
Tegn et abonnement -
på et af de mange ud enlandske tidsskrifter, som nu kan fås herhjemme. Et fag-
tidsskrift er noget, man vender tilbage til for at slå op i det gang på gang. 

Vi nævner her blot et lille udvalg: 
Der Modelleisenbahner (A 4 format) pr. år kr. 21,00 - pr. stk. kr. 1,75. 
Eisenbahn (med Die Modelleisenbahn) A 4 format, pr. år. kr. 45,00 - pr. stk. kr. 3,75. 
H0-Rivarossi (italiensk) pr. år kr. 12,00 (6 nr.) - pr. stk. kr. 2 ,00. 
Railway Modeller pr. år kr . 32,00 - pr. stk. kr. 2 ,75. 
Model Railway News pr. år kr . 24,00 - pr. stk. kr. 2 ,25. 
LOCO-REVUE pr. år kr. 30,00 - pr. stk. kr. 2 ,75. 
Railroad Model Craftsman pr. år kr . 48,00 - pr. stk. kr. 5,00. 
Model Engineer pr. kvartal kr. 18,00 (13 numre). 

og ikke mindst -

MI N I Å T U R B ÅH N EN - det førende tyske modelbanetidsskrilt 
De snyder Dem selv, ved ikke at købe dette absolut fremragende modelbane-
blad. Bladet koster kr. 3,75 pr. nummer, men indholdet er absolut kvalitet. Mange 
læsere ønsker at få de tidligere hefter, men forlaget i Tyskland har ikke mange 
igen . Vi har fået tilsendt, hvad der endnu er på lager og giver her en opstil-
ling over, hvad der kan leveres (omgående fra leger) : 
I., li. og Ill. årgang er fuldstændig udsolgt. 
Årg. 1952 : 5-7-8-11-12-13-16, årg. 1953 : 5-10-12-16, årg. 1954: 3-(5-16 
incl.), årg. 1955 : 2-3-5-6 og 8-16 incl., årg. 1956: 1-2 og 5-16 incl., årg. 
1957: 5 og 7-16 incl ., årg. 1958: 1-2-3-4 . 
Vi sender Dem 3 numre efter vort valg for kr. 10,00. 
Enkeltnumre iøvrigt kr. 3,75 (+ porto), ½ års ab. kr. 30,00, 1 års ab. kr. 60,00. 

NYE BØGER 
Hobbyboken 1958, 112 s. ill. kart. kr. 7,00 - On the old lines af Peter Allen 186 s. 
160 fotos, indb. kr. 30,00 - Endvidere kan anbefales: RMC 's amerikanske udklips-
bøger med materiale til 20 bygninger i hver bog. Bog nr. 1 for spor 0 og bog nr. 2 
og 3 for H0. Pris pr. stk. kr, 8,75 (+ porto) - Paul 0. Hansen : Jernbaneanlæg for 
modelbyggere (skala H0) kr . 12,75. 
NYT! De nye NEM - model standard - blade (15 stk.) pr. sæt kr. 4,00. 

BENT PALSDORF POSTBOX 184, KØBENHAVN K. 
POSTGIRO 53761, TLF. *944868 

Bedste telefontid : Mandag, onsdag, fredag 9-12 
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Her er nyheder! 
• Fleischmann 's nye sporskifte pr. par kr. 18,75. 

• HO-Signaler - danske typer - 15 forskellige. 

• 2-polede afbrydere og omskiftere a kr. 2,50 - 4 volts 
relæ'er (30 m A) kr. 3,25 - 5-polet drejeomskifter 
kr. 1,00 - Multitryk (2 bryde og 4 slutte) kr. 3 ,25 -
8-knaps trykknapklaviatur med relæ- og lyskontakter 
kun kr. 15,00. 

• Panorama-baggrund efter opgave - f.eks. 50X200 cm. 
ca. 25 kr. 

HOBBY-CENTRALEN· MØNTERGADE 10 
KØBENHAVN K. 

BYen 5714 

Til de lange fræk -
Et LONG tog kan nemt blive et langt tog og med LONG 's My lokomotiv kan 
Deres godstog også komme til at rulle . My'ere n trækker fantastisk også på stig-
ninger og den kan både snegle sig af sted og fare henover sporene med højeste 
skalafart. Den koster kr. 143,00 (ind. statsafgift). 

Vil De køre sikkert på LONG skinner 
og med de store kurver bliver kørslen mere skalatro. - Fo røvigt vil De være 
godt tjent med at supplere op med LO N G vogne - Åbne godsvogne, TF kr. 
9,35 og 1 0,45, PB kr. 11 ,55 eller lukkede god svogne, HD, IAR, IAK å kr. 14,85. 

Illustreret katalog i flerfarvetryk mod 7 5 øre i frimærker. 

LO N G MODELBANE 
vi Chr. Nielsen & P. Schneider 
Tel1. Taga 81 40 - Te l1. 81 80 

. 

K ontor : Sko fferupgad e 7 . N . 

Fabrik: Te klavei 4 2 . NV. 

Modelbaner 
er som bekendt andet og mere end den kendte sporvidde 

HO. I spor TT=l2mm kan vi levere Dem svellemåtter a kr. 
0,90 pr. yard, skinnestrenge, vogne o.m.a. og Scenery 
landskabsmateriale kan også bruges her såvel som i spor 
HO & O. Apropos spor O, så har vi hjulsæt i messing til 
kr.1,75 (isolerede kr.2,10), aksellejer a kr.0,65, puffe-
re koblinger, tagprofile~ og Marklins sporplansbog for 
spor O til kr.l,80(plus porto). DINKY TOYS biler og-
så til de store sporvidder O & 1, Mark:lin tandhjul o.s.v. 
Har De specielle ønsker om noget til åisse størrelser, 
så skriv - og måske kan v: hjælpe Dem. 

FORJ.RSUDSALG; ; ; : + : : : : : : : ; ; : : : : ; : 
BP-TOG Forskellige artikler i HO og 

0 realiseres til rimelige pri-
ser . Liste mod frankeret kuvert. 

POSTBOX 26 
VIRUM · -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

European Railways 
Europæiske jernbaners forhold i stort 
og småt omtales her - med gode 
illustrationer og trykt .på fint papir. 
Enkeltnumre : Kr. 2,00. 
Abonnement (6 numre) kr. 12,00. 

H 0- Rivarossi 
er et interessant italiensk modelbaoe-
blad med letfattelige artikler selv for 
ikke ital iensk-kyndige. 
Pris pr. nr. Kr. 2,00. 
Årsabonnement kr. 12,00 (6 numre). 

Distribution: 

EISENBAHN 
er et østrigsk jernbane- og model-
baneblad i format A 4 m. bl. a. store 
tegningsbilag og interessant jernbane-
stof, 
Kr. 3,75 pr. hefte. 
Årsabonnement (12 numre) kr. 45,00. 

