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BØGER 
NYHEDI FAR WHEELS - A railroad safari by C. S. Small. En vidunderlig rejse 
med fjerne landes ejendommelige jernbaner. En bog for alle damplok-elskere og 
bogen er trykt på fint papir med fremragende illustrationer (166 s., 60 fotos 9 
kort) indb. kr. 29,50. 
0 DIN & ROES KILDE - Det store 88 siders billedhelte med danske lok og 
motorvogne. Køb nu! Kun kr. 10,00 (plus porto). 
DSB's damploks 1847- 1959 - en up-to-date teknisk oversigt som alle "loco-
spotters" bør eje . kr. 8,25 
W. Bay : Locomotives of the Private Railways of Denmark 
(49 fotos) kr. 18,00 
Denne længselsfuldt ventede bog er nu endelig udkommet, men første sending 
er revet væk - bestil derfor snarest, inden den bliver helt udsolgt. 
RMC's udklipsbøger med materiale til 20 bygninger i hver bog. - Forlang bog 
1 for sp. 0 og bog 2 eller 3 for HO. Pris pr. stk. kr. 8,75 ( + porto) 
Fleischman's store sporplansbog. - En næsten uundværlig bog for alle 2-skinne 
folk . (Indb. fikst ringbind) kr. 9,00. 
Rudolf Wollmann: Die elektrische Modelleisenbahn - Indb. 316 s. - 3. nybe-
arbejdede udgave al en virkelig udtømmende bog. kr. 36,50. 

T / D S S K R / f T E R (prisen i parentes angiver årsabonnement) 
Minialurbahnrn kr. 3,75 (1 6 nr. kr. 60,00), Model Railways Hews kr. 2,75 (12 nr. kr. 28,50) 
Der Modellei,enbahner kr. 1,85 (12 nr. kr. 21,00), HO-Rivarossi kr. 2,00 (6 nr. kr. 12,00) 
European Railways kr. 3,75 (4 nr. kr. 15,00), Model Engineer kr. 1,40 (52 nr. kr. 65,00) 

Prøvesending al ovennævnte tidsskrifter sendes portofrit for kun kr. 10,00 ved 
forudbetaling. (Efterkrav 1 kr. ekstra). 

BENT PALSDORF 
POSTBOX 184, KØBENHAVN K. 
POSTGIRO 35056, TLF. *944868 
Bedste telefontid : Mandag, onsdag, fredag 9 · 12 

OBS. I vort udsalg i København i Ny Kongensg. 11 kan ovennævnte bøger og 
blade beses . Åben torsdag 14-1730, fredag 14-20, lørdag 10-14. 
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SLA 
HATTEN 
AF 
EN 
TUBORG! 

- Der er nemlig grund ti l at fejre, at Long nedsætter si ne priser endog ganske 

betydel igt, og vi ska l lige her nævne enke lte af de nye priser : 

MY-diese llok. (2 sk./ jæ vn• ell e r 3 sk./vekse lst røm) kr. 1 04,50 ( 1 43,00) 
MO-motorvogn kr . 92.40 (126,50) • Cc-personvogn kr. 14,30 (19,80) 
Tuborg• & C arlsbergvogn e å kr. 8 ,80 (12.10). Tuborg m . paraply kr. 9 ,90 (13,75) 

Forlan g iøvrigt ka talog hos Deres forhandler 

LONG MODELBANER. KØBENHAVN 

JOTOFLEX ~ 
hilser • dollarpræmieringen " s 
bortfald og kan glæde sine 
kunder med nye reducerede pri ser : 

Massive messingskinnestre nge kr. 1, 15 pr. m. 
JOTOFLEX llexibel skinne (2 sk.) kr. 4,50 
JOTOFLEX flexibe l pu nktskinne kr. 5,75 
løsdele t,I sporsk ifte (h. el v.) kr. 9,85 

SPØRG EFTER DET HOS DERES FORHANDLER 

En gros: 

JOACHIM RØNNOWSVEJ 16, VIRUM 

VALBY HOBBY 
Mølle Alle 16 . VA 22 66 

Alt i M~RKLIN 
også reservedele . . . 

FALLER byggedele 
og samlesæt 

AIRFIX samlesæt 

Forlang OMi-kataioger 
Ily, både og huse 

SCENERY - t r æ e r 

EUROPEAN RAILWAYS 
v. Robert Spark, London 

Delle blad giver sine læsere en dobbelt glæde i form 
al gode billeder og aktuelle artikler om europæiske 
jernbaner i stort og småt. 

Årsabonnement : 15 kr. (4 nr.) løs nr. 3,75 kr. 

Distribut ion: 
MODELBANE-nyt, VI RUM 

I , 

• 

11 

I 
HO 1111 

11 I I I 

I 
I I I I 

90 tons jernbanekran med tilhørende 
vogne leveres færdigt eller i byggesæt 

- 2-skinne/jævnstrømssystem -

Bokal TT 
NYHEDERNE - -

fra NUrnberg-messen 
er nu hjemkommet, og 

det øvrige store sortiment 
er o g så på lager. Mod kun 50 øre 

i fr i mærker sendes det nye store ka-
t a l o g 1 9 6 0 /61 som lige er udkommet. 

Adskillige gode tilbud i spor 0 materi-
el. Send fr a nkeret kuvert og De får til-
s e n d t en l i s te . Bemærk dog venligst: 
-Forretning en er lukket i tiden: 
1. juni til o g med 15 . juni 

BP• TOG NY KDNGENSGADE 11, K. TLF. BYen 5703 
To:14.oo-17 . Jo 
Fr:l-4.oo -20. o o 
Lø:10.oo-14 . oo 



DUOPERM Uniperm 
med gear 

Duoperm 
med gear 

kr.9.00 
15.60 

kr.1J.5o 
19.50 

Neptun 
påhængsmotor 17.85 

Monoperm 
super 22.50 

FLERE NYHEDER KOMMER! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SKANDINAVISK HOBBY INDUSTRI HØJBJERG (AARHUS) 

BEDST MEN ALLIGEVEL BILLIGST -

Mange andre model-
ler, f. eks. mølle, bin-

dingsværkshus, gangbro, 
perron, kiosker. 

AIRFIX 

Forlang brochurer i hob- blokpos t kr.3.85 
by- og legetøjsforretninger samt stormagasiner 
eller send O.JOkr. i frimærker til os. 

Nærmeste forhandler anviser H. WITTROCK • Peter Bangsvej 77, F. FA *240 

MODELBANENYT 
DET 
SKANDINAVISKE 
MODELBANEBLAD 

9. ÅRGANG 
Marts-April 1960 

TIDSSKRIFT FOR 
JERNBANER I 

ALLE SPORVIDDER 

11 e Internationale 
Spielwarenmesse 
Nurnberg 1960 

ARN0LD ' s lok i skala 1:200 fylder jo ikke me-
get i hånden , og de t er muligt a t l ave et an-

læg på natbordet ! 

