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MODEL OG HOBBY 
lsafjordsgade 16-København S. -Tlf. Su 8152-Giro nr. 73521 

Stedet, hvor modelbyggere mødes 
og 11d11ek1/er er/ aringer. 

KATALOG i • amlemappe tll• encle" mod 1,- kr. 

DO-TEGNINGER med ori;:-inal mål 
Personvogn, litra AC (2 typer) ............ .. . kr. 0,50 
Personvogn, litra C2 . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . ,, 
40 ts bogie skinnevogn TGS .. .. .. .. .. . . .. . . . . ,, 
Kødvogn, litra Iks .. ............ .. ......... . ... . 
S-tog motorvogn, litra MM .. . .. .. .. .. . .. .. .. ,, 
Sporskiftetegninger (Englænder) ............ ,, 
Sporskiftetegninger, 3 typer . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

0.25 
0,50 
0,25 
0,50 
0,50 
0,75 

Stort 11d11a/g i 11denland1ke bøger og tidJJkrif ter. 

PALSDORF 
HOLMENS KANAL 32 . KØBENHAVN K - PALÆ 2334 

Specialforretnina- i modeljernbaner 
Løadele I O .S. og HO : Bogiealder, hjulaæt, aksellejer, 111ml andet •tøbegod• 

(• peclali•t I MÅRKLIN) profilskinner, •vellemåtter m. m. 

Vor nwe • ignal• erie i • kala O. 
ll'lne• te udførelse, lakeret i de ori&'iuale DSB-farver. 

Store oc • må 
anlæg købes, 
• æla;e• 0&' 
•wtte• 

2 3 

Nr. 2 hoved•ignal Nr. 4 togvej11lgnal { Med fod•tykke og klemskruer kr. 11 .50 
. 3 frem•kudt •ign. • 5 rangeralgnal Uden - · - kr. 10.50 

IKØlB = SAlG = l8Y1r1r[E 
PriJ for enkelt annonce: 

Indtil 20 ord kr. 3,00 - hvert yderligere ord kr. 0,15. 
Bedes forudbetalt pr. Giro 74115. 

SÆLGES 
Et parti puffer og hjulsæt til spor 0 sælges. Alt i 

nøjagtigt skalamål og i fineste udførelse. Hjulsæt, kr. 
1,10, løse hjul kr. 0,50, fjedrende cylinderpuffer (diam. 
10 mm) kr. 0,50, faste puffer (diam. 10 mm) kr. 0,15. 

Egon Leed, Frejasgade 7, Horsens, 
og Frode Petersen, Hylke. 

Motoromformer for HO til salg: 85 kr. 
220 v jævnstrøm, 6 volt, 10 amp. p!monteret igangsætter. 

C. 0. Peterun, Set. Jørgembierg 44, 1t., Kalundborg. 

4 5 

Pri• U • te mod 
frankeret 
• var kuvert 

Stort udval&' af 
te&"nini;-er 
af alle • Ine• 

Nr. I hovedsignal, med gennemkørsel•arm og lod kr. 20.00 
• - uden - - kr. 19.00 

BREVVEN SØGES 
Herr Burkhard Seege, 
Georgenkirch1tr. 29, Berlin, 

er 15 år og HO-tilhænger, søger en 
dansk brevven, som kan skrive og 
læse tysk. 

Til brug for indbinding 1øge1 
Modeljernbanen ru: 2, årg. 49, 

Dommerfuldmægtig Atke Bentzen, 
Thisted. 
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31 år er ingen alder for en mand, 
og det må vel nærmest betragtes som 
den helt rigtige alder at bygge model-
ler i. Jeg er invalid med hjerteklappe-
fejl, den slemme efterfølger af en gigt-
feber, som jeg pådrog mig i februar 
1947. Hele dagen står til min rådig-
hed, og man skulle jo derfor kunne 
opnå en masse, men økonomien holder 
igen på byggeriet. 

Jeg er gift, og jeg har 6 børn, 
den ældste 12 og den yngste ½ år, og 
vi får i særhjælp 3200 kr. om å1et, 
hvilket beløb vi har erholdt, siden jeg 
blev udskrevet fra Holstebro sygehus 
i september 1947. 

Vi bor på landet, i Stadil, ca. 18 km 
nordvest for Ringkøbing med faktisk 
de bedste betingelser for at opbygge et 
stort udendørs-anlæg, idet vi bor i et 
hus med ca. 3000 kvadratalen jord, 
fordelt på 2 familier. Jeg har i øjeblik-
ket ansøgning inde om kronisk syge-
hjælp, medens jeg samtidig stadig sø-
ger en mulighed for at komme nær-
mere til en by med større muligheder 
for at opnå en lettere beskæftigelse. 
Man kan jo ikke så godt give sig til at 
udforme og anlægge en havebane, når 
man ikke ved, om man skal bo her i 
kortere eller længere tid, selv om det 
tilsyneladende ser ud, som om man 
skulle bo på stedet i årevis. 

Jeg, eller rettere sagt vi, idet nem-
ltg mine 2 drenge på 11 og 12 år og-
så er med, bygger i størrelse 0: 1 / 45 . 

Jeg tror, at enhver dreng har lidt jern-
bane i sig, lige fra han første gang 

NR. 2 3. ÅRGANG 

Nyt fra MJ STATISTIKEN. 
Melhedegaard med sine modeller. OHJ og 
Q vognene genkendes tydeligt. 

skal fortælle, hvad han vil være, når 
han bliver stor, og siger: ,,Jernbane-
mand", og til han får det første lege-
tøj stog med de fire runde skinner. Jeg 
har selv været sådan, og ønsket om at 
bygge begyndte allerede at melde sig, 
da jeg var kommet et stykke på den 
anden side af konfirmationen. Jeg må 
her indskyde lidt udenomsnak. Både 
min kone og jeg er københavnere, 
hvor jeg har opretholdt livet som ar-
bejdsmand, sidst fra 1939 til 1945 på 
maskinfabriken "Atlas". Vi beboede 
en et-værelses lejlighed med køkken 
og erhvervede her de 3 største af bør-
nene, og modeljernbane kan nu en-
gang ikke dyrkes i et værelse, der om 
dagen skal være opholdsstue og lege-
stue, og om natten sovekammer, så jeg 
måtte stadigvæk holde igen på de 
skjulte, gærende jernbanekræfter. Men 
jeg må tænke på "Atlas" med tak-
nemmelighed, da det var her, jeg skrev 
;.lt det bag øret, som jeg i dag bygger 
modelbane på. I 1946 udgav " Politi-
ken" første del af en hobby-bog, og 
heri fangedes blikket af civilingenør 
P. E. Harbys introduktion til bygning 
af anlæg og rullende materiale. Det 
hammerslag ramte sømhovedet, og da 
samtidig begge drengene fik et lege-
tøj stog med lok., tender og 2 vogne 

Et MJ-anlæg "Bodan" sælges. 
Henvendelse til sekretær Hartvig 
Nielsen, Hovedgaden 154, Herlev. 

Da dette skrives, er fristen for ind-
sendelsen af de smtl kort endnu ikke ud-
løbet, men af mængden at dømme ser 
det ud til, at vi modtager langt over 
50 % af de udsendte kort. Mange af 
kortene var ledsaget af længere breve 
med uddybelse af besvarelserne, artik-
ler, gode r!ld o. s. v ., og det ene af disse 
breve fandt vi stl tiltrækkende, at vi 
skynder os med at offentliggøre det. Det 
har bud til en masse læsere og viser, 
at hobbyen absolut ikke behøver at være 
dyr og viser samtidig, at læsere uden 
sagkyndig forndsætning ogstl kan tage 
del selv i de mere indviklede proble-
mer. Brevskriveren her har den helt ret-
te modelbyggerånd og vil uden tvivl få 
meget 1td af sin hobby. Bearbejdelsen af 
det indkomne materiale vil tage tid, men 
skulle der endnu være nogen, der ikke 
har fået nået at indsende besvarelser, 
kan det lige n!ls endnu, inden den 7. 
februar, og alm. brevpapir kan benyttes, 
hvis kortet skulle være blevet væk. 

samt en hel del brugte blik-skinner, 
gik jeg ud på de vilde vover. Jeg skilte 
blikvognene ad, så at jeg fik under-
stellet fri og på dette byggede jeg en 
vognkasse til en QH-vogn. Det var et 
spændende forsøg med en heldig ud-
gang. Jeg fulgte byggemetoden i hob-
by-bogen med udsavning og oprids-
ning af gavle og sider, og sidestolper-
ne fremskaffede drengene fra - slik-
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kepinde. De var ganske vist lidt grove 
i dimensionerne, og jeg vil ikke an-
befale denne måde at skaffe lister på, 
da den godt kan blive dyr, hvis man 
skal serieproducere Q-vognene. Taget 
blev lavet af tykt pap og bøjler og 
håndtag af trådstifter. Da den ene 
vogn var færdig, prøvekørt og beun-
dret, var drengene selvfølgelig ikke 
tilfredse, førend de øvrige vogne hav-
de fået det samme udseende, og det 
varede ikke længe, førend det lille ur-
værks-lokomotiv fik en overanstren-
gelse af de tunge vogne og opgav ån-
den med et suk. Det lille tandhjul på 
akslen var slidt op. Der gik nu et par 
år, hvor der ikke blev gjort noget ud 
af det rullende materiale, men i stedet 
gik jeg i gang med at bygge bygnin-
ger i pap, bl. a. en stor stationsbyg-
ning med lukket overgangsbro i lig-
hed med Valby station, et mejeri, et 
sygehus, villaer, et service-værksted og 
en zonestation, alt sammen passende 
til jernbanen og de efterhånden man-
ge erhvervede Tekno-biler, som dren-
gene fik til jul og ved lignende lejlig-
heder. Der er dog en stor skavank ved 
papbygninger, og det er, at de ikke 
kan tåle det fugtige klima her ovre 
på vestkysten. (I dag er der kun en 
villa og et købmandshjørne til rest af 
i alt 11 bygninger). 

