
DER MODELLEISENBAHNER 
- Fngti,JsskriU for modelbnueby 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 fuld komne bygg etegninger og tillige både 
jernbane- og modelbaneartikler og billedreportager 
al aktuelt indhold. 
Pris pr. stk. kun kr. 1,85 - å rsabonne ment kr. 21 ,00. 
Prøvesending 6 stk. kr 9 ,85 incl . porto. 

MINIATURBAHNEN 
- d e t forerul e tyske modelba11eiidsskriU 
Messenummeret (nr. 4 /58) er nu helt udsolgt og vi kan 
desværre ikke tage ordrer til senere levering. Derimod 
kan følgende tidligere numre endnu leveres, pris pr. stk. 
kr. 3 .75. 1950 : nr. 6 . 1952 : nr. 7, 8, 11, 1 2, 1 3. 1953 : 
nr. 10. 1954: nr. 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16. 1955 : nr. 
2,3,8-16 incl.1956 : nr.1, 2, 5 -16 incl.1957:nr.5, 
7-16 incl. 1958: nr. 1, 2 , 3 , 5, 6, 7. Årsab . kr. 60,00. 

RAILWAY-MODELLER 
- S1,eei e lt for d e s nu\ s 1,orwidtle r (TT-110-0) 
Her er et blad, som selv om det er engelsk, absolut også 
har bud til I. 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 titlss l<rifte r af enb1>cr nri. 

-----

Vi fremskaffer gerne bøger og tidsskrifter (abonne-
ment) indenfor alle tekniske hobbygrene, for eks. 

udover jernbane- og modelbanelitteratur, også om 

emner som for eks. modelfly og skibe, radio og 
fjernsyn, telefon og elektroteknik. 

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

Bedste telefontid : Mandag, onsdag, fredag 9 · 12 

EMIL I\RI S fENSEN - kØ9f.HHAVH 



Vi præsenterer -
hver måned her i bladet forskellige af LONG' s artikler. Denne måned: 

Nr. 100 og 1 02. Åben lavsidet godsvogn med (og uden) sidestøtter -
model af DSB's litra TF. 
Vognene leveres med og uden bjælker på lad - helt i metal - 2 akslet -
fremstilles endnu ikke med pinollejer - løber bedst i større kurver - længde 
13 cm. Pris kr. 10,45 og kr 8 ,80 (uden støtter). 

Nr. 410. Bogie med pinollejer (litra CD m. fl.) kr. 3 ,50. 

Nr. 721. Akselbokse på bøjle med hjulsæt (pinol) kr. 1,50. 

Illustreret katalog flerfarvetryk mod 7 5 øre frimærker. 

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

De er på rette spor med -

JOTOFLEX~ 
Den elegante skinne i skala H0 - bøjelig til enhver 
kurve - den helt rigtige skinne for selvbyggeren. 

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

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

SPØRG EFTER DET HOS DERES FORHANDLER 
En gros : 

JOACHIM_. RØNNOWSVEJ 16, VIRUM 

Konlor: Skollerupgade 7 . N . 

Fabrik : Teklavei 42 . NV. 

gCflnfl'Cf 

Det danske landskabssortiment 

* Der er alt i dette sortiment al 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 sine læsere en dobbelt glæde i form 
al gode billeder og aktuelle artikler om europæiske 
jernbaner i stort og småt. 

Årsabonnement : 12 kr, 16 nr.) løs nr. 2 kr. 

Distribution : 
MODELBANE-nyt, VIRUM 

M O DELBANENYT 
0ET 
SKANDINAVI SK E 
MODELBANEBLAD 7. ÅRGANG NR. 8 AUGUST 1958 

TIDSS KRI FT FOR 
JER NBAN ER I 

ALLE SPORVI DDER 

AURSK_OG-HØLANDSBANEN 

Loko BJØRKELANGEN tager vand i Skulerud , (Foto : S . Jørgensen) 
I iæ- NYT nr . 7/57 omtalte vi en 

n orsk smalsporbane (Byglandsfj ord -
banen - 1067 sporvidde) , og vi 
bringer her endnu en artikel fra 
Norge; d enne gang fra den hyggeli-
ge bane Sørumsand- Skulerud med kun 
750 mm sporvidde . 

En af de meget få offentlige ba-
ner - og i Norge den eneste - de~ 

endnu er tilbage i Skandinavien, 
med sporvidden 750 mm, løber fra 
Sørumsand, der l igger på stræknin-
gen Oslo-Kongsvinger (mod St ok-
h o lm) kun ca. een times kørsel fra 
Oslo, mod Skulerud . Den blev byg-
get i 1895 og sporvidden blev af 
besparelseshensyn sat t i l kun 750 
mm. Denne og lignende sporvidde r 

VORT FORSIDEBILLEDE (FRONT COVER) 

kommer i denne måned fra Norge og et udsnit af en modelbane i IIO hos 
et af medlemmerne i Trondhjem•s mj - klub (Se artiklen inde i bladet) . 
- From a Norwegian modelrailway in HO . 



A:fgang :for 2058, 
:forspændt loko-
motivet "BJOR.KE-

LANGE " . (Fotos 
på denne side v/ 
Sv. Jørgensen). 

En a:f de ældre 
personvogne. 
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Kombineret post-, 

I . og II . klasse-

vogn. 
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blev i en del år anvendt til en 
række jernbaner i Norge, Sverige & 
Finland, der var mere eller mindre 
baseret på tømmertransporter, og 
kun havde et tyndt be:folket oplan~ 
En del a:f disse baner er senere 
blevet nedlagt eller er overgået 
til rene industribaner uden person 
trafik, men her er altså een, som 
endnu er lyslevende. 

Banen er 57 km lang med 11, sta-
tioner undervejs og har 4 stk. 
damplokomotiver i dri:ft, alle a:f 
typen 1-C-1 tenderloko, hvoraf det 
nyeste er bygget så sent som i 19:P . 
Der :findes ingen motorvogne eller 
diesellokomotiver ved banen , så 
her er intet til at :forstyrre den 
rette stemning :for en dampenthusi -
ast . - Og stemning er der over det 
lille tog . Det :fornemmer man straks 
man stiger a:f NSB's eltog i Sørum-
sand . Det holder på den anden side 
a:f stationsbygningen . Loket er al -
tid pænt pudset og iøvrigt grønt, 
hvis ikke det netop er nr , 7 PRYDZ 
:fra 1950, som er sort . A:f hensyn 
til brand:faren i de store skove, 
som banen løber igennem, er maski-
nen udstyret med gnist:fangerskor-
sten - "prærieskorsten" . Vognene 
er bogievogne, røde pladebeklædte, 
eller lakerede teaktræsbeklædte 
vogne, pænt indrettede, nogle kom-
binerede person og post eller ba-
gagevogne, andre med I og II klas-
se afdelinger . den:for sæsonen be-
står toget som regel a:f en kombi-
neret post- og personvogn, en kom-
bineret I og II kl.vogn, samt en 
del godsvogne, og der rangeres un-
dervejs på de fleste stationer. 

