
DER MODELLEISENBAHNER 
- Fagtidssl<rifi for modelbaneb~•ggere 
Dette blad i stort format (A 4) er med sine 32 sider 
vel nok det tidsskrift, som byder sine læsere de teknisk 
set mest fuldkomne byggetegninger og tillige både 
jernbane- og modelbaneartikler og billedreportager 
af aktuelt indhold . 
Pris pr. stk. kun kr . 1,85 - årsabonnement kr. 21,00. 
Prøvesending 6 stk. kr . 9,85 incl . porto. 

MINIATURBAHNEN 
- d e t forende tysl<e modelbanetidsskrift 
Messenummeret (nr. 4 / 58) er desværre allerede ud-
solgt, men ny sending forsøges fremskaffet, bl.a . for 
at kunne ekspedere de kunder, som ikke fik dette nr. af 
første sending . Prisen er kr. 4,70 for messenummeret, 
som er på 60 sider. Nr. 1, 2 og 3 / 58 kan endnu leveres. 
men oplaget svinder hurtigt. Pris kr. 3,75 pr. stk., års-
abonnement kr. 60,00. 

RAILWAY-MODELLER 
- S 1>ecieU for de små s11or'l'idder (T'l'-110-0) 
Her er et blad, som selv om det er engelsk, absolut også 
har bud til f. eks. den danske gennemsnitsmodelbygger, 
som gerne vil løje interessante og morsomme detailler til 
anlægget. Endvidere bringes til stadighed en god orien-
tering om de efterhånden mange og udmærkede britiske 
industriprodukter. Prisen er kr . 2,75, stk., årsabonne-
ment kr . 32,00. Prøvepakke 4 stk. kr. 9,00 incl . porto. 

HOBBYBØGER 
- og a11tlen jernbanelitteratur 

.. _ .. 

---~ 
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. 

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

Bedste telefontid : Mandag, onsdag, fredag 9 · 12 
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Vi præsenterer -
i de kommende måneder her bladet forskell ige artikler LONG ' s produktion 
og starter med _ Trækkraft -. 

Nr. 500. Diesel-elektrisk loko - model DSB's litra MY. 
LONG ' s specialperfektomskifter t il fjernstyring uden ryk - d iskret anbragt hånd-
skilt - 3 -akslede bogier, hvor på maskinbogien hele vægten overføres til drivaks-
lerne - 3 frontly s i hver ende m. automatisk retningsskrift - metaloverdel længde 
over puffere 21 , 7 cm. - vægt 650 g • pris kr. 143,00 

Nr. 250 Dieselelektrisk motorvogn model al DSB's litra MO 
med LONG ' s specialperlekt • træk på 4 hjul - frontlys med aut . retningsskilt • 
metaloverdel længde 23 cm. - vægt 625 g - pris kr. 126,50. 
Og på vandret bane trækker modellerne op til 180 2 -akslede vogne med pinollejer I 

Illustreret katalog i flerfarvetryk mod 7 5 øre i frimærker. 

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

De er på rette spor med -

JOTOFLEX 
Den elegante skinne i skala HO • bøjelig til enhver 
kurve . den helt rigtige skinne for selvbyggeren. 

Pr. meter kr. 5,35 incl. statsalg. 

Stort sortiment i løsdele for sporskilt og kryds, kork-
ballast m m. 

SPØRG EFTER DET HOS DERES FORHANDLER 
En gros: 

JOACHIM RØNNOWSVEJ 1 b, VIRUM 

Kontor : Skotferupgade 7 • N . 

Fabrik : Te kl• v•i 42 . NV . 

Scenetf 
Det danske landskabssortiment 

* Der er alt i delle sortiment af træer, buske hække, 
hegn, strømmateriale i mange farvenuancer o. m. a. 

En gros: 
VALBY HOBBY & BENT PALSDORF, KØBENHAVN 

EUROPEAN RAILWAYS 
v. Robert Spark, London 

Dette blad giver si ne læsere en dobbelt glæde i form 
af gode billeder og aktuelle artikler om europæiske 
jernbaner i stort og småt. 

Årsabonnement : 12 kr, (b nr.) løs nr. 2 kr. 

Distribution : 
MODELBANE-nyt, VIRUM 

M ODELBANENYT 
DET 
SKANDINAVISKE 
MO DELBANEBLAD 

TIDSSKRIFT FOR 
JERNBANER I 

ALLE SPORVIDDER 

7. ÅRGA NG N R. 5 MAJ 1958 

Onkel bygger modelbane 
For et par måneder siden blev onkel -

det er mig - overtalt af Lars - h an er 
11 år - til at opbygge - og ombygge 
- h ans Marklin anlæg, og her er så no-
genlunde, hvordan vi gik frem. 

D e g ivne forudsætni nger: 1) en p l~de 
p å 100 X 21 5 cm, hæng~lct til en hylde ri 
CJ . 20 ull d)I-J~, 2) L :rs' behnlclr, •r:g f 
spm, 3) ckt hel.: ~k ,JJl c k• ,nne: kl .; prr,· .- ,' 
ad vægge 1, når Ji:i f t.:" ,·,ir ioJd •.I ilkt t : 
gru,1d a f lektic læ ning dier nnd rc na tur-
btastrofrr, '1) anl a::ggi':t sku lle k1Jnne 
tr;insp0 ,tr res i ·in hclherl , , tt kunne 
bruges s,1m h!1kfang i h ar,5 far, juleud -
sti lling i forretningen . 

Sporpl anen k c,m herefter til at se så-
ledes ud: 

(se omstiende) 
Jr;g er udmæL k<' t k la r over, at en og an-

den viderekommen frin schme, k,..r vil hæv-
de, at en ringbane er urealistisk. Mm del~ 
v il en dr,,ng pi\ J t lu P.," rJ~e ktJnne k--re 
kc ,~linu::r ligt og m, ! ~. ·,it L, t, dc:l · sk, ,·1:: 
det kunne p.1 · c sig sel•: pi nævnte j1Jl e-
1, rl st11l ing. 

