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nr,354 - 21,50 

Spor 0 

M§rklin-kobling kr.o,ao 
t mkbuk til sporsk. - 4,oo 
spormål t i l s kinne- - 2 ,oo 

l ,..gninp; 
U ge s l{inne ( engelsk) - O., 90 
kurve do. 0,90 
spors'kift er 
stor r Pd1us (60 cm) kr ,11,oo 

pr . per 
- 0 -

Den nyP. 11BILLER-9AHN" (se omtnlen inde 
i blP ,J" t . 

l"endsl·Absvogn 
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urV!"lrlrsloJr 

kr. 5,25 
Jrr, 4,95 
kr. 29,75 

NB I Fremkommer eirke 
15, december, 

HOU!r.:N S KANAL 32, KØBENHAVN K. - Postkonto 53 761 

TELEFON - BYen 5703 

I 

1. AARGANG DECEMBER 1952 ·4 
/ 



!.~rklin•nye hovedkfltfllOR 
kr. 1;5o 

katalog i O ·kr.l,5o 
køtslog i HO - l,oo 

I 
, -·· 

.,tfwIJj •• _-:~- Ø" -- ~-:;.= 
··.·- - ·- -

'" 
J~_u,u 11 , 11 -~~..:..~-.. 

En lille sending fabriksnye D-toge~vogne 
er hjemkommet. Vognene hPr ny .Aut. kobling 
og den nye t ·ruok med bevægelige sider, 
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sporm~l til skinne- - 2,oo 

l ~gning 
Uge ~l{inne(engelsk)- 0,90 
kurve do. 0,90 
sporskifter 
stor rPdius(6Q om) kr.11,oo 

pr. par 
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Den nyP. "BILLER-"lAHN" (se omtnl en inde 
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side 2 MB-nyt december 1952 
J'OD'rr,RA . F.- nyt - t1dskrift for model- elektriske t ilkobling til andre sig-
bener op dere~ forbillede, de e~ent- neler - denne her desværre også fejl . 
li ~e bnner • Arsebonnement kr.10,oo ' Dog dette sidste, samt de fleste af 
udl Rnd 11,oo kr. de tidli~ere miynte skevAnker k 8 n 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ næsten elle sikkert Afhjælpes, og 

men må r~be , et de bliver det dA 
signalet ser ganske p!lnt ud på an-
lmgget . 

Bladet forh"ndles i løssalg af: 

Bent Palsdorf, Holmens KanAl 32, 
København K. 

Odense Hobbyforretning , Ves t,ergade 
89, Odense. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -
ANNONCER: 1/1 side kr.50,oo, t side 
kr.30,oo, ¼ side kr.20,oo, 1/8 side 
kr.12,oo .• - Rubrikannoncer 10 øre 
pr. ord (minimumtRkst 1 kr .) Rubril< -
annoncer betales ved bestillingen. 
INDLEVERINGSFRIST for elle annoncer: 
Sepest d.15 i måneden for ud. 
- - - ++ - - - - - - - - - ++ 

I N D U S T. R I - N Y T 

På det danske marked har der ikke 
vist sig ovenvældende mAnge nyheder 
i den sids·te måned, men vi skal om-
t ale et lille signa l (J ør gens en, K,ø-
benhevn) som er fremkommet fornylig . 
Det er et signal af dR glystypen og 
fremstilles forelobig som hoved ~i g-
nRl, frems kud t s ignal og togvejsig-
nel, men flere t yp er vil fø)ge ef-
ter. Signalet er nydelig levet m. 
h. t. for eksempel bpggrundssl<P!rmen 
og skærmene, som Rlt er gennemført 
pænt, men de s værre er be~sid ens mon-
tage af ledninger, modstend m.m. ik--
ke rigtig hå ndværksnressi g god. Men 
kunne bl.a. have ønsket sig , at led-
ningerne ikke blev lodde t direkte 
t i l pærerne, og 11~eledes synes l ed-
ningerne et hav e f or dl rlig i solati-
on. Sigpelet S'l·>l PA S t1 1 HO , men skel 
men hold e si P, ti l nøj~~tig skala, er 
det desværre for stort o p forholde t 
mellem bp gprunds sJ<r,,r ~ens størrelse 
og m!l!tens højde f or ker t . Endvider e 
vedlægges en f orklArin ~ Af s i~nAl ets 