THE RAILWAY MODELLER 
er engelsk og er særdeles rigt på 
artikler af en hver art , ik ke mindst for 
detail ler til modelbanen. (Stort lor:nat). 
Enkelthefte kr . 2,75. 
Årsabonnement kr, 32,00 (12 nr.) 

Modelbane-nyt, V IR U M 



0verste billede viser lok nr.4 fotograferet i Salzburg 1957. 
Nederste billede er fra Salzburg Local med lok nr.12 klartil 
afgang. (sept. 1957). 

MODELBANENYT 
DET 
SKANDINAVISKE 
MODELBANEBLAD 

7. ÅRGA NG NR. 4 APRIL 1958 

TIDSSKRIFT FOR 
JERNBANER I 

ALLE SPORVIDDER 

Salzkammergut Localbahn (I). 

Det er vel meget få lokalbaner, der er allerede 5/8-1890 (9 km). Næste afsnit, 
blevet verdenskendte, men til disse få må Mondsee-Salzburg fulgte 28/7 1891 (31,6 
man uden tvivl henføre Salzkammergut km, og 20/6 1893 kom de 22,4 km fra 
Localbahn, c;ler er blevet en så indgroet Strobl til St. Lorenz. Et forbindelsesspor 
del af turistparadiset Salzkammergut, at de mellem Bad Ischl (lokalstation) og Bad 
færreste kunne tænke sig dette landskab Ischl statsbane åbnedes 1894. 
uden den lille hyggelige bane, når de først Længden af hovedlinien Salzburg-Bad 
een gang har oplevet hele dette sceneri . I Ischl er iclag 63.150 km, og sidebanen St. 
utallige turistbrochurer Of, på dusinvis a: Lorenz-Mondsee er 3, 7 km lang. Sttørste 
postkort er det lille tog fo reviget; det har stigning er 33 O/oo, og mindste kurvera-
været genstand for mange godmodige vit- dius er 50 rn. Sporvidden er på 760 mm. 
tigheder, men har altid stået højt i publi- Der findes 58 broer 6g 5 tunneller, disse 
kums gunst. Og nu er det ikke mere. Så sidste med en samlet længde af 1307 m. 
lad os se lidt nærmere på denne for så D er er langs strækningerne 1-i stationer og 
fornøjelige bane. 21 holdesteder, der er remiser i Salzburg, 

Først vil det vel nok være på sin plads Mondsee, St. Gilgen og Bad Ischl. Banens 
med nogle data: værksted er beliggende i Itzling ved Salz-

Koncessionen blev meddelt 13/1-1890, burg. D esuden har man en skibsstation i 
og strækningen Bad Ischl -Strobl åbnedes St. Wolfgang, idet banen også driver skibs-

VORT FORSIDEBILLEDE (F RONT COVE R) 

C-maskine ved Dybbølsbroen i København (Class C engine in Copenhagen). 
Foto: Kaj Mose Nielsen. 
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Øverst : "Der feurige Elias" hviler ud et øjeblik! 
Nederst: Motorvognen i St. Lorenz (1957) 
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farten på W o!fga ngsee, delvis i samarbej-
de med oBB. H ertil ejer banen to diesel-
skibe. D et rullende materiel består a f 15 
damplok, l diesellok, l motorvogn, 46 per-
sonvogne, 106 godsvogne, 2 postvogne og 
7 tjenestevogne. Motorvognen er noget af 
en antikvitet; det er K aiser Franz Josefs 
gamle salonvogn, som har fået indbygget 
motor. Den løber mellem Set. Lorenz og 
Mondsee. 

I 1956 havde trafikken fo lgende omfang: 
806. 794 befordrede personer, 

30:465 tons gods, 
197.771 kg rejsegods. 
På hovedlinien kørte følgende tog: 4 

persontogspa r Bad Ischl -Salzburg, l St. 
Gilgen-Sa lzburg og l Mondsee-Sa lzhu rg. 

Desuden et godstogspar Salzburg-Bad Ischl 
-Salzburg. 

I 1928 åbnedes busru terne, ialt tre i tal 
og med stort set samme Jinieforing som 
banerne. Dette net er udvidet i 1949 og 
omfa tter nu 160 km . Til rådighed herfor 
haves 14 busser, og passagertallet for 1956 
var 584 .458. 

Den oprindelige aktiekapital på 6,5 mil !. 
Gylden var fra starten overvejende rejst 
af det engang så mægtige foretagende 
" Miinchener Localbahn". Senere vekslede 
aktiemajoriteten, og efter Miinchen-selska-
bets ration a lisering overloges aktierne slut-
telig i 1939 af Land a lzhurg & O ber-
osterreich. 

O. 117. La11rsen og Sv. Jorgensen. 
(Fort sættes i næste nr.) 

Referat af DMJK' s weekend excurs1on 
UDFLUGT TIL RANDERS, AALBORG O G ODENSE 

I dagene 21. og 22. februar havde D ansk 
M odel-Jernbane Klub arra ngeret en ud-
flug t til Aalborg, Randers og Odense, hvis 
afholdelse der h avde været set hen til 
længe, da man bl. a. skulle besøge vogn-
fabrikken Scandia i R anders, privatbaner-
nes remise i Aalborg og Aalborg M odel 
Jernbane Klub samt Odense-Kerteminde-
Martofte jernbane og statsbanernes remi-
se med tilhorc:iJe værk~tecer i O de~se, og 
til sidst slutte af med et besøg i Odense 
kommandopost og fjernstyringscentralen. 

Afrejsen fandt sted med tog 95 natten 
efter fredag, og tu ren fo rl ob uden nævne-
værdige hændelser til Randers, hvor del-
tagerne, der kom fra modelbaneklubber 
såvel i hovedstaden som i Odense, Aarhus 
og Aalborg; på perronen modtages v i af 
repræsentanter fra Scandia . 

Fra banegården kørtes straks ud p å fa-
brikken, hvor der i funktionærernes spise-
stue serveredes morgenmad. Derefter fulg-
te et orienterende fored rag ledsaget af lys-
billeder om Scandia ved di rektør Lorent-
zen, hvorefter gæsterne i 3 hold vistes 
runJ t p å fabr ik ken. 

Efter rundgangen kortes i bil til hotel 
Randers, hvor Scandia var vært ved en 
frokost, og umidd elba rt herefter fo rtsattes 
Apri l 1958 

til Aalborg med tog 7939, en del a f de l-
tagerne fo retrak dog Nordpilen, og efter 
dette togs ankomst besogtes Aalborg Pr i-
vatbaners store remiser og væ rks teder, 
hvorunder maskinchefen, civilingenior \XI. 
Bay fortalte lidt om banernes historie og 
det gennem tiderne anvendte materiel. 

