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Denne måned: 
Spomdjlelni11gm i Vigerslev bar 
inlere.rseret mange af de rejsende, 
der i det sidste år.r tid har 
passeret Vigerslev station, mm 
/c,111 få har være/ i .rland li/ 
selv al finde ud af spometlels 
virvar. E11 af DSB's a11lægs-
inge11iorer gennemgår derfor 
meget dclailleret de nye 
andringer. 

De ,rye lokomoliver fra Belgien 
har fåel litra N - og vi håber 
også snar/ at k111111e bringe 
detail/er 0111 de ,rye DSB diesel-
lokomotiver fra USA, 

Et overordentligl .rmukt I-IO 
anlæg fra Italie11 i e11 delaillerrl 
bcrel11i11g. 

El par arliklrr 0111 vog11byg-
11i11g og "del lille anlæg" vil 
11den tvivl glæde en ma.rse af 
1•ore lasere. 

I æ te mån d: 
S porudjlelningen vest for 
Roskilde og Lejre station 
gennemgås. 

Vor artikelrække 0111 DSB 
signaler afsluttes. 
Vi besøger Kalundborg 
111odeljemba11ekl11b. 
Lidt om Wago11-litz. .rpisevog11e 
og selskabets historie. 
Og.rå et besøg hos Aalborg 111odel-
jembaneklub .rlår for doren. 
Og en bel del gode i11slmktive 
lllj- lips. 

Vort for idefoto 
viser jernbanen, der .rb'llger .rig 
gennen Ro111sdale11 i Norge mod 
A11dal.rnes i baggrunden. 
Fotoet er taget fra Romdals-
hom. Foto for- og bag.riden fra 
NSB. 
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Tekst og klichhr : Vingehjulet. 

Fig . 1, Udsigt fra sporudjl.etningen 
mod nordøst. De to hovedspor 
i forgrunden er de hidtidige 
hovedspor mellem Valby og 
Glostrup, og det krumme spor 
er forbindelsen fra Gods-
fo rbindelsesbanen til Vigerslev. 

SPOR UDFLETNINGEN 

~- ~øtt1-?ev 

Ye d A. A. Jør ge n se n 

Tirsdag den 27. november 1951 blev rejsen 
med Vestbanen til København en lille attrak-
tion rigere. 

3 km før Valby hæver toget sig nu over det 
gamle sporniveau, og en vid udsigt åbner sig 
over udstrakte forstads- og byområder. Mod 
nord ligger Rødovre som et hav af små tage 
og længere mod øst Vigerslev og Valby med 
Vanløse og Frederiksberg bakke i baggrun-
den. Mod syd Hvidovre og mere af Vigerslev 
og Valby med høj e huse og lave huse og fa. 
briker, så langt øjet rækker. På det højeste 
sted passerer man en 12 m ·høj bro over Vi-
gerslevvej og en 80 m lang bro over to spor, 
og inden det igen går nedad, ser man et 
glimt af et sporområde, der har været• skjult 
i mange år. Snart er toget nede igen og kø-
rer ind på Valby station ad et nyt spor syd 
for de gamle langs en næsten 700 m lang 
nyopført støttemur. 

Det, der er sket, er, at sporudfletningen i 
Vigerslev eller den væsentligste del af dette 
anlæg er taget i brug. 

Hidtil ,har Vigerslev krydsningsstation væ-

30 

ret udformet, som den skematiske sporplan 
fig. 2 viser. 

Spor 3 og 4 er Vestbanens spor, spor 5 og 
6 godsbanen fra Vigerslev til Københavns 
Godsbanegård, spor 7 og 8 godsforbindelses-
banen fra Godsbanegården til Frederiksberg 
og over Lersøen til Østerport, spor 1 og 2 er 
forbin-d elsessporene mellem denne hane og 
Vestbanen, -og spor 9 er ankomstspor for Vi-
gerslev godsstation. 

Godstog ·vestfra afgrenedes fra det indad-
gående hovedspor - spor 4 - umiddelbart 
efter passagen af broen over Vigerslevvej og 
kørte enten ad spor 6 mod Godsbanegården 
eller ad spor 2 mod Frederiksberg eller Ler-
søen. Hvis der ikke kunne gives indkørsel til 
disse spor, måtte .toget holde for stop foran 
Vigerslevvej, hvorved det indgående spor var 
spærret. Godstog fra Godsbanegården mod 
Roskilde krydsede spor 4 i niveau, hvilket 
medførte spærring af sporet mod Køben-
havn H. 

Når tog fra godsforbindelsesbanen mod Vi-
gerslev måtte holde for stop, fordi der ikke 

kunne gives indkørsel til spor 3, spærrede de 
godsforbindelseshanen, og det tog lang tid 
for togene at komme i fart igen som følge 
af, at spor 1 lå i kurve og med stor stig-
ning. 

I 

I 
I 
I 
I 
l 

Denne ordning var derfor ikke tilfredsstil-
lende, og efterhånden som trafiken steg, 
blev Vigerslev krydsningsstation i mange til-
fælde bestemmende for kapaciteten af bane-
strækningen København-Roskilde, der er det 
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Fig. I. For 100 ti r siden. 

, ærs tl' nåleøj landet j ernbanenet. -
\fan fik da på finansloven 1941-42 finan-
-id hj em mel til påbegynde! e al en ombyg-
ning, idet jord- og hroarbejdet kulle LLdføres 
-om be kæfti gr l esarbejde med til skud fra Ar-
hrjd ·mini terir t, og arbejdet blev trak 
i,·ærk at. nart atte van keUghcderne med 
at ka He materialer dog ind, og arbrjdet 
-k red kun lang omt f.r m. Men da det i 1946 
hl v vedtaget al begynde anlæg t af -banen 
til Glo trup, blev det nødvendigt at fr,e mme 
arbejdet, idel anlæget af -banen forudsatte 
-po rudiletningen g nnemførel e, og man er 
nu 11 t _å vidt, at de encleUge forhold er 
Pta bleret for de indadgående tog. For de ud-
adgå ncle tog ker etableri ngen af de ende-
lige forhold i de kommende måneder. 

Den nye ordning er vist skematisk på fig. 
3. hvor der .af hen yn til ammenligningen er 
anv(mclt en til svarende spornurnmerering om 
pa fig. 2. Her er cl t indadgående persontog -
~por - por 4 - ført ov r udadgående god · 
tog · por, åledes at niveau kæringen er hort-
fa lt.l e t: endvit.l ere er det indadgående god 
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tog , por afgrenet fra persontog poret så 
langt ude, al selv de læng te god tog kan 
holde for top inden for afgreningspunktet 
ti:11edrs al de ikke mere spærrer det indad-
gaencle per ontog spor. por 1 forlægge så-
lede , at de t før t følger por 2 og cl rnæ t 
sa mmen med spor 5 fflre under d et indad-
gåe,nd e persontog spor. Tndløbet af por 1 og 
5 i det udadgående p r ontogsspor - spor 
1 - ker ikke umiddelbart efter spomcLflet-
ningsbroen, men ude ved Hvidovrevej, hvor-
ved opnås, at tog fra por 1 og 5, der må af-
vente fri bane, ikke pærer henholdsvis god · 
forbindelse banen og por 2, og at igangsæt-
ningen kommer til at foregå under gunstigere 
, ligning . og kurveforhold. 

P å fi g. 3 ses de nye -hane por nord for 
por 3. Alene af hen yn til -Logsporene er 

cl l nødvencli,g t at forlægge spor 1 som be-
skr vel, da det med den gamle beliggenhed 
ville kære dis e spor. 

Det Led, hvor de nye anlæg har ændret 
gadebilledet mes t, er ved Viger levvej. Her 
er der nu 3 broer i for-kellig højde med ialt 

6 por, hvoraf dr 2 få r rlf'ktri k kørelednings-
anlæg. år -banen er taget i brug om ca. 
halvandet år, vil det kunne forekomme at 4 
Log samtid ig krydser vej n, og at der nd-
vicl c re bold r to LO"' på bro rne over vejen. 

Her krycl cl r for 100 · r s iden ee t por 
o, er <' Ll lille sogncvcj , og hvor Viger lev ta -
Lion nu ligger med it virvar af por, l øb 
df'ngang en enkelt ~porrt ban genn m åbent 
ager land. 

De mænd. cl r r skabt ' denne hane, bar 
næppe i dere- dri LigstC' fanta , i fore~tillet 
,ig. at en ådan udvikling , kuli k . 

Orubygnino-cn a [ Viger, lcv kryd niug ta-
tion har krævet flytning a [ 140,000 1113 jord 
og udførels- af 3 enkPltsporecl !' broer, 1 dob-
hr ltsporet bro og forlæng l a[ 2 bro r og af 
lu1rn elen for Damhus tiPn. 

Sporarbejdet omfaller ialt lægning af god t 
3 km nyt por V r, hvora f dog en del som 
følg<' a[ anlæget a[ , -ban en til Glo trup, og 
ca. 3 km . por Bt cl Pis a [ nye, dels af bru-
gcLge ældre materialer sa mt 9 spor kifter og 
t' n , porkrydsning. 

Som del i rpg]cn er npcl v,·ncligl v cl om-
bygn in g af trafikerrcl c por: foregå r ombyg-
n in g n a[ Vigcr~lev kryd ning tation genn m 
<' Il lang række tacli r - her 9 - , id et de 
nye spor tage i hrug, og de til ,varencl e gamle 
,por trækninger aflægg' r tapevi, åle le at 
trafikr n altid kan afvikles. Dl' t vil før for 
vidt lwr al komme ind på enkel lhrd er om 

,..ig. ,;, Udsigt fra spor11djl,•r11 i11p-
l,roen m0tl .,r;yc/o ... , . De to SJJOr . 

,ler fru forgrwulen går ilul ; 
/,i /leder er spor .5 og 6. 
,lf't krumme spor til rensfre er 
t:por 2. og cle spur . ltrorpii 
rogm,ue hol,ler, er 
l'igerslei• gorlsstati o11. 
lAkomoti rPt lwltler JW spor 9. 

rra ngen i ombygningen, det k:al blot nævnes, 
at ov rlrækningerne af indadgående per on-
tog • por fra gammelt til nyt i km 6,9 og 
km 3,7 k te i tiden kl. 13,55 til 15,45 den 
27. november 1951, idet togene 350, 244 og 
16, d r løber i de tte tid rum, blev ført ad 
vrn. tre spor mell em Glo trup og Valby, og at 
foruindel sf'n m llem det nye indadgående 
godstog por og por 6 blev e tableret sa mme 
dag ml' ll m kl. 12,25 og 17,07. 