Så en dag blussede den gamle kær-
lighed op igen. ,,Familiejournalen "' 
bragte i sin model-avis meddelelsen 
om det nye danske blad "Modeljernba-
nen". Jeg fik omgående bestilt et abon-
nement hos min boghandler, N. P. 
Holm, Bredgade, Ringkøbing, og be-
gyndte så at bygge i H0, tænkt som 
et anlæg til et spisestuebord, med 2 
plader. Jeg havde bygget en ML, en 
QH og en QG, inden jeg blev gal i 
hovedet over de begrænsninger i de-
taillerne, som denne byggestørrelse 
har, skønt begge drengene var vældig 
begejstrede. Vi blev så enige om at 
prøve at bygge en enkelt vogn i spor 
0 , og det blev EH-rejsegodsvognen . 
Jeg havde nu høstet en hel del erfa-
ringer ( og dem ka• man ikke få nok 
af), så resultatet blev så godt, som 
det faktisk kan udføres. Drengene of-
rer alle deres drikkepenge og lomme-
penge på hobbyen, og den ældste, 
Frank, har i dag 1 QH, 1 PJ og en af 
0dsherredsbanens personvogne, mens 
den anden, Bjarne, har 1 QH, 1 PJ, 
1 ME og ligeledes en 0HJB person-
vogn. Jeg selv har 1 ML (knap fær-
dig - motor mangler) , en svensk Li -
tra 0, en PB og under bygning, en 
IKS, 2 QR og en Za. Vi bygger på pla-
der 2 X 1,20 m af masonit med ram-
me og 2 midterafstivninger af ¾ X 3 
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Fra MJs demonstrations-
anlæg. DDPAs tankanlæg 
med administrationshus, 
tappehal og beholdere. 

tommer fyrretræ. Endnu har vi kun 
lagt spor på een plade, et dobbeltspor 
med en krydsning imellem, så der er 
passage fra det ene spor til det andet. 
Vi forsøger os i 2skinne, som er det 
mest naturtro og vel også nok den in-
teressanteste måde at køre på, når man 
efterhånden få tilegnet sig de mange 
elektriske og tekniske ting, der skal 
til, for at udnytte det så effektivt og 
naturligt som muligt. På begge sider 
af dobbeltsporet er der perroner, hvor-
på der på den ene er bygget en sta-
tionsbygning, dog afløst i konstruk-
tionen af krydsfiner. Dette materiale 
giver mange muligheder for en op-
findsom og fantasifuld modelbygger, 
og man må ikke ofre mindre tid på 
landskabsbygningen end på vogne og 
spor. Det er utroligt, hvad man kan 
få med på en modelbygning med let-
tilgængelige materialer og næsten uden 
omkostninger. For at give huset det 
rigtige præg af miniature-beboelse må 
hvert enkelt vindue bygges op som en 
enhed for sig selv fra karmen og til 
de mindste tværspodser. Der skal selv-
følgelig også gardiner i, og der kan 
blive mange fag ud af en enkelt rulle 
gazebind. I køkkenet bruges kun en 
lille strimmel, der dækker vinduet 
halvt. I stuerne skal der være en kap-
pe foroven med skrå eller lige fald 
i siderne. Man kan også farve " stof-

Fra MJs demonstrations-
anlæg: Villaen med de 
badende ved Søby sø. 

fet " i enhver farve, man synes om, og 
man kan trække striber eller sætte små 
pletter på, alt efter som man synes, de 
skal varieres. I sovekammeret kan man 
dække hele vinduet med en stores. Det 
ser også godt ud, når et vindue står 
åbent eller på klem. Der er utrolig 
mange måder at lave havestakitter på, 
både ved brug af lister og af messing-
tråd og kombinationer af begge dele. 
Ideerne kan man få på en spadseretur 
en søndag formiddag, medens man 
samler appetit til frokostbordet. 

Tagrender og nedløbsrør skal også 
med, og til de første kan man bruge 
pap, og til nedløbsrøret en 3-4 mm 
tynd træpind. Som sagt er der ingen 
grænser for kombinationsmuligheder. 

Den første februar slår jeg et større 
slag for at se, om der er interesse for 
dannelsen af en klub i Ringkøbing el-
ler omegnen. Boghandler N. P. Holm 
har elskværdigt stillet et vindue til rå-
dighed for mine modeller, kombineret 
med alt læsestof om fritidens beskæf-
tigelser. Jeg er i gang med at bygge et 
specielt dobbeltspor til dette vindue 
med rigeligt plads til de 10 færdige 
vogne samt stationen og en smuk vil-
lamodel. Desuden har jeg stillet en 
række af de smukkeste eksemplarer af 
,,Modeljernbanen" til rådighed for ud-
stillingen, opslået på sidevæggene og 
forbundet fra tegningerne til de til-



svarende vogne med en lille silkesnor. 
På siderne af sporet bliver der lavet lidt 
landskab i gibs med nogle buske og 
træer og en vej med Tekno-biler i lig-
hed med bladets demonstrationsanlæg, 
som jeg var ovre og se i "Politiken" s 
hus i efteråret. 

I løbet af det ene år, jeg har byg-
get, har jeg brugt ca. 210 kr., heri 
indbefattet aksellejer, hjulsæt og puf-
fere plus 1 motor, som mine drenge 
selv har betalt. Men der er jo meget 
mere end det beløb, som dækker finer, 
messingplade, skruer, søm og tråd 
samt aksellejer, hjul og puffer. For be-
gyndere er der alt værktøjet, og når 
budgettet er stramt, vænner man sig til 
at lægge hjernen i blød for at klare 
rn opgave uden at ofre penge. Jeg la-
ver selv koblingskroge, vanger, puf-
ferplanker og hvad dertil hører, og kla-
rer det godt, uden at dykke alt for tit i 
pungen. Tålmodighed, en ordentlig fil 
og sandpapir er gode hjælpere, hvor 
man ellers godt kunne have tænkt sig 
a~ rekvirere delene pr. postopkræv-
mng. 

Her er det største savn - isolerede 
lok-hjul. Det er jo en absolut betin-
gelse for at køre på 2-skinne, og man-
gelen er den egentlige årsag til, at jeg 
endnu ikke har bygget et lokomotiv. 
En anden ting er påskriften i overfø-
ringsbilleder. Der mangler påskrift til 
Tuborg- og Carlsberg-vogne samt et 
samlet sæt til en vogn på samme ark. 
Tallene skal helst være dublerede, 
idet f. eks. en QG med nummeret 
33403 er umulig at lave uden brug af 
flere ark. En tredie ting, som i hvert 
fald jeg savner hårdt, er tag til model-
bygninger, som jeg tror ville kunne la-
ves færdig-prægede i svært pap til en 
billig penge. Det har de i Tyskland i 
selv de små HO-anlæg. Jeg ofrede 20 
timer på at bygge de små tagkølere til 
ML-vognen, og jeg tror, at der er man-
ge, der gerne kunne tænke sig at købe 
dem færdige. De er karakteristiske for 
de fleste motorvognsmodeller, og en 
motorvogn hører med til et udpræget 
dansk modelbaneanlæg. 

Bladet er et dejligt organ, og det 
eneste, som måske havde en mission 
ud over det velassorterede stof, må vel 
være en rubrik med spørgsmål, svar 
og tips. Enhver hobby-mand er en lille 
opfinder, når det gælder forenkling 
eller videre udformning af et stykke 
arbejde, og disse ideer må blive fælles 
ejendom gennem bladets spalter, og 
jeg vil selv lægge for med et lodde-
tips for små uhandelige genstande, 
nemlig stiger og smedejernslåger til 
personvogne. 

Da jeg stod over for problemet de 

fire låger på OHJ A-202 (årgang II, 
side 90), varede det lidt, førend jeg 
fandt ud af, hvordan sagen skulle gri-
bes an. Jeg tog en træklods med en 
pæn glat flade, uden for mange grove 
årer. På denne tegnede jeg den nøjag-
tige låge op og skar derefter forsigtigt 
alle blyantsstreger væk i en dybde af 
ca. 2 mm. Nu var det let at bukke 
først rammen dernæst de indvendige 
stykker fladt-bankede kobbertråd og 
derefter anbringe dem i "formen" og 
lodde dem sammen. Når emnet er godt 
renset, er det ingen sag at få det fly-
dende tin fordelt på de rigtige steder, 
uden at der bliver klumper, og det skal 
også nok holde sammen. 