Lørd ag aften besogtes Aalbo rg Model 
Jernbane Klub, hvis meget store anlæg er 
under opbygning i en barak på Forch ham-
mersvej . Alene anlæg hallen er på 239 m2, 
og desuden forefindes klublokale, værk-
sted og vindfang. D er er ingen tvivl om, 
at medlemmerne med tiden vil kunne til-
vejebringe et modelbaneanlæg, hvis side-
stykke vanskeligt vi l kunne find es andn: 
steder her i landet, men på besøgsa ftenen 
kunne kørsel kun foregå p å en af de pro-
jekterede strækninger, og det var derfor 
ikke helt let at forestille sig. hvorled es an-
læget vi l komme til at se ud, når det en-
gang er færdigbygget. 

Søndag morgen afrejstes med tog 58 til 
Odense. Toget fremfør tes af den dansk-
byggede My nr. 1201. Straks efter ankom-
sten til Odense begav man sig til remisen, 
hvor det derværende materiel blev besig-
tiget. Endvidere blev Kertemindeba nens 
værksteder besøgt, og e ftc r besoget hos 

5 1 
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privatbanen demonstreredes stat hanernes 
____:_ nye redningsbil, der som bekendt korer li-fil ge godt på skinner som på dæk. 

C/l Under besøget i Odense kommandopost 
og fjernstyri ngscentral de ltes selskabet op -g i to grupper, hvoraf den ene forst fik fo r-

-< klaret anlægets opbygning af oversignal-
• mester E. V ibjerg- Petersen, medens den 

> anden gruppe af trafikassistent G. Larsen i:l i et overordentlig levende foredrag i fjern-
styringscentralen i bygningens øverste eta• 

ge fik demonstreret de mange finesse r og 
mulighedei;, det nye anlæg er udstyret 
med . 

Efter besøgets afs lutning fortsatte de kø• 
benhavnske deltagere med tog 70 ti l Ko-
benhavn, glade over tu ren, der foruden de 
allerede nævnte oplevelser havde givet ad-
gang ti l kørsel på My- lokomotivernes fø-
rerpladser, hvorved ma nge for forste ga ng 
for alvor fik le jlighed ti l at se disse D SB's 
nyerhvervelser på nærmeste hold. 

I . V. A. 

Billederne pu forrige side : 0verst - På vognfabriken ~~-ANDI~ 
beses Mo- vogn under bygning . - OKMJ' s værksted i Odense. 

==================== I NDU STR I-nyt ==================== 

Egerhj11I i storrelse "0" (11 45) . 
D et er sjældent, der fremkommer ny-

heder i str. O; men nu synes der endelig at 
være chancer og ovenikobet for noget, der 
har været hårdt og længe savnet; nem lig 
egerhjul, - rig tige stjernehju l, som op-
fylder d~ internationale standards, lige kla r 
til at påmontere nye vogne eller udskifte 
med på ga mle, der egentlig skulle have 
haft "egerhjul " istedet for de hidtidige 
"pladehjul ". H julene er støbt i en elektrisk 
ledende legering og fo rventes inden længe 
klar til levering. (Annonce vil fremkom-
me her i bladet). 

S. J(Jrgensen og P. B. Clemmensen. 

Apri l 1 9 5 8 

HO· SYSTEM 
Daglyss ignaler i størrel se HO, base ret 
på DSB's signa le r. 
Priser : 
7 ,8 5 10,60 1 2 ,90 1 3 ,75 1 5 ,2 5 . 

JO-TO flex krydsn.sporskifte. 58,75. 

Roms gipsgaze . .. . .. Pr. kg. 5,75. 

Fa llers kampeste nssortiment. 12,50. 

Alt i skruer og snitværktøj fra 1 mm 
og o pefter. 

Mårklin, Faller, Fleischmann, Rivarossi , 
Long, Revel, Lindberg o g Ha mo føres . 

S tort illustreret katalog 
(7 4 side r og 775 illust rat ioner). 
Kr. 3,50. Porto kr. 0 ,20. 

ROM & CO . .... _ - - .-.~---
MODELJERNBANER 

Axeltorv 1 • K•benhavn V - C. 8625 
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ROM & CO., Axeltorv 1, har in~roduce-
ret et materiale til landskabsopbyg -
ning , der er de fleste af de nu eksi-
sterende materia ler l angt overlegen. 
Med Rom's gipsgaz e er det ingen sag at 
lave landskaber. Alt, hvad der behoves 
er nlmindeligt bønsenet og gipsgaz en. 
Man starter med at forme det onskede 
l a ndskab, det være sig et dansk bakke-
landskab eller et bjerglandskab , og 
de refter tage gipsgazen og klippe den 
i passende stykker, dyp pe stykkerne i 
vand og derefter l ægge dem over hønse-
nettet. Sådan fortsætter man med at 
dække trAdnettet. Det må dog anbefales 
at bruge to lag gipsgaze, da dette g or 
hele landskab s opbygni~gen mere stabil. 
Dette kan man ogs» tillade sig, da det 
kun koster kr .5, 75 pr. kg . og et kilo 
i et enkelt lag dækker 2,5m . Ja, si 
let kan det gøres. - Samtidig bavde vi 
lejlighed til at se Rom's katalog no. 1 
over løsdele til modeljernbaner. Det 
er et af de mest omfattende kataloger, 
vi har set, og de r er pr aktisk taget 
alt, hvad man bar brug f or, ndr man be-
skæftiger sig med storrelse BO . Tilli-
ge yder firmaet den se rvice, at man i 
fremtiden gratis fd r tilsendt suple -
mente r til kataloget. Alt i alt e r det 
nyheder, vi kan anbefale vore l æs ere 

T errainopbygning 

at kigge nærmere på . 

MODEL & HOBBY , Lovstræd e 2 er atter i 
stor s til .f remme me d nyheder. I denne 
korte omtale vil det fø r e for vidt at 
omtale alt , sA vi vi l denne gang blot 
plukke nogle fA ting ud i fl æng. - En 
begyndelse kan det jo være at nævne 
nogle meget billige navne- og s kilte-
ark med anvende lige ting til byerne 
pd en s modelbane , og vil man gøre me r e 
ud uf det, r !s tillige plastikskilte i 
forskellige farver . Skal De bygge dæm-
ninger er det nu blevet g jort le tte re 
med de nye dæmningsstøtte r, som fås i 
alle højder . - Og n fi r den grundlæggen-
de opbygning har fundet sted, er STUC-
CA, gipsstof pn lærredsunderlag, et bå-
de nemt og billigt materiale for land-
skabsopbygningen . Ved vort sidste be-
sog bemærkede vi også PILOT ' s ny e flot-
te ce1nentbil, og LEGO er kommet med 
færdselsskilte, de r kan bruges til BO. 
REISLER supplere r med tj æredunke, mæl-
kejnnge r og gasflasker, ja, endog korn--
neg, og vil De bygge Dem en vinvogn i 
model, kan De kobe tanken f ærd ig udført 
i messing . Fra RIVAROSSI kan nu ogs å 
fås fødeva ndspumper i los vægt foruden 
de mange andre løsdele, s om dett e fir-
ma lader de private kunder få del 1 . 