Tog 50 var det første tog ad det nye ind-
adgåend e per ontog" por og tog 2050 d t for-
t god Log ad de t nye indadgående god tog--

'JJOr. 
På fig. 5, clrr f'l' taget fra poru d fl c tning--

br en den 26. november 1951, er man, at 
for bincl r l r n I il por 2 udefra er afbrudt. Tol!. 
dr r efter plan ' Il skLi lle denne vej, blev ført 
ove r God!'ban gård n eller Hoveclbanegå.rdPn. 
\lan er clrt nye s1 or 6 ende blindt (bagn:d 
trolj n); d L !,lev om nævnL næ tr dag 
I rukkrt sammr n med det gamle por 6, der 
l igg('r I il vcnstTP for den blinde poren de. 

re. te dag igen Ll rv den nyr porkryd ning: 
i ,por 3 indlag t. hvorved spor 2 blev sat i 
forhincl elsc med dN sporskifte i cl t nye ind-
adga1•nde god por, om se til høj1·e i hille-
drt m cl det lan g por kift etømmer foran. 

ikringsan læget på Viger I v ta tion, ~ig-
nalenw placer ing og betydning sam l statio-
nl' lh u !strækning ændre [uld tændig vrd 
0111bygningcn. 
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Ved blindt endende spor på en station an-
bringe om regel for enden af poret n 
sporstopper for at hindre i gang værende 
vogne ell r en togstamme i at køre ud over 
sporet. 

Kon truktionen af porstopperne er højst 
for. kellig afhængig af de krav, der stille 
til dem - f. eks. af, at sporstopperen skal 
yde en eftergivend e (forholdsvis blød) 
landsning af vognene, eller om en mere brat 

stand ning må ke kan tillades -, og valget 
af typen af sporstopperen er derfor i hvert 
enkelt tilfælde igen afhængig af, i hvilket 
spor på Lationen spor Lopperen agtes opstil -
let ( f. eks. for enden af en blindt endende 
indkørsel logvej eller for enden af et kort 
depotspor), og iøvrigt afhængig af pladsfor-
holdene på lationen, idet spor topperne er 
af høj t forsk llig længde, eftersom kravene 
med hensyn til hrem eviTkningen stille mere 
eller mindre strenge. 

Ma n skeln r mell m lave og høje spor-
stoppere, idet betegne] en afhænger af, hvor-
vidt vognenes an lag mod por Lopperen sker 
mrd hjnlflangerne eller med vognpufferne. 
og inden for di e grupper af .por Loppere 
finde der igen en række af forskellige uJ-
førel e form er. 

De lave porsloppere er enten faste eller 
bevægelige. 

T konsu·uktioner fra ælclr tid er d n la,c, 
fa le porstopper som regel fremstillet af et 
stykke tømmer - den såkaldte stoppebom 
- , der er lagt tværs over poret. Tømmeret 
er anbragt over en svelle, Lil hvilken <l et er 
fastgjort, og tømmeret tØtL bagud af korte 
skra tivere. For yderligere at sikre stopvirk-
ning n er der tillige ofte anbragt en jorcl -
vold bagved loppebommen. 

ed cl ·nn konstruktion af lave por top-
pe.re var bremsetøjet udsat for bcskadig1·ls ·. 
hvorfor den nu i det store og hele er for-
ladt, idet man r gået over Lil at bcnyll<: 
la ve stoppeklodser af støbejern, der er fa l· 

boltede Lil kinoerne, å ledes om det frem-
går af figurerne 1 og 2. Klod erne hører par-
vis ammen, idet »et sæt« består af et højre-
og t ven tres tykke, og klod erne anhringP 
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OM SPORSTOPPERE, 
OG BEMSl{O 

Fig. I. 

pa sporets inderside, fastgjort til hver sin 
kino treng med Lo bolte. Formen af klod-

serne er afpasset således, at hængestangen h 
i vognens brem eLØj netop går fri af klod-
erne. Stopvirkningen beror på, al en vogn 

ved for stærk fart må løbe op med hjulflan-
gem på toppeklod·erne, åledes at for-
enden af vognen løfte . kulle farten være 
for tærk. således at vognen løber over klod-
erne, er <ler som yderlig re forhold regel for 

Fig. 2. 

STOPPESKO 

I 1. artikel 

standsning af vognen, bagved stoppeklodser-
ne anbragt el kort tykke sand por, der af. 
sluttes med en jordvold. andsporets længde 
afpasses så.ledes, at bremse- og varme&langer 
ikke beskadiges af jordvolden. Hvor forhol-
d ne ikke tillader anbringe! en af sand por 
med bagved liggende jordvold, som f. eks 
for enden af spor i gader eller veje, kan 
man - hvis høj porslopper ikke foretræk-
kes - afslutte sporet som vist i fig. 2. 

Vig. 3. 

Hemsko er en slags flytt elige, lave spor-
stoppere, der kan anbringes hvor som helst 
på sporet for al bringe fritløbende vogne til 
tand ning (f. ek. under rangering), eller 

for blot ,at regidere (sagline) de fritløbende 
vognes fart. Hem ko benyttes også til ikring 
af, at hen tåend e vognstammer ikke af en 
eller anden uvedkommende år ag skal kom-
me i bevægelse. 

Hemsko anvendes i mange for kellige for-

mer. En af de hyppigst benyttede typer til 
brug ved standsning af vogne er vist i 
fig. 3. Hemskoen er af jern og består af en 
(på skinnehovedet hvilende) sål, som bærer 
et anslag, hvortil der er fastgjort et håndtag. 

ålen har en nedadvendende flig, den så-
kaldte laske, der ligger an mod skinnehove-
dets inderside (ses ikke i figuren), medens 
la ken iøvri.gt trykkes ind mod skinnehove-
det af en styre/jeder, anbragt på den mod-
atte side. Ko=er en vogn løbende mod 

hem koen, vil hjulet med kørefladen løbe op 
på ålen og støde mod anslaget, hvor fter 
hjulet vil slæbe hemskoen med sig ben ad 
skinnen, indtil gnidning modstanden mellem 
ål og skinne bringer vognen Lil stand ning. 

En enkelt hemsko er til trækkeligt til stand -
ning af en vogn, men hel t bør der haves to 
hemsko Lil rådighed, og den anden hernsko 
udlægges da som reserve ca. 10 m bagved 
den første, hvis den forreste bem ko skulle 
vigte. 
I fig. 4 er vist en høj sporstopper af ældre 

kon truktion, delvi bygget af gamle skinner. 
Den består af lo stødbuklce, der hver især er 
dannet af en skinnebu sb (der danner en 
ligefrem fortsætte] ·e af sporets køreslreng) 
og skråstiverne ss, som støtter buen bagtil. 
Forneden er skinnebue og skrå tivere indbyr-
de forbundet ved en fodplade f. Bukkene 
bære af Lo tyk.ker langtømmer l, der hviler 
på et svelleunderla.g i ·ballasten. Foroven er 
der til stødbukkene i pufferhøjde fa tgjort et 
stykke tømmer, stødbjælken s, og på denne 
er anbragt et par puffer. Undertiden ude-
lades dog disse puffer. 

sv. 50 .:;v. .5(). 

Fig. J. 
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Fig. 5. 

Ældre por toppere aI anden udførel e 
med stødbukke af tømmer - forefindes og-
å men b gges nu ikke merc. 

Høje spor topprre af den angivu type 
lider under den betydelige mangel, at de 
ikke i tilstrækkelig grad yder fjeclrnnclc mod -
• t.and VC'rl påkør el, og man bruger derfor 
, vidt muligt kun spor toppcre a( den an-

givne konstruktion ved korte spor, hvor C' n-
ke lt e vogne kal henstilles (varehusspor) , da 
det aller og aller har vist sig, at vog n111ate-
riellc1 lid er kacl !' ved at tøde mod dem. 

De !, øje spor-toppere fremstill nu om 
lunder . om vist i fig. 5. porstoppe.ren er 

bygget af profiljern, saml t ved knudeplad er 
og nill r- og bolte (orbind el er Lil en jernkon -

Horsens Modeljern l>aneklub I 
Fra ungdom nævnet (en sammenslulning af 

lokale ungdomsorgani ·ationer) modtog HMJK 
en opfordring til al deltage i et julemarked, 
der kull e arrangere til ford el for den tore 
j uleindsamling i Hor en i dagene 7.; 8. og 
9. de r mbe. 

elv om der på det tidspunkt, da henven-
d<'] en fand t s ted, kun var ca. 3 uger til ud-
oLillingens åb ning. gik klubben medlemmer 
ind for sagen, og de forberedende a1·bejd r 
blev si rak, påbegynd I. 
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lruktion, der hviler på poret, idet s toppe-
ren er fa tboltet Lil kinnerne ved 4 stk. 19 
mm bolte (betegnet B i figuren) , Lo for h,·er 
skiun,· Lreng. Til por topperen er foroven i 
pufferbøjdr fa tgjorl en stødbj ælke , og 
bag til er fast.bolt et 10 lodret over hinanden 
liggend e stykker tømmer, om begrænser en 
bagved stopperen udlagt andvold. Ved hård 
p,ikør el af porstoppercn overri ve boltefor-
bindC' l rn e B, og spor tapperen glider ind i 
sandvol I n, 0111 skyde ammen og hen ed 
ii l•v irk er en mere blød (efterg ivend e ) tand--
niug aI vognene. end tilfældet er med den 
ovenfor be kr vne ·porstopper af æld re kon-
Lruktion . 

Julemarked et afholdtes i forsamlin gsbyg-
ningen i Kildegade, hvor nian havd e overladt 
kl li bh Il foyeren. 

Da anlæget ålecl var det før te, som de 
be Øgende fik øje på lige inden for indgan -
ge n, bl ev der med front mod denn e rejst et 
ovcrkør el ignal i naturlig tørre! . igna-
let blinkede rødt, når der blev kørt på an-
læget. 

Lige oag . ignal t var opbygget et podie, 
hvorpå var anbrag t nogle længder spor. På 
cl i se . por var op till et materiel af for kellig 
art, færdigt og ufærdigt, lige om der var op-
hængt forskellige numre af nær værende blad. 

Detail fra det, smukke 1ulstilli11g5e111/æg. 

Bag op tillin gen af vogne rn. m. blev incl-
reLLeL et arb jdende hobbyværk t d med frem-

Lilling af vogne, og hvor reparationer blev 
udført. 

Anlæget havde 2 tation r: Ejstrup (ho-
vedsta,tion med Lo gennemgående spor og spor 
til god banen og pakhu ) og Ha ·næ samt 
holdepladsen Hol ted. Bag Ej trup LaLion var 
kontrolbord et anbragt, og herfra kunne hele 
anlæget cl i rigere . Banen var ir kel formet og 
opdelt i ni ektioner. Signalerne blev betjent 
elektrisk, hvorimod man, for at opnå den 
tør te drifts ikkerhed havd e håndbetjente 
porskifter. Arealet 6 X 5 meter. 

Landskabet og baggrunden blev meget 
smukt og naturtro frem tillet af maleren 
Herluf Petersen. 

om trækkraft disponerede klubben over 1 
ML og 3 ME motOTVogne samt en skinnebus. 
Det Øvrige rullende materiel be tod af ca. 25 
vogne, såvel per 011- og postvogne som lukke-
de og å,bne godsvogne samt 1 tankvogn. 