Atter i år har man i Urnberg i 
Ves t tyskland oplevet det overflø -
dighedshorn , s om legetøjsmessen 
hvert år er, og dette nummer af 
}IB- NYT er i væsentlig grad helli -

get en reportage af denne messe. 
Firmaerne omtales i a l falbetisk 

rækkefølge , så g odt dette lader 
sig gennemføre , og som det ogs å 
har været tilfældet de tidligere 
år , vil de tyske firmaer i første 
række blive omtalt i dette n ummer 
(med enkelte undtagelser), medens 
de resterende ting af interesse , 

v i ser denne gang en DSB litra S- maskine lige efter starten fra Helsingør på vej mod 
København. 
(Danish class "S" (DSB) immediately after the departure from Elsinore en its way to 
Copenhagen . Foto- Sv . Jørgensen 



Gebr. Faller 
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B-230 x Romantische 
Scigemuhle 

MB-NYT 

som ikke kan finde plads i dette 
nummer , vil blive omtalt i nr . J, 
som ventes uds endt ca . d en 25 . maj. 

Og så begynder vi straks med re -
portagen . Det forste firma, som 
omtales h e r , er ARNOLD og CO . ,som 
kom med en ekstraordinær nyhed. 
Det drejer sig om bane i skala 
1 : 200 med en sporvidde p å 8D1D1 I I 
Som billedet øverst på siden vi-
ser , fylder for eks . loket jo ik-
ke ret meget, men driftsikkerhe -
jen er fin, o g det er jo i sig 
selv bemærkelsesværdigt for en 
ting i den størrelse . Imidlertid 
leveres der endnu ikke lok og vog -
ne (m . m. ) løst , men der kan kun 
købes et færdigt anlæg med lok 
og tre vogne, skinner og sporskif -
ter , broer og tunneller, huse og 
andet landskabsudstyr, fikst og 
færdi g t for ca . 200 kr . Anlægget 
kan drives v e d hj ælp af et 6 volt 
batteri eller via trafo og ens -
retter . 

FALLER§ 
FALLER bragte atter i å r en 

mæn gde nyheder , hvoraf vi i kort -
hed skal n ævne nogle , idet illu-
strationerne giver v isse o plys -
ninger i sig selv , og koD1D1ende 
ann oncer her i bladet fra FALLER 
vil beskæftige sig med d e enkelte 
artikler . 

En skovh uggerhytte med tilbehør 
er en nyhed og ligeledes "den ro -
mantiske savmølleY(se billede t) , 
som b å de har rigtigt arbejdende 
vandhjul og sav . Den er absolut 
en af de flotteste ting fra FAL -
LER i år . Ligeledes er den nye 
(arbejdende) vindmølle og den 
k omplette bondegård n oget , som 
sikkert med st o r utålmod i ghed vil 
b l i v e spurgt i butikkerne , men 
FALLER op l yser , at de nævnte ting 
desværre først vil være f ærdige 
til salg i efterårsmånedern e . Et 
moderne "trinbrædt" (lill e stati on) 
vil ogs å først kunne ventes til 
den tid . Ban evogterhytte og et 
li lle pakhus i bindingsværk er og-
så nok værd at nævne og en trans -
f ormatorstati on er i sin udform-
ning ogs å anvend~ lig p å danske 
anlæg . Flere moderne rækkehuse og 
en del moderne villaer samt et 
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banevogterhus afrunder det omfangir 
rige sortiment af enkelthuse, dog 
ikke at forglemme det nydeligst e 
lille bjergkapel, som overgår alt, 
hvad vi tidligere har set . Til 
sidst vil her n ævne e n farvepalet 
med plastikfarver og en ny serie 
kønne blomstrende træer . FALLER's 
øvrige produktion (som ikke ved -
rører modelbaner) kan vi desværre 
ikke få plads til at omtale n ærme -
re her . 

Fra dette udmærkede firma er der 
atter i år kommet en lang række 
fremragende modeller , s om vi næ-
sten er ved at udnævne til noget 
af det bedste , vi l ænge har set . 
Af flere grunde - den fuldstændig 
korrekte detaill e ring og lakering 
af modellerne og den yderst skala -
tro udførelse - er Fleischmann ab -
solut i dag et af de firmaer i he -
le verden, som laver de bedste mo -
deller f'or l!O. 

Dette års nyheder er ingen und -
tage lse, og vi nævner - f' o r at be -
gynde med noget - først det itali -
enske hurtigtogs - ellok(Fs) E 428 , 
som trods en l ængde på 22,8cm kla -
rer kurverne fint . Den tilhørend e 
italienske ! . klasses vogn er helt 
utro_-lig detailleret i sin udførel -
se og fås forøvrigt b å de f ærdig og 
i byggesæt . Endelig er der også en 
kølevogn blandt de italienske ny-
heder ; den e r af typen Hcg og h ar 
ikke færre end 1800 nitter! I 

Schweizerne kan glæde sig over 
en personvogn f'ra SDB's Seetalba -
ne, og inden vi nævner d e tyske 
modeller, vil vi lige oplyse, at 
Fleischmann også k onuner med en 
Durlington- diesel og en caboose 
(USA- typer) . 

Den nye model af' en tysk E 44 er 
særdeles vellykket og blandt an -
det for s ynet med J lys i hver e n -
d e af loket og automatisk skift 
ved ændring af kørs e lsretning . 

Der er fem nye godsvogne, og 
for eks . er den med de store rør 
belæssede vogn f'orsynet med de 
moderne drejelige støtter . Auto-
transportvognen er forsynet med 
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I. og II. klas-
se italiensk 
hurtigtogsper-
sonvogn af ty-
pen _IB 64 149 

Italiensk kø-
levogn 
(Hcg 318 .100 ) 

8 aftagelige biler ( også fra sam-
me firma) . 

I skinnesortimentet er det l æn -

ge v e nt e d e_ dobbeltkrydsningsspor -

30 

Italiensk type 
hurtigt ogslok 
litra E 428 
(2 1 D 2') 

Lettere svejt-
sisk person-
vogn 
SBB B4 9514 

skifte (15 ° ) endelig k ommet og 

fås både til h ånd- og e l ektrisk 

betjen ing , og ligel e d e s er der 

f r emkommet en sporkrydsning p å 

MB-NYT 

15° , hvor de to sig krydsende spor 

er e lektrisk uafhængige af hinan-
den . 

Til slut skal nævnes to nye tra-

fos til fordelagtige priser og med 

FLEISCIDiANN •s 
nye ellok, en 
model af DB's• 
kendte E 44. 
(Bo' Bo') 

DB's 4-aksle-
de SSlmas 53, 
som blandt an-
det bruges til 
skinnetrans-
port. 

.:, 

væsentlig forøget effekt, men om 

og eventuelt hvornår disse måtte 

blive typegodkendt (D- mærket) her 

i Danmark kan man endnu intet op-
lyse . 

Containervogn 
af typen Eoskrt 

Kiihlwagen --;r~-~--_:___-.::__:::: 

1960 

DB 1 s kølevogn 
type Tmehs 50 

31 



FLERE FLEI3~HMANN NYHEDER ! Øverst ses en model af en amerikansk Burlington diesel 
og i midten en DB silovogn af typen KKds 55 , Autotransportvognen nederst er særde-
1~ . attraktiv og er en model af DB's Offs 55 . (Fleischmann fotos) . 