Endvidere mitte jc·g gøre den "indrnm-
melse", a t drn høj tbeligge:ndc sta tion k,,m 
i fc.rgrunder.., for :ll pladen knnnc· klapp•·s 
np ad væggen . P~ rlen faste hylde er an • 

n , t <l('pn tr,po r, hvor på det rullende ma-
•.tnc! op,.ingerr: , n;1, r banen , lukket. F ·1r • 
binddscn Ject d et.ibleres med et aftag -
lig t skir.nestyk ke. nur:rkel X på sporplanen. 

D J <ltr sk ull e: ·,ut bJ<:'cg på anlægget . 
v :. r der n,!!S 1 b, u,._ f, ,r c n hm t ll c·r t•>. •>,:.: 

jeg fandt det d erfor udmærket at strikke 
sådan et par som fødselsd agsgave ti l gc• 
nera ldi rektøren . Den ene blev en ameri -
kansk timber-trestle, lagt i en kurve sva -
rende til 3 M ,i rkl in k inner, og den anden 
blev t!I betonbro - l f krydsfino:r - i 
l:rng<le , ,,111 2 I .:~ ·kinr.er . l n~en af dem 
... tr \'a mkcliMe .n bygfe. mer. ,.amer ika n(:-
, ,,_., V ,\f lc-1•·,11 ( li~ . (;i r·. J,n e1 sa og,a 
; .,.,. Je t Jf c.1 J: 5 enkelt e c:cle, så der sk1 I 
lidt t,ilmodighcd nl. 

f kryd fi ner blev frems: illct 2 lunnei-
p0rca ler, <le r !,!, v J uJ , Ll ''f. s. +,er pi• . 
af fo r senere maling, sam 3 o., ckr blot 
skul!.:: v:ere Slott r IN tunnellen "ror· un-
dei l:i ic, get. 

O g så begyndte sc:!ve opbygningen. Ti l 
all e de skin ner, d r sk ulle hæves over pla-
den. blev der u dsavet underl ag i 55 mm 
bredde, og t il u n.\c:rs"øttelse a f d isse lave-
de Jeg et temmelir su,n an tal klodser i de 
rel te bo1der. U nder lai:,..ne er støttet for 
h ·er ca . 15 i: n cg klndscrne ser så ledes 
ud . ' rm~t.rnde ) og er skruet fast p å pla-
den. 

Skinner og sporsk ifter er s ikrede til u n-
derlagene hver hær med 1 stk . 112" X 3 
jerns kru<:, og b er eneste sammenføjnir.g 
er meget omhyggeligt afk ntroll c rel. 

S. k,lm turen til alle de elektriske led-
ninger . Alle sammenføj ninger af disse er 
loddede for at skabe den størst m ulige sik-
kerhed, og disses fo rløb u nder pladen er· 
orc.l net i p æne bundter (ikke fuglereder). 
Pladens forkant er indrettet til kont rolbord. 

VORT FORSID E B I LLEDE ( FRO N T COVER ) 

Diesellok nr. 3 .604 (NSB)- af My-typen - fo tog rafe ret på Bergensbanen. (Diese le lectric engine 
on the Bergen line in Norway). Foto : NSB (M ittet) . 
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MB-NYT 

Her findes HSV transformeren, trykknap-
per for sporskifter, signal, og afkoblerskin-
ner, kontakter for 3 separate sporafsnit 
0 . S. V. 

Og så tog vi fat på prøvekørslen. Den 
blev foretaget med alle mulige hastighe-
der, med korte og lange vognstammer, i 
begge kørselsretninger, og med loket både 
fora n og bagved. Det lyder måske nok lidt 
omstændeligt, men navnlig af hensyn til 
anvendelsen ved førnævn te juleudstilling 
måtte vi være sikre på, at det hele fun-
gerede 100 pct. sikkert. 
• Landskabet blev opbygget i 3 afdelin-

ger. Første var "konstruktionen" af tun-

nellen under bjerget. Den blev simpelthen 
lavet af nogle papstumper, skåret til i no-
genlunde mål, og limet fast på de allerede 
opstillede porte. Så var de spor beskyttet 
mod stænk af gibs og maling. 

Bjerget blev bygget op af blød masonite, 
brækket i passende stykker og simpelthen 
stablet oven på hinanden, indtil vi var nået 
op i en passende højde. Hele molevitten 
blev derefter overhældt med en lind væl-
ling af gibt, udrørt i limvand. Limen be-
virker, at massen er længere om at størkne. 
så man har bedre tid til at modellere klip-
per o. s. v. 

( fortsættes side 80) 

===== International Ntirnbergmesse 1958====== 

II . 

ller liringer vi nn anden del af vor omtale af Nilrnbergmessen 1958 (med delvis 
benyttelse af foto s f r a Miniaturbahnen's messenummer). 

Vi omtalte sidste gang tre af "de store", nemlig Faller, Marklin og Fleisch-
mann, men fortsætte r denne gang med de forskellige udstillere i nogenlunde kro-
nologisk rækkefølge . 

(revlinger Modellspielwarenlabrlk 
Dette firma havde i 5.r blandt nyhede rne et smukt udført skab på 2,20 x 1, 70 x 

0,55 m særdeles hensigtsmæssigt indrettet til opbevaring og indbygning af en mo-
delbane i størrelsen 2,12xl ,46m. Endvidere flere nye modellinse o. lign., hvor 
ri dog af pladshen"Byn må nøje s med at bringe ovenstående, en bondegll.rd i nord-
tysk stil. 

Gebr. FALLER blev som nævnt omtalt i forrige nummer, men et billede af "liroen 
ved Kwai" , som Falle r har lavet, liringer vi øverst på næste side. Man kan måske 
syrues, at det er en noget speci~l ting for en europæisk modelbane , men deni le -
veres i byggesæt , som muliggør, at man til dels kan bygge sin tømmerbro efter 
~egne tegninger". 

Gebr. FLEISC HM.A.NN blev også omtalt sidste gang-, og vi indskrænker os derfor i 
dette 11llJlllller til at omtale at det v.iste ellok og den otteakslede godsvogn er de 
i sitlste nummer nævnte nyheder i form af SSt transformatorvognen og SDB's nye 



68 MB-NYT 

Co-Co lok. - Og så går vi over' til den næste: 

ØHRfflDS 

T 206 

Kibri 
0verst: IIAMO-nyheder - motorvogn 
og sandvogn samt det nye MULTI-
PLEX aggregat og 
nederst: KIBRI's gangbro til sta-
tioner(HO). 