Afta,len med ud Lillingen arrangører gik ud 
på, at der skulle køres på anlæget ca. 10 mi-
nutter hver tim . Men en så kort køretid vi-
te sig fuldstændig utilstrækkelig, idet inter-

e sen var å Lor, al der faktisk blev kørt 
uafbrudt alle tre dage. 

Pres en omtalte bl. a. udstilling n, der ialt 
var be øgt af ca. 5000 mennesker, således: 
»Det er van keligt at sige, hvad der interes-
erede førstedagen be øgende mest, men det 

er hævet over enhver tvivl, at modeljernbane-
folk enes tog i foyeren og julemanden og han 
famjlie tod børnenes hjerter næl'Il1est. Hele 
dagen var der træng el om modeljernbanen, 
et flot stykke arbejde, der taler til drenge i 
a1l e aldre. 

Klubb ns m dlemmer har under ud tillin-
gen lagt mærke til adskillige besøg nde, der 
i timevis alle tre dage har iagttaget kørslen 
på anlæget, arbejd t med bygningen af vogne 
m. v. Interessen for klubbens arbejde er så-
lede bl evet vakt, hvorfor man under udstil-
lingen uddelte ca. 500 kort, hvorpå var an-
ført klubbens navn, adre se, klubaften samt 
be tyrelsens adres e. 

For Hor ens Model J ernba,ne Klub har det 
vær t tre interessante og udbytterige dage, 
og man r klar til med nye kræfter og nyt 
initiativ at tage fat på den videre udbygning 
af anlæget. 
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J Jylland begyndte man først på jernha-
nerne i årene 1862-66, og den første stat -
banestrækning Aarhus-Randers åbnedes 
1862. Her benyttedes de sil.kaldte Canada-
lokomotiver, ialt 20 stk., indkøbt i England 
i Il.rene 1862-66 hos »Canada W orks«, en ma-
skinfabrik oprettet af firmaet Peto, Brassey 
og Betts. Fabrikens navn stammede fra, at 
dens første store opgave var bygningen af en 
stor stambane i Canada. Fig. 17 vi er Cana-
da-maskinens oprindelige udseend e. Det er 
nr. 3, bygget i 1862 som nr. 110. I 1879 fik 
den litra , og den blev ophugget i 1883. 
Resten af Canada-maskinerne udrangerede i 
årene 1884 til 1889. 

Efter disse lokomotiver benyttede Det 
Danske Driftsselskab, som havde fået over-
draget driften af banerne i Jylland, indtil cl 

Fig. 19. Litra ] . nr. JO. 
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I Vi blader schrapbogen : 2 

Nogle danske damplokomotiver 
fra tiden 184 7-1925 

af J. KY 1'Ell 

Fig. 17. Cc11111dti maskinen nr. 3. Fig. 18. litra Il. nr . -16. 

Jydsk-/ ynske Statsbaner i 1867 selv overtog 
driften, maskiner af litra B typen. Herd var 
6 bygget hos Stephenson i året 1868 og 5 
stk. i 1869. De 6 første havde numrene 21-26 
og udrangeredes i Il.rene 1907-1926. Af de 5 
id te havde den første nr. 45. Den blev ud-

rangeret i 1927 og står nu i Langå, forbe-
holdt jernbanemu eel. Den anden, nr. 46, ses 
på fig. 18. Den havde b ggenr. 1924 og ud-
rangeredes i 1932 som den sidste af alle 11 
litra B'er. 

amtidig med litra B anskaffedes 12 stk. 
litra E, også bygget hos Stephenson. De to 
sid Le af disse, der oprindelig havde numrene 
27-36 og 43-44, omnummerered i 1912 til 
nr. 37 og 38 og udrangeredes i 1929 og 1928. 

I årene 1871-93 anskaffedes 29 stk. litra 
J lokomotiver bygget hos Borsig, Nydquist, 

Jlenschel og Kitson. Fig. 19 vi er litra J 
nr. 10, bygget hos Nydquist i 1888. Maskinen 
er ombygget i 1926 og udrangeret i 1937. 
Fra 1875 til 1901 anskaffedes en lang række 
G-maskiner. I 1874-75 anskaffede 4 s1k. 
litra M, nr. 59, 60, 82 og 83, der nu alle r 
udrangerede. De var bygg t hos Flet l11~r, 
Jenning og Co. i Whetehaven . Fig. 20 vi er 
nr. 60, der blev udrangeret i 1923. 

Yderligere an kaffcdes i tidsrummet 1868 
-72 et antal maskiner af litra H og litra L, 
de såkaldte »kaffemøller«. Fra 1873 til 1880 
anskaffede yderligere ma kiner af litra F, 
C, K, G, L, D og N. Senere P · og A. Litra 
A, B, D, H, J, K, L og P var persontogs-
lokomotiver, medens litra E og G var god -
togslokomotiver. 

Af rangerma kincr må også nævnes »gamle 

Ole« med lodret kedel. Scrapbogen har også 
el billede af den. Det er vist på fig. 21. 
~1a kinen brugtes bl. a. i Aarhus i 1869. 
Den var bygget 1868, og billedet er taget i 
]929. ndre rang rma kiner var M, N og se-
nere ITs og F og »høj« F samt T. 

Ved D B' overtagelse af banerne i 1880 
-92 blev maskinerne ens litrerede over hele 
landet, og den tør te part af de ovenfor 
nævnte typer er nu udrangerede. 

l en f plgende artikel skal vi blade videre i 
scrapbogen og mindes en række gamle mær-
lrelige lokomotiver. Senere vil vi bringe teg-
ninger med originalmål af litra Ls, Ds og 
As, og det er mit håb, at det vil lykkes mig 
med disse artikler at Jå læserne interesseret 
i også at beskæftige sig med de gamle lolco-
motiver som forbilleder for deres modeller. 

Fig. 20. Litm M. nr. 60. 
Fig. 21. e næste side. 
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DET lille ANLÆG FOR ENHVER 
Der står vi - De og jeg - og kan ikke 

komme vid ere. Vi er ivrige mj'tilhængere, 
og vi har allerede med mere eller mindr 
godt re ultat bygget nogle godsvogne, som 
vi har set køre på en bekendts smukke an-
læg · men vi selv, vi kan ikke foretage o 
ret meget i den retning hjemme. Det mang-
ler ikke på interesse for sagen, men der 
mangler plads. Må ke har vi lejlighed til i 
en klub at be kæftige o lidt med mj i prak-
is og kan måske og å en aften deltage som 

lokofører eller sta tion for tander, men i vor t 
eg t hj em? Fuldstændig udelukket. Vi har 
kun et soveværelse og et køkken og har ledt 
forgæve efter en kælder eller et loft til vore 
jernbanetekni kc planer. Er det ikke rigtigt? 
Det te er nemlio- ikke tilfældet for o Lo 
alen , thi en meget tor kare af mj 'venn r 
kan l ige ·om vi heller ikke foretage sig noget. 
Gives der nu alligevel ikke ('n eller and n 
metode? 

Jo, vi kan køre med vore selvbyg.gede ell er 
færdigkøbte vogne, vi kan køre e fter kØr>· 
plan, vi kan rangere med vore god vogne -
fa ktisk al L. selv om vi i11gen plads har i vor 
bolig. Hrr er id een, der jo elvfølgelig alt 
ef ter cl t benyLtede tørre] forhold :bliver 
mere Pil er mindre omfattende, men faktisk er 
clrn praktisabel i alle de mindre porvicld r. 
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1-'ig. 21. t il artiklen 
fo rrige side . 
.. Gam.!e Ole". 

af H. B. 

Læseren vil sikkert traks tænke på om-
ko tningerne, men lad o kaste et blik 
i peng pungen. Meget lovende ser den jo 
ikke ud , men vi vil s.ikkert nok kat.fe det 
nød vend igc. Vi er alligevel ikke i tand til 
at køb det hele på een gang, og vi må på 
grund af byggetid en gå skridtvis fremad. Vi 
er begge interc seret i at hold e om.ko tnin-
gernc nede på et å lavt niveau som muligt, 
ud en at cl,•t går ud over vort anlægs kvali tet. 
Det skal ikke alene være de financielt bedre 
tillede mj'ere, der ,har eget anlæg, vi andre 

vil også. 
J eg vil her prøve at vise, at det fakti k er 

muJigt at bygge »det lille anlæg for enhver«, 
og samtidig vi e, hvorledes det bliver til et 
stort an læg. 

Før t må vi gøre os klart, at der ikke kan 
blive tale om et anlæg med 2- pored træk-
ninger, bj erge, øer, viadukter o. s. v. Vore 
ind krænkede rumforhold, der forbyder kur-
ver med Lo re radier, mecliører, at vi kun kan 
b nytte 1- porede trækninger - idebaner. 
Iøvrig l er det slet ikke interessant at be-
nyLte dobbelt porede trækninger. Den en• 
sporede byder på meget mere underholdning 

ved køreplanskørsel, tænk blot på togsikrin -
gen. Og å koster den dobbeltsporede cl t 
dobbelte, og den kræver meget længere byg-
getid. Ikke bange, vor kørsel skal nok blive 
virkelighedstro, og landskabet også - det 
danske landskab egner ig iØvrigt fortrinligt 
til denne form for anJæg. 

Hvor tor kal den flad e være, vi kan be-
bygge? Nu hjælp r det ikke at se rundt i 
nu11met. Vi har allerede talt derom og r 
blev t enig om, at De har lige så lidt pla Is 
om jeg for et »permanent anlæg«. Vi må 
tr.ak v nd c problemet lerben, at h le hi-

- toriea må lade sig hurtigt opbygge og ned-
tage. Lad os derfor lige overveje, om det la-
ler ig gøre i en kasse. 

Det lyd r da tiltalend e. Det m cl at kille 
spor nc ad i mange tykker, ælte ledninger 
til her og der, op I ille og nedtage ignalcr, 
hu e o. . v., alt det cl r amlearbcjcle a f 
manue enkeltdele, det er ikke nogen god ide. 

En kasse, hvor id rne klapp ned, og der 
tår d t færdigmont('rede anlæg, inclu ive 

landskab og ledning r, li o-e I il at sætte til 
st ikkontakten, ville ikk være , å galt. 

Nogle vil nu sikkert mt:'nP, at cl nne ka 
vil være for stor. J eg giver læserne ret. 
En kas e på 2X l meter vil være t klodset 
møbel. Og hvor skal den anbringe ? Gør vi 
cl n mindJ·e, vil den til rådighed stående 
flad e elv for I-IO blive for lille. Det går 
alt å ikke - -

Og dog, det går. Hør her, hvordan De kan 
ordne cl t. Lad os antage, a t en forretning · 
rejse eller en fer ierejse fører Dem herned, 
hvor jeg bor. De vil benytte lejligheden til at 
vi e mig Dere sid te HO-lokomotiv, som har 
gjort knud er under kørselen. åJ· De træder 
ind i min bolig, vil De e D m forgæves om 
efter et modelj ernbaneanlæg. Alligevel vil jeg 
ig : »O.K. vi prøver at sætte lokoet på for-

søg trækningen.« Med forbav else ser De mig 
trække en flad ka c på ca. 60 X 80 cm. ud 
under ofaen, sætte den på bordet og åbne 
den. H r foran Dem ligger nu min I-IO-for-
søgsstrækning (fig. 1). Kassen be tår af to 
lige store plader B, kantlisterne L og hæng · 
lerne S samt eventuelt et simpelt lukketøj. 

trækningen be tår af en ganske enkelt flad 

FIG 1 . 