HA~ (Schweiz) - spor O, 3-skinne-
d~ift - møder i år med _en ny, bil-
lig model af det schweiziske hur-
tigtogelok. Re 4/4 og .et l-Bo-2 el. 
lok. med skrå front, en bagagevogn 
med belysning og en ny dobbelttrane• 
formator. 
BUCO (Schweiz) - spor o, 3-skinne-
arift - har ingen ny lo~.modeller 
men har forsynet de eksisterende' 
med en særlig kontakt til vognbe-
lysning. Nye er de 4-akslede per-
son- bagage- og spisevogne i mere 
modelmæsig udførelse end hidtil . 
samt en åben godsvogn med brems~-
hus og en vinvogn med 2 vinfade (u· 
den indhold). Desuden har de et 
sproskiftehus med plads til 4 kon-
t akter til sporskifter etc, stati-
onsbygning , pakhus med kran og led• 
vogterhus. Problemet om konstant 
vognbelysning har Buco løst ganske 
fikst, ·idet man ved hjælp af luft-
l e~ni~ kan køre enten med 2-tog e 
dr i f t ell er bruge midterski nnen til 
kørestrøm og luftledningen til lys. 
Endelig møder de med en ny dobbelt 
transformator på 50 VA. 
Både Buco og HAG har som schweizi-
ske firm~er kun modeller af S.B.B. 
matetiel og kun elektriske lok. -
ingen damptyper. 
VIBSA (Schweiz) 13 mm, 2-ekinnedrift 
har ingen nyheder i år og har ikke 1 

udsendt noget katalog for 1952. Det 
samme gælåer TRIX (!yskland) i 6 mm, 
3-ski nnedrif t. 

+ + + 

H,•!UJ( JJa11111urks nwrsonu lf• -butik 

I ( tidl. l safjurdsgad,, 16) 
1 

nu Løvstra-d ,• 2. R~·. :111 /ti 

MODEL OG HOBBY 
L ~ "' Løadele til modelbygning af: 

Flyvemaskiner, elektriske tog, modelsk ibe, Racer-

L biler og -både. Modellendsl,y , dvær !l:ll!usten, 111odel-
teater m.m •.. Polyform støbeplastic. i 0 ATERIALER , 
VÆRKTØJ, ARBEJDSTEGNINGER op ALVERDEN S HOBBVBLADE. 

HUSK, at LØVSTRÆDE 2 nu er stedet, hvor modelbyg~ere 
mødes og udveksler erferin~er. 
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LIONEL - u.s_.A. ~tin-plate" firma-
spor O har ud sendt sit katalog for 
1952. Af nyhederne lægger man sær-
lige mærke til de dobbelte o~ tre-
dobbel te diesellokomotiver tA-A og 
A-B-A) samt de strømlinef ormede luk• 
sus pullmån-car. Også Lionel har en 
del "arbejdende" materiel: kreatur-
vogn, hvor kreaturerne går ud i en 
fold eller fra denne ind i vognen, 
mælkevogn, hvor portøren sætter mær 
kejunger ud paa en platform, racpe 
med transportbånd til pålæsning af 
t~nder, et eporskif tehue, hvor tra-
fikassistenten , når· toget nær mer 
s ig,går ind ;i.'huset medens en por-
t ør kommer ud og går ned ad en t rap• 
pe, for ·når toget har passeret, at 
gå tilbage igen.Stationsbygning med 
kørende rejsegodsvogne på perronen 
etc ~ Som noget specielt for Lionel 
er en del lokomotiver udstyret med 
"magne tr!Ultion": drivhjul og akser 
er magnetiske, hviLket medfører for. 
øget gnidningsmodstand og bedre 
trækkraft, idet hjulene ikke spil-
ler på skinnerne, hvis der sættes 
for mange vogne på. 

Tipvogn frA "bil 1 er-b11 .m" 

FRA TYSKLAND 

kommer d er en morsom nyhed for bå · 
d e yngr e og æl dre modelbyggere. 