Banen har en ret stor sommertra-
:fik med turister, idet mange tager 
til Skulerud ved enden a.:f llalden-
kanalen og sejler derfra over den-
ne til llalden. Det er en ualminde-
lig smuk tur . Der løber om somme-
ren særlige iltog :for turister med 
:forbindelse :fra og til damperen 
til l~lden . Uden:for so~nertiden 
har banen store tømmertransporte~ 
og de går mod :forventning ikke :fra 
Skulerud til Sørumsand, men køres 
til Skulerud med banen og sejles 
til savværkerne ved llalden . 

Landskabet banen gennemløber er 
typisk sydnorsk - :forholdsvis :fladt 
men mange steder ses klippegrun-
den, der ligger lige under j o rd -
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over:fladen, stikke :frem. Store sko-
ve med gran og birketræer findes 
på en del a:f strækningen og ikke 
sjældent ser man :fra toget elsdyr. 
Byerne langs banen er alle små hyg-
gelige landsbyer med træhuse spredt 
mellem Linanden. 

Omtrent midtvejs, i BjHrkelangen, 
ligger banens remiser og værkste-
der; her tages kul og vand , inden 
turen :fortsættes til Skulerud . Ba-
nen udgik oprindelig :fra BjHrke-
langen til SHrumsand, men blev se-
nere :forlænget til Skulerud. I SH-
rumsand og Skulerud :findes kun li-
ge drejeskive og en lille remise 
:for et enkelt lokomotiv . 

En tur med denne lille bane er 
virkelig en smuk og morsom ople-
velse . Hvor :finder man et så hyg-
geligt og malerisk lille tog, - og 
hvor finder man sådan en :fred og 
ro; ingen tudende biler eller an -
den "civiliseret" støj . Medens lo -
komotivet rangerer, går man en tur 
på perronen, og når toget begynder 
at kore igen, står man atter på . 

Ejendo~neligt er det at køre på 
så smalt et spor som 750 mm ; q1en det 
går på trods a:f den ringe sporvid-
de godt, og maskinens løbeevne og 
trækkra:ft er ganske anseelig . Vog-
nenes gang i sporet er ligeledes 
god, selvom sporet mange steder 
slynger sig ud og ind og til tider 
næsten slår krølle på sig selv. 

På maskinen, der takket være :for 
og bagløber, har et ret roligt løb 
i sporet, er der travlhed; men al-
ligevel er der tid til en sludder 
på stationerne; og en koretur på 
maskinen kan også lade sig gøre, 
selvom pladsen er lidt trang . 

I Skulerud rangeres, der tages 
vand, maskinen drejes og spændes 
atter :for toget, og så går perso-
nalet ind til stations:forstandere n 
og spiser den medbragte mad og :få r 
en kop ka:f:fe. - Ca. 2 timer e:fter 
kører de hjem igen. Toget hedder 
nu 2058, og :først i SHrumsand ren-
ses :fyr, askekasse og røgkammer -
114 km plus rangering er et ganske 
pænt stykke vej :for sådan en lille 
maskine uden rensning. 

Banen er, trods den ret store 
trafik om so~neren med 4 togpar 
daglig, ikke n oget overskuds:fore -
tagende, og desværre er det sand-
synlig , at driften indstilles den 
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BJØRKELANGEN på drejeskiven i Skulerud (1956). 

Gaml e personvogne 
- og rangering i 
Dj ørkelangen . 

l.Juli næ s t e år . 
Prøv derfo r en tur me d den, in-

den det bliver f orsen t . llvis De 
allige v e l k ommer til orge en tur 
bør De tage denne oplevelse med . 

S . Jørgensen . 
P . S . I 
Lige før dette skull e i trykke n 

11 6 

ringede e n af vore fast e l æse r e 
og fortalte, at han sidste år var 
en tur med banen, og at han også 
skull e derop i å r. Vi kan derfor 
påregn eisept ember- eller oktober-
numme r e t at kunne bringe en l ille 
s upplerende rapport med billeder 
fra denne hyggelige lill e bane . 

MB-NYT 

MÅNEDEN S SPORPLAN 

Denne måneds plan er af engelsk oprinde lse (Model Railway News),men 
d en vil nemt kunne danne rammen om en model af en dansk privatbane,og 
der er i udpræget grad lagt vægt på goderangermuligheder. 
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TRONDHJEM MODELUERNBANEKLUBB 

Titlen p å denne artikel f ortæl -
ler læseren, at det drejer sig om 
en norsk mj-klub og undertegne de 
modtog i f or å ret nedenst å ende brev 
med fotos. Vi ~r altid g l ade for 
a t høre fra klubberne , både fra 
dem , vi kende r og fra dem, vi må -
ske ikke e n gang vidste eksistere-
de. - Og det gælde r så absolut u-
den undtage l s e ALLE d e nordiske 
landes klubber. Og må d e t vær e os 
tilladt h e r a t komme med e n opf or -
dring specie l t t i l v ore s v en ske 
l æse r e . Sv e r ige står mege t dår l igt 
i sammenligning med f or eks . Norge 
med h ensyn til breve til redakti o-
nen . Naturligvis er det ikke alle 
breve, som har interesse f or en 
større kres, men når vi får færre 
henvendelser fra Sverige end for 
eksempel fra HOLLAND, hvor man ik-
ke umiddelbart må formodes at kun-
ne forstå dansk, ja, så må der da 
være noget galt . - Altså alle,som 
i Sverige får }IB- NYT , gør noget 
for sagen ved at opfordre klubber 
og indehavere af interessante an -
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l æg , habile byggere af rullende 
materiel m. flere til at s krive 
til o s . Det s om har alme n intere s -
se f or l æs e rne skal vi for v or d e l 
s å n ok sørge for at bringe i blade~ 
Naturligvis må Nordmænd og Finner 
ikke af den grund tro, at de nu 
ska l holde s ig tilbage, men ska l 
}IB- NYT være et skandinavisk bla d, 
s å må a lle jo v ære med. 

Undskyld dette lidt l ang e side-
spring. Så vende r vi tilba ge til 
TRONDHJEM igen . 