131 
Dette firma bar videreudviklet sit eminente Multiplex-s ystem, og det her viste dobbeltag-gregat er endda i stand til at styre 4 t og på een gang, - hvis det er ønskelig kan man med endnu eet aggrega t komme op på i tog, under forudsætning a f, at der anvendes TRIX- skinner plus overledning. Systemet bar imidlertid så munge muligheder i sig, at det fortjener en speciel artikelserie, - og den begynder i næ-

ste nummer. 
Af nyheder iavrigt skal nævnes den øverst på siden viste nye modelsporvogn, egentlig en OLD TIMER, men typen er særdeles anvendelig pi et anl æg og kan kore både med jord- og overled -ning, og natur ligvis er der også en bivogn til som bur indvendig belys ning . Nr.131 er ogs å 

en nyhed , nemlig en sa ndvo gn , som også er med t il at skabe afveksling i bi l ledet . 
Kindler & Brtel 
KIBIU har atter i år flere gode nybeder , men vi ml nojes med at omtale enkelte af disse . I forståelse af, at mange må opbygge Der es an -læg "i flere etager" har man lavet de på næ-ste side viste bro - og r ampestøt t er. Dis se e r nyttige både for den, som ikke kan l ave si t anlæg fast, og også d en, som v il f inde frem t il den beds te løsning på s kinnef øringen, kan bruge d iss e støtter under sine eksperimenter . Ved opl ægning med de dertil hørende ramper er stign~ ngen 5~, men ønsker man en meget stejl stigning, ka n man udel a de hveranden pil le. På lige st r ækninger, s om kuh befares af lette og korte tog, kan dette måske gå an, men ellers må det frarådes, og i kurver bør en så s tor s t igning aldrig anvende s . 

bå de færdig og i 

har på kort t id vundet et godt ry i v ide kredse blandt modelbyggel'-ne, og po pu l aritet en vi l sikkert stige endnu et par grader, nlr de 

Maj 1958 
69 
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Billederne pd denne s ide: Øverst se s KIBRl's nye sortiment i rampe- og brop i l-
ler opstillet mås ke lidt specielt men s a man overskueligt får indtryk af deres 
nnvendelighed. 
Nederst: Iler ses et par af nyhederne fra LILIPUT, det os trigske modelbanefirma 
Loket er en ualmindelig nøj agtig model af den tys ke "P S'er", som mange model-
byggere ha r l ængte s efter at s e en god model af, og nederst, ogs å fra Liliput, 
ses en ga mmeldags kup~vogn, som går godt i spa nd med P 8 'eren.{Fotos: Aliba). 

MB-NYT 

V 3S1 

V 651 

Maj 1958 

C Gon/ S 

nye modeller ko1D1J1er i handelen. Den af 
nyhederne, som vækker mest opmær ks om -
hed er vel nok "P 8'eren", et af de ty-
ske lok, der ve lsagt ens er lavet fl est 
af i tidens lob, men som fø r st nu s æt-
tes i produktion til glæde f or model -
hyggerne, og model l en er s å genne·mfort 
korrekt, at for eks. også fø rerhusets 
i ntlre er monteret, da motoren er ble -
ve t a nbragt mellem drivh julene! Uden 
tviv-1 bliver efte rspørgs len stor. Og 
af andre nyhede r er der ikke mindst en 
fire-akslet kup~vogn af ældre type, son 
ses på d en modståend e side og fi r e nye 
godsvogne, en krukkevogn, en tømmer -
v ogn og t o beholdervogn af s pec ie l ar~ 
Hjulene pass er ef te r NEAi og koblinge n 
er af lignende type s om Mar kl i ns . 

MECCANO udstillede også, men hvad 
der vistes her, har allerede tidligere 
være t omtalt i MB-nyt. 

Alarklin blev allerede omtalt i for -
rige nummer, blot skal lige nævnes, at 
selvom de nye D- togsvogne er længere 
end de gamle (24 cm mod 20,5cm), så er 
de trods alt en smule fo r korte, men 
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~r dog et skr idt i den r igt i ge ret -
ning . - En del art i kl er udgå r i det 
kata log , s om udkommer til efteråret, 
me n hvilke ting , det drejer sig om,vil 
De nemt kunne f å oplys t bos Deres for-
handler, så De i tide kan sikre Dem, 
hvis der er en ting, De ønsker, inden 
den udgår af sortimentet. 

På forrige side overst sås to en ce-
mentvogn og en vinvogn. Det er begge 
vogne fra det ita lienske firma POCHER, 
som l æserne af ~IB-nyt ogs å tidligere 
har bort om (våbenstilstandsvognen). 
Der er mange flere nyheder fra dette 
firma ikke mindst personvogne af i-
taliensk og svejtsisk type, samt endnu 
en række godsvogne, flere med speciel 
autom11tik, men sp'erg eventuelt efter 
et ka talog hos Dere s forhandler, da vi 
umuligt kan vise det hele he r. 

PREISER er den næste, s ow skal nævne~ 
Der e r næppe mange af vore læsere, som 
ikke kender dette firmas bercmte fi gu-
rer, til at begynde med s nittet i træ, 
men i de sene re år i sto r udstrækning 
oc,så fr ems till e.t......i. plastik og kataloget 
72 

ROKAL 

indeholil.er mange hundrede numre. Blandt 
nyhederne er de på forrige side viste 
i:m rkedsboder, en telefonbox og små ro-
både, samt en moderne Shellstation og 
bygge sæt til parkanlæg og gronne områ-
der. 

Ja , det er jo en international messe 
i å r og derfor dukker også Rivaros si Of 
med s ine nyheder, blandt andet de på 
forrige s ide viste OLD- TIMER vogne,samt 
sneplovvogn med lyskas ter og et lille 
r a nge rdiesellok efter ame rikans k for -
billede. Ikke afbildet her er en vin-
vogn af italiensk type med små vinfade 
og en række godsvogne bestemt for det 
amerikanske marked. I sidste numn,er af 
tidskriftet HO-RIVAROSSI (nr. 25) er i-
øvrigt nyhederne udforligt omtalt. 