Min kone er ikke med endnu, men 
tfter at have læst artiklen i december-
nummeret om fremstilling af figurer, 
træer og buske, er hun pludselig ble-
vet interesseret. Hun har allerede skaf-
fet sig noget voks til de indledende 
heat i voksfigur-fremstillingen og har 
også plyndret den stedlige gartner for 
mos og rensdyrlav ved hjælp af en 
krone. Der er jo det dejlige ved mo-
delbane-hobbyen, at den nemt kan 
smitte og det uden at være livsfarlig, 
og når ens kone, eller for at bruge et 
pænere udtryk, den udkårne livsledsa-
ger, også er med, er der mindre chan-
ce for røg i køkkenet, når man har be-
slaglagt hele bordet til værktøj og ma-
terialer, og når hele gulvet flyder med 
savsmuld og spåner. N år man så både 
har sin kone og 2 drenge med i bygge-
riet, er der faktisk en klub, og for mit 
vedkommende vil der ikke blive nogen 
diskussion om besættelse af de forskel-
lige poster inden for miniature-klub-
ben, da min kone er nnt til at være 
kasserer i den lille, altid halvtomme, 
bank-afdeling. 

Bladets næste spørgsmål er svært at 

Fra MJs demonstrationsanlæg. - Tværsted 
st. set fra godsbanegården 

svare på, for jeg syntes, at den ene 
gren af træet hører sammen med den 
anden. Jeg stiler efter med årene at 
opbygge et anlæg, perfekt med alt til-
behør fra den mindste sten mellem 
svellerne til det indviklede kontrolsy-
stem, som er det fuldendte for at vise 
omgivelserne, hvad der kan skabes med 
menneskehænder. Det er en lang, men 
interessant og spændende vej, inden 
jeg når så vidt, og medens jeg skriver 
disse sidste linier, kommer jeg til at 
tænke på en anden ting, som har haft 
stor betydning for at overvinde de øko-
nomiske vanskeligheder. Da vi starte-
de bygningen i spor 0, kunne de her-
værende isenkram-forretninger ikke 
skaffe messingplade. Jeg lod så mine 
drenge sige til deres skolekammerater, 
at jeg ville betale dem for alt gammelt 
messing, som jeg mente, jeg kunne få 
brug for. I løbet af 14 dage havde 
jeg samlet en dejlig dynge ragelse, 
omfattende gamle komfurgelændere, 
rør, Nefa-lygter, kobber- og messing-
tråd i mange dimensioner, indvendige 
dele fra vækkeure o. lign. De mange 
forskellige sager sorterede vi, lygter og 
rør blev skåret op og rettet, og alle 
delene blev grundigt rensede, et stort 
men vellønnet arbejde, så at jeg i dag 
råder over messingplade i omtrent alle 
tykkelser. 

Ovennævnte har jeg skrevet, dels for 
at give Modeljernbanens redaktion en 
del påkrævede oplysninger og dels for, 
at vise andre, der også interesserer sig 
for hobbyen, men som måske ikke me-
ner at have råd dertil, at der godt kan 
bygges for en forholdsvis billig penge, 
når man er fingernem og ejer tålmo-
dighedens gave. 

F. M elhedegaard, 
Stadil pr. Tim st. 
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Som meddelt tidligere starter vi nu 
vore første konkurrencer for model-
jernbanebygning og håber derefter, 
det kan blive en årlig tilbagevendende 
begivenhed. 

Konkurrencerne skal dels gøre det 
muligt for alle at se, hvad der præ-
steres på mj-området over hele landet, 
dels også stimulere læserne til at gå i 
gang med byggearbejdet. 

Vi giver her de forsk. kl. og tider-
ne for indsendelsen af arbejderne, så-
ledes at De kan begynde allerede nu. 
I et kommende nummer skal vi bringe 
præmieoversigten, samt nærmere om 
deltagernes forhold. 

Konkurrencerne opdeles i følgen-
de klasser: 
1. a. lokomotivbygning 1/s, , spor HO 

b. 1/45, spor 0 
2. a. motorvognsbygning 1/s,, spor HO 

b. ·1/.1:-;, spor 0 
3. a. vognbygning 1/s, , spor HO 

b. 1 /-1u, spor 0 

Til klasse 1-3 kræves danske for-
billeder og overholdelse af Dansk Mo-
del Jernbane Standardmål. 

Fors idebilledet 

Fornylig havde den berømte bane "Gei.r-
li11ger Steige•· mellem Stuttgart og lm sin 
100 års fødselsdag. Ved denne lejlighed blev 
det 115 år gamle hæderskronede "Adler"' 
lokomotiv trukket gennem de festligt smyk-
kede gader i byen Geislingen. Befolkningen 
deltog på en meget morsom måde i denne 
højtidelighed. Fotoerne viser Adlerlokomo-
tivet på en Cutemeyer vogn tilh . DB. Foto: 
Gunter Stetza og ALT. 
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4. Fast materiel; bygninger, signaler, 
huse o. 1. i alle størrelsesforhold. 

5. Free Lance, heri indbefattes alle 
øvrige modeller, såvel rullende som 
faste samt eventuelle udenlandske 
modeller. 

6. Bunden opgave med bunden tid. 
Vognbygning af en bestemt type 
vogn, der med tegning offentlig-
gøres her i bladet 2 måneder før 
indsendelsen, i vort nr. 4. 

7. Den bedste sporplan ti l et transp. 
hjemmeanlæg i HO. Hertil benyt-
tes Dansk MJ Standard. 

Er tilmeldelsen i en klasse under 5, 
udgår klassen. 

Der udsættes samlet for afd. 1- 6 
et særligt diplom for "Bedste Model 
1951". D er udsættes 3 præmier i hver 
klasse (underklasse). 

Endvidere udsættes der 3 præmier i 
hver klasse (underklasse) samt en del 
særpræmier udsat af forsk. firmaer. 

Alle deltagende modeller forbliver 
byggerens ejendom, men Modeljern-
banen betinger sig ret til at lade vin-
dernes modeller udstille i hobbyforret-

Modelb(1h11e11u•e/1 er grundet på besvær-
lighederne mellem vest- og østzonen i Tysk-
land ophørt at eksi tere. I stedet udgiver 
hr. W. Bottcher " HO Express Diens/'·. 
som udsendes i 2 afdelinger. Hver den før-
ste udkommer et 4-sidet nyhedsblad " HO 
Express D ienst". udgave A i format A 4, 
og hver den 15. udgives "HO express" , ud-
gave B i format A 5 som hidtil. 

dgiveren gør opmærksom på, at det ho-
vedsagelig er HO, der behandles, men at 0 
ikke vil blive forfordelt. 

ningernes vinduer efter nærmere af-
tale med vinderne. Konkurrencens re-
sultater offentliggøres i vort septem-
ber nr. 

Tilmeldelse må ske til redaktionen 
skriftligt med angivelse af navn og 
adresse, samt den klasse ( de klasser), 
der ønskes deltaget i, inden den 15/3 
1951. 
Tideme for modellernes indlevering 
bliver således: 
klasse 1, 4 og 5: inden den 31/7 1951 

kl. 24 
klasse 2: inden den 30/6 1951 kl. 24. 
klasse 3 og 6: inden den 31/5 1951 

kl. 24. 
klasse 7: inden d. 30/4 1951 kl. 24. 

Der er således god tid til at gøre 
noget ekstra ud af modellernes byg-
ning, og vi vil sørge for en virkelig før-
steklasses fagmandsmæssig dommerbe-
dømmelse. Og husk nu, at der også er 
en indvendig side af modellerne, og 
ikke at tage for stor en mundfuld på 
een gang. Det er absolut bedre at gøre 
noget særligt ud af en lettere model, 
end at møde med en svær model, man 
ikke kunne magte. 

Der kan kun tegnes abonnement på bla-
det for begge udgaver på engang og for 
mindst et kvartal: 3 DM. Intet løssalg. Al-
le tidligere abonnenter på Modellbahnen-
welt går automatisk over som ab . på "HO 
Express Dienst" . 

F,lborg Modeljemb,111ekl11b afholdt for-
nylig en vinduesudstilling i en af byens for-
retninger. Billedet viser det nydelige vin-
due med de pæne vogne. 



Skal vi lodde gelændere, rækværk, 
trapper o. I. i alluminium, er dette ikke 
uden videre muligt. Forsøg næste gang 
følgende fremgangsmåde: Bor i allumi-
niumsgodset et hul, der svarer til ge-
lændertykkelsen og udvid det på begge 
sider lidt med et forsænket bor. Stik 
derefter tråden igennem og dryp en klat 
loddetin på begge sider, hvoraf navn-
lig den udvendige side afpudses fint. 
Loddetinnet forbinder sig med tråden og 
dermed er denne sikkert fastgjort. 

·:+ 

Når vi kober en elektromotor til mo-
dellokomotivet og spørger om omdrej-
ningstallet, får vi som regel tornløbs-
omdrejningstallet stukket ud. For at 
kunne beregne lokomotivets hastighed 
er det imidlertid omdrejningstallet for 
den belastede motor, vi har brug for. 
Dette andrager som regel 65-70 % af 
tornløbsomdrejningstallet. 

-~-
Vi kommer ofte ud for at skulle lod-

de små genstande på den færdigmalede 
model. For ikke at beskadige lakken, gor 
vi følgende: Tag et lille stykke vaske-
skind, opblød det i vand og anbring det 
rundt om loddestedet. Kolbens varme 
kan opvarme tinnet på loddestedet, men 
vil i det korte tidsrum, det drejer sig 
om, ikke opvarme omgivelserne kende-
ligt og dermed ikke ødelægge farven. 