\ 

F 

K \ 
K 

F 's 

Øverst den lille banes gn111dpri11cip og 
nederst a11lægs-dobbelrkasse11. 

cirkel eller oval. poret er dels fa tgj ort til 
bordpladen direkte, del med øm, dels med 
klammer og dels med og uden sveller. 1 og 
for ig 
kørsel 
prøvet. 
for al 

ikke noget smukt syn, men her bliver 
på forskellige porbygn ingsmetoder 

ogle sporunøjagtigheder findes også 
under Øge køretøjernes ømfindtlighed 

herfor. Transforrnaitor, en retter og hastig-
hedsregulator er fast anbragt ved siden af. 
Vi behøver kun at tikke ledningen i stik-
kontakLen, og forsøget kan begynde. 

Enhver mj'er, der selv bygger sine vogne 
og lokomotiver og ikke har et fa t anlæg, hør 
have en åda n prøvestrækning. 
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Eksempel på sporplan til den lille bane? 

Efter at have prøvekørt lokomotivet kom-
mer jeg antagelig med nogle rosende ord 
eller også med en kritiserende mumlen; men 
De kan ikke undgå at skjule Deres skuffelse, 
da De havde ventet mere af det lille anlæg, 
selv om »forsØgsstrækningen« alligevel over-
raskede. Men det er en misforståelse - det 
her var en »forsøgsstrækning«, og »det lille 
anlæg« ser helt anderledes ud, J eg bemæ1·ker 
da også, at vi hellere må prøve på mit »store« 
anlæg. J eg kiapper min forsøgsstrækning 
sammen og forsvinder, men kommer snart 
igen med en kuffertlignende genstand. Kas-
sen indeholder mit »store anlæg« og har en 
størrelse på 100X 75 cm. med 20 cm.s højde. 
Kassen slås op på bordet og indeholder alt, 
hrnd vi ønsker. Opbygningen tager knapt et 
minut (fig. 2). Anlæget be&tår af den forre-
ste dobbeltkasse K, som indeholder landska-
bet og den deri liggende banegård, og de 

bagerste plader F, på hvilke der ligger en 
halvcirkelformet strækning og nogle opstil-
lingsspor. 

Lad mig lige kort opremse fordele og 
mangler ved en sådan kasse. 

Fordele: 
1. Ved et mindre anlæg finder kassen et 

fast underlag på ethvert normalt bord. 
2. Samtlige elektriske fol\bindelser er fast 

anbragte. Kun stikkontakten må anbrin-
ges i husets installation. 

3. Opbygning og nedtagning sker på meget 
kort .tid. 

4. Den lukkede kasse optager forholdsvis 
ringe plads. 

5. Støvbeskyttet op·bevaring. 
6. Let transport til forevisning hos bekendte 

og venner. 
7. Universel forhindelsesmulighed til stræk-

Ser det hele trods enkel og formålstjenlig opbygning egentlig ikke ganske godt ud? 
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Det lil/.e 
anlæg 
med 
F-pladertte 
,i/taget 

ninger på andre mj'eres tilsvarende ,an-
læg. 

8. To ka ser ved bortfald af pladern F 
- anbragt ryg mod ryg giver el fint dob-
beltanlæg og muliggør køreplan kørsel for 
lo personer. 

9. Universelle opbygning muligheder af ka -
se ystemet til et virkel igt storanlæg. 

Ulemper: 
1. Er ikke særlig godt egnet for land k."lllber 

med høje bjerge_ 
2. Mindre anvendeligt til lu!Lled n ingssysle-

mer, da der ikke kan være fastmonteret 
master på fladerne .. 

Lad os betragte det lille ksempel, jeg har 
givet det lille anlæg m cl hen yn til jern-
banestr~k.ningen (fig. 3). 

Hovedparten af det, der interes rer 
mj\ren, foregår på banegårdene, og her må 
vi ikke glemme, at netop godsrangertj enesten 
giver de me t interessante og problemati ke 
momenter. Vi ordner derfor vor bane således, 
- som i virkelighed n - at god tog trafiken 
er _tørre end persontrafiken og lægger hele 
anlægets hovedpunkt på en mindre gennem-
gangsbanegård med enkel drift. 

tationen får een perron med to spor for 
per ontrafiken og to spor for godstrafiken 
med et omløbsspor for rangerarbejdet. Denne 
lille station, skitseret i fig. 3 og 4, behøver 
kun 7 sporskifter og vil .fuldstændig strække 
til til vort specielle »lille anlæg«. Stations-
bygning og godsmagasin ligger som i virkelig-

løse 
broer 

kitseret H11.ba11/æg 
for 4 mecllemmer. 

FIG 5 

heden på danne må banegårde tæt sam-
men. tationen · udkørsl r mod øst og vest 
går begge i buer mod bagvæggen, ig nnem 
denne og slutter ig til halvcirklen på pla-
cl rne F til en oval. 

Den, der har færdigbygget sig en sådan 
bane, kan bycrge en ny med måske et helt 
andet landskab og banegård og benytte den 
til at rstalte pladerne F. Mulighederne her 
r uudtømmelige og behøver vi t ikke særlig 

uddybning. 
amme metode giver iØvrigt uanede mulig-

heder Lil at kombinere anlæget &ammen med 
en eller flere kammeraters tilsvarende anlæg, 
og derved opstå:r klubanlæget, som medlem-
merne tager med sig og hygger færdig på 
hjemme. Hvormange klubber er ikke gået i 
tå, fordi medlemmerne ikke kunne bygge 

vid re på anlæget hjemme? Her er ideen til 
forøgelse af klubantallet. 

Modeljernbaneklubber kan altså - hvis de 
ikke i forvejen ejer et permanent anlæg -
meget hurtigt komme til en fælles køreplans-
drift, hvi medl mmerne arbejder efter dette 
y Lem, hvor de på kluba,ftenerne forbinder 

de for kellige ka ser med nogle dertil kon-
truerede sporbroer. Fig, 5 viser et simpelt 

ek empel. Det er alt å kun den egentlige 
kas e, vi benytter i klubben. Nh vi er hjem-
me, ælter vi pladerne F på igen og har da 
vor egen lille bane. 

Mon ikke det vil lønne sig for mange af 
læserne at prøve at omsætte denne ide til 
praksis - det lille anlæg for enhver. 
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Fig. J viser " La Sta=io11e Print:ipalc". ho11eclstaliomm set fra, ost . Troll,•ybu sseu liOrt'r pci 11ejen til 1.teustrc. og man 
kan let folge den dobbelte luftlcclning orrrr broen net/ langs vejen fil hojre . l'der.,; f tillwjre fono1i11der bjerg banen 
ind i si,r forstc tunnel f or at begyncle stig11i11ge11 op ad bjerget i bt1ggn1111h•11 og L'i,lerr ni ,er ,len hoje bro til i,c,utre. 

VILLA d' Alme 
E T li O - A L Æ G I B ER G A l O, I T A I, I E N 

af Rino Bertien 

Under delle navn er et af Europas tør Ir 
og mukke t kon truerede HO-anlæ;; kendt 
a[ alle norditalien ke mj 'ere. nlægc t er å 
særpræget og fik t kons tru ret, a•l det har 
bud til man ge elan ke mj'ere, sel v om lancl-
kabe t er af en noget and en karakter , end 

vi er vant til herhj mme. Det danske l ancl-
kab egner sig næppe til r et meget af del 

italien k anl æg installationer. Derimod må 
der være meget for ore nor ke og en k 
læ ere. 

Kon truktpr og lykkelig ejer af anlæget e r 
ingeniør Mario Boccalari, der er direktør for 
en tor norditalien k tek tilfabrik. 1ed hjælp 
af en række frivillige, der i begyndelsen var 
komplet blottet for j ernbaneviden, men narl 
blev g rebet af mj-liden kab en, frembragte in-
gen itl ren et kunstværk, der overra ker ved 
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kon Lruktioncrne mang foldi gh d og cl 1aille-
rigdom og 111 cl t fuld ndt landskab, kala-
Lro indtil cl mindste detailler . 

nl æget er anbragt under hr. Boccala1·i 
villa og har form om t omv ndt U, IØttet 
Lil lokal ets 3 vægge. Den ene af di er 
gennembrudt 4 steder, hvorigenn m hano-
linien føre, i t.unn l r til lation n, der er 
beliggende i naborurnmet. 

Hele anlægc l dækker en flad e p å 38 1112. 
Ko1r truk1 øren har br n)'Lle l cl to ad ·kil te 
rum Lil al skabe to væ e11ligt for kellige 
landskab r. I det lille rum de høj e, typi ke 
lombard i ke alper i vin lr rdrag t og i cl t s tore 
rum alperne i ovrrgangcn til de t flade land-
skab kl æd t forå rsdrag t med blomstrende 
træer o. v. Land ·ka b t i det lille rum 
g iver een ind 11 k a f, a l man befind er sig på 

I 

e l promin nl vintersport sted med 
dække t helt hvidt af nyfaldc-n ne, 

alperne 
hoteller 

og banegårde, tran porl tolc for kiløbere, der 
ved et lille trick giver indtryk af at blive la-
stet forned en oa LØml forove n , og de Lore 
nevidder, hvor kiløb rne sløj fer ned til ho-

tellet igen. 
om det fremgtu· af porplan n be lår anlæ-

"<: I af 3 lor k lligc ban er. Jernbanen (de op-
trukne linier), bjergban en (d e stiplede lini -
rr l og trolfeybusfinien. Da di se tre linier 
Iorlph (rc-mlræd,' r I clrligt på porplanen, er 

der ikke nogen grund til at fordybe o nær-
mere i dem udover at de passerer en ma se 
mukke og originale broer, viadukter, tun-

neler, bj erg; I rømme o. s. v. 
Hovedbane-gården - lazione Prinzipale -

er beliggencl foran i midten. Den har 3 per• 
roner med 6 gen nemgang por og 2 godsspor 
rnrcl varehus og la tekran. God porene er 
over drejeskiven forbundet med et vogndepot 
på 6 por. Bag cl r jeskiven en 4- poret re-
mi . 

Overalt er der anbragt el ktromagneti ke 

J>tim tJu tt!M!&u de la Villa d'Alm6. 

1 
Nr. 

1. Hovedstationen , Stazione Principale. 
2. Stazione Cha letz. 
3. Stazione Saint Ca therine. 
4. Kommandopos t . 
5. Blokposter. 
6. Godsmagasin . 
7. Læssekran. 
8. Vandtårn. 
9. Vandpumpe for lokomotiver. 