Her e r så b rev e t ( i uddrag ): 

Ti l r edaktøren af MODELBANENYTI 

Under mitt besøk i Danmark som-
meren 1 956 snakket jeg med Dem , som 
De kansk j e kan huske . De nevnt e da 
at De ønsket stoff til bladet fra 
norske mj-byggere for dermed å gjø-
re bladet mere skandinavisk_. Tan-
ken er meget god , da det neppe er 
mulig å ha egne blad på dette om-
råde i alle de nordiske land , så -
vel med hensyn til det økon omiske 
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som det innh oldsmessige . Og den 
lille fortjeneste De måtte ha a v 
bladet er Dem v e l und t , t att i be -
traktning av det st ore l øft De har 
tatt i denne saken. 

Jeg lovde Dem d e n gan g å sende 
fotos, men det er jo som bek jent 
lett å love, men v erre å h old e . Nå 
har vi inudlertid fått e t langt 
storre medlemstal l og følgelig me -
re aktivitet i byggesekt oren , der-
f or kan vi nå først benytte oss av 
Deres tilbud om gratis abonnement 
for klubben mat tilvejebringe l se ar 
stoff . 

Jeg vedlegger idag to fotos, som 
viser litt av medlemmernes rullen-
de materiell , som med untak av 
Fleischmann- loket på bilde nr . 1 -
(dvs. forsidebil l edet (red . anrn . )) 
er selvbygget etter NSil's pro t o ty -
per . Dildene er tatt på et privat 
anlegg, fordi klubben ikke til da -
to har fått eget lokale , hvor vi 
kan bygge et felles anlegg, men 
som D~ ser av de vedlagte sirku læ-
rer (som vil bli Dem regelmæssig 
tilsendt) optar denne saken oss me -
get sterkt . 

llittil har vi arbeidet p ren 
informativ basis, men i den senere 
tid, er det blitt klart, at våre 
medlemmer ønsker å begynne med et 
anlegg . Hens vi venter på dette , 
bygger vi rullende materiel! til 
bruk på det fremtidige anlegg . 

Mange lok , såv el damp som elek-
triske typer er under arbeide . 
Dessuten "bygger" vi ut vårt bib-
liotek med passen de litteratur og 
vi er takknemlige for opplysning-
er om nyere danske bøker på områ-
det. Vi går inn for selvbygging 
av alt rullende materiell etter 
original - tegninger, og vi prøver 
å følge NEN- stan dardene så langt 
som mulig. Vi bygger i 110 - skalaen 
da vi neppe får plass til 0 - skala 
anlegg . 

Ned mj - hilsen 
pr . Trondhjem Modelljernbaneklubb 

Kåre Windsheimer 
P ostboks 9ol 
Trondheim 

Vi ønsker klubben alt godt frem-
over, og håber snart at kunne of-
fentliggøre endnu en rapport fra 
Trondhjem- klubben. 
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GERHARD TROST : 
Kl eine Eisenbahn - GANZ GROSS 
Verlag Neu es Le ben, Be r lin ) 
J24 s . 45 f otos (nogle farv e ), 
140 tekni ske tegn . , J byggepla -
ner . Indb . kr . 28 ,oo . 

Denne bog er en god ting f o r 
begynderen at starte på . lian vil 
her få alt væsentligt ved begrebet 
modelbaner og det grundlæggende i 
begrebet egentlige jernbaner for -
klaret i tekst og klare illustra -
ti oner uden at en matematisk stu-
dentereksamen eller mere behøves 
for at forstå meningen, en skavank 
som desværre visse tyske bearbej -
de l ser af emnet ofte lider af. I 
særlig grad bør det let fattelige 
fremhæves, da det vel normalt al -
tid, selv for sprogkyndige, falder 
en lidt sværere at læse en fagbog 
på et fremmed sprog end på sit e -
get . 

Bogen er opdelt i J2 kapitler, 
som i logisk rækkefølge tager pro -
blemerne op, begyndende med gamle 
dages legetøjst a g og straks de r ef -
ter gennemg s grundlaget f or nød-
vendigheden af den delvis gennem-
førte normalisering og stan dardi -
sering . 

Den elektriske udrustning af an-
lægget tages op, dernæst trækkraft 
og andet rullende materiel , plan-
lægning af anlæggets opbygning med 
udkast til sporplaner, bygning af 
spor og køreledning, stati onsanlæg 
signa l systemer m. m. af forskellig 
art, strømforsyningsdriftformer o . 
lign . 

Der omtales forskellige proble -
mer i forbindelse med anbringelsen 
af hele anlægget og den i hvert 
tilfælde mest h~, ~igtsmæssige løs-
ning herpå, landskabsopbygning o g 
en del nærliggende tekniske og 
håndværksmæssige problemer, som 
man uvægerligt støder på , n å r man 
giver sig i kast med det omi'atten-
de emne, som en modelbane er . 

Dogen er som sagt særdeles klart 
affattet og er anbefalelsesværdig 
for alle , som nærer den rette in-
teresse for vor fælles hobby . (DP) . 
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MÅNEDENS MIDTERSIDETEGNING 

En tømmerbro 
Det, man selv laver er ofte mor-

sommere , end det man blot køber 
færdigt. - Ud fra denne betragt-
ning fik jeg lyst til at bygge en 
tømmerbro. 

I en skærekasse harmanalminde-
ligvis to vinkler at skære efter, 
900 og 45°, hvorfor jeg i min op-
bygning af broen har valgt at be-
nytte disse i så vid udstrækning, 
som det har været muligt . Nogle 
enkelte steder har det dog ikke 
kunnet lade sig gøre, men da ma-
terialet har så små dimensioner -
4-5mm - · (blomsterpinde!) vil det 
ikke volde vanskelighed enten at 
snitte eller stemme de sidste 16 
flader til i de rigtige vinkler. 

Ved opbygning af broen er det 
en fordel at bruge et stykkekvad-
reret papir ( 5mm tern) som under-
lag, således at øverste langbom 
lægges på langs af papiret langs 
een af stregerne, hvorefter støt-
tepillerne limes fast på langbom-
men. Ved denne fremgangsmåde op-
når man at have både målestok og 
vinkel liggende på en praktisk m 
de under det materiale, man arbej-

der med. Hvis man sparer lidt på 
limen, bliver der intet problem 
med at fjerne det papir, som uund-
gåeligt sætter sig fast , hvor li-
men ved samlingerne løber ned på 
papiret, da disse steder bliver 
dækkede af de indvendige skråsti-
vere. 

For ikke at overfylde tegningen 
har jeg kun anbragt tværgående af-
stivningskryds i endefelterne,men 
sådanne afstivningskryds kan selv-
følgelig anbringes i hvert felt. 