HAl-10 bringer e n nyhed f'ra DD a l-
lerede inden den er sat i drif't . 
Det drejer sig om en model af' det 
nye diesellok V 160, som både i 
virkelighed og model er et lok af 
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mellemtypen, d . v.s. kan bruges til 
lidt af hvert, og et s dant er der 
jo a ltid brug f'or . De t gennemkører 
iovrigt uden besvær kurver h e lt 
ned til 21 cm's radius, og er i -

MB·NYT 

PJHRfflDT9 Det nye HO-lok fra Haino - en mode l af DB ' s V 160 (Foto : MIBA ) 

øvrigt f'orsynet med noget særdeles 
kærkomment - e n universalkobling, 
s om kobler med ALL!. gængse JTO-kob -
linger. 

Herpa 

Model i HO af en gammel mølle beklædt 
med HERPA murstensfolie (Foto: MIBA) 

er et af de mange tilbehørsfir-
maer, som hvert år har gode an-
vendelige nyheder på programmet. 

I år finder vi et komplet sten-
brud færdig til indbygning i 
landskabet og blandt de øvrige 
nyheder vil vi nævne træer i byg-
gesæt, samt et udvidet sortiment 
i plastik- og metalbeklædningsark 
til huse og ogs å til søe r og van~ 
løb . Billedet herover viser en 
gammel mølle beklædt med særlige 
murstensplastikark. Et nyt pap-
mach~agtig pulver til oprøring i 
vand er særdeles nyttigt og kan 
tillige indfarves . Endelig kan 
nævnes noget morsomt som en lok-
fløjte og et motorvognshorn . 

1960 

HAG - Schweiz 
havde to nye vogne i HO, nemlig 

en SBB spisevogn i rødt med tag-
strømaftager til det elektriske 
køkken samt e n kombineret post- & 
pakvogn med skydedøre . 

JOUEF Paris 
er ikke videre kendt endnu på 

det danske marked, men fortjener 
at blive det, da dette firma fa -
brikerer ganske pæne HO - modeller 
i et righoldigt sortiment til 
fornuftige priser. Et lille minus 
er det, at man kører med 6 ,5 volt 
jævnstrøm i stedet for standard 
som jo er 12 volt, men det bliver 
muligvis ændret senere . Sporet er 
udført i lighed med F leischmann's 
og hele sortimentet er som sagt 
særdeles pænt udført. 

Kibri 
møder atter i år med et righol-

digt sortiment, hvoraf vi her vi-
ser to ting, nemlig den udmærkede 
sidebanestation "Iselhausen" og 
de nye gennemsigtige perrontage 
og begge dele fås naturligvis i 
byggesæt ; et kærkomment sortiment 
af banegårdstilbehør og stakitter 
er også blandt nyhederne og tilli-
ge et hyggeligt baneledvogterhus . 
Sluttelig har Kibri udvidet sit 
allerede righoldige sortiment af' 
baneovergange med og uden bomme, 
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• Le Jouel Francois Lid. 

Fransk (rød) I . kl . vogn 
i skal a H0 

Herover viser vi Dem to af KIBRI 1 s nyheder , nemli g de nye perr ontage og på det ne-
derste bil lede den ual mindelig naturtro sidebanestation Ise l shausen . (Fotos: MIBA) 

med og uden blinklys, med endnu 
flere varianter også suppleret m/ 
anlæg f or trolleyvognskrydsning 

34 

af jernbanelinien og mange af d e 
e l ektriske agregater til b e tjenin-
gen kan købes løse til selvbygge -

MB - NYT 

re og e v e ntue lt anvendes til an-
dre formål . 

Til venstre herfor - LILIPUT ' s nye 
11 6211 , som er en gennemført god mo-

del for både 2- og 3- skinnedrif t 

ne, men disse er ikke egentlige 
messenyheder. 

Der skal lige her indskydes, at 
selvom de udstillende firmaer om-
tales så nogenlunde i alfalbetisk 

To andre af LILIPUT ' s nyheder - t il venstre en silovogn med bevægelige lemme og til 

høj r e en svejtsisk godsvogn a f EUR0P- t ype , (Fotos : MIBA) 

kommer me d en absolut kærkommen ny-
hed - i hvert fald for tyske model~ 
f olk - nemlig en model af en "62" 
f ra DB i den samme fine udførelse 
som "P B•eren" og både for 2 - og J-
skinnedrift. Den nye silovogn, DB's 
00tz 50 med bevægelige sidelemme 
til aflæsning må ogs å siges på for-
h å nd at blive en efterspurgt model. 
Man kan dog næppe påregne at se no-
gen af modellerne i butikkerne fer 
til ef terå ret, Den svejtsiske L7 
godsvogn er en EUR0P-vogn og ende -
lig vistes e n fransk åben godsvogn 
til kvægtransport . Til slut skal 
nævnes, at der for nylig er uds endt 
en række superdetaillerede tankvog-
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rækkefølge, vil vi i dette nummer 
f ortrinsvis omtale de i Danmark 
mest kendte og næste gang d e øvri -
ge firmaer . 

Således kommer MECCAN0's nye H0 
materiel o9 MERTEN's figurer først 
i nr . J / 60 tsom ievrigt udkommer 
den 25 . juni). 

Vi går derefter videre til 

M~RKLIN 
Der er fra dette firma, som sid-

ste år holdt 100 års jubilæum, at-
ter en r ække gode ~yheder, men i 
det tidligere s ortiment udgår des -
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~RKLIN 
3 02 9 

• 3 048 

"Røggarniture" til nr.Jo48 medfølger ............... .... .. ............... • 
3034 / 3 0 37 • -

36 MB-NYT 

3 0 3 S 

4 0 3 6 • 

• 4 0 3 7 

værre også en del, en praksis, som ke kommer til at koste mere end 
Mtirklin har benyttet sig af i ud- kr.JJ.50. Det er absolut pænt ud -
strakt grad i de senere å r, og som ført og bliver sikkert en af den 
vi ved, at mange beklager. I år er kommende sæsons salgssuccesser . Af 
de ting, som udgår imidlertid ikke en helt anden størrelse er den ny 
at beklage udfra vor mening, idet model af "01" 'eren, som til og 
strømlinieloket J007 og de såkald- med er forsynet røgudvikler, hvor 
te svenske hurtigtagsvogne ikke med er forsynet med røgudvikler , 
hører til Mtirklins ypperste ting, som også er ret livagtig med hen -
medens nogle sikkert vil beklage, syn til lugten, uden at man dog 
at andre lok m.m . også udgår. Vi ligefrem bliver forgivet. 
nævner her blot, hvilke katalog- Det nye ellok (kat . nr . JoJ4/JoJ7) 
numre, som sandsanligvis ikke vil er en model af det i Tyskland me -
optræde i 1960-kataloget, som kom- get anvendte moderne hurtigtogsl ok 
mer sidst på året . Det er : Joo7,Jo2JE 41, og øverst på denne sid e ser 
Jo24 , Jo26, Jl24, Jl26, JlJo, J2ll, vi det kendte italienske 424, som 
4o2 o, 4021, 6000, 6Joo, 7oJJ og flere modelfirmaer nu fremstiller 
7078 . og hertil hørende II . klasse's ita -