10. Drejeskive. 
11. Lokomotivremise. 
12. Kulgrav. 
13. Lystårn. 
14. Vingesigna l. 
15. Daglyssig nale r . 
16. Kuliager. 
17. Brændeskur. 

19. Station for skilØberbanen. 
20. Kraftværk. 
21. Vogterhus for søen og opstemningsbassinet. 
22. Bolig - bondegård . 
23. Lilie kirke og k a pel . 
24. Kirke og kloster. 
25. Biograf. 
26 . Bolig- og forretningshuse . 
27 . Mindesmærke. 
28. Fabrik. 
29. Benzintank. 
30. Perronoverdækning. 
31. Slot. 
32. Stor sø. 
33. Alpesø . 
34. Oplagsplads . 
35. Oplagsplads. 

18. Hotel. 36. Ma nøvrebord . 
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Fig. 5 viser alperne ; sne .. . tu=ioue 
ainte Catherin e" set f m syd 0 11 

mod v intersportsstetlet . Det elektri -
.,ke motorvognstog holder pd per-
ronen og har lige bragt nye ski-
løbere ud til stedet. 
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Fig . 3 viser u ta : ion c Challet~" 
11mitldelbart bagr,ed kommandopo· 
sten. Forncdc11 til L1enstre ses u11der• 
fr,ringen til broen tværs over lokalet . 
Læg mærke til lwjspændingsled11 in-
gcrnc Ol'Cr de granklædte bjerge . 

afkoblingsramper, der tillader fjernstyret au-
tomatisk afkobling til rangering og formering 
af togstammer. 

Alle de elektriske kredsløb er konstrueret 
og bygget af ingeniør Boccalari selv, og 
navnlig er de automatiske anordninger meget 
intere ante. Trolleybuslinien og bjergbanen 
er fuldautomati ke og kører hele tiden, å-
ledes at operatøren ved kommandobordet kun 
betjener den virkelige jernbane. 

Trollcybu sen, der kører uden skinner, sty-
res automati k gennem de to luftledninger. 
En nedigt konstrueret anordning sørger for, 
at bussen standser foran stationen og et par 
andre steder. 

Ved niveauoverkørslen i hovedstationens 
ene side stopper busserne automatisk, når 
tog nærmer sig, og kører først over, når det 
har passeret - uden nogen indblanding af 
menne kelig hånd. Der kører konstant 2 bu · 
er rundt i gaderne. 

Bjergban n b fares af to togsæt - nær-
me t porvogn lignende vogne med en strøm-
aftager til luftledningen - der automatisk 
stand er i ende Iøjfcrne og foran hoveds~atio• 
nen, sålede at passage nøjagtig finder sted 
på dobbeltsporet i de vestlige bjerges nord-
side. Bjergbanen stiger fra den lave te ende-
løj fe, der er anbragt 12 om over hovedbane-

gårdens niveau, gennem mange sløjfer, hvoraf 
et par er helicoidale til den anden endesta• 
tion 37 cm over niveau. 

For at opnå den samme hastighed med de 
to konstant kørende tog benytter man sig af 
6 reostater, tre til stigningen og tre til fal-
det. De 6 reostater indstille og berø-
res derefter ikke mere under kørslen. Tog-
ættene indsætter selv automatisk de rigtige 

reostater under sin kørsel fremad og får der-
ved mere strøm under ligning og afbremses 
und er nedstjgningen. 

Jernbanen kan fra kommandobordet betje• 
nes med 6 reostater. Der kan altså køres 6 
tog ad gangen, men dette tal kan forøges ved 
at lade flere tog køre på samme reostat i 
samme retning. De indsatte signaler og sik-
ringsblokke stopper automatisk et tog, hvis 
det er kommet for tæt på det foregående. Det 
rull nde materiel, der forøges kontinuerligt 

ved gaver fra talrige beundrere, består for 
tiden ~f: 

12 damplok - 11 elektrolok - 1 elektrisk 
motorvognstog på 4 vogne - 1 elektri k motor-
vogn - l skinnebussæt - 33 passagervogne 
- 9 po t- og bagagevogne og 52 godsvogne. 

Alle stationer og veje er oplyste af enkelte 
og dobbelte lygte tandere og god banegården 
af Lredobb lte tårnprojektører, der tændes 
sammen med anlæget øvrige lys. lalt er be-
nyLleL 200 må lcktriske lamper. Ved hjælp 
af en reo tat kan lokalets b lysning dæmpes 
ned og helt slukkes. ynet af d t oplyste 
landskab er af en imponerende virkning. 

De to mindre banegårde er på henholdsvis 
3 og 4 spor amt depotspor. 

porene, omkring 115 meter for jernbanen 
og 22 meter for bj rgbanen, er bygget af 
forniklede me ingprofiler fastgjort til fiber-
svellemåtter, der atter er anbragt på træ• 
underlag til kåret efter hanens kurver. Stig-
ningen er på 5 pct. ved jernbanen og 7 pct. 
ved bj ergbanen. Kurvernes største radius er 
på jernban n 50 cm og på bjergbanen er 
mind Le radius 38 cm. Alle sporskHter er 
selvbyggede og fjernbetjente, ialt 55 alm og 
1 engl ænder. D fire spor kifter på bjergba-
nen er helautomatiske og skiftes af togene 
selv. 

Der b nytte 20 volt veksel trøm, og damp-
lokomotivern e benytter en tredie midterskin-
ne, hvorimod de elektri ke lok kører med 
pantograf på luftledningen. Ledningsmasterne 
sth ved dobbelt por i midten og bærer to 
luftledninger. På stationer bærer de tilsva-
rende ma ter op til 4 tråde. Hele jernbanen 
er åvel i 3. skinne som i luftledning sek-
tionsinddelt, således at der kan stand es og 
afsende tog - indtil 6 - uafhængigt af 
hinanden. Banen har til disse sektioner 16 
ignaler af dag ly • og vingetype. Ved niveau-

overkør ler er automatisk blinksystem. 
Til køre- og signalstrøm er medgået ca. 

7 km ledning, heri er ikke medregnet led-
ningerne til bely ning. Alle ledninger er ført 
til kommandobordet, der står foran i midten. 
P å dette findes 5 måleinstrumenter til kon-
trol af strømforbruget overalt på banen, 6 
hastighed regulator r for jernbanen, 14 af-
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Fig . 6. ,,iser vintersportshotell.et 
" l 'llotel 'te lfa•' i forgru,rdcn og 
skilobertran sportb,111c11 op til liojre 
til flaget. I midten i baggrunden 
ser 11uw ski lobere pti L'Cj ned 
<Ld bjergsiden . 

bryd ere, 83 trykknapper, 10 ikringer og 12 
tran formatorer med for kellig ydelse. 

D automatiske apparater til bj ergbanen, 
4 relæ r og 6 reo tater, til trolleybu CD 4 
relæer og m •kan i men for cl n automati kc 
standsning, er anbragt i amme ka e. 

En portavle ophængt højt i baggrunden 
foran sigDalpo ten repeterer alle signaler og 
por kitft tilling r amt be ælt I e af j ern-

ban ns spor ktioner. 
Jah fin le på an1æget 18 for kellige broer, 

16 tu nneler, 16 stationer, blokposter og ko-
lonnehu e, 1 lot, 242 ledningsmaster, tele-
grafstænger og lygt tandere, 26 forskellige 
boliger, hoteller o. v., 1 kommandopo 1, 
900 træer, bu ke o. s. v., 24 automobiler og 
div r e figurer. 

Anlægel bl ev færdigbygget i slutningen af 
februar 1951, og indtil den 15. juli havd e 

T I PS 
Den mekaniske kurvemodstand, som jo des-

værre er uundgåelig ved vore modelanlæg, er, 
især ved køreplanskørsel, et irriterende fæno-
men, idet den giver anledning til tidstab, som 
ikke lader sig beregne, især hvis man kører 
med vekslende vognantal på samme stykke 
trækkraft. Den her viste konstruktion, egnet 
for Truckmotorvogne og -loko, tager sigte på 
til en vis grad at råde bod på denne kalamitet. 
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m re end 3500 aflagt be Øg, heriblandt man• 
ge pa ionerede mj'ere, og udtrykt der 
uforbeholdne beundring. Efter d nne dato gik 
man i gang med at udvide anl æg t. med en 
tor end Lation i u'e t midte. lationens 16 

spor, depotspor o. . v. vil bringe cl t amlcde 
antal por kifter op i nærheden af de hun• 
clr dc-, Lol a] dækket overflade til 38 m2 og 
amle t sporlængde for j ernban n til 220 m. 
amtidig indfør helautomatisk bloksystem 

på helr trækningen. Kommandopult og spor-
tavle bygge om, åledes at all · be tjening • 
håndtag anpring i sporplanen på de s teder, 
hvor de r e p. ignaler og por kifter o. s. v. 
i virkeligheden befind er sig. amtidig l1æves 
pulten op pli et podie, således at operalØ· 
rerne kan overskue hele anlæget. 

De led agende foto er alle tage t af ing 
niør Boccalari, der og å r pa s ioner el ama• 
tørfolograf. 

Nogen lang forklaring er ikke nødvendig. 
Se på figuren. På kØretøJ ets ene true k er 
drejetappen forlænget op gennem vognbunden. 
På tappen er anbragt en fjedrende kontaktarm 
A af fosforbronce . Armen danner gennem 
truckstellet forbindelse fra skinnerne (....:..) til 
kontaktstykkerne B. Det midterste kontakt-
stykke har forbindelse til motoren gennem en 
modstand C , der kan være fast eller vari-
abel. (På tegningen en fast) . De yderste kon-
taktstykker danner direkte forbindelse til mo-
toren, når trucken drejer sig i en kurve. Mod-
stand og udvekslingsforhold demensioneres så-
ledes, at kØretØjet holder skalaiart ved ligeud-
kørsel, og acceUarationen indtræder i kurver. 
På fi guren ses armen A drejet helt ud i yder-
linjen . Stykkerne B må anbringes isoleret fra 
hinanden pa et stykke fiber- eller hartyplade. 
Målene på de forskellige dele må man eks-
perimentere sig tll. V . D . 

VOGNBYGNING 

Det er ikke al ne den øvede mj 'er, der be· 
-kæftiger s ig med elvbygnin g af vogne, men 
og å cl mangl' L·jcre af Miirklin og and re 
industrifærdige an læg bygger i tor til de-
res egn vogne. Del ·k Id es for cl idste 
me t vansk lighPclerne ved al frem kaffe ma-
teriel og de Lore omko lninger. De før le 
gør det jo om port og intere se for nelop 
den side a f vor hobhy. 