Det drejer sfg om smelspor sbAne 
alt så sporvidde HO ( =16',5mm) og ska -
la mirmest spor O. Den går under na v· 
net BILLER· BAHN og er nærmest et op-
fatte Bom en tipvogns- og grubebene. 
Den ovenfor afbillede t i pvogn bet j e-
nes, hvad tipningen angår, ved a t 
trykke på et af håndtagene "D" . Vil 
men til- eller afkoble vo~nen sker 
det ved a t benytte håndtaget ~F" på 
koblingsbø jlen "E". Lokomotive t er 
af motortr~ktor - t yp en og fremst i lles 
foreløbig kun til urvmrk, men det 
overvejes et fremstille et lok med 
elektromotor, do g er det endnu ikke 
muligt et sige, om det bliver til 2-
eller 3-skinnedrift. (se 1.rri'igt an-
noncen på bagsiden) 

--- 0 0 ---

nyt 
l"RA NÆR og FJERN 

11 S N A P - B A R II i Togene I 

PENNSYLVANIA RAILROAD he r i eks-
prestogene mellem New York, Philadel-
phia og Washington indrettet en "snap-
bar" med 10 siddepladser i en ,af vog-
nene. Een automat leverer verm kaffe 
en enden kold nælk og frugts Rft, en' 
tredie smørrebr ød, ja, end i kke en au 
tomat med ke ~er o~ en med ic e- cr eem 
mangler. (D . E.F. 15- 2- 52) 

0 --

Luksuslyn Milano-Rom 
De f ørste af en serie elektr i sk drev-
ne, nye luksus- lyntog er blevet leve-
ret til ltPlien, hvor de sættes ind på 
det 6(?0 kilometer lange s"trrek frø Mi-
lano til Rom. 
Fremtidige denske Itøliens-turister 

vil blive befordret under så komfor-
table forhold, at kun u.s. A.'s berøm-
te strømlinjede Pullmenn-tog tller 
sAmmenligning hermed. De nye tog f erer 
Af sted med en hastighed på omkring 
180 kilometer i timen og kører fr a Mi-
lano til Rom på fem timer. 

Til luksuskupeerne hører pr i vat bad 
og telefon. Desuden er indrettet· ud-
sigtssalon og bar. (Pol. 16- 11-52) 

- 0 - 0 -

K E N D E R D E D E M T 
Paa godsvognenes hjørnestolper ei· 
der anbragt forskellige hviåe mær-
ker, som giver oplySJ1ing om vog-
nene bremsesystem. 

l l l l ll 
1. Vognen har gennemgaa ende hoved-
luftledni ng , men ingen f jernstyret 
bremse'. 
2. Vognen har en til hovedluftled-
ningen tilslut tet persontogabremse 
3. Vognen har en i inter national 
trafik tilladt g ~dstogsbr emse, 
4. Vognen har en i int er nat i onal 
trafik tilladt omst illel ig g ods-
togs/persontogs trykluftbr ecse . ?• Vognen har godstogsbremse, s om 
ikke fuldt ud ORfylder de inter-
nationale be B'temraelser. · 
6. Vognen har bremse som nr . 4, 
men den opfylder i kke ful dt ud 
de internationale bestemmelser, 

(fortsættea s·ide 4) 
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Hos A/S Frich, Århu~, bestilte 
DS~ i juni 1949 20 dieselektriske 
motorvogne litra MO nr.1801-1820. 
De blev leveret i tiden juli 1951 
til marts 1952. De nye vogne ad-
skiller sig fra de tidligere le-
verede motorvogne ved, at de her 
rummeligere førerrum og ved et ha-
ve større rejsegodsrum end de æl-
dre vogne. Li geled es er de nye vog-
ne fors yne t med en heleutometisk 
oliefyret damphdel, 1 lighed med 
litre MK. Som f ø lge ef rejsegods-
rummets udvidelse op. instellatio-
nen ef den automatisk oliefyrede 
dampkedel, er pessagerentellet ble· 
ve·t indskrænket fra 52 i de ældre 
vogne til kun 37 i de nye. 