Nye materialer til selvbygni ng af dæmninger ti l UO-banen: 
STØTTER med skr å siue r 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6,7 og 8 cm hoje fra pr.stk -

6 øre ti l 35 or e 
BJEilGSKABELONSÆT med tunnelgennemgang udskdret i 4mm krydsfin~r 

6 stk. kr.o,50 
NET, galvaniseret og fintmasket, pris pr. meter kr.4,oo 
STUCCA gi bsstof pi l ærred, 15 cm bredt og 2 meter langt kr.2,25 
STRØIJATERIALE i gr ont , brunt og gr åt , pris pr. pose kr.0,75 
Stor pose buske kr.1, 25 10 telefonmaster for kun kr. 2 ,50 
LANDSBYMOLLE i byggesæt m. plastikmøllevinger til kr. 8 , 50 
Gammelt das kr . 1 1~5 - Vippebrønd kr.0, 85 - Uejsebrønd kr.0,85 
TRELÆNGET BONDEGARD med farver til, kroner 5,50 
BUTIK med 4-ports gara ge i bygg esæt kr. 2 , 50 
UDKLIPNINGSARK me d firma, branche og bynavne for skil te etc . kr.0 , 35 
Plasticnavne: Fr isor - bager - tobak - etc . etc., 10 st~. kr . l, oo 

+ et stort udvalg i træe r, hække, buskadser etc. 
Illustreret hobbykatalo g ove r eltog - fly - skibe 
værktoj, lister, finer, tegnin er, boge r og bla1le 
etc . tilsendes mod kr.1, 50 for ehs . i frim;i;rker . 

Model & Hobby Løvstræde 2, Kbh. K. Byen 3010. Giro 73521 
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WRIGHT 1903 

===== International Nurnbergmesse 1958====== 
Atter i ur afholdtes i Nurnberg de n nu snart traditi-
onelle lege t ojsmesse , og s om n~vnt allerede i forrige 
nullll:ie r af MODELDANENYT var messen blevet internutio -
na l, dvs. mod udstillere fra lande både i og uden for 
Europa. Det kan dog siges , at opbudet u f tyske firma-
er stadig var det ult uominerende, og v i vil i dette 

nummer kun omtale tre af de 
"store", nemlig FALLER - MIRK-
LIN - FLEISCHMANN, medens maj-
numme r et vil fortsætte med bl. 
a . TRIX, lLUlO, UOKAL osv. 

GEBU. FALLER GmbH . 
Dette firma's sor timent ud-

vides stadig og atter i år er 
der mange nyheder . Vi kan bl. 
a . nævne nye stat ioner "i gam-
me l stil " (alle fis til lige i 
byggesæt), hvoraf her vises de 
t o, stationsskil te, en mod er-
ne tanks tation, en ny hotel-
caf e, det her pi s iden viste 
lill e bjergkapel ( med interiør) 

(fortsættes side 58) 
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MÅNEDENS MIDTERSIDETEGN ING 

Blandt de man-
ge t ing , de r i 
de f leste til-
f ælde nu rt igt 
øn skes til en 
mo 1· el ba.ne er 
blandt unuet . 
stationsby gnin-
ge r, perroner 
o • l i gn • , v e 1 
at ma,rke,-nå r 
fø rs t anl ægge t 
er forsynet med 

·d et n odvendi ge 
sporberedskab. 
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Vi har her valg t 
at f o reslå læ-
serne at forsy-
ne De r es perro-
ner 1:1ed denne 
type overbyg-
ning, som ikke 
mindst i Køben-
havns n ærtrafik 
er me g et udbredt 
llvor meget, man 
ønsker at detail -
lere, er ikke del 
væsentlige; men 
det er n æsten a l-
tid at foretr æk-
ke for de " åbne" 
perroner på man-
ge modelbaner. 
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~•r 10 y 1 1G" . ....... .. ........ 
n 

J . r.:n'.lr · og he-
- t.mks. D ens 

, l. , .,. '.n Lt1J. er S ym 
numre tr.i. 9 · .000. - Den fin-

le hunJre eksemplarer. I den 
tysk · t r ecegnel e angiver S , at det er 
en åben vogn med fire eller flere aksler, 
og ym, at vognen kan laste 80 t, laste-
længde mirdst 11,2 m, åben skruebremse-
platform med n1,;di e: eligt gel:rnde, c-g 
skruebremse, samt a, 1,J b r ~k11 1-:s hjul-
sæt til russisk bredspur 'I i, L.~ae benyr-
tedes byn~vne i lit rt·rinz;.:n , l1c . !,. ogne 
benævntes ' oln), ,nr,1 m a1.v ... ·,le· et ;c-
cifret tal efter bogstavlitrcrin:gen. Dette tal 
er i de fleste tilfælde a .tallet for vogn-
typens fremkomst. 

DB har et par 4-ak:sk:dc vogntyper med 
tilsvarende udseende, } 45 meJ numre 
fra 960.000 -, last :; , t, :ængde v er puf-
fer 10,8 m, og en vogn for den amerikan-
ske hær i Tyskland (!JSTC s:, 55, last 
58 t (A-B-C - 43,0 - 50,5 - 58,0 t) , 
længde over puffer 10,8 n . 

Poul E. Clawen. 

LITTERA TUR 

H ovedbiblioteket (Københavns Kommu• 
nes Biblioteker) meddeler, at man har an-
skaffet H enry Greenly, Model sleam lo -
comotives, 8. ed. 1954, samt f•ra 1. april 
d. :1. tidsskriftet Miniaturbahnen. 

Rubrikannonc er (20 øre pr.ord) . 

12 (otoa af da.nske lokomoliver I postkortformat og 
cr,ynet med tekr dato p& dansk. engelsk og 

!,ansi:. Sendes p rit mod forudbestilling al kr. 
250 til Mo •· , • Nyt, l(ongeveien 128. Virum. 

Jernbaneanlæg for l\.fodelbyggere - bo-
ge;, om alt vedr. opbygning af eltog, rigt 
illustreret, D SB-signaler i farveplancher. 
'~ ilsendes portofrit mod indbetaling af 
12,75 kr. pJ gm 7,521. Model & Hobby, 
LøvslræJ 2. , , h. K. 