Af nyhederne ser vi øverst på liensk hurtigtagsvogn. Dernæst en 
forrige side det lille hyggeli~e model af en tysk ældre II . klasse 
industrilok (kat . nr.Jo29), som ik- (fortsættes side 40) 
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MÅNEDENS MIDTERSIDETEGNING 

L1 idtersidetegningen viser denne 
gang t o motorvogne fra Troldhede -
Kolding - Vejen Jernbane . Desværre 
ved vi såre lidt om dis s e vogne , 
bl . a . for eligger der int et om bo-
giernes udseende , men f orhå bent-
l ig kan vi i næste nummer bringe 
supplerende oplysnint;er . Hvis De 
kære l æs er skulle ligge inde med 
fotos eller andet materiale om dis-
se priva t banemotorvogne , hør er vi 
meget gerne fra Dem . 
N.B. Fot o a f den minds te motorvogn 
f i ndes i MB- nyt J . å r g . nr . 2 side 
21. 

Helsingør Modeljernbaneklub 
den lJ . marts 1960 

Til fl.B . Nyts r edaktion . 

Hg.-Mj k . s bidrag til denne måneds 
nr . a f r.: . B. Nyt er H. H. G. Banens 2 
akslede kombinerede post- og rej -
segodsvogn litra D. l . en ret s ær -
præget vogn , ikke mindst på grund 
af sin "Veranda", f riluftspassa-
gen som konduktøren benyttede på 
sin vej gennem toget , den gik gen-
nem rejsegodsrummet for ikke at 
forstyrre det arbejdende postper-
sonale , ·-endvidere er vognens vin-
duer i størrelse ret uregelmæssi-
ee om de har været det altid eller 
om banen selv har lavet vinduerne 
i re jsegodsrummet vides ikke med 
bestemthed . 
Vognen er bygget i 1906 af 11 \'IULC AN" 
i Maribo , den har en vi s lighed 
med den i M. B. Nyt tidligere beskrev-
ne vogn fra K. S.B. den er opmå l t af 
Mogens Jensen en af klubbens unge 
medlemmer og er omsat til t egning 
af klubbens fo r mand , vognen s t år, 
i s t ærk f orfalden t i lstand , opr an-
ger et bag banens nye remise i Hel-
s i ngør og benyt t es til værktøjs-
og op lagsrum for anlægskolonnen . 

Farver : Vognkasse privatbanerød , 
under vogn sor t , paptag , påskr i fte r 
gule . 

Ve legnet foto af vognen haves i kke, 
men vil blive bragt sener e • . 

John Hansen . 
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Litra IVM nr . 20236 - 20260 . 

DSB ' s litra rvr,1 , som vi s i dste gang 
bragte tegning af , er ombygget fra 
de tidligere s å talrige men nu 
snart forsvundne IVK- vogne . Ombyg-
ningen , der fandt sted i 19J7, be-
stod i , at sider ne isoleredes , så-
ledes a t vognene blev egnet til 
mælketransport . Isolationen er an-
bragt udvendigt og dække t med en 
bek l ædning a f lodrette brædder , 
som udf ylder felterne mell em IVK-
vognens sidesfolper . IVM- v ognene 
ses nu ikke mere , men De kan endnu 
have he ld til a t træf fe de på sam-
me måde fra QR- vogne ombyggede kø-
levogne litra IB . 

AMAGERBANEN 
lovede vi i forrige nummer at 

brin ge artiklen om denne gang, men 
desværre har det ikke kunnet gen -
nemføres , da pladsmangel i spalter-
n e h ar gj ort sig gældende . Artik-
l en er i midlertid "sat op " til næ-
ste n ummer (altså nr . 3 / 6O) og vi 
b e d e r d erfor venligst læsern e om 
at h ave t ålmodigh ed ti~ næste må -
ned . 

red. 

ALLE TIDERS HOBBYFORRETNING 

er f l yttet til Aabenraa 23 
bag Kultorvet og ved Hauser-
p l a d s (den tidligere restau-
r ant FRØEN). Gode parkerings -
f orhold . 

Vi h y gge r o s med byggesæt ti l 
fl y , e l-t og , biler m.m. bal sa 
lis ter, fin er, arbejds t egnin-
ger , dværgmursten , de v erd ens 
b erømte micromodeller i kar -
ton , samt nyoprettet afdeling 
f or modelfigurer . 

EERMA.NENT .. HOBBYUDSTILLING 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

De er altid v elkommen i 

MODEL & HOBBY 
Aabenraa 23, Kbh . K . 

Byen 3010. Portkt. 7 3 521. 

MB-NYT 

SKALA- & NATURTRO 
MODELLER 1 

Det danske landskabssortiment 

• Gran- og løvtræer i mange typer 

• . Idyller i naturtro udførelse 

• Buske i poser 

• . Levende hegn " 

• Strømateriale i alle nuancer 

• Sortimentet udvides stad ig 

• Graner nu på naturtro 
plasticfødde r 

• • T V æsker gran- elle r løvtræer 

• Illustreret katalog hos Deres for-
handler 

, 
En gros: BENT PALS DO R F, Postbox 184, Kbh. K. 

MODEL 
HUSE 
I 
TOP 
KLASSE 

Generalagentur ; 

NIELSEN & CURTH 
Bredgade 25 A, København K. 

Telf.9117 - 9118 

Er De medlem 
af en 
modeljernbaneklub? 
- Så skriv til os 
og fortæl os lidt om den, 
eller bed eventuelt 
formanden gøre det 
Vi får stadig 
mange henvendelser 
fra modelbyggere, 
som søger en klub 
så DERES oplysninger 
er velkomne I 

Redaktionen 
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EN PRIVA T PRIVATBANE 

Vedrørende "En dansk veteranjern-~-
Jernbaneplanen har været omtalt 

i bl.a. "Modelbane-NYT", "Jernba-
nebladet", Dansk Lokomotivtidender 
samt i en række aviser, således 
"Aarhus Amtstidende" d. 21/ J-60 og 
"Politiken• d. 6/4-60. 

Planen har vakt stor interesse, 
og vi har allerede modtaget til-
sagn om forskellige ting, således 
et komplet sporskifte og en drasine. 

Vi arbejder i øjeblikket på at 
finde et passende spor, sandsyn-
ligvis i nærheden af Hillerød og 
begynder snarest på forhandlinger 
om tilladelse til at benytte det-
te på lørdage og søndage. 

Så snart nyt herom foreligger, 
vil vi indkalde til et orienteren-
de, eventuelt stiftende møde. Det 
er tanken at finansiere banens e -
tablering gennem nogle få større 
og mange mindre indskud, og at ba-
nens drift derefter skal hvile i 
sig selv • . 

Da det imidlertid på nuværende 
tidspunkt er vanskeligt at sige, 
hvad det vil koste at realisere 
vore planer, og hvor mange vi kan 
samle om ideen, vil det være af 
stor værdi for de, der arbejder 
med sagen, om De gav et foreløbigt 
tilsagn om medlemskab og økonomisk 
støtte i fprm af et midlertidigt 
kontingent på f. eks. 10 eller 25 
kroner. Dette indskud og tilsagn 
om medlemskab kan sendes til en af 
nedenst ående adresser. 