* 
Tagsten på huse kan laves af tyndt 

bølgepap -- det med de mindste bølger 
- som skæres i lange strimler. Strim-
lerne lægges på langs af taget, idet man 
begynder forneden og sørger for at de 
øverstliggende rager lidt ind over de ne-

K,il1111dborg Model femb,111eklTtb tæller 
nu 18 medlemmer, og anlæget er ved at tage 
form . Et medlem, Stablewski, har med glim-
rende panoramaer og væglandskaber givet 
anlæget li,·. Fotoet viser Grønkøbing Sta-
tion, der endnu ikke er helt færdig. 

:::---

rrltånedenø tipø 

derste. En god lim fastholder strimler-
ne til taget. 

Små kæder er for det meste af sølv, 
og farven egner sig ikke til modelbrug. 
Giver vi derimod kæden en gang jod, 
ser den ud, som om den var af jern. 

·X· 

I plexiglas kan man save, bore, fræse, 
og det kan bøjes. Men fremfor alt har det 
den egenskab, at det er lysledende. D en-
ne egenskab giver særlig i HO mulighe-
der for at indbygge lyskilden, hvor den 
ikke generer, således til bygning af lys-
signaler, vognbelysning og slutsignaler 
og til kopiering af neonbelysni ng. 

Skinnesom lader sig bedre anbringe i 
hårdttræssveller, når vi i stedet for at 
slå dem ned med hammeren, først tryk-
ker dem ned i svellen med en tang. Glem 
ikke, forend De vil slå et søm ind i træ 
at afstumpe spidsen lidt. Herved undgås 
flækning af træet. 

år man skal male sin modelvogn, 
maler man først undersiden. Anbring 
den derefter på en træplade, der svarer 
til vognens størrelse, og læg en elastik 
om pufferne og ned om træet. Nu står 
vognen fast, og vi opnår ikke alene at 
kunne male både sider, gavl og tag på 
een gang, men vi undgår også, at fingre-
ne kommer i beroring med de nymalede 
dele. Dette ekstraarbejde lønner sig, og 
ærgrelserne bliver mindre. 

-:-:-

Mange firmaer har den gode ide at 
udgive små mærkater. Disse egner sig 

ved opklæbning på karton fint til pla-
kattavler på banegårde, huse i byer osv. 

Hvorfor ser man så sjældent" ind-
mad" i vogne og huse? Når man tæn-
ker på, at man for nogle få orer hos en-
hver glarmester kan købe profillister, 
der let skæres i stykker til små bænke 
o. s. v., forstår man det ikke. Forsøg det. 

Det er ikke let at eftergøre i model 
de lampeskærme, som vi ser i massevis 
på banegårde o. I. Her er et godt råd. 
Gå på jagt efter gamle limtuber o. I., 
helst de store tuber. Skil omhyggeligt 
den øverste del fra tuben, og straks er 
lampeskærmen færdig. Til indpasning i 
lampeholderen lader vi udflydningska-
na len blive siddende. 

•:-

Af en gammel skrivemaskinespole kan 
vi lave en dadelløs holder til loddekol-
ben ved at bøje begge de nederste sider 
udad med en fladtang. 

For at konservere grene og ukrudt, 
som vi vil bruge til modeltræer eller bu-
ske, går vi frem på følgende måde: Først 
rengøres de for alt støv. Dernæst gen-
nenwædes de med formaldehyd i 5 min., 
og vi lader dem tørre en dag. Giv af-
brækningsstederne et lag pandetikon el. 
lign., og nu kan De roligt male dem 
som De har lyst til. 

I forrige nummer i disse spa I ter skrev vi 
om celluloidkorkens brug som ballast. -
Fra Dansk Brandværns komite har man 
gjort os opmærksom på faren for brand-
antændelse heraf ved gnister under kørslen. 

·. - . 
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Har man gjort sig fortrolig med byg-
ning af Q-vognen, der blev beskrevet i 
forrige nummer, kan man let gå over til 
bygning af de beslægtede typer. 

Den vogn, der er afbildet på fig 1, 
hedder IG (med eller uden K, der blot 
betegner kødkroge) og ser ud som QG-
vognen med undtagelse af, at den er lidt 
højere (a f hensyn til de hængende kød-
kroppe), og at den har skydedøre. H øj-
deforskellen andrager 13 7 mm - det er 
altså i spor O 3 mm, hvilket vil sige, at 
der er en planke mere i sidevæggene. 
Grundplan og undervogn er ganske den 
samme som hos QG. 

Nu er det ikke ganske korrekt, at der 
kun er de nævnte afvigelser; den skarp-
sindige læser vil straks have bemærket, 
at gavldørene og sidelemmene er borte, 

Fig. 1. IGK-vogn 
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Fig. 3. Målestok 1/s7, spor HO. 

og at der i stedet er kommet nogle ja-
lousier, samt at vognen er hvidmalet. 

Disse ting fremgår nærmere af fig. 
2, der viser samme hvide vogn med 
bremseplatform. Selve vognkassen er 
ganske uforandret, men der er tilføjet 
en platform. Da vognen nu er blevet læn-
gere, har man forskudt begge aksler, 
der før sad symmetrisk under vognkas-
sen, lidt hen mod platformen. Forskyd-
ningen er for begge aksler 155 mm, og 
længdeforøgelsen er 410 mm. 

Fig. 3 er en tegning i 1:87 af samme 
vogn. Platformen har jeg lavet ved at 
lade den yderste af de 4 klodser under 
bunden rage ud gennem gavlen, der så 
naturligvis må skæres af i højde med 
bundens underkant. Pas på ikke ved den 
lejlighed også at skære hjørnestolpens 

nederste del af! På klodsen må så sæt-
tes en rigtig pufferplanke, nu har man 
jo ikke gavlen at sætte pufferne fast i. 
Selve platformen er et stykke tyndt træ 
(1 mm krydsfiner), der limes solidt fast 
til klodsen, idet den er meget udsat for 
at blive slået af, når pufferne ekser ved 
rangering. 

Jalousierne er 2 mm tykke, og de sor-
te streger er malet på. Det sorte er skyg-
ger, og man kan ikke få disse tilstrække-
ligt fremtrædende ved at ridse i jalou-
sierne. 

Påskriften er sort, undtagen "Kød-
vogn ", der er rød. 

Hvide vogne i almindelighed har des-
uden et par bemalinger, der kræver lidt 
omtale. Den ene er hjørnemærket; det 
skal være hvidt - også på hvide vog-

Fig. 2. lVK-vogn 
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OG 0-VOGNE 
Konstruktionsbeskrivelse 

ne - og har derfor fået en sort ind-
ramning, det andet er de sorte felter på 
gavlen, der er malet af hensyn til de 
hvide særtogsskiver. 

Fig. 4 viser den samme vogn med 
bremsetårn. Oprindelig havde alle vog-
nene med bremse et sådant bremsehus, 
men det bliver nu taget ned efterhån-
den og erstattet med rangerskruebremse. 
Det hænger sammen med, at man før 
trykluftbremsens indførelse i godstog, i 
bremsehuset havde en bremser sidden-
de. På fløjtesignal fra lokomotivet brem-
sede han. Nu bruges skruebremsen kun 
ved rangering, og da er huset naturlig-
vis overflødigt, ja nærmest besværligt, 
hvorfor man altså også fjerner det og 
flytter bremsespindeJens håndhjul ned i 
en bekvem højde over platformen. Fig. 
5 viser en skitse af et bremsehus. 

Hermed er de hvide vogne uden og 
med bremser beskrevet. Tilsvarende gæl-
d_er for Q-vognene, og vi vil derfor nøjes 
med at bringe et fotografi af en QGR-
vogn og gøre opmærksom på, at brem-
sehusets tag på begge vogntyper sidder 
i samme højde over S. 0 ., hvorfor der 
altså bliver en forskel svarende til vogn-
tagenes højdeforskel på tårnenes brede 
del. 

Skal man give en sammenfatning af 
de beskrevne vogntyper, må det blive 
omtrent som følger: 
Hvide vogne (I-vogne): 
Uden skruebremse: 

ca. 50 IG 19710 - 19762 
ca. 200 IGK 19764 - 20000 

Med skruebremse: 
( rangerskruebremse) 

ca. 90 IGK 20001 - 20090 

Fig. 4. lVK-vogn 

----•---
-

Fig. 5. Målestok 1/.J5, Spor 0. 

Med skruebremse: 
( tårn el!. rangerskruebremse) 

ca. 20 IV 20215 - 20235 
ca. 170 IVK 20091 - 20313 

4 IVO 20038, 58, 59, 60 
Kun vogne med K har kroge og på-

maling "Kød vogn". De 4 JVO-vogne er 
påmalet "Ostevogn". 

Bnrne vogne (Q-1'ogne): 
Uden skruebremse: 

ca. 430 QG 18464 - 18500 
33604- 34000 

ca. 140 QGL 33192 - 33313 
34701- 34720 

ca. 280 QGV 33314- 33603 
ca. 350 QGB 32841 - 33191 

Med skruebremse: 
( tårn el!. rangerskruebremse) : 

ca. 120 QGB 34571 - 34620 
35858 - 35927 

ca. 850 QGR 18501 - 18506 
34999 - 3585 7 

40 QGP 35928 - 35967 
ca. 280 QE 34281- 34570 
ca. 200 QEB 34081 - 34280 
ca. 80 QEL 34001 - 34080 

• 
-

QGB har trykluftsbremse (G), me-
dens QGP og QEB har (G & P). QGB-
vognene med skruebremse og QGP-vog-
nene har iøvrigt en større akselafstand 
end de øvrige vogne - nemlig 4,5 m. 
Begge aksler er rykket den halve for-
øgelse ud. 