0'8S ! 
so -
ri '!~ 

k c rroekawpuunen 
·i. .1 f ererede i for -

r hn.r haf t l æ-
s0rnes i nte resse, og vi 
Lnn oplyse , ut b il leder-
ne sta::i;,ede f r a GORLEV . --KLUBMEDDE L ELS ER (forts a t 

ODENSE MODEL J ERNIIANE KLUB 
fra side V) 

Anl æg i spor O. 
Klubloka le og anlæg: DSD's rut ebilgu-
CL~ør 11b Ki lclernosevej. 
Fu ·~and: A. llove, tlf. 0447 
". ,ere r: ,I . Niel s e n, tlf. l94·1 

,t, ,·: P . Juul Ni ,,lden, 11f,1117, 
ten : Tir sdag J· .20,u.: 

LAGELSE ~!ODEL J ERNBANJ,; KLUll 

Anla,g i "0" pa Slage l se Banegård. 
Dyggeuften: tirsdag . 
Fo r ma nd: P.E . Jensen, "Lundehus", Val-
by-vej Slagelse , tlf . 278 9 . 
has se rer: Pre ben :.lads en , lle rluf Trol-
les vej 25, Slagelse . 
•-.cs tfornand: Il.Il . La rsen, Ue rluf Trol-
1••v• j 1D tl f. 2180 . 

1 r ~es, i ·n r: i l c Ku j~ 1JAVNS .., UKLINICLUB 

r.~n. ~El .n;~ "Io• 
" ' I 11\ ,. ·.1 l - i 1iovr ' v .... 1by . 

'J') 01i , 1 Ci j!Yvu. n·r 59·1:!,y. 
•.1· IJ,r-int:1 "' 1fho ·tte ::, U.l.!.:L3EL 

Dr v1 J.-;en Pe1n·~~ l"t cs og b cst.,1 r alt-
s å ,.'r : Uarry~L.ir e n for ,nand , Alf llas -
rau ssen n.::st.f ormand I Unns llun tls trup kair 
screr_ o r.; Erik Dugge. 

April 1958 

.AnltF':pUO 
h ,,IJl okalc: D,dgas Boulevard l. 
f'"r•n nd: Jorgeo lla lvorsen, ÆGi r 275 2 . 
K ubaftcn: torsdag 
J ,! 2 nye u1ed lcmme r ka n optages. -.-.-.- .-.-.- .- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
ANNONCE: l s tk . t rolleybus 3 - aks let 
mrk . EIIEBI 7 maste r + overl e dning kun 
86 kr. Event. grundp lade me d lidt 
landskab + 9 ler. Stenderup , flywrng9020 
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HO 

og i broer forniPn ,ten afl,i lded e store l11rn ebro til lig,• ,ten J Td (;oloc1bia-fil-
r.1en "Broen vc<l Kw.1.i 11 kf'nilte tr Uro ,Lf :;aiw...:c n~lvn. Ioruvri rt k,.1n 1,ian nu luve 
•inc P-gne brolconstrultioner ved hjælp a, FA1.Ltu 1 s nye I lu'3tik-PHOFILSORT1MENT. 
Af slcalafly er de r uf nyheder foru,len b,1r. Wri"ht historiske ,nuskine folgen,le: 
Fokker tripL,n, Conv,ur 440 og Sikorsky 58 he:ikopter. 
GEDI1S FLJ:.ISCJJ:tAm I NUrnbcrg 

hur heller ikI,e i ·•r svi•~tct det a.rnc r1l\,'.tnshe iurl-.etl (,1crfot· :!en lille c1urs ou 
hel m~« ~-te:;net ! / Juet -:le blandt unJet har syv nye vogne u1 amerikuusk type 
pi, prograc;;;•et . For de euro1,misk interesse r ede har de imidlertid O<To,å fine ny-
heder, bl.a. den ovenio r viste V 200, et S138 Co'Co ' el1ok og uen ~er viste SSD-

--

58 M -NY: 

4024 ... 

301'!, 
• .M~RKLIN 

4026 ... 

vo gn io r uurtigtog, en kort to - akslet OL1l i'HIER , e n 8- ukslet svær gods vo gn og 
endnu et par gousvogne, større s ortiment i de nye mode l skinner, bl. a . sporkryds, 
sporskifte og afkoblingsskinne, og sidst me n i kke mindst t 'l eischrua nns fø r s te dr e -
jeskive for !JO. 

GEBR. AlltllKLI N & CIE . , GklBfl GoPPINGEN. Der er gode nyheder fra Mlirklin i år og 
bo r tset fra denne ko rt e oversigt vil vi senere på å ret firmavis ge nnemgå de en-
kelte "store" firmae r s nyheder i detailler. Me n !ler skal følgende nyheder nævnes: 
En l ænge savnet s uverfin udgave af E 18 , forbedrede udgaver af Ol og 44 me d ny 
TELEX fjernstyret afkob ling, nye lan-ge forbedrede D-togs vogne, et trevognslyntog, 
byggesæt til godsvo gne( ! ) en forbedret dreje s kive og en belysningstransformator. 

Aprl 19 58 

( nep ortageu :fra Niirnberg-
messen f ortsættes i maj-

nummeret af hID-nyt) • 
red. 
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Di eseltog på l<'inse station (Foto : Nittet, Oslo) 

t 

Ust a oset station, ligeledes p;;. Bcrbensbanen 1''oto : • . .iru,;;n) 
60 MB-NYT 

En tur 1ned Bergenlbanen (I). 
Som supplement ti l min vinterferie i 

To rge, havde jeg Jen dejlige oplevelse ved 
yderst enlig imødekommenhed fr:i B's 
side, at f lov til at opholde mig på ma-
skinen på en del af st rækningen Oslo 0 .-
U staoset st. 

Sønda0 rnnrl en mødte jeg op i snevejr 
på Ø tb 1c ,1,11 onen til ferietoget (løber 
kun sond L 11. febr. til 23. marts) med 
afgang 0, 25. f il min henrykkelse så jeg, 
at toget skull e fremføres af to damplok 
type 30 b (2-C-0) og type 31 (2-D-0), 
begge høj- og lavtryksmaskiner med luk-
ket førerhus. På førstnævnte maskine hen-
vendte jeg mig og blev meget venligt mod-
taget; ja, fyrboderen var endda så venlig 
at aftørre "håndgrebene" for påstigningen. 
Toget bestod af 5 stk. 4-akslede person-
vogne af ældre træbeklædt type, 2 stk. 
4-akslede stålvogne, heraf den ene med 
yderst behagelige indstillelige "flyverstole", 
en fireakslet spisevogn, en fireakslet pak-
vogn, en fireakslet postvogn ( alle træbe-
klædte) samt en lukket toakslet godsvogn. 

På grund af snevejret blev afgangen fra 
Østbanestationen (Terminus) beliggende 
for enden af Karl Johans Gaten ( 4 m 
o. h.) forsinket. Først 08 37 fik vi udkør-
sel. 