ROKAL har vi på denne side nogle ny-
heder fra, og lad os begynde med model-
len af V 200 , som ikke l ader noget til-
bage at onske med hensyn til udferel -
s en både i konstrukti on og deta ille -
ring . En dobbeltgodsvogn og en pakvogn 
er også nye og yderligere er kommet en 
to-togstrafo, nye s ammenbyggelige be-
tjening kontakter, en kont~ktskinne o, 
a . 

Det næste fi r ma er TRIX, s om - vi er 
ved at sig-e naturl igvis - også har la-
v et en V 200 og endvidere forbe dret et 
af sine store lok nemlig "01" . De bar 
frem stillet en transformatorvo gn SSt , 
med en Siemens SSIV-trafo, og bragt en 

MB·NYT 

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, tagprofiler og Marklins sporplansbog for 
spor O til kr.l,80(plus porto). DINKY TOYS biler og-
så til de store sporvidder O & 1, Marklin tandhjul o.s.v. 
Har De specielle ønsker om noget til disse størrelser, 
så skriv - og måske kan vi hjælpe Dem. 

FORÅRSUDSALG::::+:: ; ::~+::;;:::; BP-TOG Forskellige artikler i HO og 
0 realisere s til rimelige pri-
ser. Liste mod frankeret kuvert. 

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

RAILROAD MODEL 
CRAFTSMAN 

incl, Toy Trains er på hele 100 sider 
i stort format og giver tips for alle 
sporvidder på en populær måde, 
Enkelthefte kr, 5,00, 
Årsabonnement kr. 48,00 (12 nr,) 

H 0-Rivarossi 
er et interessant italiensk modelbaoe-
blad med letfat teli ge art ikler selv for 
ik ke italiensk-kyndige, 
Pr is pr. nr, Kr, 2,00, 
Årsabonnement kr . 12,00 (6 numre). 

Distribution: 

EISENBAHN 
er et østri gsk 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. 

LOCO-Revue 
er det franske modelbaneblad for jern-
baneenthusiaster, Også artikler om de 
»store« baner, 
Pris for enkelthefte: Kr. 3,25 , 
Årsabonnement (11 numre) kr, 32,50. 

Modelbane-nyt, V IR U M 
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N EW S 
Summary in Engl ish 

Onkel bygger bane - Uncle makes a lay-
out . Pr eparing a layout in BO in a 
sma ll area. 
Nurnbe r g Mess en 1958 - The Nur emberg 
Toy Fa ir 1958 . This i s the se cond ar -
t icle des cribing the news from the ex-
hibition. 
Månedens s po r plan - Layou t o f the 
month . A l ayo ut planned for local r ai l-
way traffi c . 
Sa lzkammergut Localbahn {II). The se-
cond part telling abont this Austrian 
na rrow gauge railway . 
En tur med Bergensbanen {II). The se-
co nd pa r t about a trip on the Bergen 
l i ne in Norway . 
NEM Standardblade - The European Mode l 
Ila ilway standards are dis cussed in this 
a rtic-le, 

-0-0-0-0-0-

KLUBMED DEL ELSER 

AALBORG MQDgLJERNBA.NE KLUB 
Anlæg i spor O. 
Klubhus : ForchammersTej 3 
Forma nd : Disp . Finn Ankeraa, tlf . 127 9 

UANSK ~!ODEL JERNBANE KLUB 
Anl æg i spor O. 
Klubloka l e : Nø r rebro stat ion 
Formand: Poul E . Clausen 
Næstformand : James Steffens en. 
Kas s erer : Th . Kronholt . 
Sekretær: E. Al br echtse n , Amundsensvej 
18 , Lyngby·, tlf . 87 54 6"2 . 

ODENSE MODEL JERNBANE KLUB 
Anlæg i spor O. 
Kl ub lokale og anlæg : DSB's r utebilga-
rager på Kildemosevej. 
Formand : A. flove, tlf . 9447 
Kasserer: M. Ni elsen, tlf.3944 
Sekretær : P. Juul Nielsen, t lf. 1147, 
Byggeaften: Ti r sdag kl.20,o o 
Nye medlemmer ka n optages, henvendel s e 

i lo ka l et . 

MODELJERNBANEKLUBBEN "BO" 
Nordkærvej 1 - Hvidovre , Valby. 
Tlf. 30 06 31 og RYva ng 5942y 
Formand: Ilarry La rsen 
Næstfo rmand : Al f Rasmus sen 
Kasserep: Dans Bundstrup 
Medlem af bestyre l sen: Er i k Bugge . 

SLAGELSE MODEL J ERNDANE KLUB 
An l æg i "0" på Sl agelse banegård. 
Dyggeaften: Tirsdag. 
Formand : P.E.Jensen, "Lundehusfl, Va l-
byvej, Sl agelse , tlf. 2789 
Kassere r : Preben Mads en·, lle r luf Trol-
lesvej 25 , Sl age l se, 
Næstformand: H. B.La r sen, Herluf Trol-
lesvej lB , tlf . 2180. 

KØBENHAVNS MJlRKLI NKLUB 
Anlæg: BO 
Klublokale: Dalgas Boulevard l 
Formand: Jørgen Balvors en, ÆGir 27 52 
Klubaften: Torsdag. 
1 a 2 nye modlemmer kan opt ages . 

TO FOREIGN READERS ! ! 

Most of the magazine s of MODELBANE-
nyt published are sti l l avaiable and 
you can send your orde r together with 
an international moneyorder or by post 
in a check in OS$ . , Englis h L , Ge r ma n 
DMARK or Danish Krone r . 

The prices inc lusive of postage to 
all c ountries a r e: 

MODELBANE- nyt, vol .1952 $ .0,60 
vol.1955 $ . 3 .00 
vol.1956 $ . 3 . 25 
vol.195 7 $. 3 . 50 

SPECIAL OFFER: 
Four sample c op i es for $ . 1.00 
Set of 12 Danish pliot os of Da -
n·i s h st eam- engine s . Can be us ed 
a s post-ca r ds. $ . 0 , 50 
{Te chnical dates i n English 
and French} 

Send your order to 

MODELBANE. nyt 
or our foreign agents . 

VELHOLDTE EKSEMPLARER AF l.lINIATURBAII-
NEN !.årgang, hele årgangen eller en-
kelte numre, nr.1/1950 , samt nr.2,3,4 
og 6/1957 købes . Tilbud med prisfor -
langende til b illet mrk.558 

t 

bedre udgave af de to- aks lede s tanda rd 
pers onvo gne. 