Forskellen mellem QG, QGL og QGV 
er - i det mindste set fra modelsyns-
punkt - ganske forsvindende, den be-
står blot i forskelle i udrustning med 
varmeledning, tyske slutsignalholdere, 
rækker af kreaturbinderinge i siderne 
m.m. 
Foruden de her nævnte typer må for 
fuldstændigbeds skyld nævnes endnu et 
par typer: QF med skruebremse, lidt 
smallere og lavere, QD uden skruebrem-
se, ligeledes. 

QB både med og uden bremse er be-
tydelig smallere (20 cm) og lavere. QA, 
der kun har 2 felter på hver side af 
døren, og som ikke benyttes i alminde-
lig trafik mere, falder næsten helt uden 
for dette selskab, så små er de. Des-
uden må vel de gamle pakvogne af litra 
HB og HC nævnes; de er på størrelse 
med QD-vognene, men har en tjeneste-
kupe i den ene ende. P. E. H. 

Fig. 6. QGR-vogn 
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Konstruktions beskri vclsc 

En Bungalow 
r-ra "l.J's dentoostratioosanlæ,: 

Vi bringer hosstående tegning og fo-
tos af en lille bungalowmodel til mo-
delanlæget. Den vil med sine farver 
og karakteristiske byggernåde live 
svært op i landskabet. For O bør den 
bygges i målestok 1:50 og for HO i 
1:100. Bund og sider udføres i pas-
sende tykt krydsfiner, taget af noget 
tyndere finer belagt med tagsten. Tag-
stenene her er lavet på følgende måde: 
Med ca. lems mellemrum er 0,5-1 
mm tynde lister limet på tværs af ta-
get. Over disse er lange strimler tyndt 
papir limet på tværs. Der begyndes fra 
neden, og hvert øverste lag rager lidt 
ned over det underste. Hver strimmel 
for sig trykkes med den skarpe kant 
af et stykke træ ned på den ene side 
af den f orste liste. Medens man med 
den ene h.ind fastholder denne " fure", 
laver man med den anden hånd en til-
svarende fure på samme side af den 
næste liste, og sådan bliver man ved. 
Derved fremkommer den karakteristi-

TIICAUt J.IIlD NORD-V[ST _ 

1-. 
5TUWAN. 
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Modellen udføre af 
J. Voldmester, 

Maler- og dekorationsarbejde af 
Grethe Rosenfeldt 

ske tagstensform. Men husk, strimler-
ne skal være ikke så lidt længere end 
tagets længde, da der medgår en del 
til furerne. 

Skillerum er anbragt indeni. De en-
kelte stuer er beklædt med tapetrester, 
gazebind for vinduerne som gardiner 
- i forsk. farver, tæpper på gulvene er 
malet, køkkeninventar, skabe, møbler 

o. s. v. N år vi tilsidst tænder lys i lom-
melampepæren, der er anbragt helt op-
pe under taget, har vi en værdig, fast 
model til de smukke vogne, det øvrige 
anlæg befares med. 

Udvendigt består malingen af rødlig 
eller gullig oliemaling opblandet med 
alm. strandsand for at illudere som ce-
ment. 

rAfAllt Mllll 5YD-55T. 

-t 

CAVL MIID SYD-vm: 
Målestok: 1/:luo. 



Da vi i den kommende tid vil be-
skæftige os en del med relæer til for-
skelligt bmg på banen, gitier vi her e11 
oversigt over beregning og vikling 
til vore formål. Da der på et anlæg 
j;ndes mindst eet relæ, og da en stor 
del af vore læsere har købt relæer 
blandt delene fra de tyske efterladen-
skaber, vil artiklen sikkert hjælpe til 
relæernes rette brug. 

Relæet er selvfølgelig ikke opfun-
det til modeljernbaner. Dets oprindel-
sesår ligger mellem 1835 og 1840, ti-
den hvor den første Morse-telegraf så 
dagens lys. En sådan Morse-telegrafs 
system, som det endnu den dag i dag 
benyttes på jernbanernes meldesystem, 
ses på fig. 1. På sendestationen a fin-
des en nøgle og det for virkningen 
nødvendige batteri B. Modtagerappa-
ratet b består af en magnet M med 
vippearmen A, hvorpå skrivestiften S 
sidder. Denne skriver på den konstant-
løbende papirstrimmel P. Ved at tryk-
ke nøglen N ned sendes strøm gen-
nem ledningen L og igennem magne-
ten M. Ankeret på vippearmen A til-
trækkes, og skrivestiften trykkes mod 
det rullende papir. Ved kortere eller 
længere tryk på nøglen opstår de kend• 
te morseprikker og streger. 

På kort afstand arbejdede dette sy-
stem fint og vakte dengang stor op-
sigt. Ved større afstand mellem sen-
der og modtager begyndte imidlertid 
besværlighederne at melde sig. Fjern-
ledningens elektriske modstand blev 
for stor, hvorved strømmen igennem 
svækkedes så meget, at elektromagne-
tens tiltrækningskraft blev så svag, at 
den ikke formåede at trække skrive-
stiften fast mod papiret. Da opfandt 
Wheatsto11e relæet, og han ændrede 
hele opstillingen som vist i fig. 2. 

Sendestationen blev uforandret. I 
modtagerstationen befandt sig nu yder-
ligere et batteri MB og en magnet V. 
Denne magnet har ikke andet arbejde 
at udføre, end at trække ankeret AV 
og slutte kontakt ved K. Denne kon-
takt slutter da strømmen gennem bat-
teriet MB og magneten M, der nu har 
kraft nok til at trække skrivestiften. 
Følsomheden af magneten V kan igen-
nem beviklingen og tilspændingen af 
fjedren R reguleres, således at anke-
ret trækkes til helt ned ved 1/iooo 
amp. Magneten V er altså det, vi kal-
der et relæ og tjener som en forstær-
ker for de svage strømstød i fjernled-
ningen. 

Efter denne lille historiske indled-
ning tror jeg læserne har Het forkla-
ret relæ på hurtigste og bedste måde. 

I de forløbne 100 år derefter har re-
læet Het en enorm betydning i hele 

RELÆ ER 
til brug på modeljernbaner 

Efter en artikel i Miniaturbahnen af Heinz Bingel, bearbejdet af red. 

elektrotekniken, særlig i svagstrøms-
og telefonteknikken, og det danner et 
meget vigtigt led i det moderne elek-
triske sikringssystem på jernbanerne. 

Hvilke relæer kan man nu benytte 
til modeljernbanen? 

Kan man selv bygge dem, og hvilke 
ohmværdier skal de have? Hvorledes 

Q b 
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kan man omvikle reiæer fra en ohm-
værdi til en anden? o. s. v. Inden vi 
svarer herpå, må vi lige se på relæer-
nes byggeart og grundprincipper. Der 
findes nemlig 2 hovedgrupper: 
A. Spændingsrelæ, der ligesom et volt-

meter eller en glødelampe tilslut-
tes direkte til strømkilden, og 

B. Strømrelæ, der som amperemeter 
eller som en fartregulator indsky-
des i den ene tilledning. 

Det på fig. 2 viste relæ hører som 
spændingsrelæ til gruppe A, idet det 
efter tryk på nøglen N ligger direkte 
tilsluttet til batteriets poler. Et spæn-
di ngsrelæs spoler består derfor af man-
ge vindinger tynd isoleret tråd og har 
en så stor modstand, at strømstyrken 
bliver mindst mulig. Jo større driv-
spænding relæet er bestemt for, desto 
større ohmsk modstand. 

Fig. 3 viser et strømrelæ efter grup-
pe B. Et strømrelæs spole består af 
få vindinger stærk tråd og skal have 
den mindst mulige modstand, således 
at spændingstabet i spolen bliver 
mindst mulig. Relæet R i fig. 3 har 
til opgave, ved et loks indkørsel i blok-
afsnittet a-b på en sportavle at lade 
kontrollampen L vise besættelse af 
blokaf snittet. 

Så snart et lok med sin strømafta-
ger og hjul berører skinnerne S, løber 
kørestrømroen gennem den med tal-
lene fra 1-9 betegnet vej igennem 
lokmotoren M, relæet R og fartregula-
toren F. Relæankeret bliver tiltrukket 
og slutter ved kontakten K strømkred-
sen til lampen L. Forlader lokoet blok-
afsnittet, bliver R strømløs og ankeret 
falder fra og lampen L slukker. Ville 
man i stedet for R indsætte et spæn-
dingsrelæ ville lokomotivet ved ind-
kørslen i blokafsnittet øjeblikkelig stå 
stille, da den høje spolemodstand på 
nogle hundrede Ohm ingen kørestrøm 
slipper igennem. Relæet selv ville seh·-
følgelig klappe. 

I hver af disse to grupper findes 
endnu tre systemer : 

1. Jævnstrømsrelæer. 
2. Polariserede relæer. 
3. Vekselstrømsrelæer. 
System 1 fremgår af de allerede vi-

ste fig. 1-3. Ved system 2 drejer det 
sig om en specialtype, der kun træk-
ker, når strømmen har en bestemt ret-
ning. Et sådant relæs opbygning ses 
på fig. 4. En permanent stlllmagnet 
bærer i den ene ende det bevægelige 
anker A, der sidder fast på en blad-
fjeder. På magnetens anden ende -
sydpolen - er elektromagneten E fast-
gjort. løber der nu en strøm gennem 
spolen, der gør den øverste ende af 
elektromagneten til sydpol, vil anke-
ret, der er nordpol, tiltrækkes og slut-
te kontakten K. Løber strømmen i 
modsat retning vil elektromagneten få 
en nordpol foroven og frastøder der-
for ankeret A og kontrollen K vil ikke 
sluttes. 