Straks fra starten får man et godt ind-
tryk af banen, som i stærke fald og stig-
ninger trænger sig frem gennem en klippe-
fyldt natur med vældige skråninger og 
skønne åse bevoksede med nåle- og birke-
træer. - Snart kom man over broer med 
herlig udsigt til da lene nedenfor, snart 
gennem tunneller. Således stiger banen al-
lerede på sine første 20 km op til Movatn 

De nye NEM-standardblade er kommet 

Som nævnt i nr. 2 i Morlclh~n" yt 
har forbundet af Eururæiskc Mo,kl 1em · 
banesammenslutninge r (MOROP) nu al• 
sluttet forste etape: af sit store: arhc.:jde mc,l 
standardisering af de: mål og st11rrc:lsc:r, 
der har interesse for alle: modtlhyggerc.: . 
Det er sket ved vedtagelse p. modet i 
august i Paris sidste : r af 13 s~kaldtc.: 
NEM-blade (Normer for Europa:i ke Mo-
deljernbaner). Disse standardblade er ble-
vet oversat til dansk og rentegnet og kan 
April 1958 

nu købes af alle interesserede. Prisen er 
4 Kr. for hele sættet, og det sælges af 
klubberne og af forhandlere af modeljern-
banemateriel (hobbyforretningerne). 

Og hvad står der så i disse NEM-bla-
de? - og har det nogen interesse for den 
enkc:lte modelbygger? 

Ja, det har det, for den enkelte er ikke 
alene, selv om han ikke deler sin inter-
esse med andre i form af klubliv el. lign. 
Det er det norm ale, at man køber fo rskel-
lige ting færdige til sit anlæg, det være 
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st. til 2 8 m o. h., så fyrboderen har el 
hårdt job. !øvrigt er det en forn øjelse al 
iagttage det fine team mell em fø rer og 
fyrbøder. På denne bane, hvor den ene 
kurve afløser den a11den, er længere li ge 
strækninger et særsy n. atu rl igvis kræver 
kørsel på sådan en bane uafbru d t opmærk -
somhed m. h. t. fa rt og signakr, hvoraf 
forøvrigt de fl es te er moderne claglyssig-
naler, dog kan man et par steder se for. 
signaler af ældre type med rund lodret -
vandret vendbar skive. 

På de næste 10- 12 km til Hakadal st. 
falder banen til 166 m o. h., hvorefte r en 

sig skinner, hjulsæt, koblinger eller loko-
motiver, med andre ord de dele, man selv 
har sværest ved at lave, men som til gen • 
gæld industrien lettest mag ter, og som det 
derfor falder naturligt - prisen også ta-
get i betr agtning - at købe færdigt. 

Dermed er man straks inde på livet af 
problemet, for hvem har ikke ærg ret sig 
over at f. eks. det skinneprofil, man har 
lag t sin bane med, næste gang man skal 
købe, er udgået af udvalget og erstattet 
med et andet. 

Den slags tilfælde skulle man være for-
skånet for i fremtiden . I det mindste, hvis 
man går ind for de standardiserede dele. 
Man har ikke nogen direkte garanti for 
- for at blive ved eksemplet med skin-
nen - at fabrikkerne ikke fortsat bliver 
ved de gamle profiler, f. eks. for at trøste 
de gamle kunder, men for den, der ud-
trykkeligt beder om standardprofilet, skal 
det være muligt at få det . D et afhænger 
alts/1 i nogen grad af forbrugerne selv, 
hvor hurtigt en sådan standardisering sl:lr 
igennem, og man bør selv give sit bidrag 
til den mest smertefri - dvs. den hurtig-
ste - overgang ved ikke at blive hængen-
de ved det gamle. 

Vist kan det koste ærgrelse at lave no-
get om, man lige har lavet, men gør det 
alligevel hellere straks - efterhånden som 
anlægget vokser, bliver det sværere og svæ-
rere. 

Og set 
industrien 
stillende 
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fra den modsatte side - fra 
- er der også noget utilfreds-
at fremstille og sæl~e ting, som 

ny stigning på en snes km fører op i 3 7 1 
m o. h. til Grua st. Det er en oplevelse. 
- Og spær.dence! For eks. fo r endeo af 
en gennemskæring i k lipperne render r.1 2. n 
lige ind i en tunnel bel:ggende i en kurve, 
og når man kommer ud a f tunnelen, ko-
rer man lige ind på en lill e station, der 
ligger i en ny kurve. Det ser næsten ud, 
som om man knrer lit c ind i de på sta-
tionens sidespor opra ngerede vognstammer. 
Til at begynde med ha r ma n lid t ondt ved 
at vænne sig hert il og stirrer intenst på 
sporstifternes stillinger. 

(f orlsa?lles i næste nr.) 

man ved, er med til a t forhale standardi-
seringen. Man h ar svært ved at tro, at det 
v irkelig skulle være til gavn for firmaer-
ne disse storre og mindre forskelle og 
mærkværdigheder, der hidtil har gjort, at 
tingene ikke passede sammen. 

Men lad os se lidt på, hvad NEM-bla-
dene rummer. En fuldstændig gennemgang 
vil næppe interessere alle læsere - de, 
der m.l.tte være interesserede heri, henvi-
ses til at købe bladene - men en gennem-
gang af principperne skulle nok være mu-
lig. 

Det første blad hedder NEM 011, og 
det handler om målestoksdiagram. Stan-
dardiseringen gælder jo ikke blot en en-
kelt sporvidde, men alle sporvidder over-
hovedet, i al fa ld teoretisk. I diagrammet, 
som findes omstående, ser man, at model-
sporvidden ( angi vet" forneden) kan ligge 
mellem 5 og 100 mm. Med punkteret lod-
ret linie er sporvidderne 12, 16,5, 22,5 mm 
o. s. v. fremhævet, og det er naturligvis 
disse fastsl åede sporvidder, der har mest 
interesse. 

Det brændende spørgsmål er så at få 
sammen h ængen mellem sporvidde og må-
lestoks fo rhold. Den ang ives ved de skrå-
linier, der lober· sammen i nederste højre 
hjørne. D er er fire, hver svarende til sit 
målestoks forhold . 

Ser man f. eks. p :I den punkterede l i-
n ie, der repnesenterer spo rvidde I 6,5 m m, 
vil man se, at den skærer den overste 
skdl inie (GM ) i et punkt, der er mærket 
med en I il le, sort cirkel og "87" . Det be-

M B· NYT 

noterende sne~lov 
på Geilo st . (fo-

o. ' t en erup). 

Tysk "Deutz" die-
sel lok på Ustaoset 
station. (foto : 
St enderup). 

,April 1958 

"Perronfræser" på 
Ustaoset st. (fo-
to: Stenderup) . 

63 



tyder, at Grund-Målestoksforholdet (GM ) 
for sporvidde 16,5 mm er 1:87, og såle-
des for alle de andre sporvidder tilsva-
rende ved benyttelse af linien GM. Som 
man ser, havner GM-linien uden for dia-
grammet i sporvidde 143,5 mm med må-
lestoksforholdet 1: 10. Man kan naturlig-
vis gå endnu videre og tænke sig linien 
helt ud til sporvidde 1435 mm og måle-
stoksforhold 1: 1. D er er stadig samme af-
hængighed mellem de to størrelser, spor-
vidde og målestok. 