Da jeg i mit anlæg bruger Mlirk-
linskinner, har jeg lagt en sådan 
skinne over broen, som antydet på 
tegningens højre halvdel; i ste-
det kan man også lægge tre lang-
sveller af enten 5 x 5 mm eller 5 
mm rundstok. (Hvor man bruger 
M~rklinskinner, vil det d og sik-
kert være en f ordel at anbringe 
to langsveller for at holde skin-
nen på plads). Over langsvellerne 
vil det da være naturligt at læg-
ge 5 x 5 mm eller 5 x 6 mm lister 
som sveller til befæstigelse af 
skinnerne. 

J. - li. Raabye 

MOR OP-kongres International standardisering af modeljernbaner 

FORELØBIGT PROGRAM FOR M O R O P -
KONGRESSEN I BRUXELLES I SEPTE}illER 
1958. 

Der er endnu ikke modtaget nogen 
officiel meddelelse fra kongressens 
arraneører, men julinummeret af 
det franske modeljernbaneblad -
"L'Echo du P'tit Train" bringer 
følgende foreløbige program og un-
derstreger, at arrangementerne som 
altid er tilgængelige for enhver, 
der er interesseret i modeljernba-
ner og virkelige jernbaner. 

onsdag lo/9. Fra kl.15 kan op-
lysninger om kongressen fås på ba-
negården Bruxelles - Central i et 
kont or, der beski ltes 11 MOROP". 
120 

torsdag 11/9. Kl.9.Jo-lo åbnings 
møde . Kl. 11-12.Jo besøg på en i 
forbindelse med kongressen arran-
geret udstilling af modeller. Kl. 
15-18 . Jo arbejdsmøder i komiteer 
m.v. samt besøg i signalposterne 
I og II på banegården Bruxelles-
Midi for de øvrige deltagere. Kl . 
2o.Jo-22 aftentur gennem Bruxelles 
pr. sporvogn . 

fredag 12/9. For komiteer m.v. 
er der arbejdsmøder kl . 9.Jo-12.Jo 
og 15-18 , For de øvrige deltagere 
er der kl.9 . Jo - 12.Jo besøg ved de-
potet for de belgiske lokalbaner 
(SNCV) i Rue Eloi , og kl.15-18 er 
der besøg p å M. Legrand's modelba-
ne i målestoksforhold 1:22,5 . 

MB -NYT 

tps~-HO 

DON'T YOU MISS • • • 

THE 

TRAIN 
SUBSCRIBE NOW 

To THE 

MODELBANE - nyt 

MESSEPARADE 
Nr. 1770 & 1771. Det nye frem-
skudte signal og det nye hoved-
signal er som sine forgængere 
detaillerede, skalatro signaler, 
men er nu udført uden skinne-
stykke, og signalerne kan da 
valgfrit anbringes enten i kurve 
eller på lige strækning og an-
vendes både sammen med den 
gamle og den nye skinne. 

Fleischmann-nyhederne 
kan leveres i august-
september. 
Kan bestilles i alle førende 
hobby- og legetøjs-
forretninger. 

Kør i 

TT 
SPOR 

med 

ROKAL 
• 
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roen helt rigtige -
løsning p å v ort lokale proble m h å be r vi nu at have fundet, n år vi 
f ørste uge a f a u gu s t rykker i nd i vore f r e mtid ige k ontor- og eks-
peditionslokale r i Ny Kongensga de 11 , Kø b enhavn K. F or dem , som 
må tte være i tvivl, skal v i op lys e , a t Ny Kongensga d e g å r fra 
F rederiksholms Kana l og t il ll . C . Ande rsens Boule vard og at linje 5 
g å r praktis k t a g e t l i g e ti l d øren . 

Ekspedi t ionen e r indti l v ide re å b e n alle mandage og onsd a g e kl . 
15-17.30 og fr e dage kl . 1 5 -19 . oo , og i e k s pedi t i onstiden er De vel-
kommen til at rin ge på t l f . BYen 5 7 03. 

Vi h a r p . t . e n lang række bi l lige t ilbud i div e r se uds algsvare r 
b å d e i O og HO , o g vi k an også hjælpe Dem me d te l efon- og r a dioma-
t eriel, som j o efte r hånden i re t udstrakt gr ad fin der anvend e ls e 
i f orb i nde l se me d model baneanlæg til aut omatisk t ogkont rol, f j e r n -
styring o. lign . - En righoldig samling bøger og tidsskrifter om 
d isse o g beslægt ede emner føres også på l ager , og s or t imentet u d -
v ides stadig . 

Vi glæder o s til at se Dem - og håber , at 
De h o s vil finde ting, som De måske længe BP-TQG 
har søgt forgæves efter . 

Vor udsalgsprisliste sendes gratis mod ind- POSTBOX 26 
sendelse af frankeret svarkuvert . VIRUM 

Modtljtrnbantr i allt sporviddtr - Kvalitttsmodtlltr - Modt/ R ai/ ways in•all i oui ts - Modt Is of qualit y 

RAILROAD MODEL 
CRAFTSMAN 

incl . Toy Trains er på he le 100 sider 
i stort fo rmat og giver ti ps fo r al le 
sporvidde r på en populær måde. 
En kelthefte kr. 5,00. 
Årsabonnement kr. 48,00 {12 nr. ) 

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 østr igsk jernbane- og model -
baneblad i format A 4 m. bl. a. store 
tegningsb ilag og interessant jernbane-
stof, 
Kr. 3,75 pr. hefte. 
Årsabonnemem (12 numre) kr. 45,00. 

LO CO-Revue 
er det franske mode lbaneblad for jern-
baneent husiaster. Også artikler om de 
»store« baner. 
Pr is for en keltheft e: Kr. 3,25. 
Årsabonnement (11 numre) kr, 32,50. 

Modelbane-nyt, V IR U M 

.. 

lørdag 13/9 . Kl . 9 . 30- 12 . 30 ar -
bejdsmøder i komiteer m. v . ,kl . 15-
20 udflugt til Oo stende pr. t og . 

søndag 14/9 . Kl.lo-12 afs l utten-
de fællesmøde . Kl . 12 . 3 0-13 byder 
den bel~iske f orening af jernbane -
venner tARBAC) på en aperitif. Kl . 
13-14 fælles frokost. Kl . 15 - 17 , 30 
udflugt til Tervueren med besøg på 
kolonimuseet. Kl . 2 o-23 besøg på 
verdensudstillingen. 

mandag 15/9, Kl . 9 . 30-12 . 3 0 besøg 
på verdensudstillingen . Kl . 13 - 14.3 0 
frokost . Kl.15 - 19 udflugt til Ant -
werpen med besøg i den z oologiske 
have eller rundfart i havneområdet . 