Med venlig hilsen 
Svend Jørgensen 

Poul Adamsen 

(sign.) 
Mogens Bruun 

S. Jørgensen, Blichersvej 5I, Hel-
singør (tidli~ere 
Bjergegade 18) 

P . Adamsen, Gentoftegade J7, Gent. 
M. Bruun, Lindehøjen 10, V~løse. 

P.S. Ovenstående indlæg er tilsendt 
bladet til optagelse i vore spal-
ter, men selv om vi er absolut po-
sitivt indstillet overfor ideen 

1960 

med en dansk veteranjernbane, be-
der vi venligst eventuelle inter-
esserede henvende sig direkte til 
de ovennævnte tre herrer, medmin-
dre De skriver til os for at vi 
skal offentliggøre Deres henven-
delse om planen her i MB-NYT. 

BP . 

... ,i,,;.GER. DE. sYDP.i 'i. FERIE~; ... 
Verlcehrshaus der Schweiz. 
Den 1. juli blev "Ver'cehrhaus der 
Schweiz" åbnet. "Verkehrhaus" lig-
ger i en me g et s mule egn uden for 
Luzern lige ved Gotthard-banen og 
k an let ses fr a denne, 

Det er et i Europa enestå ende mu-
seum, der indeholder materi a ler 
fra alle trafikmidler, herunder 
også telekommunika tionsvæsenet. 
Desuden rummer det en afdeling med 
turisttrafikmateriale. Endelig 
rummer det et omfattende biblio-
tek. 

Jernbanema teriellet findes hoved-
s a gelig i to af hallerne, hvoraf 
den største er 52 m lang og 16 m 
bred, Endvidere findes der et 
sporområde i fri luft. 

De for jernbanefolk interessante-
ste genstande er uden tvivl de 
gamle lokomotiver, der findes i 
stort tal i original eller rekon-
struktion . Foruden g a mle damplok 
findes en del særprægede ellok 
fra elektrificeringens første år . 

Også signalapparater findes i 
stort tal . Således er der en kom-
plet udgave af det moderne tryk-
knapcentralapparat fra Erstfeld 
station på Gotthardlinien, 

Endelig omfatter jernbaneafdelin-
gen naturligvis et stort materiale 
vedrørende sporene, driften orga-
nisationen, rationalisering, bro-
er og tuneller o,s.v, 

Når hertil kommer , at museet des -
uden omfatter afdelingerne for de 
andre trafikmidler, er det næppe 
uberettiget at anbefale t ransport-
interesserede læsere at a flægge 
Verkehrhaus et besøg , 
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(fortsat fra side J7) 
vogn, grøn med aftageligt tag, og 
det må bemærkes, at netop en sådan 
har været savnet i Marklin's iøv-
rigt store vognsortimento 

På denne side finder vi flere af 
de nye personvogne. 4o29 er en so-
vevogn fra Wagon Lits, 4oJ2 er en 
I . kl. p ers onvogn forsynet med slut-
lys og slæbesko, 4oJo er en svensk 
I . & II.kl. personvogn og 4oJl er 
en kon:bineret II .kl. personvogn cg 

M 1lRKUN 

4032 

bagagevogn . 
Den to - akslede bagagevogn 4o4l 

er også forsynet med slutlys og 
slæbesko, nr . 4o6J er en 0mm 52, 
der er forsynet med kulfyldning, 
4524 er e n s v e nsk udgave af e n 
ESSO-tankvogn, 4o4o er e n "Oldti -
mer me d sølvgråt tag og grønne 
vognside r i Markl.ins "billigserie" 
cg endelig er 4618 en imponerende 
specialvogn, med 2 J - a ksl e d e bo-
gier og en mege t stor pakkasse som 
last. 

B ·i;Jt.~ li'il ID r•H• il ·. ,, - ' . 
. ·-D • -1:Z:!!a!!EmJ !I ~-
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4041 

4618 • 

Endelig viser vi som slut på 
kavalkaden af M!irklin's nyheder 
tre fl o tte modelbiler i skala pas-
sende til spor 0 . 

PREISER 

Kleinkunst · Wlll4,,,~ 
Paul M.Preiser 
iotbeoburg o. d. T. · Stelnsleld 

er ofte omtalt i MB-NYT, da så 
mange nyheder til stadighed duk-
ker op . En mængde af nye personer 
og figurer i det hele taget står 
på dette års nyhedspr ogram og vi 
nævner i flæng , stående arbejdere 
ænd er, gæs og svaner, høner og 
1960 

• 4603 

.... 
4041 

4040 

haner, jagtsortiment og sidst men 
ikke mindst et sortiment i loko-
motivpe rsonale m.m. 

Hange nye enkeltheder, såsom 
stiger i forskellige størrelse, 
trapper, vejskilte og bænke er 
ogs å nu på programmet, men to af 
de større nyheder er karussellen 
og et pariserhjui, som begge vir-
ker vældig festlige. Endelig er 
sortimentet i træe r og buske og 
landskabsmateriale i det hele ta -
get udvidet . 

Vi g år nu videre med omtalen af 
messens nyheder - det e r faktisk 
rent utroligt, s å meget d er i å r 
har været udstillet og der har ik-

41 



8031 

En række nyh e d e r til d e n 
populær e M~rklin-serie i 
mode lb i l e r f or s por 0. ........... ............. 

• 

ke noge n tidlige r e år vær e t s å 
mange ud s till e r e . 

Vi hoppe r nu til I t a lien, n ær-

42 

me r e betegne t til Como og s å tæn-
k er v i , at De har gættet navnet. 
De t e r jo ikke s å svært . 

MB-NYT 

er man jo også altid spændt på 
nyhederne fra selvom fabrikken 
desværre ikke har været så hurtigt 
leverende, som ønskeligt var, men 
det er de jo desværre ikke ene om 
især når det drejer sig om annon-
cerede nyheder. 

Dog skal det med det samme siges 
at RIVAROSSI's ting altid plejer 
at være værd at vente, og det er 
også tilfældet med årets nyheder, 
hvis disse ikke skulle nå frem 
til alle interesserede inden jul . 

På denne side ses to autotrans -
portvogne og en h e l serie biler 
hertil (trucks med sættevogn) le-
veres også af Rivarossi. Endvide-
re ser vi en amerikansk og en ita-
liensk bogietankvogn, medens De 
ved at vende bladet straks fanges 
af de tre nye lok. Det drejer sig 
om et tenderlok fra F . S. type GR 
940 og et stort amerikansk ranger -
lok( 1) fra "Indiana Harbor Belt 
R . R . " med en meget kraftig motor 
og en samlet længde, inclusive 
tender på 27 cm . Interessant er 
også det nye ellok B-B-B type E 
646 fra de italienske statsbaner , 
som er to-delt med harmonikafor-
bindelse i midten og automatisk 
lysskift for frontlanterner sva-
rende til kørselsretningen. 