Hvis nu alle dele til en modeljernbane 
kunne udfores i samme målestoksfo rhold , 
ville sagen være klar, men det kan de ikke. 
Man er tvunget til at overd imensionere: 
visse dele, h jul og spor, og jo mere, des 
mindre modell erne hliver. Fnr dog ikke 
at overdimensionere for vilk. rligt, har man 
ind fort nogle · ærlige Målestoksforhold 
( M), endda hele tre:. 

SML (i sporvidde 16,5 mm l.80) g.d-
der hjulenes lobeflades bredde, M2 flan-
gehojde og -tykkelse og SM3 fritrums- og 
konstruktionsprofil. Der er ved fastsættel-
se af disse særlige målestoksforhold taget 
hensyn til bevarelse af visse tidligere an-
vendte m· I. De herti l svarende punkter 
større cirkel end de ovrige. 

Det kan milske virke lidt distraherende 
med fire målestoksforhold fo r et køretoj 

eller i det mindste tre, fritrums-
profilet ser man jo dog ikke på vognene 
- men man må ikke glemme, hvorfor de 
er indført, og hvad de gælder for. 

For HO har dette, at konstruktionspro-
filet er rummeligt nok til at tillade et 
målestoksforhold på 1 :80 for normalt ma-
teriel, gjort, at nogle firmaer har bygget 
deres materiel i en noget større størrelse 
end 1:87. Det har næppe været meningen, 
at grundmålestoksforholdet skulle omgås 
på denne måde. Det større profil er ble-
vet tilladt fo r ikke at "beskære" vogne 
bygget i 1 :87 efter amerikanske forbille-
der eller " free lance". Som det er nu, er 
resultatet, at vogne, der naturligt skulle 
kunne køre sammen, ikke kan det, fordi 
forskellen i højde er for stor. Man må 
håbe, at denne tilstand forandres til det 
bedre inden alt for længe. 

(fort1ætte1). 
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Ny MJ-klub i Helsingør 
Modelbanenyts redaktion: 
Breumvej 28, 
H erlev. 

Jeg har hermed den glæde at følge den 
opfordring, De bragte i MBnyt nr. 1 -
1957, om at give Dem oplysning vedr. 
modeljernbaneklub. 

En kreds af modeljernbanefolk i Hel-
singør havde indkaldt ti l stiftende møde 
d. 20. marts 1958 på hotel "Prins Ham-
let", der var mødt ca. 25 interesserede, 
stationsforstander Ringdal, DSB, og di-
rektør Friis, HHGB, var inviteret til at 
deltage i modet. Efter velkomst af herr 
John H ansen blev ordet givet til herr ci-
viling. Poul E. Clausen fra D .Mjk, der 
holdt et forno jel igt og belærende fored rag 
om modeljernbaner og klubber i indland 
og udland, det var ikke tort og trættende 
og skete under fr ie og utvungne former, 
der rystede deltagerne sammen. 

Efter P. E. Clausens foredrag og en 
pause på 10 min., gik man over til den 
stiftende generalforsamling, der blev di-
rigeret af P. E. Clausen. Det blev vedta-
get, at klubbens navn skulle være Hg. 
Mjk. Hg. er statsbanernes forkortelse af 
Helsingør, og vi vil ikke så nemt blive for-
vekslet med Holbæk Mjk. 

Til bestyrelsen valgtes ing. John Han-
sen, formand; overassistent K. P. Chri-
stensen; remiseforvalter J. Arnsing, tlf.-
montør Arne Petersen. 

Til klublokale har vi hos HHGB's le-
delse fået tilsagn om 1, måske 2, udran-
gerede personvognskasser, og fra DSB's 
side er der blevet stillet os plads fo r hen-
stilling af vognkasserne i udsigt. 

Aftenen sluttede med, at 16 tilmeldte 
sig klubben, dens første arr. bliver i sam-
arbejde med D .Mjk. en studietur p1l sven-
ske jernvagers østersøfærge TRELLEBORG 
på værftet her i Hg. og en forevisning af 
sporomlægningen på Hg. station. 

Med hilsen Hg.Mjk. 
John Hansen . 

Klubbens adr. er foreløbig: 
J . Hansen, Vinkelvej 19, 
Helsingør, tlf. 21 14 87. 

MB-NYT 
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NEWS 

Summary_of _content 
Sulzkammergut Localbnhn -
A pitto r isque Austrian 
private railway in the 
surroundings of the fa-
mo us inn "The white Uors~! 
Referat af DMJK' s we ekend 
excursion - An interestin" 
eicursion arr an ged by the

0 

DMJK (higgest Dan ish Mo-
del Railway Club }. 
Industri-nyt - I ndus tri-
al news. New articl e from 
Denlliark and nbro ud . 
International Niirnbergmes -
se 1958 - Internati onal 
Toy Fair in Nurerubur g i s 
every s pring arranged in 
this old German city and 
is vi s ited by business-

men fro m all over the wo r .Id 
M&nedens Mi dte r sidetegning 
This month brinøs a typi-
cal Danish platfo r m shel-
ter used mainly in Copen-
hagen and surroundings. 
En tur med Bergensbunen . 
A trip wi th Ilergensbanen 
desc r ibing a ride on the 
footplate of a Norwegian 
s tenru-engine on run from 
Oslo to Bergen. 
De nye NEM-blade er ko m-
met. Tlle new Model lulil-
way Stnndards for Euro pe 
NEM - are now ready. 
Ny Alj - klub i IJelsinger. 
A nelf Dun i sh ~m-cl ub is 
now found ed i n Els inore 
- tbe town oi Pr ince Uam-
let a nd ut a meeting in 
t he hotel of the s ame 
nawe. 

KLUBME D DELEL S ER 

AALDORG !JODELJEllNDANE 
KLUB 

Anl æg i spor O. 
!Cl ubbus: Forchlrnmmersv . 3 
Formand: Disp. l'inn An-

keraa, tlf , 1279 

DANSI( MODEL JERNBANE 
KLUB 

Anl æg i spor O. 
Klublo ka le : Nørrebro s t . 
Formand: Poul E. Clausen 
Næstformand: James Stef-
fenaen. 
Kassere r: 'l'h . Kronhol t. 
Sekretær: E . Alb r echtsen 
(adr.: Amundsensvej 18 
Lyngby , tlf . 875462). 

(fortsætt es side 57) 
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Rub ri kannonc e r (20 øre pr. ord). 

Modelbane Fleischmann SÆLGES PA 
GRUND AF PLAD MANGEL. 2 stk. lo-
komotiver, 9 vogne, 9 el-skiftespor, 2 
håndskiftespor, I transformator, 2 fart-
regulatorer, 1 HSV-transformator, 11 m 
skinner, baneoverskæring m. aut. bomme 
og lys, 30 stk. d1vrrse skinnekontakter, til-
slutningsskinner, afkoblingsskinner, 15 stk. 
modelhuse, træer og bordplade 122 X 200 
cm. Katalogpris kr. 145 0, sælges for hoje-
ste bud. Johan Jensen, Postboks 65, H jør-
ring. 