Dette var programmet, som det er 
fastlagt ifølge det franske blad . 
Skulle der fremkomme ændringer v i l 
vi søge at bringe disse i septem-

bernummeret, liges om vi f orhåbent-
lig kan bringe et referat fra k on -
gressen, om mu ligt allerede i ok -
tobernummeret af HODELBANENYT . 

Og s håber vi , at de, der k an 
afse tid og penge til at deltage 
i kongressen, vil gøre det . - Der 
er j o sikkert en hel del af v ore 
læsere , s om har planlagt at tage 
en tur til verdensudstillingen e -
ventuelt i forbindelse med deres 
s ommerferie, og såfremt rejsen da 
kan arrangeres omkring ovennævnte 
dage i september, vil det da givet 
være en god ide også at besøge 
k ongressen . - Og for de af læserne 
s om ikke kan k omme med i år , er 
det da en trøst, at næs t e års k on -
gres afholdes i København. 

»DAVID« 

SKRJ _ H 4 DAVI D på drejeskiven i Silkeborg - februar 1958 {Fot . Sv . J . ) 

I 1931 fik SKRJ - Silkeborg-Kjel-
lerup- Rødkærsbro - leveret en af 
de dengang så a lmindelige benzin-
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motorvogne fra DE F'JRENEDE AUTOHO -
BILFABRIKER i Odense . Den havde 
125 hlc og 37 siddepladser. 
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I 1954 blev v ognen t"orsynet med 
en Leyland dieselmotor og trans -
missionen blev f orstærk et . I 1955-
56 var den udlånt til AJITJ , men 
brændte her i remisen , k ort fø r 
banen blev nedlagt . Unde r v ognen og 
motoren v a r d og uskadt , o g man 
valgte nu at opbygge et "diesello-
k omotiv" , dvs en kass~ , der skulle 
ligne et diesell oko, på resterne . 

Førerhuset er indrettet med to 
førerpladser , og vognen, eller 

fndustrinyt 
•A FM W/ AB• . 

På den for ikke længe siden af-
holdte Milano-messe 1958 viste bl . 
a . Rivarossi flere nyheder, hvor-
af vi allerede under omtalen af 

Urnbergmessen nævnede disse . Ik-
ke alle nyheder blev dengang vist 
i bladet, og vi v iser derfor end-
nu nogle her . Øverst en model af 
det amerikanske diesellok Wabash, 
bestående af en A og en B- enhed og 
nedenunder fire nye b ox - cars på 
stribe i den vanlige farvestrå l en-
de stil , som kendetegner USA- mate -
riel , og se lvom disse mode l ler er 
fremstillet uden f or Amerika , så 
er de i det væsentli ge naturligvis 
bestemt f or sal g til Amerika , og 
så må naturligvis alle farver og 
detailler være fuldt ud korrekte . 

F oruden ovennævnte køretøjer var 
der endnu n ogle , bl.a . et A+B unit 
diesellok, praktisk taget nøjagtig 
som det her viste , men i farver og 
påskrift i overensstemme l se med 
ILLI OIS CE TRAL's forskrifter . 

Der var selvfølgelig tillige nye 
småting i tilbehør , og som et ku-
riosum kan nævnes, at Rivarossi, 
som tidligere har lavet en model i 
1:13 af FIAT 600 automobilet, nu 
ogs å bar lavet en model af FIAT 
500 ,ruOVA - begge på bestilling af 
Fiat -fabrikerne. 

Idet vi nu forlader Rivarossi og 
tager til USA , vil vi nævne, at 
vort næste emne er en sneplov i HO 

(fortsættes s.125) 
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" l okomotivet" vejer 17 , 6 tons og 
har 9 , 6 tons adhæsi onsvægt . Naxi-
maltrækkraften er 40 tons for per-
sont og og 80 t ons f or godstog . Kø -
retøjet har nr . N 4 , er malet rød-
brunt o g navngivet DAVID med for-
kromede b ogstaver f o r og bag . - I 
p arente s skal bemærkes, at he l e 
"kassen" på det nærmeste er tom 
indeni . 

S . Jørgensen . 

MB -NYT 

! 

SKJOLD-DAN og BEDSTEMODER 
- og flere andre 

., .,-

/ 
BEDSTEMODER - He dehusene Skærvefabr ik A/ S . Bygge t a f Ar . J ung 1 914, 
byggenummer 21 65, ophugget i 1950 . (Fo to: Sv . Jør g ens en) 

2 . ARTI KEL (F ørste artikel off ent -
l igg j ordes i f orrige nummer) 

Lokomot ive t "Thor" st od de r e f -
t er reserve f or " Skj old" fra ca . 
1920 t il ca . 1937 . I 1 937 k om DAN 
igen til Hh . Eft er a r bejde t på 
midtsjællandsbanen havd e DAN bl . 
a . været brugt ved udgravningsar-
bejdet til Carl sbergs første g ods-
station . Nu måt te THOR forlade Hh 
og den k om til Måløv i 1938 og se-
nere til en flyveplads i Jylland, 
hvorefter dens skæbne er ukendt . 

SKJOLD stod nu i reserve for DAN 
indtil denne f or anden gang for -
lod Hh i 1955, idet den solgtes 
til stålvalseværket i Frederiks-
værk, og fra dette tidspunkt har 
SKJOLD som eneste rangermaskine 
besørget al rangeringen af jern-
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banevogne fra fabrik e rne i Hedehu-
sene. 

D E S M A L S P O R E D E 
TTT T TTT TTTTTT TTT TTTTTTTTTT --------------------------
Om d e 2 første smalsp ored e lok o-

mot i v er på Hedehu sene Skærvefabrik 
hav e s kun meget få og uvisse op -
l ysninger . Et foto af det ene kan 
d og fastslå, at det var et Kraus-
bygget l oko; men desværre er der 
grupperet så mange arbejdere for-
an maskinen, så man på billedet 
kun kan se maskinens øverste del . 
Det er oplyst, at maskinen kun~ 
ne trække 6 - 7 stk. 1,5 m3 tipvog-
ne på samme stigning, hvor fabri -
kens senere maskiner kunne klare 
24 - 25 vogne. Ret sikkert er det ,at 
denne maskine ikke har været brug/; 
på skærvefabriken senere end 1914 
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-15; men maskinen menes at havevæ-
ret brugt ved jordarbejder andre 
steder i landet. I 1914 anskaffe -
des et lokomotiv, som i forho 1 d 
til førstnævnte maskine var bety-
delig stærkere. Maskinen var byg-
get hos Arnold Jung, Jugenthal i 
1914 . Den havde 17,6 m2 hedeflade 
kedeltryk 12 kg/cm2 og fabriksnr. 
2165. Hovedbeholdningen af vand op-
bevaredes i vandtanke anbragt på 
barrierepladen foran førerhuset i 
forlængelse af dette og kulkasser-
ne. Foruden disse tanke var der i-
mellem rammepladerne anbragt en ret 
stor tank. Naskinen havde udven -
dig regulator, anbragt på dampdo-
men. Styringen var en udvendig af 
TRICKS-typen, og krydshovedet var 
styret mellem to linealer. 