System 3 - vekselstrømsrelæet -
adskiller sig fra jævnstrømsrelæet kun 
ved en anden opbygning af magnetjer-
net og gennem et ringere vindingstal. 
Magnetjernet må ligesom ved trans-
formatorer være sammensat af mange 
mindre stykker, og ved angivelsen af 
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Ohmværdien må man tage hensyn til 
den såkaldte induktionsmodstand i spo-
len . Grundet vekselstrømsrelæets store 
brummestøj , anvendes det meget sjæl-
dent til modeljernbaneanlæg. 

Nu er vi klar over de forskellige 
principper, og der fremkommer da 
det spørgsmål, hvilke olunværdier, ~er 
egner sig for vort formål. Der fm-
des nemlig et enormt stort antal re-
læer, som oprindelig er bestemt til et 
ganske andet formål, at få i hande-
len. Selvfølgelig kan man også selv A 
bygge relæerne, men ved fintfølende 
relæer hvor man skal benytte flere 
kontakter, kan det ikke betale sig selv 

R. 

at fremstille relæerne, thi den præci-
sion og følsomhed, der findes i et te-
lefonrelæ, kan gennemsnitsbyggeren 
slet ikke eller kun med besvær frem-
stille. Fig. 5 og 6 viser et sådant relæ. 

I en støttevinkel ( relæåg) W er ved 
hjælp af skruen S fastgjort en jern-
kerne E, der bærer relæspolen R. Fast-
gjort over isolationsstykkerne I - fast-
gjort til W - sidder endvidere kon-
taktfjedren F og modfjedren G med 
sølvkontakterne K. Det stumpvinkle-
de anker A ligger drejelig om kanten 
B af relæåget W. Såsnart ankeret bli-
ver an trukket, hæves kontaktfjederen 
F af isolerstykket 2, indtil kontakter-
ne K rører hinanden. 

Fotoet viser et sådant relæ, der ikke 
alene har et kontaktsæst som på teg-
ningen, men flere ved siden af hin-
anden og yderligere en kontakt. un-
derneden. Der kan således varieres 
mellem afbryder, slutte eller skiftekon-
takter alt efter ønske. Men ligegyldigt 
hvor mange kontakter, der findes, 
princippet er det samme. 

Hvad angiver nu de tal, der stå på 
spolerne. F. eks.: 

22 - 1300 - 0,20 CuL. 
Dette læser vi som: Spolen har 22 

ohm og består af 1300 vindinger _kob-
berlaktråd med 0,2 mm ø. Hvilken 
spænding tør vi udsætte dette relæ for ? 
Her må vi gå ud fra trådtykkelsen og 
finde hvor mange ampere, vi kan sen-
de gennem en kobbertråd med 0,2 
mm ø uden at opvarme spolen nævne-
værdigt. Erfaringsmæssigt er dette 4 
amp. pr. mm2. Her er en tabel for de 
mest forekommende trådtykkelser: 

0,1 0,03 
0,12 0,045 
0,15 0,07 
0,2 0,125 
0,25 0,2 
0,3 0,28 
0,35 0,38 
0,4 0,5 
0,5 0,8 

28 

S. Skrue 
E. J ernkerne m. polsko 
A. Anker 
W. Bærestk. • støttevinkel 
R. Relæspole 

B. Bæres,ykkecs kant 
i. Isolationssrykker 
K. Kontakt 
F. Kontakt 
G. Modkontakc 

0,6 1,1 
0,7 1,5 

Ved 0,2 trådtykkelse finder vi vær-
dien 0,125 amp. Nu finder vi den til-
ladte spænding (E) af Ohms lov -
som vi forhåbentlig alle kender. 
Spænding = strømstyrke X modstand 
altså: 
E 
E 

I X R 
0,125 X 22 ohm (spolens mod-
stand) 

E 2,75 volt. 
Slutter vi dette relæ f. eks. til vor 

12 volts kørestrøm, bliver spolen 
varm, idet vi da får : 

E 12 4 I = R = 22 = 0,5 5 ampere 
Vigtigt er ved et relæ magnetens 

tiltrækningskraft og denne er afhæn-
gig af an1perevindingstallet. Jo flere 
amperevindinger desto stærkere er 
elektromagnetens til!:!rækningskraft. 
Telefonrelæer ligger gennemsnitligt på 
en følsomhed omkring 100-220 am-
perevindinger, hvorimod magneter til 
at trække sporskifte ligger omkring 
800 AV. Den enkle bevægelse af en 
kontakt kræver selvfølgelig ikke så me-
gen kraft som forskydningen af tun-
gerne og meddrejning af en lygte. 

Vi kan hurtigt udregne AV tallet 
for et relæ som det tidligere omtalte. 
Vi behøver blot at gange den tilladte 
strøm, som vi har aflæst på tabellen, 
med det angivne vindingstal. Altså: 

AV= 0,125 X 1300 = ca. 162. 
Dette relæ kan som spændingsrelæ 

for 2,75 volt på vor modelbane ligeså 
lidt som strømrelæ for 0,125 amp 
med spændingstab på 2,75 volt anven-
des. Vi må omvikle, et arbejde, der er 
forholdsvis let, idet hele spolen ved 
at 'løsne skruen kan tages af. 

Den efterfølgende beskrivelse af 
omviklingen gælder samtidig som be-
regning for sporskifte og signalmag-
neter. 

1. Omvikling af relæspoler. 
a) Strømspolen. 

Vi antager, at vi har fået fat i et 
relæ som det ovenfor omtalte, og at 
påskriften lyder 22 ohm - 1300 vin-
dinger - 0,2 Cul, og vor opgave be-
står da i at bringe relæspolen ned på 
en til vort formål egnet ohmværdi. 
Vil vi benytte relæet til den på fig. 3 
viste opstilling, må spolen have en min-
dre modstand - ohmværdi - og må 
derfor bestå af et mindre antal vindin-
ger kraftigere tråd. Vi fastslår straks 
spolens ampere-vindingstal. Ifølge ta-
bel 1 kan den 0,2 mm tykke tråd be-
lastes med 0,125 amp. Det søgte AV-
tal er da N X I, når N angiver vin-
dingstallet og I er strømstyrken. Altså 
AV-tallet = 1300 X 0,125 = 162. 

Vi søger nu i den samme tabel en 
tråddiameter, der kan tage vort loko-
motivs strømstyrke. Antager vi, at den-
ne ligger omkring 1,5-1,6 amp., fin-
der vi på samme linie væ_r~ien 1,~4 og 
lige ovenover i øverste lm1e en tilsva-
rende tråddiameter på 0, 7 mm. Nu 
kommer spørgsmålet, hvormange vin-
dinger af denne tråd skal vi vikle på 
spolen, for at få det samme ampere-
vindingstal og dermed opnå den 
samme magnetiske kraft af elektromag-
neten? Vi fandt ovenover, at AV-tal-
let var 162 og strømstyrken 1,54. En 
ændring af den førbenyttede ligning 
AV = N X I giver for det nu søgte 
vindingstal n 
n = AV = = 105 vindinger I 1,S4 

Nu ville det imidlertid være ønsk-
værdigt, om det samme relæ også tr~, 
når lokomotivet kørte over stræknin-
gen med kun halv fart. Udregningen 
bliver da 

n = 162 = 200 vindinger 0,8 
For nu at finde ud af, om vi kan 

anbringe alle disse viklinger på spolen, 
fjerner vi papirisoleringen på spolen 
og vikler de 1300 viklinger af 0,2 mm 
tråd af. Tilbage bliver da en ca. 7 mm 
jernkerne, der med den påviklede_ ker-
nepapirisolering har et gen?e~sn~t på 
8 mm. Er høj den af det fne v1klmgs-
rum h målt fra kerne og til den yder-
ste spolekant ca. 4 mm, den frie spo-
lelængde mellem endeskiverne 1 = 47 
mm, kan vi efter fig. 7 beregne det så-
kaldte frie viklingsrum. Det er 

Q = 4 X 47 = 188 mm2 

Rummet som de beregnede 200 vin-
dinger O, 7 mm tråd kræver regner _vi 
ud således. Vi antager, at trådtværsnit-
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Tabel 1. 

Tr:\ddiameler i mm 

Tr:'lcltvæ rsnit i mm• 

Tilladelig strømstyrke i a111p . 

Tr:\dmoclstand, ohm . pr. m . 
I 

Tabel 2. 