Sortimentet i personvogne er ø -
get med to vogne, nemlig en II.kl . 
bogiepersonvogn type BZ Jl fra FS 
og en gammel 2-akslet III.kl per -
sonvogn fra FNM. 

Rivarossi bringer også et ændret 
skinnesortiment i handelen og i 
forbindelse hermed en elektromag-
netisk drejeskive og tilhørende 
remisesektioner. Dernæst må næv-
nes flere stationsbygninger, og 
vi viser Dem en af disse, nemlig 
S. NAZARIO. Ligeledes viser vi en 
automatisk vej / bane krydsning med 
bomme og denne leveres både som 
færdig og i byggesæt. Sluttelig 
har vi afbildet en typisk itali-
ensk signalpost. 

Yderligere kan nævnes et rundt 
vandtå rn og en række pakhuse og 
lignende med p e rronsektioner, som 
kan kombineres p å mange må der til 

1960 

udbygning af ens egen individuel-
le station. Det er absolut en god 
ide, da sikkert mange modelbygge-
re tit hat ærgret sig over, at en 
stationsudformning med industri-
produkter nemt blev for ensrettet, 
og man oft e ville træffe de samme 
opstillinger igen og igen hos si-
ne hobbykammerater . 

Lige til sidst vil vi nævne , at 
der også leveres et meget stort 
sortiment i modelfarver. - De nye 
artikler vil successive komme i 
handelen, men også Rivarossi har 
en længere liste over artikler, 
som fremover ikke leveres og vi 
slutter med at bringe denne for-
tegnelse, således at De selv kan 

C MPz/2 
Cano bolte •Petrolcoltez t o correlU 
arge nto . Lunqhezzo : cm. I B,S 
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Her er flere af de mange 
nyheder i Rivarossi's 
rullende materiel, som 
·omtales nærmere i tekst en. 
FllRIRIHIHIHIHIHIHIHIHIHII 
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Italiensk 
signalpost 

vejkrydsning 
med automatiske 
bomme og ved siden 
af en lille landstation. 

1960 

aut. drejeskive 
og remise, 
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strege ud i Deres eget katalog. 
I SP MA/R, Le 6J6/R, L 0-6-0/R, 
SM B&0/R, DL 1, SM 442, C Bsz, C 
Tank/1, SD - SS 120, MSD - MSS 120, 
S 01 til 09 incl., S 012 og SFN 
973 . 

ROKAL 
kommer med flere udmærkede nyhe-

der, men af pladshensyn kan vi i 
dette nummer ikke give alle nyhe -
der en omtale og enkelte var ikke 
færdige til messen. Derimod skal 
det nævnes, at de fleste messeny-
heder allerede er i handelen, og 
det er jo i høj grad velkomment. 

Af nyhederne skal først nævnes 
· en nydelig model af e11oket E 10 
og dernæst en "Reihe 80", C-kob-

·1et damplok og en forenklet udga-
ve af den allerede eksisterende 
model af Reibe 89 (kun kr.4J.-). 
Alle disse tre damplok bar nu kun 
tandhjulstræk i stedet for snekke, 
hvilket skulle være en forbedr ing 
ved så små modeller. Der er flere 
nye vogne, hvoraf vi viser enkelte 
men især den åbne bogiegodsvogn 
vil givet vække glæde hos TT-folk . 

Vi håber at kunne fortælle lidt 
mere om Rokal i de kommende numre 
og fortsætteriøvrigt messerepor-
tagen i næste nr . af MB-NYT(nr.J) 
med omtale bl.a. af Roskopf, Rose-
bud Kitmaster, Schwingel, Seutbe, 
TRIX, TAM, Tesmo, Vau-Pe, Tri-ang, 
WIAD , AIR-FIX, Meccano, m.m.m. 

BP . 

Tre a f de nye godsvogne fra R0KAL r----~~---
Den meget detailler ede 
DB type 80 (Foto:MIBA) 

Den forenkl ede "89" 1 er 
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Den flott e TT-model af "E 10" (Foto:MIBA) 

MB -NYT 

Løbskkørsel . 

Den 12 , november 1 959 henstillede 
r angerpersonale t på den amerikan-
ske bane , Jersey Central, deres 
1600 hk diesellok på Philip Street 
r anc;erstat · " .ien i Jersey City . !,la-
ski nen va r bremset , men all i gevel 
s t artede den få minutter senere på 
en J5 km l ang tur uden pers onale 
med en hast i ghe d, der til tider 
nåede 80 lcm/t . 

I.ledens stationerne på vejen stil-
lede sporene ret f or maski nen , o-
vervej ede ledelsen , om masl-:inen 
skulle fan13es eller afsp ores , og 
man valgte det før ste . En maski ne 
blev sendt efter den l øbske, me-
dens en anden startede fra en mel-
lemstation foran den . Det blev den 
sidst~cNnte , der efterhånden havde 
opnå.et en hast ished, som skonnedes 
passende, de_ først ile 0 je på den 
l obske maskines frontl::mterne oe 
lod s ig fange . I 4 spændende minut--
ter halede den løbske • askine inci 
på den f ort!nkørende, medens dennes 
forer prøvede at rei;ulere sin has-
tii:;hed si:\ godt son: muligt efter c.e:1 
l ;;J bsl:es , og fo r søi:;et lykkedes . Den 
løbsk€ korte op cod den f oran;coren-
de , den auto• at iske kobling smæk-
kede i, oi:; bremsningen kunne indle-
des , Jworefter ledsageren på "fan-
seren" blot behøvede at kravle o-
ver på den førerlo s e maskine og 
standse dens • otor , 

New York Times sluttede sin beret-
ning med ordene: "~en l øbske ma-
skine er nu t i lbage ved det dagli-
ge rutinearbej de på r angerbane-
cå.rden; men den har i kke sagt "und-
skyld" , 

Hovercraft . 

ganske lavt over jord eller va nd 
på luftpuder frembrac;t af kraft i-
ge bl~sere på apparatet . 

Uu har den engelske trafikminister 
meddelt, at Ford a rbej der med et 
11 Hovercraf t - toe" , der med en has-
tighed på ca . 25 0 km/t skulle 
"køre " på en luftpude i en højde 
af ca . 1/500 cm over s l:innerne . 

Skulle denne opfinde lse blive til 
noget, ville den i hvert fald be-
tyde en fulds t ændi g revolution af 
jernbanekørslen, 

11111111111 fifi lt~liii 111111111111 
Der vil den 26/6-60 blive arran-

geret et dampsærtog for alle jern-
baneinteresserederned familie på 
Østsjællandske Jernbane fra Køge 
til Faxe og retur . 

Afgang fra Køge k1 . 10 . 2o (for -
bindelse fra København med toget 
afg . kl.9 . 00) og ankomst Faxe kl . 
11 . 52 . Der vil undervejs til Faxe 
blive gode muligheder for fotogra-
fering, da toget vil standse efter 
behov både på stationer og fri 
strækning i lighed med toget på 
Kalvehavebanen d. 22/ J - 1959 . Efter 
ankomst til Faxe spadserer vi c a . 
1 , 5 km til hotellet, hvor både med-
bragt mad og middag kan nydes, og 
efter middag spadserer vi gennem 
byen forbi kalkbruddet (ca . 2 km) 
til Stubberup, hvorfra vort damp-
særtog afgår kl . 15 . 20 . Ankomsten 
til Køge sker kl . 16.lo, og der er 
her forbindelse til København med 
tog, ankomst kl.17.29 . 