I t ilbehør var af nyt bl andt a ndet 
en kulanl æg og en nydelig model a f en 
lands t ation. 

Firmaerne Somme rfeldt og M. Schnci-
de r va r be gge r epræsenteret på mess en, 
men havd e i år i ngen nyheder, 

Da der desværre ikke ka n bliv e plads 
til at omtnl e f l e r e firma e r nær me r e i 
dette numm er, s ka l vi i kor t hed nævne , 
a t jun i - numme r ~t vil ind eholde omtale 
og i l lus t r a tione r fra f øl gende fi r ma-
e r , s om uds tillede på Nilrnbe rg-mess en 
i år. Det dreje r sig om: 
Fr. Sander Na c hf . {Bygg emate r i a le for 
Maj 1958 

TRIX EXPRESS 

l a ndska bsopbygning), Trolley-Bus-BO -
Ehe i m {trolleybuss er, svævebaner w. m.), 
VAU-PE {modelhus - og træsortiment) -
VOLLI.IER (modelhuse, byggematerial er, 
luftl edn.inger), WIAD {mode lhus e m.m . ) 
og eventuelt supp l ement til de a llere-
de omta lte f irmae r s pr odukter i f or m 
af te kni ske enkeltheder o.l ign. 

Til slut s kal oplyses, a t de a l le r-
f leste af de ne r viste og omt a l t e ny-
heder ikke er i handelen før i løbet 
af somme r e n el ler i begyndel s en af ef -
t er å r et eller måske endda s en e re. Vis -
s e nyhe der kræve r en l a ng fremstillingi 
tid, og erfa r ing en vis er, a t det selv 
op imod j ul ka n hænde, at vi s se af for-
å ret s nyhede r i kke e r i butikleerne . 
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GOTLAND JXRNViGOR -

I Visbys &avn b.oldt i maj 1957 tre 
gamle åbne godsvogne. På siden var med 
kridtbogstaver skrevet: "Avstilles!" -
Det erot af de små tegn, der viser,at 
vognen så småt er ved at være for gam-
mel. Men gamle vogne er oftest de mest 
interessante. Denne vogn er kort, den 
bar en yderst simpel undervogn og ka-
pac iteten kan forøges ved et ekstra 
sæt fjæle. Jeg synes, den er meget vel-
egnet som "standardvogn" på et smalspo-
ret anlæg. 

Vogn.kassen kan udføres af l mm kryd&-
finer, hvori der ridses brædder. lxlmm 
lister kan gore det ud for vinkel- og 
u-jernsstolper. Skærer man pufferplan-
ker, bremseklodser og armering af "Ro-
kals" lille type undervogn, passer den 
udmærket til denne vo gn . 

OilJ. -----
M Å N E D E N S S P O R P L A N 

stammer i denne måned fra "DER MODELL-

EISENBAIDIER" og er en typisk bane for 
sidebanetrafik. Den byder både på ran-
germuligheder og tillader også konti-
nuerlig korsel. Mindste kurveradius er 
440 IDID. Vi starter f ra station "A" og 
her er spor lind- og udkorselsspor 
for person- og godstog. Ved tæt trafik 
kan også spor 3 benyttes til opstilling 
af persontog, s om skal afgå. Spor 5 er 
beregnet til eventuelt brug for en re-
se rve- eller forstærkningsv ogn. Spor 2 
må holdes fri som omlobsspor for loko-
motivet. Spor 6 er depotspor, og spor 
7 og 8 er læssespor for godsvogne, me-
deas spor 9 fører til den lille 2- loks 
remise. Anlægget er delt i to dele ved 
den punkterede linie. 

Kørslen fra "A" til "B" går over en 
ringbane og i tunnelen er anbragt et 
krydsningspor, der tillader krydsning 
med et tog fra station "D". Vi slutter 
i station B, hvor der ogs å er gode ran-
ge rmul igheder. 

Ved en passe nde udformn ing af land-
skabsudsmykninge n vil det være muligt 
at få en god lokalban e ud af anlægget . 

Salzkammergut Localbahn II . 
O. Winther Laursen & Sv. Jørgensen 

Persontrafikken var fra først i tre-
diverne til ca. 1946 i stadig stigning. 
I 1946 var man oppe pli over 2 ooo ooo 
rejsende, men herefter gik det atter 
ned ad bakke - bilerne gjorde som næ-
sten overalt deres indflydelse gælden-
de. Og for mange uf de turister, der 
blot rejser for at kunne prale med, at 
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de har været "der og der", er bussen 
vel ogs å de_t bekvemmes te transportmid-
del. Men for den, der endnu har oje 
for den landskabelige skønhed og som 
virkelig forstår den kunst at kunne 
nyde og i fulde drag indsuge nye ind-
tryk, vil en tur med et tog netop s om 
"der feurige Elias'' være en uforglem -
melig oplevelse . 

MB-NYT 

SALZBURGER LOCALDAHN -
Ove r ste billede: En af 
de ældste personvogne 
Salzburg - Itzling 

(1957) 
Midten: Lok no.12 og 
motorvognen i St.Lorenz 
(September 1%7) 
Forneden: Lok no.31 
henstillet i Salzburg 
1957. 
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De fo r så megen råddenskab ansvarli-
ge og ofte bundprosais ke politikere 
f i k nu I.oktobe r 1957 gennemtvunget en 
atandsning af driften, men dette med-
fø r te en sand storm af protester over 
he l e Land Salzkanunergut. Den under byg-
n"iing værende "Autobahn", som skal o-
verflødigg-øre banen, fører i flere til-
fælde uden om de gamle kendte turist-
centrer, si nedlæggelsen vil medføre 
meget store tab for de mange småbyer, 
hvis hele trivsel er afhængig af lo-
kalbanen . Desuden hævedes taksterne på 
de "billige" busser omgående med c .so, 
hvilket er en mærkbar merudgift for de 
mange faste rejsende. (dette forhold 
har jo ogs å vist sig i kolvandet efter 
hjemlige banenedlæggelser). 