Spoletråd 

Spænding Længde m. 0.1 
I 

0,12 V 

4 57 127 
I 88,5 

(j 

I 85,5 I 191 I 132 

8 
I 

114 
I 

254 I 177 

10 I 142,5 I 1$18 I 221 

12 I 171 I 
381 

I 
265 

14 I 199,5 
I 

445 I 309 

16 
I 2'28 I 486 

I 
354 

I 
I I 

18 I 256,5 572 398 

20 I 285 I 
636 I 442 

24 342 764 I 530 

tet er kvadratisk som antydet på fig. 7. 
Som kantlængde på dette kvadrat be-
nytter vi tråddiameteren inclusive lak-
isolering. Trådtværsnittet er herefter f. 
eks. 0,75 X 0,75 mm = 0,56 mm2 
(afrundet værdi). 200 vindinger X 
0,56 mm2 dækket trådtværsnit giver 
et krævet viklingsrum på 112 mm2. 
Da vi imidlertid har 188 mm2 til 
vor rådighed, kan vi roligt vikle på, 
der er plads nok. Denne vikling må 
ske meget omhyggeligt, vinding efter 
vinding, for at vi kan få vore regne-
stykker til at stemme. Efter omviklin-
gen sætter vi igen isoleringspapiret på, 
men husker nu at sætte en lille mærke-

Kobberlak trå d 

0,1 0,12 0,15 0,17 I 0,2 I 0,25 
I 

0,3 I 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

0,0078 0,011 0,017 0,02'2 
I 

0,031 I 0,049 
I 

0,070 
I 

0,125 
I 

0,196 I 0,283 I 0,385 I 0,50 

0,03 I 0,045 ,~, 0,091 
I 

0,125 
I 

0,196 I 0,280 
I 

0.500 I 0,785 
I 

1,113 I 1,54 I 2,0 

I 
I 

I 0,25 I I 2,23 1,55 0,99 0,77 0 ,55 I 0,35 0,14 0,088 0,001 0,045 0,035 

Obmværdi ved forskellige tråddiametre 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

0,15 I 0,17 
I 

0.2 0,25 

56,5 I 43,8 I 32 20 

85 I li6 I 47 
I 

33 I 
113 I 88 I 63 

I 
41 

I 
141 

I 
llO I 79 I 51 I 

169 I 1~2 
I 

95 
I 

61 I 
198 I 154 

I 
111 ,5 

I 
71 

I 
226 I 

176 
I 126,5 

I 
82 

I 
254 

I 
198 I 143 I 92 I 

282 I 220 I 158 
I 

102 I 
338 I 264 I 190 122 

I 

TRÅ DVI Nl>I NG, ER -r-r - --- -- -°'-
.]) 8 7-

-l --- -
.e. 

FI G 7. 

seddel på med de nye data. Tilsidst 
skrues spolen atter på relæet, og tråd-
enderne loddes til de samme steder, 
hvor vi tog dem af, da vi begyndte. 

0,3 

14 

21 

28 

36 

-

43 

50 

57 

64 

71 

85 

0,4 0,5 I 0,6 0,8 

8 5 
I 3,5 2,0 

I 
12 I 7,5 I 5,25 I 3,0 

I 16 
I 

10 I 7,0 I 4,0 

I 20 
I 12,5 I 8,5 

I 
5,0 

I 24 
I 15 I 10,5 I 6,0 

I 
28 

I 
17,5 I 12 

I 7,0 

I 
32 

I 
20 

I l4 I 8,0 I 

I 36 I 22 ,5 I 15.7 I 9,0 

I 
40 I 25 

I 
17,5 

I 
10,0 

I 48 I 30 I 21 I 12,0 

b) Spændingsspolen . 
Indtil nu var sagen egentlig gan-

ske enkel. For det første var regneriet 
ikke så svært, og for det andet er 0, 7 
mm tråden forholdsvis nem at vikle 
på. Ved spændingspoler er der der-
imod noget mere regneri, og viklingen 
af den tyndere tråd er noget besværli-
gere, så svær, at vi fraråder at vikle 
med tråd tyndere end 0, 12 mm ø. 

Ved spændingsspolen udgår vi, i 
modsætning til strømspolen, ikke fra 
vindingstallet eller amperevindings-
tallet, men derimod fra den trådlæng-
de, der er nødvendig til den ønskede 
spænding. Tabel 2 gør det muligt for 

29 



På bordet foran os ligger nu efterårets 
kataloger samlet til gennemlæsning. Nor-
malt afser vi ikke væsentlig spalteplads 
hertil, men da de danske hobbykataloger nu 
fremviser væsentlige fremskridt, vil vi i år 
ofte lidt mere på dem og måske til næste 
år få flere fremskridt indført. De fire, vi 
har valgt ud, er Miirklins 1950 D katalog, 
Model og Hobbys, Hobby Shops og Fa. 
Gottlieb Hansens kataloger. Vi tager dem 
i den nævnte rl!!kkefølge og begynder med 
det fineste, nemlig Marklins. Det adskiller 
sig som sædvanligt fra alle andre ved sit 
smukke udstyr. Der er flere nye modeller, 
og en del kendte ældre typer er vendt til-
bage. Det, der dog glæder os mest, er, at 
Marklin nu fuldstændig har strøget beteg-
nelsen 00, og Marklin modellerne hedder 
for fremtiden Spor HO, 1 /87. Dermed er 
den sidste rest af den vildledende betegnel-
se 00 faldet helt væk fra fastlandet, og vi 
venter nu blot på England, som er det ene-
ste land, der endnu er tilbage, der ikke 
har orden i betegnelserne. 00 er for frem-
tiden altså kun betegnelse for en sporvidde 
på 19 mm. Alle danske Hobby-firmaer bør 
derfor gennemse deres kataloger og få en-
hver misforståelse væk. Marklin har givet 
stødet til ensartetheden i skala og andre må 
følge efter. 

Det næste er Model og Hobbys nye 
samlebindskatalog med nedfotograferede 
sider. Kataloget erhverves for en krone, og 
så får man senere tilsendt alle nye blade 
gratis, efterhånden som de kommer. Tan-
ken er yderst tiltalende, og vi håber, fir-
maet såvel som vi andre må få glæde af 
systemet. Det skal dog ikke været ros alt-
sammen, der er a"dskillige grimme fejl i ka-
taloget, som vil kunne undgås, hvis firmaet 
ved udgivelsen af nye blade, lader dem gen-
nemgå med en modeljernbanesagkyndig. 
Selvfølgelig kan firmaerne ikke være eksper-
ter i både jernbaner, skibe, flyvemaskiner, 
dukketeatre og alt det andet, de reklamerer 
med, men de må kunne søge tilstrækkelig er-
faren hjælp. 

Først falder vi over en af de indledende 
bemærkninger, hvor der står, at man sen-
der skinnerne ud i 50 ems længde, hvis 
ikke andet udtrykkeligt forlanges. Må vi 

os at aflæse de nødvendige trådlæng-
der og den tilhørende ohmværdi for 
alle spændinger mellem 4 og 24 volt. 
Skal vort relæ f. eks. benyttes på 12 V 
jævnstrøm, finder vi på linien "12 
Volt" længden 171 m, og hvis vi be-
nytter 0,12 ø kobberlaktråd - værdien 
265 ohm. Ved denne modstand flyder 
der igennem tråden den i tabel 1 an-
givne tilladelige strøm på 0,045 amp. 
Spolens strømforbrug er altså meget 
ringe. 
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bede om den fulde længde - det andet 
giver ikke noget godt spor. Så skriver man 
"H0, skala 1/81-1/90 og senere 00 skala 
1/87, og på tegningerne er trykt målestok 
1/45, medens tegningerne vitterligt er i stør-
relse 1/81. Det er en kedelig ukyndig sam-
menblanding af størrelser, som omgående 
må rettes. Der er kun een H0, og det er 
1/87 sporvidde 16,5 mm. En indsat omreg-
ningstabel har man atter ukyndigt direkte 
overført fra det østrigske jernbanetidsskrift, 
Eisenbahn, skønt den var fuld af fejl. I 
overskriften har man bl. a. målestok 1/80 

og 1/87 samt 1/90, og 1/87 kalder man 00. 
Der er kun medtaget 2 decimaler, hvorved 
man har glemt at forhøje den sidste. Re-
sultatet er, at der mange steder kan opstå 
1-2 mm fejl i målene. Tabellen bør udgå 
- eller revideres grundigt. Endelig anfører 
man på blad 17-1 en del udenlandske mo-
deljernbanetidsskrifter, hvor man vildleder 
læserne med hensyn til bladets indhold . Bl. 
a. kalder man Eisenbahn, Østrig for "Øst-
rigsk Modeljernbaneblad", skønt det er et 
rigtigt jernbaneblad med de 4-6 sidste si-
der helliget vor hobby under navnet "Mo-
deljernbanen". Men det værste ved denne 
side er dog priserne. Alle priserne er for 
høje, helt op til 1 kr. pr. nummer. Da disse 
tidsskrifter i forvejen er dyre, bør firmaer-
nes egen fortjeneste holdes nede på et mini-
mum og ikke skrues ekstra op. Til læsernes 
vejledning angiver vi nedenunder, hvad 
kurserne for blade er, således at De selv 
kan undersøge, om De giver den rette pris 
for bladene. 

Men når alt dette rettes, kommer der et 
smukt katalog ud af det. 

Hobby Shops katalog har den bedste tekst 
til de annoncerede dele, således at man får 
et større udbytte ved søgningen af den del, 
man vil have. Det ser også ud, som om fir-
maet har langt flere dele end de andre fir-

Nu skal vi have svar på 2 vigtige 
spørgsmål. Hvorledes finder vi vin-
dingstallet? Vi vil da ikke først op-
måle 1 71 m med tommestokken og 
vikle på? Er der på vor spole tilstræk-
kelig plads, og kan vi også anvende 
en stærkere tråd? 