Ved bygningen af denne motor-
vogn hAr vi valgt at bygge den u-
delukkende ef træ, thi erfaringen 
viser, et mange modelbyg~ere nødig 
går 1 ga ng med at bygge 1 metal. 
Vi bevvnder med bunden, der sl<æres 
ud llf'ter -· tegningen. Den kan enten 
være af 3-4 mm tyk krydsfiner, el-
ler det kan vær e en af de vognbun-
de , der fås 1 en hver hobbyforret-
ning. Derefter kommer til siderne . 

Disse s kæres ud efter tegningen af' 
1 eller 1½ mm krydsfiner. Fronten, 
der er svagt buet, samles af' småstyk-
ker, der limes sammen og pudses af' 
med sAndpepir, til de får den rette 
runding. Derefter samles vognkassen 
af de mange smstykker. Husk at dø-
rene er forsænkede, og husk, -et der 
er overfeld på dørene ind til passa-
gerRfdelingen . 

Taget høvles til efter tegningen. 
Tagkølerne ken enten laves af små 
træs tykker, eller også ken men leve 
dem af små stykker celluld og knap-
penåle, der klippes til, så de f'~r 
den rette længde (se tegningen). På 
t aget monteres ligeledes luftfilter, 
skorsten og projektører. 

Af motorer kan der kun være tele 
om to 1 almindel ighed , nemlig enten 
~ICH's motorbogie eller LON0 1 s motor 
med de dertil hørende bogier. Det mA 
ef'hmlge ef den enkeltes skøn, hvil-
ken øf disse to, hen vil benytte, 
men det Dnbefeles et leve elle udskæ-
ringer 1 vognbunden, i forbindelse 
med motorens og bogiernes ·montage, 
inden vognke ssen samles. 

Når alt dette er gjort, afpudse~ 
vognka ssen med fint sandpapir. Listen 
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under vinduerne og den nederste kant 
på vognkes~en leves ef svært skrive-
papir, der er skåret til, så det her 
den rette bredde. Inden·vi meler 
vognkessen, anbringer vi undervogns-
detaillerne, så som puf'ferplenker og 
ekkumuletorkesser. Vi monterer nu 
motoren og pr øvekører vognen.Nå r alt 
virker tilfredsstillende, afmonterer 
vi etter vognen, og den er nu klar 
til et blive melet. Selve vognkassen 
her den velkendte mørkerøde farve, 
medens undervognen er matsort. Det 
anbefales et bruge sort tevlelak. 
Endelig males taget lysegråt. Man 
kan give r ørene i tagkølerne en mør-
kere f~rve, dR de 1 virkeligheden 
hurtig bliver mørkere e.f varmen. Når 
modellen er færdigmelet, monteres mo-
to r og bogier atter, og vognen er nu 
køreklar. Der sættes derefter "glas" 
1 vinduerne, og husk at markere, at 
vinduerne er delt. 

Det af'hBnger nu af modelbyggeren 
selv, om han her lyst til at lave 
stænger for frontvinduerne, men det 
køn stærkt enbefPles og efter et par 
forsøg, vil man som regel få et pænt 
resultRt. Ligeledes påsættes hånd-
lister ved dør ene, semt overgangs-
klapper ved frontdørene, Til slut in-
bringes den bekendte påskrift, bestå-
ende af kronen , DSB og vognens litra 
OG nummer på begge sider ef' vognen. 

Motorvognen er nu klar til drift 
på Deres bane, og vi håber, når De 
er nået så vidt, et De her fået en 
model, som De virkelig er gled for. 

MODELBANE-nyt 1s redaktion er me-
get interesseret i evnt. et se bil-
leder af Deres model, når den er 
færdig. o. Jaeger 

NYB SKIN.NEBUSSER 

T I L "I> B" 

I maj i år satte Deutsche Bundes-
bahn 2 nye akkumulatordrevne skinne-
busser ind ·1 driften. Je, skinnebus-
ser lyder måske ikke af så meget i 
danske øren, men når men ser på bil-
lederne, fremgår det jo også, et det 
drejer sig om en lidt mere velvoksen 
type end vor hjemlige. 