Uvist af hvilken grund, måske en 
smule ironisk, fik maskinen øge-
eller kælenavnet "Bedstemoder". 
Efterhånden som fabriken anskaffe-
de flere og større maskiner, var 
BEDSTEMODER reserve, men brugtes i 
næsten hele tidsrummet 1940-45. I 
1950 blev den solgt til ophugning . 
I efteråret 1915 ankom endnu et lo-
komotiv, en Kraus-maskine nr.7035, 
til Hh . En serie Kraus-loko ankom 
iøvrigt dette år til henholdsvis 
Skærvefabriken, som altså fik 7oJ5 
og entrepenørfirmaet Rasmussen og 
Schitltz, der fik nr . 7oJ6, samt et 
med sporvidde 900 mm, der fik nav-
net RINGSTED, og så den før omtalte 
SKJOLD, nr . 6989, der var normalsp<r 
ret. RINGSTED er iøvrigt i 1940 om-
bygge t til sporvidde 785mm og b r ugt 
på Kalveb oddæmningen . Diss e tre, -
altså 7 oJ6 RINGSTED , og 6989 blev 
alle a n vendt ved anl ægget af KØGE -
RINGSTED - banen·. Skærvefabriken har 
senere overtaget nr.6989 , altså 
SKJOLD omkring 1920 , og 7oJ6 om-
kring 1948 , efter at denne havde 
været brugt på dæmningen fra 1940-
46 . Da 7oJ5 og 7oJ6 var omtrent ens 
beskrives de her under eet . Karak-
teristisk for dem begge var, at de 
på grund af skråtstående fyrb okssi -
der havde en ret kort,men til gen-
gæld bred og dybtliggende rist, 
hvilket gjorde den særlig egnet til 
fyring med tørv og brunkul , der jo 
brugtes meget under krigen . Maski -
nerne havde 20,5 m2 hedeflade, ke-
deltryk 12 kg/cm2 og vejede ca. 12 
tons. Få grund af den ret korte ak-
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selafstand egnede disse maskiner 
sig særlig til kørsel på spor, som 
ofte skulle flyttes, og derfor ik-
ke altid var i samme stand som et 
mere permanent spor . Kun een ting 
voldte nogen gene . Maskinernes kob-
bel - og drivstangslejepander hold-
tes sammenpressede ved hjælp af 
slagkiler, og ved kørsel langs grus 
og stenbunker skete det ikke sjæl-
dent, at sten kom for tæt til spo -
ret og ved forbikørsel ramte slag-
kilerne, så at disse pressedes op, 
hvorved lejepanderne gik løse . Nr. 
7oJ6 er senere forsynet med til-
spændelige kiler. Begge maskinerne 
var fra nye påmonteret cylindersmø-
reapparat af Lubricator-typen . Dis-
se er imidlertid senere udskiftet 
med tryksmøreapparater, der bliver 
trukket fra venstre gliderstang. 

Den sidste og største af skærve-
fabrikens smalsporede maskiner an-
kom til fabriken i 1924. Den var 
bygget hos Orenstein & Koppel 1921 
med fabriksnr . 9791 . Den havde 21,J 
m2 hedeflade og 12 kg/cm2 kedeltryk. 
Dette var en meget kraftig og ro-
bust maskine, forøvrigt den eneste 
af Skærvefabrikens maskiner, der 
havde Heusinger - styring . 

Maskinen havde en 2 - spjælds gli -
derregulator indbygget i dampdomen. 
Da denne maskine havde større hjul 
og større akselafstand+ størr e 
vægt end de øvrige maskiner, fo r-
drede den betydelig bedre spor og 
blev derfor i det væsentlige an-
vendt ti l trækkene fra s orterings-
ra~perne til aflæsseramperne l angs 
sidesporet par a lle l t med DSB ' s h o-
vedsp or i Hh . I den st ore vas efor-
mede skorsten var oprindelig an -
bragt en gnistfanger. Maskine n var 
ma l e t grøn , s om iøv rigt også 7oJ5 
og 7 oJ6 var, med r øde h jul , r ammer 
og pufferplanker . 

De høje k u lpriser har gj ort , at 
man i llh s om andre steder prøv er 
at erstatte dampl ok omotiverne med 
dieseltraktorer, selvom disse ikke 
er nær så kraftige og driftsikre, 
og i dag har man i Hh kun eet smal-
sporslokomotiv som reserve, nemlig 
nr . 7oJ6 . Orensteinmaskinen blev op-
hugget i 1956 og 7oJ5 i 1957 . 

En del statsbanelokoførere kan 
sikkert huske disse små lokomoti -
ver . Det hændte nemlig, nær skærve 
fabriken leverede store mængder 
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muldj ord , overjord , der blev læs -
set i grusgraven , at statsbanerne 
selv måtte trække dette "jordtog" 
op af grusgraven, hvortil, der og -
så førte n ormalsporet sidespor , o -
ver h ovedvej 1 og til !Ih station . 
Man brugte i r eglen D- maskiner til 
dette arbejde ; men da læsserampen 
var anbragt i en kurve og tilmed 
med en meget stejl stigning, havde 
togmaskinerne ofte v a n skel igheder 
ved igangsætningen . Den omstændig-
hed, at der parallelt med normal-
sporet løb et smalspor et stykke 
af vejen gjorde, at man havde mu-
lighed for at fæstne en stålwire i 
den bageste vogn og derfra til to 
sammenkoblede smalsporslokomotiver 
der herved efter bedste evne bi-
drog til en hurtigere igangsætning 

INDUSTRINYT( (fra side 122) 
Sådanne har så vidt vides endnu 
ingen fremstillet i llO som roteren-
de, men Nr.M. Dale Newt on har vo-
vet forsøget, og her ser De resul-
tatet . Modellen er så gennemført 
fint lavet, at det er en fornøje!-

til stor fryd for "smalsporsfolke -
ne" og ærgrelse for DSB - personale ~ 

H. Jørgensen- S . Jørgensen . 
NB I Det skal lige for fuldstændig -
hedens skyld bemærkes, at hedehus -
teglværket har haft egne smalspors 
lokomotiverilergraven, medens 
den anden store skærvefabrik i Hh 
aldrig har haft damplokomotiver . 