Rø r et omkring nedl æggelsen er endnu 
ikke forbi. Firmaet "Stern & Hafferl", 
som driver en del elektrificerede lo-
kalbaner i Østrig har tilbudt at købe 
banen, eventuelt at drive banen fore-
gen re gning , men dette forslag har man 
"syltet". Det var meningen at elektri-
ficere strækningen, og selvom dette 
ville give et stik i hjertet pii man-
ge "dnmpvenner", vor det dog at fore-
trække fre mfor nedl æggelse. Et for-
slng om begrænset trafik i turistsæso-

Lok: nr.22 og nr.4 i Salzburg 1957 

nen pii strækninge n Bad Ischl-St.Wolf-
gang er nu under overvejelse, men ud-
sigterne er ikke for lyse . 

Oet kan iøvrigt nævnes, at tandhjuls-
banen St.Woligang-Schafbergspitze tid-
ligere tilhorte SKLB, men tvunget nI 
financielle vans keligheder under an-
den verdenskrig måtte ma n afstå denne 
til OBB (dengang DR) for en meget lil-
le sum - 350 ooo schilling. 

Til slut et billede af sidste tog 
fra Bad I sc hl godsbanegård, som foran 
på maskinen bar et stort skilt med 
føl ge nde tekst: 

lleute fahre ich zum letzten mal 
durch das schone,grune Tal 
Meine lieben Berge und Seen 
lebet wohl auf Wiedersehn! 

Efterskrift. 
Det må siges at være trist, når 

mim i et så udpræget turistland 

Sidste turl Afgang fra Bad Ischl. (foto: Miba) 

Kom Ostrig må regnes for at være 
ikke har forståelsen af, at en ba-
ne som denne ikke bare er en hvil-
kens omhelst lokalbane, der ikke ø-
konomisk kan klare sig, men derimod 
1 boj grud hørte sammen med de tii-
ristattrakt ioner, som hvert år får 
utallige turister til at vælge net-
op Østrig s om dere s rejsemål. 

En tur med Bergensbanen (Il). 
Vi bringer her vores anden og foreløbig sidste artikel om Bergensbanen men i 

artikler senere på Aret vil vi atter bringe noget fra denne bane i forbi~delse 
med omtalen a! andre norske baner. (Selve ,artiklen beynder pa side 79). 
Fotos på næste side: Øverst - Damplok med plov (foto: Mittet) og nederst - Et 
"a negalleri" set indefra.(foto:Wilse). 
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Fru Grindvoll st. (312 m.o,U, ) kla -
rer vi os med maskine Mo 2 (2- D-O ),Vo-
res forsinkelse er vokset, grundet et 
par krydsninger, sa det er klart, der 
gores noget ved sagen . Og jeg må sige 
at det flinke lokpersonale slider godt 
i det . Der bliver kørt i de krappe og 
vanskeligt overskuelige sving, så jeg 
har ondt ved at stå fast på benene. 

TogstaU1IDen indhylles i en kæmpemæs-
sig sky af fin frostsne; 65-75 km/time 
lyder måske ikke af så meget, men sam-
menlign s& med kurvens radiuM, Ja, jeg 
undrer mig tit over, hvor forholdsvis 
roligt lok'et arbejder p~ sporet. Vi 
har det held, at banen falder ned til 
Uonefoss st. (96m.o.U.) beligsende en 
90 km fru Oslo; men hvor travlt vi end 
har , må o g skal "hesten ha I vanrl" 1 a"g 
så snart dette er overst~et, haster vi 
videre. Der fyres næsten uophorli~t,i-
det bunen stiger igen pR den 40km lun-
ge strækning til Orgenviku st . (2G8,7m 
o .11.). Det gungrer og hnmrer i svoret . 
Røgen og dampen sl år i et r asende br ol 
ud af skorstenen. Ind tordner to~~t i 
Uavestingstunnelen (3km lang ). Rogen 
vælter ned i førerru mmet, og det er ab 
solut bedst at holde sig fra fyr et un-
der disse oms t ændigheder. Vel ude af 
dette lange tunnelhul, maser vi nu i-
gennem Ørgenvika st . og hilser n-1:digt 
med fingrene til stat ionsarbejderen og 
huns kost , skønt disse to i f orening 
har en ikke ringe andel i togets f rem-
fø rels e. 

Efter Orgenvika lukker vi li ,lt i for 
regulatoren, idet banen falder til 151 
m.O.ll. ved Kolsrud st . Vi begejstr es i 
boj gr ad af den skønne udsigt til ven-
stre ned over den udstrnkte Kroderense 
med det dejlige vinterklædte Morefjell. 
- Opad i~en til Gol s t., 2o7 m o.havet 
I Torpo (326) lyner solen i den s kunne 
kirkes kobbertug, og pd Ål st,(436moli) 
får vi en ekstra maskine for onden af 
togstammen som skyder for at klare den 
15 km lange stigning, der ~orer os op 
til den 170 m højere beliggende Holst 
(606m o.u.). 

Et betagende syn er Elolsvassdraget. 
Ve$etationen er sparsom nu med smii 
vindpiskede birketræer. Der er mange 
s neoverbygninger, d .v.s. trrgullcricr, 
s om opbygge t på udsatte stede r sk,..1 i 
tilfælde af stærk t snef1ad , fygning o~ 
lavineskred hindre, ,,t ha ne1 inJ en lilo-
keres. Toget aser Geilo ~t.(794w) 
og videre de 13-14 km ti i Ustaose t st., 
hvort i] vi unkomL1er rctti.ligt ! D:? nn e 
s tation er beliggende OUO rn . o , u , 

Den bageste masld. -~ returnt!r..:: r . J +~g 
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~r staet af toget og ha r spændt skiene 
I"' r or at gå de 21/2 km til Djorklnnd 
vandrehjem. Fra mit i sede vindue d~r 
har jeg udsigt til bbnen. Om aftenen 
prus ter for e ks . et tungt godstog ior-
spmntlt et stu. t damplok l-E-0 med pi-
skruet plov sig vej gcnnen1 sneen. - Af 
træld, r aft ses ellers fortrinsvis "Aly-
ere" (forsidebilledet) samt et nyt di-
esellok fr a DEUTZ, som er heropve pli 
prove. 

llele banen, som er 492 km l a ng blev 
indviet den l.december 1909, og det 
hojeste punkt er Tangevatn oed 1301 m 
o . Il. I lnbet nf 6 timer kan mau opleve 
det love "lnnlandet", de skønn e fjeld-
da le, det nogne og s jældent vindstille 
hojf jeld me d sne og is, og - hvis man 
fortsætter - Ve stlundet med dybe f jor-
de og brntte fjel de . 