Prisen for selve turen er kr . 10,-
der må indbetales til en af under-
tegnede inden den 15 . juni - det be-
des anført i tilmeldelsen med et 
"ja" om middag på hotellet ønskes! 

For deltagere fra København, der 
møder p å perronen senest k1 . 8.4o 
vil det være mt ligt at løse rabat-
billet, afhængig af , hvor mange der 
er - så kom derfor tidligt . 

;\viserne har fra t id til anden Mogens Bruun S. Jørgensen 
bragt meddele l ser om det nye trans- Lindebøjen 10 Blicbersvej 5I 
portmiddel "Hovercraft", en slags Vanløse Helsingør 
"flyvende tallerken" , der svæver ..... . .. . . . .... .. . . .... • . ••. . . .. . . 

1960 47 



~"''''"'"'"''"'''''"'''''''''''"'''''''''''''''""l ODDER BANEN ~ 
~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~ 

J-l}[J ' s ~i 2 i Odder 

Den 19/6- 1959 r '..ndede endnu 
en af de hyggelige priva tbaner 
75 år , Det var H. H. J ., populært 
kaldt " Odderbanen", og i anled-
ning a f jubilæet vil jeg gerne 
henlede opmær ksomheden på Århus-
egnens "Slangerupbane" , 

19/ 6- 1884 H. H,J . 19/6- 1959 

Den 19/6-1884 blev Hads- IHng-
herreders Jernbane , d . v . s . den 

godt J6 km . lange strækning År-
hus- Odder-Hou åbnet for drift . 
Banen- udgår fra Arhus H. og kla t -
rer ved siden af D. S.B.'s spor 
opa f den kendte "Hasselager- bak-
ke " til Vi by s t a tion . Her siger 
bcnenfa rvel til D. S. B.; og fort_ 
sætter ad bakken forb i ranger-
sporet , der fører til Slet tegl-
værk , til Tranebjerg . Efter a t 
have krydset Gl . Hors ens lande-
vej går turen videre gerL~em det 
s kønne . l andskab til Gunnestrup , 
krydsnings- stationen Mårslet , 
Beder og Malling . I Mall ing skæ-
rer ba nen 1\rhus-Odder l andevej , 
hvoreft er den gennem små hygge-
lige svi ng kører fra Hing ind i 
Hads herred for at nå Assedrup, 
som er sidste stati on før Odder . 
Fra Odder går turen v i dere gen-
nem det bakkede landskab til 
Randlev, Boulstrup og hpl . Ha l -
l ing, hvorefte r landskabet bl L •er 
mere og mere fladt efterhånden 
som banen nærmer sig s in ende-
stat ion Hou . For a lle banens sta-
tioner gælder det , a t der kun 
findes 2- J uanseelibe v i gespor . 

Driften omfatter 7 a 10 tog 
daglig i hver r etning ; og her 
kunne det måske være på s i n 
p l ads at se nærmere på det rul-
lende materiel ' gennem t i derne . 

I starten anskaffede man 4 
stk . små tokoblede tys ke lokomo-
t iver, s olide ma skiner med ret 
store hjul. En a f disse maski11er 

IIlIJ ',; N 1 foran motorremis en i Odel er . 
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havde engang det uheld at køre 
på en ko nær Odder , og resulta-
tet blev , at lokomotivet g ik i 
grøften . Di sse lokomotiver kørte 
til omkring 1912, hvor de blev 
udskiftet med 4 stk. svenskbyg-
gede trekoblede tenderlok. Desu-
den købte man et brugt l - B- 0-
lok , bygget hos Orenstein , f ra den 
nu nedlagte V. V. G. J . Li ge fra 
starten var der stor traf ik på 
bc:.nen , og man var t il t i der nødt 
til a t have 2 lokomotiver for de 
ca . 12 vogne . Disse var na turlig-
vis kupevogne , og blandt egnens 
befollrning blev de populært kaldt 
"Cigarkasserne" . , lle tog va r den-
gang blandede , og man måt te r a n-
Gere ved hver stat i on . Det kunne 
derfor t a ge 2 a J timer a t køre 
fra !.xhus til Odder mod nu 40 min. 
Først da man i 1926 fik bc:.nens 
første diesel- motorvogn , b lev 
person- og godstraf i kken mere og 
mere a dskilt . Denne motorvogn 
h~r fået øgenavnet "Bedstefa r" . 
Den he r i de senere år være t r amt 
a f fo rskelliGe uheld , bl . a . cy-
lindersprængning og brand , og kø-

1960 

rer derfor nu kun lidt . Men i hår-
de vintre er den uundværlig , da 
den bedre kan kla re s ig i sne end 
skinnebusser . Deraf har man 2 stk . 
type Sm med tilhørende bivogne 
type Sp . Udover I¼ I ("Bedstef~r") 
råder banen over en diesel- per-
s onmotorvogn bygget hos Friohs i 
19J2 , bem!:!)rkelsv~rdig ved at ha-
ve fører- og motorrum anbragt 
drejelig ; dernæst et 750 hk . die-
sel- lok f r a Frichs , byggeår 1952 
( 1,1 B- nyt J/52) , som fo r det meste 
tager sig af godstrafikke~ . 

:,f de gamle damplok findes 
endnu et a f de svenske . Det kø-
rer ikke mere , men henstår i re-
misen i 1\rhus . For nogen tid si-
den blev et andet lok s olgt til 
o) hugning for 5 . 600 .-! 

Ligesom på de fleste andre ba-
ner , begynder man nu a t kunne mær-
ke en kedel i g overgang ..:. f de rej -
sende fra tog til rutebil , men 
til trods herfor har v i jo alle 
lov a t håbe pu en god fremtid for 
banen . 

Lars Berggreen , Arhus . 
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===KLUBMEDDELELSER === 
I disse spalter kan også nye klub-
ber opt ages, jævnfør meddelelsen 

................ . 
JYDSK MODEL- JERNBANE KLUB (AARHUS) 
Klubanlæg i spor O på Aarhus H, 
Bestyrelsen: Formand - M.W , Niel-
sen, St. Blichersvej 67 A, Aabyhøj 
samt R. Mikkelsen, H.F . Jensen og 
E , Skriver . - Nye Nedlemmer ( må 
være fyldt 16 år) kan optages. 
Kontingent: Aktive 20 kr . og pas-
sive 5 kr . pr. år . 

MODELJERNBANEN 

Anlæg i spor O. 

Henvendelse : ØBro 1374x . 
Enkelte nye medlemmer kan optages. 