BRUGT M ark/in sælges. Henning Kør-
vel, Orehoved, Falster. 

Modeljernbanen nr. l og 2 1949 sælges. 
Tilbud til Jørgensen, Skovvej 4, Hillerød. 

M iniaturbah n en b ind I i fin stand køb es lil h øj 
pris. Enkelte hefter h t1 r eventuelt også Jnte resse . 
Billet mrk . 35 7 til MB-n yt, Kongeve jen 128, Virum . 

..s'cenet!I 
De t danske 
landslcabssortlment 

En gros : 

Spørg efte r Scenery 
næste gang De keber. 

r: lmborg, Møllealle 16, Valby 
Palsdorf , postbox 184, K. 

EN GAVE 
der alt id er velkommen, når den består af 

- Det elegante skinne-
materiale, skala H O med 
,11assi11, mt'ssingski11ner, bø-
jeligt til enhver k urve. 
Det helt ngtig~ skin ne-
materiale til model banen , 
pr. m . kr. 5,35 ind . 
statsafgift. 
Lø,dt lt 11/ spoHltifttr, ltttt • t 
monttrt - kr. I I . 70. 

Bøielig ko1 kba llast, passende til de 
flexible skin ner. N emt at montere 
nedsætter kørestøjen ti l et minimum. 

pris pr. sæt ( til I m ) kr. 1,2 ~ 

En gros : JO-T O FLEX, 
c , .,.ntvtj 270, V ir um 

En bane med sto r plads kan 
nemt bygges på en lille plads. 
12 mm spor e r internationalt 
anerkendt som spor T T. 

ROKAL G . m. b.H. 

Lobbe ri ch . Ves tt y sklan d 

ET ÅRSA BONNEMENT PÅ MODEL BAN E-NYT 

kr. 21,00 pr. år. Har modtageren i forvejen abonnement, noterer v1 istedet ind-
betal ingen som fornyelse. 

MODELBANE- nyt Kongevejen 128 , Vir um 
Postkonto 35056 

VED DE -
... hvo r mange byggetips 

og tegning er, artikler og beskrive lser , 
de r er at find e i de tid ligere numre 
af MODELBANE-nyt ? 
Dem kan De slet i kke undvær e 

Skriv efte r de numre elle r år-
gange, De man g ler. 
Obs! Kun få ekse mp larer af fø lgende 
blade : 
I. å rg . 1952 
2. å rg . 1953 
3. årg. 1954 

(4 numre) kr. 3,50 
(alle + nr. 11) kr . 10,00 

(+ nr.6-7-8) kr. 11 ,00 
Men de endnu 
komplet : 

f å fø lgende å rga nge 

( 12 numre) kr. 18,00 
(1 2 numre) kr. 19,75 
(12 numre) k r . 2 1,00 

4. årg. 1955 
5. å rg. 1956 
6. å rg . 1957 

De sparer e f terkr avsgebyret 
ved forud indsendelse af 
beløbet p å giro 3505 6 

Leve ring af e nk elte numre sker kun 
mod forudbet aling ( + porto). - Prøve-
nu mre leveres ikke. 

For nye læsere 
PROPAGANDA PAKKER 

5 forske llige numre af MODELBANE-
ny t (før 1956) - kun 4 k r. portofrit. 
Vælg selv pakke A, B, C e ll e r D. Hver 
pakkes indhold e r he lt forske llig fra 
de and re. 

- Og et årsabon nemen t koste r 21 kr. 

MODELBA NE- nyt 
Kongevejen 128, Vi rum 

Postkonto 35056 

Tidsskrift fo r Jern bane r I all e s porvidder 

Udgiver og ansvarshavende r edak tør: B. Palsdorf. 
REDAKTION: Breumvej 28, Herlev. 
I r edak tionen: Ole Brandstrup Jensen. 
Modelbane-ny t går ud fra , a t tilsendt materiale 
som breve, nyheder og beskrivelser ~I ege t an-
læg gra tis s tilles til blade ts rådighed 1 vor fælles 
hobby's in teresse. 
El{SPEDITION: Modelhane-ny t, 

Kongevejen 128, Virum. 
Telefonisk henvendelse: 
Kun mandag, onsdag og fredag kl. 9-12 på * 94 48 68. 
Eftert ryk kun tilladt med tydelig ki ldeangivelse. 
Bladet ud kommer med 12 numre om året. 
Årsabonnement 21 kr., udland 23 kr. Abonnement 
kan også tegnes di rek te fra Kongevejen 128, Virum. 
Beny t postkonto 350 56 ved indbetaHngen. 

- o-
Bladel forhand les al blad- og jernbanekiosker samt: 
K0 BEN IIAVN: 
Københavns Telefonkiosker samt 

Bauch, Abou levarden 40, N. 
Valby Hobbyforretning, Møllealle 16, Valby. 
Hobby-Centra len, Møn ter gade 10, K. 
Hobby-Hjørnet, Fredensgade 11 , N. 
Hobby-Kælderen, Nansensgade 74, K. 
Kioske n, Øs terport Sta tion , Ø. 
Model & Hobby, Løvstræde 2, K. 
Hovedbanegårdens Bladkiosk . 
Kiosken, Classensgade 18, Ø. 
Kiosken, Nygade Teatret, Nygade, K. 
Ordrup Trævare & Lege tøj , Ord rupv. 109, Charl. 
Nora Hobby, Gri ffenleld tsgade 3, N. 
C. Th. Rom & Co.s Ef tf., Axelborg, Axeltorv, V. 
Kiosken, Yorck's Passage, K. 
Kiosken, Rybjerg Alle, Herlev. 
Legetøjsæsken , Jernbanealle 92, Vanløse. 
Fa. GotWeb Hansen, Ny Øs tergade, K. 

LYNGB Y: 
lrgens Legetøj, Jernbanevej 1. 

ARHUS: 
Arhus Hobbyfor retni ng, Frederiksgade 17. 

Berg Radio & Hobby, Guldsmedgade 40. 
ODENSE : 

Odense Hobbyforretning, Vester gade 89. 
RØNNE: 

Lille Torvs Lædervare- og Legetøjsforretning. 
- o-

ENGLAND: 
Robert Spark (>European Rail waysc) , 
15, St. Stephen 's House, Westm inster, 
London, S.W. 1. 

FINLAND: 
U-B Hagelin, Pr ås tgårdsvåg 5 A 12, Hop laks. 
FRANKRIG: 

Editions Loco-Revue, Le Sablen, Au ray Morbihan. 
ITALIEN: 

, Ho-Riva rossi c, Como. 
NORGE: 

Narvesens Kioskkompani, Pos,box 125, Oslo. 
SVERIGE: 

Model-Cralt, Skolgatan 5, Malmø. 
Wetter gren & Kerbers Bokhandel AB, 
Vasaga tan 22, Goteborg C. 
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