Den har ko stet penge og sved denne 
bane, s oæ su stæd igt bryder s i g ve j o-
ver det næs ten vejløs e højfjeld me llem 
Øs t- og VestlandPt, Over 200 t unneller 
hvor«f de n l ængste , Grllvahnlsen, er pli 
5311 meters l ængde og måtte brydes i 
det hårde fjel d , I sandhed et i mpone -
rende stykke orb e j de og nordmændene er 
berettiget til at være stolte af dette 
fine vidnesbyrd på nors I ingeniørkunst. 

Jeg hAb er ved l ej lighed a t f å lov at 
opleve Flomsbanen , der også s knl være 
i mponerende - men den ti<l den gl æJe. 

(Stenderup) 
Der vil se nere blive bragt nogle da-

ta og illustrutioner af Dergensbnnens 
og andre norske banestrækningers mate-
r i el, men Eom afslutning p& denne ar-
tikel sknl blot som litteraturhenvis-
ni ng nævnes: 
TEKNIKKENS VIDUNDERE bin,1 !.,side 30, 
s ide 63, 68 , 130, 132 og 1:13. 

red. 

+< Billedet pi forrige side: Sne- og 
lavinegalleri på Bergensbnn.en. Foto v/ 
Normann. 

1111 
Rubrikannoncer cm •r• r,. or.:IJ. 

1111 
i!GERB>JUL I SPOR 0 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.- .-.-. 

De i cpr ilnUllWleret beb Jede egerh~l 
i •o• er ~uklar til lev~•• C, g pr1-
se::1 bl iver run 0 850kr. pr" a+ 1t o.r; for 
2 hjul p1l;nont cret aksel l 150kr, t•r .sæt. 
Ved bPatilling af 100 hJul eller der-
over, sendes de portofr it . S. Jergeo -
sen & P.B. Cl~mæPns en, Elmegade 8, Ka-
lundborg. 
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(fortsat fr a side G7 ) 
T ilbage var banedæmningerne, og her: 

anvendte jeg noget, som er en slags ny-· 
hed. Jeg købte nogle ruller gazestof, ca. 20I 
cm brede, som var imprægneret med g ibs-
pulver. Som understøtning for stoffet, der· 
er ganske let, anvendte jeg sammenkram-
met avispapir, som blev formet nogenlun-· 
de. Stoffet blev lagt over og fugtet godt, 
og i løbet af få minutter, havde vi de her-
ligste dæmninger og skrænter. O g et lille 
tip for fugtningen: Jeg brugte en Glansett-
sprøjte - vinduespudsemidlet, De ved -
og det var ensbetydende med, at de folder, 
krøller og bukni11ger, stoffet blev model-
leret i i tør tilstand, virkelig også blev 
stående. 

Så var der malingen tilbage. Den blev 
foretaget med Allakfarver : Sort, hvid, 
brun og grøn. Der blev sået græs af sav-
smuld, der blev p lantet træer og bygget 
huse, og der kom ,n.: ,m esker og dyr til, :i 
nu ligner det vi rk : 1g - trods de noget 
skarpe kurver - et MODELbanean læg. 
L:!ndsb et g. r r.er.,!ig uh •re mej!e•:. 

Som j ::g f~r h;,.r b ævde : b are brug fan-
t as ien og g\ ti l sagen med krum h als og 
løftet halespids. Dct·;ii llerne skal nok kom-
me efterhånden, som arbejdet skrider frem 
- og for resten: næsten af ~ig selv. 

C. J, A. 

NEM-standardbladene 
NEM-bladene nøjes ikke med et blad til 

at beskrive n-,3.l<:s: !_~forbe,ldene Som vi s~ 
sidm: ga.,g. h c: lliges N E~! 011 m :'ii cstoks-
d1 ~ gram. n:,:n man fort5æ: t r m;.<l 1 FM 
Ol 2. der fast lægger m~lest,;b f<:rb0ld l,g 
be: .,æ ·nel~er. H r sl ås fa st, at nar man 
t· nker på mod lier af 11-,rm t1f ;;,ore1 rn:i-
ti: riel / .. g det ::•Jr c·, Hl, når ik ,-.e andet 
nævne ) . WJ r tr f. eks . bcnæ-rnelsc, HO 
og spnr vidd:::n 16, '.> mm til h in.1 nd en. 0 Pt 
forcko,n ,ner sthfolgcl igt. men b ir n 1t1.1r -
ligvis :kk,, n: •ng le, n~r alt sk , ' 1:la rl .cg-
ges, og det er jo nerop det, m J;i , · r stan-
dardsbl ade til. 

Og <:let lræd c.- r sf, mc.-ger tydeligere frem , 
n~ r r.1nn blader om tii 1 !EM 013, hw)r 
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man tænker på smalsporsba ner. H er fi n-
der man en tabel, hvor ma n går ud fra 
m åles toks forholdet. G år ma n ind i tabel-
len i linien 1 :45, sva rer det ti l, at man 
befinder sig på et modelbaneanl æg, hvor 
alt skal være 1 :45. M an få r da at vide, 
at modelsporvidden for en normalsporet 
bane skal være G = 32 mm (det vidste 
vi i forvejen), at modelsporvidden for en 
metersporet bane (f. eks. de bornholmske 
jernbaner) skal være Gm = 22,5 mm (be-
nævnelse Om ), og at modelsporvidden for 
et smalspor med sporvidde mindre end 
800 mm skal være Ge = 16,5 mm (be-
nævnelse Oe). En tipvognsbane på et 0 -
anlæg er altså ikke en HO-bane, men en 
Oe-bane. 

NEM 121 slår skinneprofilerne fast. For 
hver sporvidde har man standard iseret et 
skinneprofil. idet dog 16,'.> og 22,'.> mm 
sporvidderne q1 l ,·ære frellcs om et skin ne-
profil p.\ 2,~ "" ·, 1 hoJ rl t n. 

Det er uri~t . . , • c,1 f 11Jd ,;t h J.ve skrn-
nepr0fikrne st.,,,,.1,1,discrede, .så man ikke 
behover at kobe alle rl e skinner, rrp n sb l 
bruge til si, ~nl ;rg p~ en g 1 n af frygt 
for, at det F~g.1:lck:1de r1 .:,f'i skal fo rsv io,j e 
fra markedl'!t. inden nsan er færdig. 