Vi har il •r gange bra"l be kriv Is r af 
forske ll ige typt·r vognc-, men emn et r langt 
fra udtØml. og den fillge ncl a rti kel viser 
hovedgangen i almindelig ,ognhygni ng 0" 

11:ivcr fi •re må tip. hertil. 
ognl,ygningc-n er , el 110k drn 111e,1 inl er-

,,, ,an lP og takn!'mmrlig. L b kæftigrl se in-
den for vor hobby, og cl n mc lførc- r ikke alt 
for storr be. værlighedrr. Enhv r kan h r 
-t·lv vælge il b gg mat rialc alt eft c- r peng · 
pung, værk tøj og færdighed. I apir, pap, træ, 
messing, zink, a lluminium clkr hvidbl ik e r 
nogl'L af det mal rial c-, der kan b nylt . M ed 
r n lille smule omhyggelighed bliver cl r al-
lid et brugbart k< relØj ud af del, forud at al 
der benytte gode rnkr il lcle og, åfreml den 
prak1 iske erfaring mangler, også en god b g-
gr ejledning. 

Endvidere må by<>gNcn gpr ig klar!, ud-
fra hvilke synspunkter de· færdig vogne 
skal ses. Der findes mj 'erc, drr ætt r hclr 
deres færdighed ind p at Ia rigtigt mu• 
eums tykke. D. v. . de anbringer amtlige 

• må detai!J er på modellerne, fuld stæncliggpr 
und rvognen amt en mas e andre cl eta ill c- r. 
der overhovedet ikke , når vognen farer 
hen over anlægel. Her tænke f. ek•. på døn•. 
der å bne og lukke o. s. ,. Hvor smukke 
cl isse vogne nd kan være, anlJ fale det dog 
begyndere at tryge cl m, og , fr mt man 
on,k r mater iel til a t køre på ban en, er cl r 
ingen grund til at tilføje delaillt-r, der kun 
,e,, nh vognen f1sfte op og stue.I r e nær-
mere. De fleste bygger deres vogne Lil frem 
for alt al h.unne løbe upåklageligl over træk-

n ing ' rne og der virke virkeligh cl tro for 
pjl'I. De ovenfor nævnte mådetailler forlæn· 
ge r iøvrig l byggetiden b tydeligt, og vi vil jo 
normal! ikkP hygge een vogn, men mangr. 
I lc-l sl et helt log eller flere. 

Den efterfølg ncl byggevejled ning er op· 
byggr l med di se yn punkter for øje, Den 
c-r bas ret på bygning af den lette te vogn 
af alle, nemlig en lukket god vogn lype, men 
grundprineippern f' gælder for sa mtlige ø rige 
I yper. A [ amnw grund angives ingen mål. 

Pr in ippet i byggebe krivel n er iøvrig t 
d,•1 sa mmP , om dc- t, der ligg r til grundlag 
for d,· k ·mll c- ECC mode/byggesæt. Di e 
hyggt· ·I ind,·h ld er udovr r all træd lene 
t·ndvid r rc c- n IPgning af modellen forbillede 
i el hc~lrn ,t mal cstoks (orhold. Dennr tegning 
, il a lLic.l ære nøclvcn lig, og det anbefale at 
finr!P r t fotografi af vognen i et blad, ell er 
si udc-rr vognen nærmere i virkeligheden på 
I ·n nærm • IC' banf'gå rcl. 

Byggemeloden kan bedst kaldes Træ-meto• 
den og kan g ive meget smukke resullaler. 
Dr u foranlediger ofte mj'ere til traks at 
udtal t', at cl t kan cl bestemt ikke klare. Det 
er leL, og selvom de l ikke lykke helt i før. 

I mgang, il allr red • den and ·n vogn I ære 
I il (reel - Lillende. 

DC' t vigtig te a rbejde for at dc-t kal lyk-
ke at få en korrekt og ikke vindskæv vogn 
Pr cl ·n nøjagtige og vi nkelre11 tilskæring af 
cl fem grund tykker, vognbzinden B, siderne 

og gavlene F, fig. 1 . 
Drn , cl r har en lille modelrund av til di · 

p s ition. volder det ingen va n kelighed, h vor• 
imod clt-11 , d r kun har en almindelig løv· 
,ag Lil d i, po ition, må pas e på allerede ved 
optrgningen. 

Lukkede vognr har den fordel, al man til 
hund og ider kan b nyll e all træstumper 
fra brokkas en. lige fra 1,5--3 mm tykkel e. 
Ved en åben vogn kan dette derimod ikke 
lade ig gøre. Til gavlenc- tår man ig ved 
al benylle modelfiner af 1-2 mm tykkelse. 
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1. byggeskridt be tår derfor i at optegne 
vognens 5 sider på de fundne træstykker 
efter en tegning. Ved benyttelsen af EGC 
byggesættene bortfalder dette fuldstændigt. 
Dernæst ridser man med en skruetrækker 
eller lignende, hvis vognen skal have det, 
mellemrummene mellem de mange små bræd-
der i sider og gavle. De 5 enkeltdele saves 
omhyggeligt ud - er gjort i EGC bygge-
sættene - og klæbes sammen efter fig. 2. 
Syndetikon eller andet stærkt lim benytte . 
Må ke bør en enkelt lille stift slås i hist og her. 
Hu k ved optegningen at regne med det be-
nyttede træs tykkelse. F. eks er bunden ved 
en sidelængde på 30 mm og materialetyk-
ke! e 2,5 mm kun 30-;-2X2,5=25 mm lang. 

2. byggeskridt består i tilskæring af V-pro-
filerne til undervognen og sammenlodningen 
af disse. Først tilskæres 2 pufferplanker af 
et U-profil, hvori man borer huller for puffer 
og tilfiler hul til kobling. Pufferne skrues, 
loddes eller nittes fast. 2 længdedragere af 
samme eller et lidt mindre U-profil Lilskæ-
res og loddes sammen med pufferplankerne. 
For at holde de enkelte dele i rigtig indbyr-
des stilling under lodningen fremstiller vi et 
hjælpeværktøj efter fig. 3. Bredden af det 
3 mm Lykke krydsfiner retter ig efter de be-
nyttede hjulsæt (Ma:rklin, andre industri-
hj ulsæt eller modelhj ulsæt). PuÆferplanke 
med puffer anbringes på pufferne nedad i 
hjælpeklodsen (fig. 4). Den har to puffer-
huller af rette størrelse og i :rette afstand. 
Længdeprofilerne op pændes hjælpeværk-
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tøjet og holdes lodret på klodsen med puffer-
ne i hullerne, hvorpå vi lader loddetin løbe 
ud i berøringskanterne. Den samme manøvre 
foretages med den anden pufferplanke, og 
hjælpeværktøjet spændes af ved at dreje li-
sterne L. Rammen er færdig. 

3. byggeskridt består i at fæstne vognkas-
sen til rammen. Her har vi mange forskellige 
metoder, men en af de bedste er vist på 
fig. 6. Her har vi på rammen loddet 4 små 
stykker messing, hvori er boret et passende 
hul. Fire s.kruer igennem disse huller op i 
vognbunden fastholder rammen. Ved denne 
metode lettes adskillelsen af vognbund og 
vognkasse betydeligt, hvilket bl. a. har be-
tydning under den senere bygning og under 
maling af modellen. 

4. byggeskridt er påsættelsen af ak ellejer, 
hvor vi henviser til vor artikel i nr. 1 1952. 
Fremgang måden er først med en blyant at 
markere det rigtige sted for ak ellejernes an-
bringelse, og derefter anbringe disse, enten 
i vognrammen eller bunden, v d lodning, 
skruning eller limning. Vi hu ker at gøre det 
ene sæt lejer fast og at ophænge det andet 
Iøs1. 

5. byggeskridt består i anbringe! e på vogn-
ka~sen af alle de mange større detaiildele, 
dorr. evt. bremsehns og Lag. 

På den lukkede god vogn påsæl L m cl lim 
allt- de lodrelle s træber , hvis vi frem tiller 
dem af træ. Laver vi dem af profiler, må de 
Liftes fast. Det frie rum mellem de Lo mid-

ter•tp træbere udfyld es med et stykke tyndt 
finer eller pap, e fig. 6. Udenpå denne klæ-
be aller et stykke tyndt fin er skåret Lil eller 
dørens mål på tegningen, åledes at den enr 
lodrette s træber dækkes. J ernvinklerne kan 
frt·m~tilles af påklæbet papir eller pap. Taget 

kommer vi nemmest over (det findes i EGC 
sættene) ved at købe færdige tagprofiler, der 
tiftes eller lime fa t på vognen. I per on-

vogne eller bogievogne, hvor det er nødven-
digt at komme ind i vognen for eventuelle 
kadeudb dring r, fastholdes taget af store 

metalskruer, der går gennem bund og op i 
laget. Er det en vogn med bremsehns, må 
cl lle ikke ud aves af en klods, men tildan-
ne af Jlere tykker tyndt finer, efter at vin-
duerne er udsavede. 

6. byggeskridt omfatter anbringelsen af 
håndgreb, stiger, trinbrædder, koblinger o v. 
Hertil anbefales det at benytte ståltråd eller 
bronzetråd på ca. 0,2-1 mm tykkelse. Kob-
lingerne må selvfølgelig svare til de øvrige 
på anlæget benytlede koblinger. 

Til idsL ef lerpnd e vognen og adskilles i 
und rvogn og ognka se. De males hver for 
ig, og efter tørring samles modellen igen. 

Klar til prøvekørsel. 

J//4a'e/:euzd:-~nend d e monstI•ationsanlæ g 
Efter al vi nu i fire foreg11ende artikler 

har gennemgået de grundlæggende betragt-
ninger for det nuværende anlæg, går vi over 
til en direkte gennemgang af anlægets prak-
ti ke opbygning. J nr. 9-10-11 årg. 50 bragte 
vi en indgåend e beskrivelse af det daværen-
de anlægs opbygning, om det blev forevist 
ved de store ud tillinger i efteråret 1950. 
Disse udstillingers neces medførte, at an-
læg t bygherrer besluucde at oprette anlæ-
get som perman nt ru1læg - oprindelig var 
det tanken at opmagasinere det hele. D t er 
stadigvæk tran portabelt og ad killeligt, men 
det gøre kun ro gel nødigt, for det er et 
kæmpearbejde, og der ødelægge meget hver 
ga ng. Anlægels oprindelige porplan (nr. 9, 
1950) var kon trueret med udstilling for Øie 
og til kon tant kør el i Il re uger af een 
per on. Da delle nu ikke var tilfreds tiUende 
på et permanent anlæg, besluttede det al 
udvid e anlægets længde med 2 meter, fra 
8 til 10, og amtidig fylde den store åbning 
i midten ud. Stejle stigninger blev jævnet, 

I Ar t ikel 5 I 
land kabel ændret, og hovedstrækningen fik 

n enk lt poret ban forløb fra endestation 
ti l end e tation. Hele det elektri ke sy tern 
blev pillet ned og t nyt, bedre og mere 
impelL, blev opsat. Alt dette blev muliggjort 

ved, at det lykkede at frem kaffe tilpas 
tore lokaler i København. Lokalerne består 

al værksted, opholdsrum, anlægslokale med 
reservedelslager, og der er adgang til et mo-
delsnedkerværkstecl og de nødvendige sa-
nitære forhold. nlægets ej ere, 9 ialt, 
møde regeL11æ igt to gange om ugen, 
og af og til tages hele helligdage i 
brug. Fra 19-22 og 23-24 arbejdes der på 
værk ted eller på anlæg. - det hele er ikke 
færdigt endnu - og fra 22-23 drikkes der 
the i ophold runuuet, hvor anlæg etc. disku-
tere . Denn afbryde! e i arbejdet er yderst 
velkommen bos byggerne og kan anbefales 
all landets klubber. Af og til kommer da-
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111 rn på be Øg og g iver en hjælpende hånd 
med på anlægel. H ver af de 9 har sin egen 
nøgle Lil lokalerne og kan derfor Lil enbver 
lid lage derud for at arb jde - og å af 
m re privat natur. da alt privat værktøj er 
anbrag t i lokalerne - il r og å invitere fa . 
milie og bek nclt med ud for al cl mon-
slrere, hvad friticl en ben)' lle til. 