Det nye køretøj besidder alle et 
et elektrisk lokomotivs gode ·egenske-
ber, og med en maksimal hastighed på 
90 Jon i timen, en god acceleration 
samt en kørselskapecitet på 250 til 
300 Jon, er det et velegnet nærbefor-
drif18smiddel for både hoved- og si-
debaner. Den nye skinnebus klarer, 
med passende mellemopladninger, let 
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Eli af de nye "ETA "-skinnebusser 

et "dagsværk" på cirke 400 kilome-
ter. 

Bygningen af disse skinnebusser 
her bragt DB 1 s nyeste erfaringer på 
personvognskonstruktionens område 1 
anvendelse, og særlig karakteristisk 
er her en total vognlængde på 26 m. 

De tyske Forbundsbener vil lede 
bygge flere af den slags skinnebus-
ser. 

D. 
(Artiklen er hentet f're "Der Eisen-
bahnfreund" nr.12/52) 

L I T T E R A T U R - N Y T 

Til vores liste over tidskrif'-
ter i oktober-nummeret har vi en 
rettelse, samt ~t per tilføjelsers 

VINGEBJULET skal ikke bestilles 
1 Genereldirektoretet, men direkte 
på ethvert postkontor og p~isen er 
kr. 2 ,5o pr. kvartal . 

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE er ud-
gj.vet af Dens k Lokomotivmends for-
ening og behandler såvel tekniske 

(fortsætte s s.8) 

Førerpl~dsen _i "ETA"en. 
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Tog på Odense S mod Odense H. 

FRA SFJ TIL DSB - (fortsat fre s.5) 

i driften, først G-mAskiner til 
godstog, og senere Jog A-meskiner 
til persontog. J-mAskiherne er dog 
etter tPget ud Af driften; men fle-
re A-maskiner kører her stAdig, oi. 
det er vel nok det eneste sted, hvor 
disse maskiner endnu er i drift. 

Endnu er der langt igen, inden 
forholdene er helt i smAg med PSR 1 s 
endre strækninger , idet . en stor del 
af skinnemAteriellet, der er meget 
slidt, , skAl udskiftes, og sikker-
hedssystemet udbygaes, men med de 
forbedringer, som er indført siden 
1949, hAr DSB vist, et det ikke er 
viljen, der mAnFler. 

Sv. J ør,ci:ensen 

Litteretur-nyt (fortsat frA.side 7) 

som orgsnisAtoriske emner, Ekspedi -
tion: Hellerupvej 44, Hellerup . 

Oebr. J.'tlrkl•in & Cie., G. m. b . H. her 
bebudet, At de i 195~ vil udsanue 
,,+. tid skrift "DAS SIGNAL " I som skel 
skel holde, som der står-, 'nye og 
gamle ~•lir klin-venner", orienteret 
om de sidste nyherter på modelbener-
nes område , specielt naturli~vis 
Mtlrklin's e~ne artikler og deres 
anvendelse. 

Til slut skel vl blot omtale, et 
Deutsche BundesbPhn KAlender for 1953 
udkommer i december op, sikkert lige-
som sine forizængere vil være af in-
teresse for elle jernbenefolk og 
modelbyggere, de den i form ef en 
u,ci:e-efrivnings-kAlender på fint ku~ 
trykpnpir bringer et vældefjern-
bpne-fotos, supoleret med en oply-
s ende tekst, ligesom der ved hver 
jernbenehistorisk deto, er fortelt 
i få ord om den erindrede begiven-
hed. 

Prisen på kPlenderen kendes end-
nu ikke nøjAp;tig, men formodes et 
komme til et lip;pe på cirka 8-9 kr. 
!"11-nyt modtager gerne bestilling~ 
på kelenderen til levering, når den 
udkommer, og prpvebled ef forrige 
års kAlender sendes gerne mod 15 ø-
re~ ekspeditonRomkostninger. 

Modeljernbanen 
hAvde ovenstående t egnina af "ODIN" 
som bonmrke. H11r De, kmr 'e læser, et 
forsleg til lignende for J.'ODELRANE-
nyt? 