Men hermed må v1 vente til næste 
nummer. 

maer både i størrelserne H0 og 0. Kata-
loget er på 44 sider, hvoraf de 20 er model-
jernbanedele. Det sidste katalog fra Fa. 
Gottlieb H ansen er på 16 sider og spæn-
der lige fra decideret legetøjstog til mo-
deldele. Firmaet er ny i "vor branche", 
hvorfor flere ting kan tilgives, men de må 
ikke komme igen næste gang. Den værste 
er ombytningen mellem 00 og H0 rent 
vilkårligt, og så er der de kedelige "tale-
fejl" som "2 spors drift", det må være 2-
skinnedrift, ,,skiftespor" kender vi ikke, det 
hedder "sporskifte" . Til gengæld ser det 
ud til , at priserne her er noget lavere end 
hos de andre, og det er selvfølgeligt væ-
sentligt. 

Mellem varedirektoratet og boghandler-
nes fællesledelse er der truffet følgende be-
stemmelse om kurser ved udenlandske fag-
tidsskrifters omregning til dansk pris: 
Enkeltstk. Tyskland. DM. 1,85. Ab. det 

samme. 
Enkeltstk. England. Sh. 1,60. Ab. 1,20. 
Enkeltstk. USA. 8,20. 7,20 over 10 
Enkeltstk. Sverige. Kr. 1,40. 
Enkeltstk. Schweiz. Frch. 1,85 (over 6: 

1,80). 
Enkeltstk. Frankrig. Frcs . 2,45. 
Enkeltstk. Italien. Lire 1,04. 
Enkeltstk. Belgien. Francs 17½. 
Enkeltstk. Holland. Gylden 2,20. 
Østrig. Shilling 0,30. 

Det pågældende blads udsalgspris 
hjemlandet ganges med ovennævnte kurs , 
der derved angiver maximumsbeløbet i dan-
ske kroner. Bl. a. vil efternævnte blade ko-
ste følgende: 
Miniaturebahnen: 1,50 DM: danske kro-

ner 2,75-2,80. 
Model Railways News: 9 d - danske kro-

ner 1,20. 
Eisenbahn Amateur: 1 schw. Fr. - danske 

kroner 1,85. 
Eisenbahn: 3,50 øste. sh. - danske kro-

ner 2,75-2,80. 
I forbindelse med ovennævnte undrer det 

os meget, at vort tilbud til H obby-firmaerne 
om indsendelse af alle nye modeljernbane-
dele for omtale i disse spalter her til 
redaktionen, kun bliver benyttet i ringe 
grad. Firmaerne går her glip af en rekla-
me, der er meget mere virkningsfuld end 
deres kataloger, og som sikkert kommer ud 
til mange flere, end firmaet ellers har mu-
lighed for . 

Vi gentager hermed tilbudet og tilføjer, 
at alle dele returneres efter omtalen, hvis 
det ønskes. 



Meddelelse til læserne 
I 2. del af artiklen "Elektrificeringen af 

Hollands jernbaner" er størstedelen af side 

14 (januar MJ) desværre blevet uforståelig 

som følge af ombryderfejl. Følgende "ken-
dingscifre" bedes tilføjet, hvorefter de på-
gældende brudstykker kan læses i nummer-
rækkefølge: 

Spalte 1, sidste afsnit: 5. 

2, 1. og 2. afsnit : 6. 

2, 3. afsnit : l. 

2, sidste afsnit : 3. 

3, linie 1-9 f. o.: 4. 

3, linie 10-14 f. o.: 2. 

Artiklens sidste del følger i næste num-
mer af bladet. Red. 

Vort nr. 1 blev i den grad revet væk, at 
vi allerede den 10. januar ikke ejede et 
nummer mere. Da der senere kom en lang 
række efterspørgsler på det nummer, be-

der vi venligst alle læsere, der køber i løs-
salg, om at bestille bladet hos deres blad-
eller boghandler, således at denne hos os 
kan rekvirere det nødvendige antal i god 
tid i forvejen. I denne papirknappe tid gæl-
der det om at udnytte papiret på bedste må-
de, og det kan kun gøres, når vi i forvejen 
ved, hvor stor efterspørgslen er. 

Under klubmeddelelserne for Tølløse-
klubben stod, at formanden boede i Horsens. 
Han ville nok være kommet noget for sent 
til møderne hver gang. Der skulle have 

stået: 
Formand Georg Larsen, Tølløsevej 40. 

På foranledning gør vi opmærksom på, Tirsdag den 20. februar kl. 20,00 vil ma-

at såfremt vore abonnenter modtager skiningeniør Risbjerg-Thomsen fra DSB 

,,Modeljernbanen " i sammenbøjet tilstand, 
skal reklamation omg. rettes til postbudet, 
da han ikke må bøje bladet. Udebliver bla-
det helt, skal reklamation rettes til post-
kontoret, da udsendelsen sker på Køben-
havns Avispostkontors foranledning. 

C KLUBMEDDELELSER) 

Da111k Model Jernbane Klub, København 

Formand : Civilingeniør P. E. Clausen, Gl. 

Strand 3 71, K. 

Næstformand: Tandtekniker M. Christen-
sen. 

Sekretær: Civilingeniør J . Svindt, Carl Bag-
gers Alle 11, Charlottenlund. 

Kasserer: Afd.cbef Th. Kronholt, Vester-
brogade 142, V. 

Klublokale: Nørrebro Station. Anlæg i " 0". 

Meddelelse nr. 46 

Meddelelse nr. 45 er udsendt til medlem-
merne. 

Der afholdes køreaften på Nørrebro sta-
tion mandag d. 5. februar og mandag den 
5. marts kl. 20. 

Søndag den 11. februa r vil der bli ve ar-
rangeret besøg på Statsbanernes Central-
værksted . 

Mødested : Otto Bussesvej 5 (ved admini-

strationsbygningen) kl. 9,30. 

fortælle om amerikanske diesellokomotiver. 

Mødested: Tivoli keglebanes selskabslo-
kaler, Bernstorffsgade 7. 

P. E. Cla11se11/J. Svindt . 

ykøbing F M odeljernbane Klub 

Nærmere om den nyoprettede klub i næ-

ste numer. 

Slagelse Model Jernbane Klub 

Formand : P. E. Jensen, Lundehus, Valby-
vej 47 B, Slagelse, tlf. 2789. 

Østerbro Modeljernbane Klub. 
Formand : Mogens Ankerstad, Gothersga-

de 91. 
Kasserer : Ole Aaberg, Rørholmsgade 14. 

Henvendelse til kassereren. For øjeblik-

ket optages dog ikke nye medlemmer. 

Modeljernbaneklubben "HO"', København. 

Formand: 0 . E. Schøn, Christianehøj 581, 

Søborg. 
Kasserer: E. Gyldenbo, Moselgade 2, S. 

Lokale: Smallegade 46 o. g. Møde hver 
onsdag aften kl. 19,30. Anlæg i "HO ". 
Desværre kan vi ikke af mangel på plads 
vort lokale optage flere aktive medlem-

mer for tiden. 
Da interessen er stor i øjeblikket, påtæn-

ker vi at oprette en afdeling for passive 
medlemmer, som så efter tur, når plads evt. 
bliver ledig, kan overgå som aktive med-
lemmer. 

Iøvrigt er alle velkommen til at bese vort 
anlæg i lokalet. Henvendelse til forman-
den. 0. S. 
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Til 

Abonnement på " M odeliernbanen" 

tegnes på ethvert postkontor eller ved indsendelse af belø-
bet på giro 74115. - Kr. 15,00 l'lrlig. 

SPORTSTOGET 

København - Oslo - Lillehammer og omvendt 

Hvorfor spekulere? 
Den ordner vi 
Vi har stort udvalg i 
modeljernbanedele, 
elektromateriel, skruer, 
møtrikker, fittings, mag-
nettråd i alle dimensio-
ner m.m. 
Hobbykatalog sendes 
mod 50 øre i frimærker. 

Ny Østergade 11 - Kobenhavn K. - C. 1493 

»SKILØBEREN« 

i tiden 3. februar til og med 18. marts 1951 

Afg. København H. hver lørdag k1. 20,00. Ank. Lillehammer søndag kl . 12,40. 
Afg. Lillehammer hver søndag kl. 17,32. Ank. København H. mandag kl. 9, 10 

Sovevogn 1., 2. og 3. kl. København H. - Lillehammer og omvendt 
Sovevogn 3. kl. København H. - Oslo Ø. og omvendt 

Gennemgående siddevogne Halsingborg F. - Oslo Ø. og omvendt 

NYT HOVEDKATALOG 
mod 50 øre i frimærker 

Vesterbrogade 175 - Eva 7825 
Postgiro 71667 

TEGNINGER OG FOTOS 
af danske lokomotiver og vogne 

s11mt sporplaner o. I. for modeljernbanebyggere. 

Hefte I , 52 sider. - Kr. 3,50 

Fås hos bog- og bladhandlere samt hobbyforretninger 
eller ved bestilling på Giro-konto 74115. 

TRA.NSFORMATOR 
H .S. V . 

220 v vekselstrøm 

Udtag til 4-12 v 

" 12-20 V 

" specia l tog 8-L6 v 
Alle 3 spændinger med trykknap 

Faste spændinger 4 v og 20 v 

Kontrollampe indbygget Thermo-afbryder 

Jævn variabel over hele området 

Kr . 65.00. 

SÆSONENS YHED 

Nu ke111 t1lle bygge elektr. sporskifte 

Trækspoler 6,50 

Fineste relæ-system 

PLASTIC 

Diagonal kryds kr . 2,00 

Alm. kryds kr. 1,50 

+lobbv Xælderen 
NANSENSGADE 7• - KØBENHAVN K - BYEN 197•x 

' 
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