, mest olje-
tankvagnar till Svenska Shells upplag. For 
cleona trafik har sodra banan två elektris-
ka lokomotiv ( bild 24), vilka drivas for-
utom av stram från kontaktledningen aven 
av accumulatorer, detta for att mojliggora 
vaxling in på jarnvagens område. 

De båda banorna bedriver aven en om-
fa ttande busstrafik, dels med en linje som 
matarlinje till norra banan, dels med 5 
linjer via bron til! Ropsten, dar anslutning 
vinoes till Stqckholrns Spårvagars linje 10. 

Trafiken till Lidingo bedrives nu, lik-
som från borjan av två bolag. Norra 
Lidingobanan (længd 7,8 km) ages av 
Lidingo stad, medan Sodra Lidingobanan 
(12,4 km) huvudsakligen ages av AGA. 
Slutligen bedrives busstrafiken genom ett 
dotterbolag till Sodra Lidingobanan, Li-
dingo Omnibusbolag. Trafikledning och 
administration ar dock gemensam. 

Lennart Welander. 

i1:·M~t~~~~·tYit:Å·29········ 
18. Ritning av tunnelbanevagn 
19. Tunnelbanetog 
20. 'Tunnelbanestation 
21. Spårvagståg på Lidingtlfar-

gan 
22 . Lidingoepårvagetåg av al-

dre modell. 
23 • Trevagnståg på Lidingåoanan 
24. Sodra Lidingåbanornas gods-

lok nr.201. 

1 
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l 
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- det interessante italienske modelbaneblad - bringer 
letfattelige artikler med gode illustrationer mange 

morsomme ideer for modelbyggeren. Bladet som 
udgives af » R I VAR OSS I «, der fabrikerer elektriske 
tog i H O - udkommer med 6 numre om Aret og er 

trykt på italiensk. 

Pris pr. nr. kr. 1.90 - årsabonnement kr. 12.00 
Ældre numre {1954 / l. - 2. - 3. - 4. - S.) 

pr. stk. kr. 1.75 

/)istribulio11: 

Modelbane-~, Virum. 

Werner Swart & Sohn 
. Plauen (Vogtland) 

Af vor faltrlkatlon I spor HO: 

Gittermast buelamper 
I fonkelli9e udf•r•l1er 09 st•rrelser 

Telefonboxe 
Elektroperronvogne 

I plastik 
Glødelamper 

Samt diverse lfitlele 

AGENTUR FOll DANMARK: 
Skandinavisk Hobbyindustri og Import 

Guldsmedegade -40, Aarhus 

M•nslerbeskyllt:1. 

- Oel nye eleionte 
skinnemoleriale, 
skalu HO, bejelil(e 
til enhver kurve. 
Pris pr. mtr.: 

Kr. 4,85 

SvellemAtte til spor-
skifter kr. I ,50 

.---::= Oel fuldendte 
- · Jo -To skinne-

profil skala HO. 
messing. 

Kr. 1,35 pr. mlr. • 
F,1, i alle f•rende forretninger. 
Fab. & en gros : John Svend P etersen, 
Grønnevej 2i0, \'irum . 

KLUBJfflDDELELS ER. 
Dansk Model Jernbane Klub 

Anlæg i spor 0. 
Klublokale: Norrebro Starion. 
Formand: Po ul E. lau e n, næstfo rmand: James 

· Steffensen, kasserer: Th. Kronholt, sekretær: 
E. Albrechtsen (adr. : Amundsensvej 1 8, Lyngby, 
tlf. LY. 54 62). 

Modeljernbaneklubben »HO« 
Nordkærvej 1 - H v idovre, Valby. 

Tlf. 30 06 31 & RYvang 5942 y. 

Odense Model Jernbane Klub 
Anlæg i spor 0. 

Klubloka le og anlæg: DSB's rutebilgarager , 
Kild emosevej. B yggea fte n hver tirsda g kl. 1900. 
Enkelte n ye medlemmer kan optages. 

R BltlJCA 'ONOER 
pris pr. ord: 20 øre (minimum 2 kr. ). Annoncen m a. 
være Indleveret senest d . 10. I m a.neden forud, for 
at kunne komme med i næste nr. 