Det før te lokale, værkstedet - fig. 1 - har 
arbejd plads til alle ni med kufifer til cl t pri• 
vate værkt øj. Da der ofte låne værktøj ho 
hinan I n, har hv r mal l sit værktøj med en 
be tern! farve, der går igen overall, hvor d r 
er tale 0111 privatejede tino-. De fælle gen-
•lancl c har ingen særlige kende tegn . Over 
a rb jclsbordcne finde r oler 111 d mange må 
skttffer Lil søm, kruer o. . v .. og store r eoler 
til anbringelse af del n ul nd mate riel og 
særlig lore dele. El arbejd I ord e r pcc il'll 
bere"'net Lil malerarbr jcl e, og l andC'L e r ind-
rette t I il prøvc·bord og mal •tavle. Væggene 
dækkrs DJ f' ci D B plakat r og moJ eltok.ni ke 
tavl r. cl for hver arbejd plads er en ar-
b jd,lampe og li! lntning for loclclpko lbr o. l. 

Del andrt rum - opholdsstuen - udfy]. 
cl ·s af et lort bord 111 I faste bænke og tolc 
og lo ,tore ,ku fft-rn øblcr. hvori er anbragt 
trgning<' r, foto og trgne- og krivemalerial r. 
B rdet kan benytte Lil arl1f'jdsbord ved afla-
gc lse af en lø dækkeflacl r. Dekoration en er 
og å h r plaka ter. elvfo lgC'l ig finclc>s cl •r 
også radio rn cd Li! slutnin"' li l hfljtlalere i an• 
læg rumnwl. , il dr r altid er lllulighecl for mu -
sik ti l arbcjd r 1. Det trc·cli og LØr, le rum 

f.'ig. 2 . 
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fo'i,; . I . 

op tage, af ,P h p anlæge l og komrnandotårn ~t 
med 1. sal og kæld er. fi g. 2 vi r r komrnanJo. 
po ten ·e t nr dr Ira anl· g l. Der finde hN 
på forst al 3 lokomoti vfør rpo l r og i hjør-
n t en , træknings-cenlralpo l. Kælderelageu 
oplagr af en kabel- og relækælder i hjØr• 
net, og den øvrige del af et r sr rvedels. 
lager med r eoler langs idern c. 

Anlæget omfatter iall 21 borde og dækk~r 
et areal pil ca. 60 m2• Land kabel blev af en 
journalist VC'cl et københavn k dag blad døbt 
Lykkela11d, hvis byer, Tværsted, Højbjerg ror! 

øby er ban en_ hoved ·talionrr. An lægel 1,, ·. 
niske op bi gning er be kre f'l i a r1ikl rn ,, i 
1950, dog fa rer nu alJ r kabler fra cl r ~n-
kell bord e direkt e I il kabdkælder 'Il i hjN• 
nl't. 

Fig. 3 vi~rr anl ægel nye »porplan. Til 
bc>grund el e for jernbanen · p!ae ring i Ly·. 
keland ligger folgend f' kend ge rninger: 1\ ær-
Led er L kk land hoveds tad og ligger midt 

i !andel. Højbj erg Il er r n tørre havnt" hy, 
hvo rfra al ,,,værls lra fik til og fra hon•,_f. 
-laden Iorc•går. 

DPL med fører megc>n god -. og prr,onkllf-
•el. ligesom de inlernalio nale forbindel- ~r 

Fig . . 1. 
-;;;,-;;:;;,;: s1wr1,la11 . 

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

---------

Tværsted H 

,ia færge 1il !Jøj hj ·rg li g,l r denne vej. Vt"d 
Hoj bj erg I iggr r iylv rig l nogl,• s lorc ukker-
fa br iker. l1• r navn lig i kampagnen giver en 
mas e ærlog. Ved -·øby find store gru · 
,;rave og !'l s i irre bc11zinlager, der skaffer 
hanen mege n kør el både Lil hovPd taden og 
til Højbjerg Ø og IL j('l'nbanen slr, kning;. 
pla n er vist kemali k pil Ii". 4. Den punk-
i~ redc transver ·a l r incl~al for al mu liggøre 
1,rovekør·el af een ,nand pl anl æa l ud , n at 
- ·ull e rangere 0 111 i den r nt ende af stræk- · 
ningen. 

Tvær l cl · banegård betjene aJ 2 lokale 
, enlralposter og Højbjerg H af 1, hvorimod 
hele den mellemliggend e s i rækn ing fjern ty· 
r~- fra stræk11ings-centralen i kommanclotår-

Trb. Br oen 

nets hj Ørn P. Med 3 lokoførere i kabinerne 
kræve altba 7 man<l Lil betjening af anlægct 
men da de lo lokale poster kan om lilles Lil 
fj ern lyring fra trækning centralen og om• 
vcndl , kan anlægrt m cl fint r e ·ultal belj e-
11<';, af 2 mand . 

nlægel ,[ekl ri ke yslem er d It i to dele, 
s/ærkslrpm sdelen og svagstrpmsdelen, der 
begg udgår fra trækning posten be tje-
ning bord e og tavler med hoved ikringerne. 

f næslP nummer 
0 • genne rngar vi 

opbygningen 

he r af: 

:.ø j bj . H , .... ___ 7 , .... .r:;.,,.,-,c--,r---'7 HøJbj. Ø Trb %VJ:RSTED 
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En villa til anlæget 

Huset er udført af finer til sider og tag 
Vidnduer_ og dø,:e er udskåret og cellofan limet 
tn ~endtg på vmdueshullerne. 

1 
Ttl døre anvendes finer, der indpasses I dØr-

1ullerne. Siderne og taget er samlet med sti!-

ter og lim, og ta~et er beklædt med tagpaplr 
(som kan kØbes 1 hobbyforretningerne) Sider 
og tag males til sidst med gul og rød· allak 
Indvendig udføres væggene i finer og mal~ 
'1ed allak. Trappe, terrasse og kviste er lavet 
a trærester, træer og buske af islandsk mos 
og rensdyrlav. 

OVERSIGT OVER DANSKE KLUBBER 

pr. 1. januar 1952 

Aalborg Model Jernbane Klub. 
Formand: Overtrafikassistent B . Andresen, 
Kong Georgsvej 2, Hasseris. 
Anlæg: •O•. 
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Dansk Mo,lel Jernbane Klub København. 
Formand: Civilingeniør P.' E. Clausen, GI 
Strand 37, 1. sal, K. · 
Næstformand: Tandtekniker M. Christensen 
Sekretær: Civilingeniør J . Svindt, Carl Bag~ 
gers Alle 11, Charlottenlund. 
Kasserer : Afdelingschef Th. Kronholt Vester-
brogade 142, V. ' 
Klublokale: Nørrebro Station. 
Anlæg: •O•. 

Enghave Model Jernbane Klub, København. 
Formand: Joh. Delhi, Matthæusgade 9, 2. sal, 
København. 
Anlæg: »HOc. 

Esbjerg Model Jernbane Klub. 
Henv.: Maskinmester Frikke, Klarlsværket, 
Esbjerg. 
Anlæg: •HO•. 

Faaborg Model Jernbane Klub. 
Formand: Svend Jørgensen, Mellemgade 8, 
Faaborg. 
Anlæg: »O•. 

Haderslev Model Jernbane Klub. 
Formand: Trafikassistent J. P. Kriste.nsen, 
Ribevej 66. 
Anlæg: •O•. 

Hjørring Model Jernba n e Klub. 
Formand: V. Binding, Østergade 7 A, Hjør-
ring. 
Anlæg: •O•. 

Hillerød Model Jernbane Klub. 
Fo;mand: Tandlæge Poul Hasserlis, Slots-
gade 16. 
Tekn. leder: Kontorassistent V . Beng, Tams-
borgvej 25. 
Kasserer: Formanden og teknisk leder I for-
ening. 
Elektrisk leder: Civilingeniør Oliv . Christen-
sen, MØllcbakken 23. 
Leder for banens overbygning: Civilingeniør 
Jørn Carls n, Slotsvænget 22. 
Klublokaler: Ndr. Banevej 3, Blok B , kæl-
deren. 
Byggeaften tirsdag - og iØvrigt når som 
helst. 
Anlæg: »HO•. 

Roskilde Model J ernbane Klub. 
Formand: Georg Blume, Hersegade 8. 

Skanderborg todelbaneklub no. 
Formand: Tra1.ikasslstent R. Medlci, Bane-
gårdsvej 25, 2. sal. 
Anlæg: •O•. 

Holbæk Model J ernb a n e Klub. 
Formand: Niels Andersen, Rllielhavevej 18. 

Ho rsens Model Jernbane Klub. 
Formand: Knud Aage Nielsen, Amaliegade 25. 
Næstformand: Niels Madsen, SØnderbroga-
de 10. 
Kasserer: C. Schmidt, Fælledvej 24. 
Sekretær: C. TØnnersen, Allegade 5. 
Anlæg: •O•. 
Klubaften hver tirsdag og fredag kl . 19,00. 

Jydsk Model Jernban e Klub, Aarhus. 
Formand: Max Hansen, C. Blochsgade 25, 
3. sal, Aarhus . 
Kasserer: E . K. Jakobsen, Lumbyesgade 7, 
3. sal, Aarhus. 
Sekretær: V. T . B. D agØ, o. Rudsgade 37, 
Aarhus. 
Ib Eriksen, K. Sørensen og suppleant: H. F. 
Jensen. 
Ledelsen af klubbens arkiv- og tegnings-
afdeling varetages af I. Eriksen og K. Sørensen. 
Der bygges på anlæget hver onsdag aften og 
lØrdag eftermiddag. 
Anlæg: •O•. 

Kalundborg Model Jernbane Klub. 
Formand: C . 0 . Pedersen, Set. JØrgensbjerg 
44. stuen. 
Anlæg: »Oc. 

Modeljernbanen. 
Strand vej 141, Hellerup. 
Henvendelse: MJ's redaktion ' 
Anlæg: »O•. 

Modeljernbaneklubben BO, København . 
Formand: Poul Hegner. 
Næstformand : E . Gyldenbo. 
Sekretær: A. Neermann. 
Kasserer: E . Wilsbech, Va. 5109. 
Mødeaften hver onsdag kl. 19,30. 
Anlæg: »HO•. 