Vi uds'l(river hermed en lille rAslc 
konkurrence om et s~dPnt bo!l'A:lrke oe 
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skal blot til orientering navne, et 
følgende betingelser må være opfyldt: 

1( Det skel hP.ve tilknytning direk-
te til ' modelbener eller rigtige 
jernbaner, i det mindste i sin 
ide ,(for eks. signal, sporskif-
telygte hjul, vogn e m.m.) 

2) Det· ;;J, være tepnet (helst.med 
tusch) i en passende stor stør-
relse., det k11n nemlig el tid sæt-
tes ned i formPt fotogrAfisk. 

i) Merket må ikke være direkte 
kopieret fra et nu eksisterende 
dansk eller udenlandsk bled 1s 
eller firma's bonærke. 

4) MOD~L~NE-nyt forbeholder sig 
den fulde ret til udnyttelsen ef 
evantuelle prremierede forsleg. 

Vi udsætter en 1.pr,mnie på 40kr 
en 2.præmie på 25kr. op en 3.p=ie 
på 15kr, IndsendPlsesfristen f11st-
sættes til 15, jenuer 1953, - Og så 
venter vi imens spændt på Deres for-
slag. 

red 

KLUBMEDDELELSER 

I denne rubrik o~t11ges ,ci:erne moo-
delelser frA nordiske mj-klubber. 

J.•eddelelserne må være os i hænde 
senest d.15. i må·neden forud, 

DANSJ< J.10DEL JERNBANE )(LUB 
FormFnd civilinF. Poul E. Clausen, 
Gl. StrAnd 381, K. 
Sekretær: fenrik o. Yeyer, Glaciset 
2?, )(gs, L:vnp;by 
KlublokAle: Nørrebro StPtion 
Fpst mødeaften : l.ste mendR~ i hver 
måned. 

MOT)EI.JERN"lnNEJ<LUBBEN HO 
adr. Nordl<ærvej 1 

Der ken e~dnu optAges 3-5 medlem-
mer i klubben. Henvendelse VAlby 
5109. 

Wilsbech. 

PRC-KLUBBEN (Kongevejen 128, Lyn~by) 
Kørsel pA banen efholdes d .13. de-

cember d.A. kl .15,30-17,45 . Fri Pd-
~A n~ for ebonnenter - ~star 50 øre. 

RUBRIKANNONCER 

pri~ 10 øre pr. ord(minlmum 10 ord) 
l{å være indleveret senest den 15. i 
må ned en forud, for t kunne komne ma:l. 
i næste nr. 

VMrklin vogne til salg. E. Gyldenbo 
Voselgede 2 st, Efter kl,17, 
12 fotos af danske lokomotiver i 
postkortformat og forsynet med tek-
niske dAtA på dansk, engelsk og fransk 
Sendes portofrit mod forud indbeta-
ling pf kr.2,5o til B. Merkel P11ls-
dorf1 Kongevejen 128 1 Lyngby. 

HAR DE NOGET DE VIL SÆLGE? 

Så benyt vore rubriknnnoncer, 

det er jo netop~ mennesker, 
som De ønsker et få 1 · tele, 
der læser vores blad, 

K O N T A K T 
---------------

MED LÆSERNE 
-----------------

I denne rubrik giver vi ordet 
til vore læsere, idet vi her brin-
ger forskellige indlæg, OR især s~ 
aenne, der her elmen interesse. Ar-
tikler bedes venligst indsendt se-
n est den 15. i måneden. 

red, 

Til redaktionen ef MB-nyt! 