To lokomotiver magen til Oren-
steinmaskinen nr.9791 blev i 19J9-
4o bygget af -lonberg og Thorsen til 
brug p å den nævnte Kalvebodsdæm-
ning; formentlig er disse de eneste 
danskbyggede smalsporlokomotiver. 

(Næste gang : Bygning af Orenstein-
loko nr . 979 1 i skala 1:10) 

se at samle den, men vil man mon-
tere den, så sneploven virkelig 
roterer, må det stå for egen reg-
ning . i!en der er vel heller næppe 
så mange Jlo-baner udendørs, som 
skal sneryddes om vinteren. Men 
pynte på et anlæg, gør den da. 

Amerikansk HO - mode l af sneplov. 
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MODELBANE-tips 
SMÅ TANKE. De små metalbeholdere 

,om småbilledEilm ("Leica"-film) 

normalt leveres i, danner et fint 
grundlag for at lave små tanke til 
opstilling på anlægget. Forsyn dem 
med de rør o. lign . som måtte pas-

TA FE-ekspressen passerer Fax i ew Mexico på sin 39 J/4 timer 
lange t u r fra Los Angeles til Chicago . 
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se til formålet og mal sluttelig 
det hele. 

SHÅ DOR . Ved anbringelsen af me -
get små metalbor, kan der ofte op-
stå vanskeligheder ved at få det 
til at sidde fast i boremaskinens 
holder . Et stykke hult loddetin 
anbragt over boret vil da lette 
fastholdelsen i boremaskinen . 

RENS ING AF KO~~fUTATORER. Til at 
rense kommutatoren p en motor kan 
anvendes en fiberglasstift . Denne 
form for rensestift ikke alene ren-
ser metallet godt, men den går og-
så i dybden i eventuelle fordybnin -
ger - brandsår - i metallets over-
flade . 

LUKKE TIL LI !TUDER . I stedet for 
det almindelige lukke på en limtu-
be i form af en slags skrueøsken 
kan - alt efter tubens størrelse -
i stedet anvendes en tegnestift i 
passende størrelse. Fordelen er,at 
tegnestiften nemt kan slås af med 
samme hånd, som holder tuben, og 
den anden hånd er derved fri til 
at holde på det, som skal limes. 

~nptfra 
nær og fjærn 

SAUDI ARABISKE JERNBANER har et 
specielt udstyr, som ikke findes 
nogen andre steder i v erden. "Snor.i 
kel" -ventiler, som ellers forbin -
der tanken med undervandsbåde, er 
anbragt på taget ~f p ers onvognene. 
Da banen, som er bygget af ameri -
kanske ingeniører for Kong Ibn 
Saud, blev sat i drift , fyldte ør-
kenens endeløse mængder af sand 
hurtigt de forst anbragte al.minde -
lige luftventiler på vognene . In -
geniørerne undersøgte da luf~ens 
indhold af sand i forskellige høj -
der over skinnerne, og de fandt da 
frem til denne for jernbaner ikke 
helt almindelige løsning . 

Ved en jernbaneoverskæring i BllI'-
ke, Idaho i USA kan man opleve det 
ikke helt almindelige syn, at en 
bil blokerer overskæringen, mens 
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toget holder og venter . I denne 
lille by, som er indeklemt mellem 
stejle canyon-b jergvægge, er en 
benzintankstation sådan placeret , 
at en bil, som betjenes af tanken, 
spærrer for jernbanetrafikken . Og 
reglen er da blevet: Den, som kom-
mer først til mølle får først ma -
let. 

SNCF er - vist nok som den før-
ste bane - i gang med at anvende 
farvefotos til udsmykning af ku-
peerne i stedet for de sort/hvide 
fotos, der hidtil har været an-
vendt. 

Billederne, der er i formatet 
24 x JO cm, anbringes foreløbig 
kun i nye vogne og kun p å ! . klas-
se. 

På hvert internationalt tog, der 
ankommer til Salzburg og er be -
stemt for Wien, stiger to turist -
værtinder ombord i Salzburg og er 
de rejsende behjælpelige med op -
lysninger om Wien . P å fjernskri-
ver kan de fra mellemstationer bL 
a . sørge for bestilling af hotel-
værelser . 

15_MT- lokomotiver_~~~~!!~~ 
Statsbanerne har hos A/S Frichs 

Århus, bestilt 15 stk . 425 hk di -
eselelektriske lokomotiver litra 
MT i udførels e svarende til MTnr . 
151-152. 

De nye lokomotiver, der får nr . 
lSJ - 167, påregnes leveret i juni 
1959 - januar 1960. 

Ellers rr drr umuligt ar flt ham ril ur spise. 

(Fra "Vingehjulet•) 
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RAIL NEWS-'°' the FOREIGN READER 
SUMMARY INE GLISH 

Aurskog - II0landsbanen - A Norwegi -
an narrow gauge railway (750 mm) 
worth a visit for all l overs o f 
old private rai lways . 
Månedens sporplan - Layout of the 
month. This month the plan is of 
specia l interest forthose intere -
sted in a private railway with 
good shunting faci lities . 
Trond.hjem Modelljernbaneklubb - A 
Norwegian Model Railway Club f or 
RO -gauge . 
Vi bygger e n t0mmerbro - The con-
struction of a trestle -bridge for 
UO - gauge . 
MOROP - The congress o f the Euro -
pean ass ociation of railway model -
l e rs is this year held in Bruxelles. 
DAVID - An old petrolengine - driven 
rai lcar converted into a "diese l". 
Skj old, Dan og Beds t e moder - 2 .part 
of the description of an industri -
al r ai lway . 
Nyt fra Nær og Fjern - News fr om 
Home and Abroad . Etc . Etc . 

CORRESPO DANCE IN ENGLISII with any 
other readers interested in model-
ling European prototypes . I work 
in !IO myself, but I am als o inte -
rested in o ther gauges. Ernest F . 
Raddatz ,25 N . Pelham St .~thelton, S . 

· Australia . 

KLUBMEDDELELSE R 

AALBORG' M0D!':LJERNBANE KLUD 

Anlæg i spor O. 
Klubhus: Forchnmwersvej 3 
Formand: Disp. Finn Ankeraa , tlf . 1279 

VANSK MODEL JERNDANE KLUD 

Anl æg i spor 0. 
Klublokale: Nørrebro sta tion 
Formand: Poul E. Clausen 
Næstformand: Jumes Steffens en. 
Kasserer: Th . Kronholt. 
Sekretær: E . Albrech-t sen, Amunusens v e j 
18 , Lyngby, tlf . 8 7 54 62 . 