12 fotos af da nske lokomotiver I postkortformati 
og forsynet med tekniske data pa. dansk, engels~ 
og fransk . Sendes portofrit mod forud lndbeta• 
llng af kr. 2,50 til: B. Merkel Palsdorf, Konge-
veJen 128, Virum. 

Har De e nke lte numre i 1 .• r gang af Mi11int11r-
bn/111e11, s~ g iver vi Dem en hoj pris herfor. 

Red. af MB-11y1. 

Har De noget De ,,n sælge? 
Så be11yl vore rubrikannoncer 
Det er jo netop de mennesker, 
so m De ønsker a l få i ta le, der 
læse r delte blad. 

S~-landsskabssortiment 

En gros : 

sæl/er prikken over i'et på 
enhver m odelbane! 

Elmborg, Mø llea lle 16, Va lby. 
Palsdorf, Holmens ](anal 32, ](. 

MEDLE M AF° 
FOR ENING EN AF DANSKE 
UGEBLADE.FAG BLADEoc TIDSSKRIFTER 

INDLEVERING FRI T for al le annoneer og manu-
sk.rlJ>ter: senest den 10. I måneden. 

P. E LARSENS BOOTRUICERI - (OlE LARSEN) KØBENHAVN IC 

VII 

Tidsskrift for jernbaner I alle sporvidder 

Udgiver og ansvarshavende redaktør : B. Palsdort. 
HE DAl{T lON: Ure um vej 28, Herlev. 
E KSP E DITION : Modelba n e-n y t , 

Konge vej e n 128, Virum. 
Medarb ejdere ved d e tte nr.: 
O le Hran d • l rup Jen sen , Svend Jørgen sen m . fl . 
Telefo ui s k h •nvende lse : 
Ku n mand"g, o n sdag og fredag kl. 15- 17 p å 
BYe n 57 0~. 
Eftertryk kun tilladt med tydelig ki ldeangivelse. 
Bladet udkommer med 12 numre om a.ret. 

rsabonnement 21 kr., udland 23 kr. Abonnement 
kan ogsa. tegnes direkte fra Kongevejen 128, Virum. 
Benyt postkonto 350 66 ved Indbetalingen. 

-o-
Bladet forhandles ar blad- og jernbanekiosker samt: 
KØBENHAVN: 

Bauch, boulevarden 40, N. 
Valby Hobbyforretning, Mølleall6 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. 
Hovedbanegårdens Bladkiosk. 
Busk.losken, Sundbyvester Plads, S. 
Kiosken, Classensgade 18, Ø. 
Ki os k e n , Nygad e T ea t re t , Nygnde, l{. 
P a llad iu m liiosk e n , Ves terbrogad e I , V. 

LYNGBY: 
Irgens Legetøj, Jernbanevej 1 . 

ARHUS: 
rhus Hobbyforretning, Frederiksgade 17. 

Berg Radio & Hobby, Guldsmedegade 40-
ESBJERG: 

Vestjydsk Hobby Teknik, Strandbygade 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. 
-<>--

ENGLAND: 
Robert Spark (>European Ratlwaysc), 
15, St. Stephen's House, Westmlnster, 
London, S.W. 1. 

FINLAND: 
U-B Hagelln, Auroragatan 11 B 24, Helsingfors. 

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

ITALIEN : 
>Ho-Rivarosslc, Como . 

NORGE: 
Narvesens Kloskkompanl, Postbox 126, Oslo. 

SVERIGE: 
Model-Craft, Skolgatan 5, Malmø. 
Wettergren & Kerbers Bokhandel AB, 
Vlistra Hamngatan 22, Gl!teborg C. 

-<>--
ANNONCER: V! hjælper Dem gerne med opsætnin-
gen af Deres annonce I MB-nyt og giver Dem ttlbud 
uden forbindende (tlf. BY 5703, alle hverdage undt. 
tirsdag). Rubrikannoncer betales ved bestillingen 
og koster 20 øre pr. ord (mlnimumstakst 2 kr.). 
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