I juni 1952 afgik MODELJERNBANEN 
ved døden og efterlod hoe mig og an 
dre modelbaneintereeeerede, eom bor 
vesten for Valby bakke, et stort 
savn, idet vi ikke ved hyppige be-
søg i hobbyforretningerne kan blive 
holdt ajour med, hvad der kommer 
af nyheder. Ikke mindst var den i 
den senere tid påbegyndte anmeldel-
ser af industriens produkter af 
stor betydning. Det er derfor pris-
værdigt, at Paladorf nu med MODEL-
BANEnyt søger at afhjælpe dettp 
savn, og når man tager oplaget og 
manglen på annoncer i betragtning, 
er resultatet virkelig godt . Man 
kunne ønske, at modelbaneklubber-
ne og -fabrikanterne samt de andre 
hobbyforretninger ville slutte op 
bag MODELBANEnyt og støtte det, 
Med en fornu:ftig anlagt annoncerill!!: 
- ikke blot "preatige"annoncer som 
i salig Modeljernbanen, men virke-
lig fortællende og oplysende annon-
cer - skulle der, hvis alle klubber 
g~r ind f-0r det og med export til 
Norge og Sverige, nok kunne skabes 
det fornødne økonomiske grundlag 
for et blad af format og udstyr som 
det afdøde. A.B. 
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NY!fTIDER FR!• HELE EURO PA 
--------------------------

S c h w e i z 

styrevogn 9Ct 4U på strækn·ingen 
Bellinzone_I.ocerno_Rellinzone. 

Foto Nymeyer 

Foto SBB 

Den nye motorvogn CFe4/4 i Aarburg 

H O L L fl N D 

hr r fået et nyt elektrisk lyntog, 

bestA.ende Rf 2 s ennnenkohlede fire-

vogns enheder, som vi her bringer 

et bi:).lede nf. 
(SSB-NRchrichtenhlett 7/52) 

V E S. T T Y S K L A N D 
------------------------ Foto DB 

En pf DB 1 s nyerhvervelser. Den 
her en dieselmotor pil 800 HJ(, Msk-
sim;lhPstigheden er set til 120 km 
i timen, men den kRn sik1,er t sag-
tens ko~e meget høj er e op. 
(Eis enQnhnfr eunrl 11/52) 

"Luks usyacht på hj ul" 

er den nye V 80 blevet, og den ogs~ 
siges pt svAre til forventningerne. 
Disse nye di esellokos hPr motorer på 
800 til ·1000 HK med hydrrulisk kraft-
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KENDF,R DF. DEN? 

Ovre i ;v111es ligper der en s tA -
tionsby , som 'ælrer d ette fPntesti-
ske navn. At det mA. gøre livet lidt 
besværligt for myndighederne og den 
gode borger i samme by er vel næsten 

LLAIFAIRPWLL&WYIGYLLGOGERYCHWYRIDROIWLL-ind1Ysende. Det kunne for. eks. væ-
re g11nske morsomt at se de stedlige 

LLAITYSILIOGOGOGOCH jernbenebilletter, lig esom som det 
mA. være en speviel forrwjelse at ud-
fylde et frP ~tbr ev til denne by. 

(fortsat fra side 10) 
overføring OF tzw.k p~ Alle Pksler. 
På strækninRen klArer denne mr skine 
et træk på 200 tons på kr ogen og med 
en fart af over 100 km t imen 

Men rygt et vil, vid P, 11t man til 
daglig har tilladt . sig at bruge en 
forkortelse, oe man må jo næsten hå-
be, at det teler sandtl 

VOR 

juleniss·e 

kan ikke forstå nt myndighederne overhovedet 
ikke her forstå elsen af, at modeljernbAnehobbyen 
er mere end fut-fut under juletræet, eller bil-
ledet af fnr 1 en, der kravler rundt på gulvet for 
at lege med sønnens op-træks- tog. Det er horri-
belt at erfAre, hvor lidt man på højere sted hAr 
til overs for vores . hobby, medens men finder det 
1 .sin skønnest-e orden , et folk tager på sports-
fiskeri, på lystjngt eller kl istrer fri llEBr ker i 
en bog, At de høje herrer hesl<æftip,er sig med dis-
se hobbies, fremp,år jo bl,e. af pressens billed-
serier . Ikke desto mindre er vi optimister, og 
'1 håber, et der i det kommende år vil blive gi-
vet blot halvdelen af de VAlUtAtildelinger, som 
de fJ.este af de 11n<1re hobby- grene hver for sig 
direkte eller indirekte hAr fået rådighed over. 
Og si øhsker vi forøvrigt alle vore læsere nær 
og fjern en rigtig 

(jlædelig jul 

BP. 
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