Modeljernbaneklubben igna lposten. 
Rothesgade 4, København. 
Formand: H. C . Henrlksen Birkegade 27 A , 
N. • 
Sekretær: Aage Pallesen, Silkeborggade 30, 
3. sal, Ø. 
Mødeaften: Tirsdag kl. 19,30. 
Anlæg: •HO• og »O«. 

J{old ing Model J ernbane Klub. 
Formand: Ingeniør 0. Holck, Frederik den 7's 
vej 2, 2. sal. 
Kasserer: Overpostbud A. Jørgensen. 
Sekretær: Oversignalmontør E. D . Eliasen, 
Falkevej 22, Fredericia. 
Klublokale: Læssøegade 13 . 
MØdea{ten: Onsdag kl. 20. 
Anlæg: HO. 

Odense lllodel J e rnbane JClub. 
Formand: A. Hove, Baggesensvej 3. 
Kasserer: M. Nielsen, Munkebjergvej 47. 
Sekret.ær: P. Juul Nielsen, Sdr. Boulev. 136. 
Klublokale: DSB's rutebilgarager, Kildemose-
vcj. 
Anlæg: •O•. 
Mødeaften: Tirsdag kl. 19,30 (byggeaften). 

lagclsc Mod el Jernbane Klub. 
Formand: Assistent P . Jensen, SkelskØrvej 
14, Slagelse. 
Anlæg: •O•. 

ønderborg Model Jernbane Klub . 
Formand: Edwin Jørgensen, Sønderborg 1122. 
Anlæg: •HO•. 

TØllose Model Jernbane Klub. 
Formand: Georg Larsen, TØllØsevej 40 . 

Valby Model Jernbane Klub. 
Formand: Ole Jacobsen, Beatevej 30, Valby. 
Anlæg: »HO•. 

Vanløse Model Jernbane Klub. 
Formand: Stud. jur. H. K. Mikkelsen, Borre-
byvej 12 
Anlæg: »HO•. 

Vejle l\lodel Jernbane Klub. 
Formand: Leo Andersen , SØnderbrogade 32 .. 
Kasserer: Gartner Erik Rasmussen, MØlholm. 
Anlæg: •0•. 

Nykøbing Falster Mo d el Jernbane Klub . 
Oplysninger mangler. 

Østerbro Model Jernbane Klub. 
Formand: Mogens Ankerstad, Gothersgade 91. 
Kasserer: Ole Aaberg, RØrholmsgade 4. 
Anlæg: »HO•. 

Da mange oplysninger savnes, anmodes klub-
berne om i egen interesse at Indsende ændrin-
ger o. I. 
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Lil'TE R AT~1u_1_J_ø_n_. _N_E_T~I I INDUSTRI NY T 
* ye bøger. 

Trix 1 :90 Handbuch des Eisenb ahn betriebes. 
VIIl udgave 1951. lG0 sider. 3,50 DM. 

Bogen gå r med si n e 5 kapitle r - 11 jern-
banebygning, 2) signal- og sikkerhedsvæsen, 
3) del rull ende materiel, 4) planlæggelse og 
drift. 5) tre eksempler på kØreplaner - ud fra 
»sto1 e « jernbaner (D eutsche Bundesbahn l og 
overfØrer det derpå til Trix -anlæg. 

l fØrs te og fjerde k apite l g ives en fremstil-
ling af, hvordan ma n planlægger og opbygger 
en modelbane, og ved fologra1ie1· og s k itser er 
der vist en del eksempler på anlæg og den 
elektriske installation. Andet kapitel omhandler 
DB's s ignalsystem (s ikkerh ed stjenesten}, der 
på e n del punkter afviger Ira D . S. B.'s 
s ign a lsystem, og tredie kapitel beskriver 
D. B.'$ lokomotiver og vogne i T rix's udførelse 
<der kan tilfredsstille selv den mest kræsne) og 
giver oplysning om de forskellige vogntypers 
litra og numre (banernes »hemmelige s prog« l. 
Sidste halvdel af kap. 4 og hele kap . 5 inde-
holder udfØrlige oplysninger om selve kØrslen 
på en modelba n e og a n v isn ing p kØreplane r 
efter mødetid . 

Selv 01n bogen fortrinsv is er skrevet for ejere 
af Trix a nlæg, vil den rned samme udbytte 
kunne læses af Marklin-ejere, ,nen ogs s lv-
byggere vil kunne læse d e n med udby tte. 

-Aller i ar h ar D. S. B. udsendt sin nytårs-
hilsen til en del af sine kunder. Ligesom d e 
tidligere fremtræder den som et smu kt hæfte 
med et væld af billeder fra forskellige s ider af 
D . S . B .'s virke. I år er d et n avnlig god sbefor-
dringen, der e llers rører n mere upåagtet til-
værelse, som er taget op til behandling. For 
selvbyggere blandt model banefolk giver heftet 
e t fortr inligt supplement til byggetegningerne 
m. v. A.B. 

Rubrika11,11,011,cer: 
P,-i• for enkelt annonce: Indtil 20 ord kr. 3.00. 

Bccles forudbrtnlt p g iro 74115. 

Firmaet LONG, der hidtil har fabrikeret fær-
dige sk inner i HO, har nu frems tillet D . S . B . 
tømmervogn litra TF, llgel edes i HO. Den sær-
deles n y d elige vogn, der frem træder i 2 udga-
ver - d e ls med og d e ls uden s ide planker - er 
ir mstillet helt ai metal og forsynet med d n 
nye kobling, som passer fuldstæn<lig til Mark-
lins automatiske kobling. Vognen måler 141 
mm. over pufferne og har en akselafstand p å 
95 mm. Vog nkassens længd e er 124 mm. For 
fingernemme, som øns ker at udføre - i hvert 
fald noget af - a rbejde t selv, findes den tillige 
i byggesæt. Man må pns k e, al den må blive 
efterfulgt af andre D . S . B. vogne i samme 
sn'l u kke ucUØrelse. 

KJ"U BMEDOELELSEU 
* Danniarl~ 

Da.nsk Model Jernba ne Kl u b, J(dbenba.vn. 
Formand : Civiling. P . E. Clausen, Gl. Strand 

37, 1. sal, K . 
Næstformand: Tandtekn. M . Christensen . 
Sekretær: Civiling. J. Svindt, Carl Baggers 

Alle 11 , Charlottenlund. 
K asser er: Afd .chef Th. Kronboll, Vesterbro-

gade 142, V. 
Klublokale : Nørrebro Station. Anlæg i »O «. 

D er afholdes kØreaften på Nørrebro Station 
den fØrste mandag i hver måned kl. 20. 

P.b.v. 

l\todclba.neklubbcn DO J J{pbcnha.vn . 
Formand: P . Hegner. 
N æstformand: E. Gyldenbo. 
Sekretær: A. N eermann. 
Kasserer : E . Wilsbech. 

J. vindt. 

D et gar sta<lig rask fremad . Anlæget begy n-
der nu at tage fonn, og interessen er stor. 
Mødeaften er som sædvanlig onsdag kl. 19.30. 

Der å:a n endnu optages 3 medlemmer over 
21 r . Henvendelse kan ske til kasserer E . 
Wilsb ech. Tl!. Va . 5109. 

20 m messingskinne HO (engl.) 1 Bodan maskine, 1 motorvogn, 8 vogne og 
transformator sælges eller byttes med "O". Ordrup 4345. 
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He1• e1· D er es cliance til at få komplette1.•et De1.•es 
samling af "Modeljer11,ba11,e11,"... 1. å.rgong, 

12 s tk. a f de her nævnte ældre numre sælges så.længe 
lager haves for kr. 15. - , 18 stk. for kr. 20. - porto-
frit tilsendt ved indsættelse af beløbet p å giro 74115 . 

H~rt ,uu,uuer er nyt, indtil De 11.ar læst tiet! 

4 - 5 - 6- 8 - 9 
2. årgun g: 

1- 2-3-4-5-6 
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 

:S. årgang: 
1-2-3-4-5 -6 
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 

- benyt statsbane1.•nes lturtig1.•ute 
ove1• l{alundborg-Årltus ... 

Fire timers hurtigsejlads. yd udsigten fm de st,ore motorskibes lukkede 
promenadeclrek. Billige sovekabiner. Den ideelle ru te for folk med børn 
eller for børn, dPr skal rejse alene. 

sejl og se 111ed DSB 

0 LOKOMOTIVHJUL 
støbt i bronce 

r :, m ål 27mm 35mm 42mm 45mm 49 mm 
pris : l .05 1.85 2,00 2, I 5 2. 75 
Afdrejet• pris: 1.80 2 .70 2.85 3.00 3.60 

Sendes pr. eft erkrav ved bestilling til 

llODEL.JEUNBANEN 
Østerbrojjadc 224. Kobenhavn Ø. 

Forhandlere af Modeljernbanen 
i løssa lB: 
Model ol\ Hobby, lsafjordsgade 16. S 
Palsdorf. Holmens Knnnl 32, K 
Hobby Shop. Vesterbro&ade 175. V 
Hobby Krel rleren, Nansensgade 74, K 
Hovedbnne,!6rdens Avi<kiosk, V 
Odense Hobbyforretning , Vester.!! . 89. Odense 
Hennint: Clausens llol)hnndel. Radhuspladsen, 

A arhus 
oil ,,ed forud indsættelse af kr. 2,75 på il iro 
74 115 modtaSer De de c. onskede ,rum mer til~ 
sendt portofrie. i k onvolut . 

Det er en BYGGESÆT TIL VOGNE bestående af 
EGC 

mod : ! 

DSB p e,·sou••ogn 
A-sæt 
B-sæt 

DS B p e1•son•·ogn 
A -sæ t 
B-sæt 

A-siet 
2 sider med udfræsede vinduer, 1 bund, 1 udhulet tog med 
underlog, mellemvæg, 2 govle somt tegning. 

B-sæt 
Sæ der og vægge til WC somt andet inventnr. 

Pris Pris 
HO 0 HO 0 

IICru CIU. T agprofiler til træ- og s tå l-

kr . 4.50 9.80 vogne pr. 1, 2 m kr. 0.80 1.50 

kr. 1.50 3.00 Bunde til t ræ- og stulvogne 

litra CU. pr. '/2 m ler. 0.30 0.80 

kr. 4.50 6.50 Underlag til HO-skinner, 
kr . 2.00 3.00 lige, pr . I 

1• m kr . 0 .35 

DSB 1rnk- og postvogn litra DJ. Underlag til RO-skinner, 
buede pr. s tk . ler. 0.35 

A-sæt k.r. 4.00 7 .50 
B-sæt kr. 0.45 0 .90 Sveller til O pr. 1/2 m kr. 0.10 

Fås I all e l'ørt"nde bobb,·forretnlnger e lle r direkte ved l •1d8end ehe al" beløbe t gen-
n e m ,\lud c lj e rn.bnne n , glro 7411:i, Yed beløb under kr. 8.00 tlllæ11:"1te8 porto kr. 0.!15, 

O>' Cr kr. 8.00 portofrit. 
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