I NEM 122 behJ ndles lasker t il diss.:: 
skinneprofiler, oc der er ikke nocet sær-
ligt 3t bemærke herti l. 

NEM 123 f.1T.handlcr spe,rdimensioner, 
dvs. alle mal på svdlec -:ig ball,m; skin-
nerne er jo behandlet. Her synes ind:istri-
filS indflydcl~c .. : !-. .-,v, 'lo J: ret stor , balla -
strns hreJde er r,,r:ce· r. -"s'-:e<le , og fre:n -
for alt er b,1ll 1s.r:ns skrå ning noget for 
stejl. Det er m,iligt. at det er af økc.ncm isk 
interesse for industrien at spare på dette 
{:iJnkt, rnen J et r.t s!,·,.iJe, 'it rnan t;:f)ds .i t · 
ikke - som så ma,15.: -udre ~tede - har 
sigtet højere ,,g ramt et mere målestok. -
tr0 resultat 

Også svellernes tykkelse er meget fo r 
sl::.r - altså dtn del af ·c.llerne, der ; a-
ger np over ball :ist<:n. T il dette mål er 
:i. fs at 2, 5 m,n i HO ng 3 5 !Til'l i 0 ; der 
bu rde ikk•! h~·:e være t m<·re: P. nrl l m m. 

Til gt•r,g,·d J er det udmærket, at svell c-
fo rdcl ir. 'Cn ka n var iert s, s:1 man kan skel-
ne mdi, m hovedspor og sidespor . 

(fortsættes) 

MB-NYT 

VED DE-
... hvor mange byggetips 

og tegninger, artikler og beskrivelser, 
der er at finde i de tidligere numre 
af MODELBANE-nyt? 
Dem kan De slet ikke undvære 

Skriv efter de numre eller år-
gange, De mangler. 
Obs! Kun få eksemplarer af fol gende 
blade: 
I. årg. 1952 
2. årg. 1953 
3. årg. 1954 

(4 numre) kr. 3,50 
(alle-+- nr. I IJ kr. 10,00 
(+ nr. 6-7-8) kr. 11,00 

Men de endnu 
komplet: 

få følgende årgange 

(12 numre) kr. 18,00 
tl2 numre) kr. 19,75 
(12 numre) kr. 21,00 

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

De sparer efterkravsgebyret 
ved forud indsendelse af 
beløbet på giro 35056 

Levering af enkelte numre sker kun 
mod forudbetaling (+ porto). - Prøve-
numre leveres ikke. 

For nye læsere 
PROPAGANDAPAKKER 

5 forskellige numre af MODELBANE-
nyt (før 1956) - kun 4 kr. portofrit. 
Vælg selv pakke A, B, C eller D. Hver 
pakkes indhold er helt forskellig fra 
de andre. 

- Og et årsabonnement koster 21 kr. 

MODELBANE- nyt 
Kongevejen 128, Virum 

Postkonto 35056 

Tld• -krlft for Jernbener I all• ,porvldder 

Udgiver og ansvarshavende redaklor: B. Palsdorf. 
REDAKTIUN: Breumvej 28, Herlev. 
Meda rbejdere og korres pondenter : Sv. Jurgc11sc 11 , 
Kalundbor g, 0. W . Laursen, Silkeborg, C. J . A11-
dersr 11 , Odense, m. li . 
Modeluane-nyt går ud fra, at tilsendt materiale 
som breve, nyheder og beskrivelser af eget an-
læg gratis stilles til bladets rådighed i vor fælles 
hobby 's interesse. 
EKSPEDITION: Modelbane-nyt, 

Kongevejen 128, Virum. 
Telefonisk henvendelse: 
Kun mandag, onsdag og fredag kl. 9-12 på * 94 48 68. Ellertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse. 
Bladet udkommer med 12 numre om året, 
Arsabonnement 21 kr,, udland 23 kr. Abonnement 
kan også tegnes direkte Ira Kongevejen 128, Virum. 
Benyt postkonto 350 56 ved indbetalingen. 

-0-
Bladet forhandles af blad- 011 jernbanekiosker samt: 
KØBENHAVN: 
Københavns Telefonkiosker samt 

Bauch, Aboulevarden 40, N. 
Valby Hobbyforretning, Møllealle 16, Valby. 
Hobby-Centralen, Møntergade 10, K. 
Hobby-Hjørnet, Fredensgade 11, N. 
Hobby-Kælderen, Nansensgade 74, K. 
l{josken, Østerport Station, Ø. 
Model & Hobby, Løvstræde 2, K. 
Hovedbanegårdens Bladkiosk, 
Kiosken, Classensgade 18, Ø. 
Kiosken, Nygade Teatret, Nygade, K. 
Ordrup Trævare & Legetøj, Ordrupv. 109, Charl. 
C. Th. Rom & Co.s Eftf., Axelborg, Axeltorv, V. 
l{iosken, Yorck's Passage, K. 
Legetøjsæsken, Jernbanealle 92, Vanløse . 
Fa, Gottlieb Hansen, Ny Østergade, K. 

LYNGBY: 
lrgens Legetøj, Jernbanevej 1. 

ARHUS: 
Århus Hobbyforretning, Frederiksgade 17. 

Berg Radio & Hobby, Guldsmedgade 40. 
ODENSE: 

Odense Hobbyforretning, Vestergade 89. 
RØNNE: 

Lille Torvs Lædervare- og Legetojsforretning. 
-0-

ENGLAND: 
Robert Spark (,European Railwaysc), 
15, St. Stephen's House, Westminster, 
London, S.W. 1. 

FINLAND: 
U-B Hagelin, Pråstgårdsvåg 5 A 12, I-loplaks . 
FRANKRIG: 

Editions Loco-Revue, Le Sablen, Auray Morbihan. 
!TALJEN: 

,Ho-Rivarossic, Como. 
NORGE: 

Narvesens Kioskkompani, Poscbox 125, Oslo. 
SVERIGE: 

Model-Craft, Skolgatan 5, Malmø. 
Wettergren & Kerbers Bokhandel AB, 
Vasagatan 22, G6teborg C. 
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