ODENSE MODEL J ERNDAiVE KLUD 

Anlæg i spor 0. 
Klublokale og anl æg: DSB ' s ru teb il ga-
r age r pS Kildemo sevej. 
Forcinrul: A . !love, tlf . 12 94 46 
Kasserer: M. Nielsen, tlf. 11 79 40 
Sekretær: P. Juul Nielsen , t · 11 H 77 
Dyggeaften : Tirsdag kl . 20,oo 
Nye medlemme r kan optages , henvendelse 

i lokalet . 

M0DELJERNBANEKLUBBEN "RO" 

Nordkærvej 1 - Hvidovre, Valby. 
Tlf . 30 06 31 og RYvang 5942y 
Formand: Harry Larsen 
Næstformand: Alf Rasmussen 
Kasserer: Dans Hundstrup 
Medlem af bestyrelsen: Erik Dugge . 

SLAGELSE MODEL J ERNDANE KLUD 

Anl æg i "0" på Slagelse b a negå rd. 
Dyggeaften : Ti r sdag . 
Formand : P.E.Jensen, "Lundehus" Va l-
byvej, Slagels e, tlf. 2789 ' 
Kasserer: Pr e ben Madsen, Uerluf Trol-
l esvej 25, Slagelse. 
Næstformanu : li.li.Larsen, llerluf Trol-
lesvej lB, tlf . 2180 . 

K0BENHAVNS M.lUlKLINKLUD 

Anl æg : BO 
Klublokale: Dal gas Boulevard 1 
Forma nd : Jorgen Balvorsen , ÆGi r 2752 
Klubuftcn: Torsdag . 

1 a 2 nye medle mmer kun o ptage s . 

M0DEW ERNli EKLUDDRN U. 0 . 56 

Smedegade 11 kld . 
Klubaften : Tirsdag 

-... -.-.- .-.-.- .-. -.-.- .-.-.-.-. 
TO F0REIGN READERS! ! 

Most of the magaz inc s of M0DELDANE-
nyt published a re sti ll uvaiable and 
you c an send your order together with 
~n internat~onul moncyorder or by pos t 
in a check 111 US$. , Engli s h t , Germa n 
DMAIUC or Danish Kron e r. 

The pr i ces inclusive of posta"e to 
all c ountrie s a re: 

0 

MODELUANE-nyt , vol.105 2 $ .0,60 
vol . 1955 $ . 3 .00 
vol.1956 $ . 3 .25 
vol. 1 057 S . 3 . 50 

SPEC IAL 0FFEU : 

Four snruplc copics for $ . 1 .00 

Set of 12 Dnni s h photo s of Da -
nish steum- cng ines . Cnn be used 
ns post-cards . 8 . 0 , 50 
(Technical dates in En • lish 
anu French) 

Send your order to 

MODELBANE. nyt 
or our forci gu a~cnt~ . 

VED DE-
. .. hvor mange byggetips 

og tegninger, artikler og beskrive lser, 
der er at fi nde i de tidligere numre 
af MODELBANE-nyt? 
Dem kan De slet i kke undvære 

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

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

(+ nr. 6-7-8) kr. 11,00 
Men De kan endnu få følgende 
årgange komplet: 
4. årg . 1955 (12 numre) kr. 18,00 
5. årg. 1956 (12 numre) kr. 19,75 
6. årg. 1957 (12 numre) kr. 21,00 

De sparer efterkravsgebyret 
ved forud i ndsendelse 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 B, C elle r D. Hver 
pakkes indhold er helt forskellig fra 
de andre. 

- Og et årsabonnement koster 21 kr. 

MODELBANE -ny t 
Kongevejen 128, Virum 

Postkonto 35056 

Tld u krllt for Je rnba ne r I a ll• • porvldde r 

Udgiver og ansvarshavende redaktør: B. Palsdorf. 
REDAKTION: Drcumvej 28, Herl ev. 
Medarbejdere og korrespondenter: Sv. Jørgensen, 
Kalundborg, 0. W. Laursen, Silkeborg, C. J. An-
dersen, Odense, m. fl. 
l\lodelbane-nyt går ud fra, a t tilsendt materiale 
som breve, nyheder og beskrivelser af eget an-
læg gratis stilles til bladets rådighed i vor fæll es 
hobby 's interesse. 
EKSPEDITION: Modelbane-nyt , 

Kongevejen 128, Virum. 
Telefonisk hem·endelse: 
J{un mandag, onsdag og fredag kl. 9-12 på * 9,148 68. 
Eftertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse. 
Blade t udkommer med 12 numre om året. 
Årsabonnement 21 kr., udland 23 kr. Abonnement 
kan også tegnes direkte fra Kongevejen 128, Virum. 
Benyt pos tkonto 350 56 ved indbetalingen. 

-0-

Blndet forhandles af bind- og jernbanekiosker saml: 
KØBENHAVN: 
Københavns Telefonkiosker samt 

Valby Hobbyforretning, Mollealle 16, Valby. 
Hobby-Centralen, l\lontergade 10, K. 
I-l obby-Hjørnet, Fredensgade 11, N. 
Hobby-Kælderen, Nansensgade 74, K. 
Kiosken, Østerport Station, Ø. 
Model & Hobby, Lovs træde 2, K. 
Hovedbanegårdens Bladkiosk. 
Kiosken, Classensgade 18, Ø. 
mosken, Nygade Teatret, Nygade, K. 
Ordrup Trævare & Lege løj, Ordrupv. 109, Charl. 
C. Th. Rom & Co.s Eftf., Axelborg, Axeltorv. V. 
Legetøjsæsken, Jernbanealle 92, Vanløse. 
Fa. Got tlieb Hansen, Ny Østergade, K. 
BP-TOG, y Kongensgade 11 , K. 

LYNGBY: 
I rgens Legetøj, Jernbanevej 1. 

ÅRHUS: 
Århus Hobbyforretning, Frederiksgade 17. 

Berg Radi o & Hobby, Gul<lsmedgade 40. 
ODENSE: 

Odense Hobbyforretning, Vestergade 89. 
RØNNE: 

Lille Torvs Lædervare- og Legetøjsforretning. 
-0-

ENGLAND: 
nobert Spark (,Euro11can Rail ways, ), 
15, St. Stephcn's House, Westminster, 
London, S.W. 1. 

F INLAND: 
U-B Hagelin, Pråstgårdsvåg 5 A 12, Iloplaks. 
FRANKRIG: 

Editions Loco-Revue, Le Sablen, Auray . lorbihan. 
ITALIEN: 

,Ilo-Rivarossi c, Como. 
NORG E: 

Narvesens Ki oskkompani, Pos 1box 125, Oslo . 
SVERIGE: 

Model-Cralt, Skolga tan 5, Malmø. 
Wettergren & Kerbers Bokhandel AB, 
Vasagatan 22. Goteborg C. 
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