Ug .-Mjk. 
HELSINGØR NODELJERNBANEKLUB 
Lokale: Klubvognen Hg . station 
Anlæg i 110 . 
Nødeaften: Onsdag. 
Formand: J. Hansen, Bovænget 6, 
Aalsgaarde, tlf. llellebæk nr . 9 
Næstformand: Kurt F . Nielsen, Pe -
der Skramsvej 10 , tlf . (03)213104 . 
Kasserer: K.P. Christensen, Stub-
bedamsvej 78, tlf . (03)212438 
Destyrelsesmedlemt trafikass. Hol-
ger Christiansen,Hg . st .tl f . (03)21 
2276 .Klubbens adr.Dovænget 6Aalsg , 

AALBORG MO DELJERNBANE KLUB 
Anlæg i spor 0. Byggeaften:mandag 
J( lubhus : Forchammersvej 3, 
F ormand: Disp . Finn Ankeraa, tlf . 
2 12 79 . 

DAN SK MODEL JERNBANE KLUB 
Anlæg i spor 0 . 
K lnhlnlrn 1P : NørrP.bro ,station 
Formand: J . Voldmester 
Næs tformand: Sames S.tet't°ensen 
Kasserer : Th . K.:-;,nholt 
Sekr e t ær. E . Albrechtsen, Amund -
sensvej 18, Lyngby, tlf . 87 54 62 

ODENSE MO DEL JERNBANE KLUB 
Anlæg i spor O. 
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Klublokale og anlæg : DSB's rutebil 
garager p å Kildemosevej. 
Formand: A, Hove, tlf. 12 94 46 
Kasserer : M. Nie lsen, tlf . 11 79 40 
Sekretær: P . Juul Nie lsen, tlf. 
11 14 77 , 
Byggeaften: Tirsdag kl . 20,oo 
Nye medlemmer kan optages, henven-
del,sP. i lo_kalet. 
MODELJERNDANEKLUBBEK "HO" 

Nordkærvej 1, Hvidovre, Valby. 
Formand: Alf Rasmussen, Urtehaven 
89, Valby . tlf. 30 06 31. 
Næstformand og kasserer: Erik 
Bugge, Hovedvejen 178 1 Glostrup . 
Sekretær : Bent Stærmose, Dansborg 
Alle 5 , Hvidovre . tlf. 78 29 92 . 
SLAGELSE MODEL JERNDANE KLUB 
Anlæg i "0" p å Slagelse banegå rd . 
Oyggeaften: Tirsdag 
Formand : P . E . Jensen, "Lundehus 11 , 

Valbyvej, S lagelse,tlf. 2789 
Kasserer: Preben Madsen, Herluf 
Trollesvej 25 , Slagelse . 
Næstformand: H , H, Larse n J~ rluf 
Trollesvej lB, tlf . 2180 '. 

KØBENHAVNS MARKLINJ:LUB 

Anlæg i spor HO . 

Lokale: Kastrup . 
Formand : Ole Hortens e n llorsebak-
k e n 74 , De lla 1 82 1 . ' 

1 a 2 nye medlemmer kan optages. 

MODELJERNDANEKLUDDEN 110 , 56 
Smedegade 11, kld . , nørrebro . 

Klubben bygger på et dansk an -
læg i J-10, "toskinnedri:ft". Inter -
esserede er velkomne , Klubaften 
tirsdag. 

ALLE SKANDINAVISKE MODELBANEKLUD -
~ER er velkomne til optagelse un-
der rubrikken KLUDNEDDELELSER med 
tekst i d e t p å gæld ende lands e -
get sprog . Klubber, som ønsker at 
blive optaget i rubrikken, skal 
blot indsende kr . 8 1 00 i gebyr sam-
tidig med bestilling ~f et abonne -
ment til klubben, d.v . s . for eks . 
for danske kl ubber bliver prisen 
1 årsabonnement kr.15,oo + kr , 8,oo 
:for o~tagelsen i rubrikken . (Andre 
skandinaviske klubber kr.16,50 + 
kr. 8, oo). 

MB -NYT 

-~ /?ail .Al,ail 

Pennsy - Engine 6901 ( 4 - 8-2) 
Piticarn,Pa . (7-2 - 51) 

THE TWO PIX 
are received from a rail -fan i n 
the U. S., and he is very intere -
sted in corresponding with some 
of our readers . llis name and add-
ress is : Roeleff Loomis , 36 Sime-
on Ave.,Shelby, Ohio, USA . 

SUM.MARY OF CONTENT 

NUrnberg-messen - The Nurembourg 
Toy- Fair (part I .) 

Hånedens Midtersidetegning - Two 
motorcoaches from Troldhede -Kol-
ding-Vejen Jernbane and a c ombined 
passenger and post van fr om Elsi -
nore. 

En privat privatbane - A vete-
ran railway io narrow gauge is 
now being planned for c onstruc-
tion in Denmark . 

NYT FRA NÆR OG FJERN - News from 
home and abroad, Odder Rai lw.,etc. 

1960 

B & 0 Ex 5137 5137 P4(4-6-2) 
Butler Ohio (1936) 

vedrørende Modelbane -n yt 
Bemærk v e nligst at redaktion og 
ekspedition for MODELBANENYT er 
lukket i tiden l.-15. juni 1960 . 

Nr.3 / 60 udkommer ca.25-30 . juni 
og ikke som andetsteds meddelt 
den 25 .maj. red, 

R UB RIKA N NONCER-.-.-

Marklin skinner og sporskifter 
3900-serien, som nye, realiseres 
+40% (ca. 500 kr. ialt). Anders 
Holm, Centralbiblioteket, Randers. 

SPOR O materiel købes. HOlte 2072 

Marklin materi e l sælges. 3 stk . 
elsporskifter med midterskinne a 
kr.10.oo pr. stk ., 2 stk . tender 
lokos nr.3000 a kr,25,oo . Billet 
mrk . 2ol/6 o til Postbox 184, Kbh. 
K. 
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- det interessante italienske modelbaneblad -

TT ROKAL 
er mode/banen for enhver/ 

HSV 
TIL ALT ... ... OVERALT 

12 Maaneders Garanti for Fabrikat i onsfejl 

BED RE OG BILLIGERE 

H. S. V. Transfor matorer og Tilbehør føres af enhver velassorteret 
Hobby- og Legetøjsforretning, hvor Katalog udleveres gratis. 

VED DE-
... hvor mange byggeti ps 

og tegninge r, artikler og beskrivelser, 
der er at find e i de tid lige re numre 
af MODELBANE-nyt ? 
Dem kan De slet ikke undvære 

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

(1 og 4) kr. 
( .;-nr.5ogl l) kr. 

(+nr. 6-7-8) kr. 

1,00 
9,00 

11 ,00 
Men De kan endnu få følgende 
årgange komplet: 
4. å rg. 1955 (12 numre) kr. 18,00 
5. årg. 1956 (I 2 numre) kr. 19,75 
6. årg. 1957 (12 numre) kr. 21,00 
7. årg. 1958 ( 12 numre) kr. 21 ,00 
8. årg. 1959 (6 numre) kr. 15,00 

De sparer efterkravsgebyret 
ved forud indsendelse af 
beløbet på giro 35056 

0 B S ! På ordrer på de tidligere 
årgange gives ved samlet køb over 
kr. 20,- yderligere 10 0/0 rabat. 

PROPAGANDAPAKKER 
5 forskellige numre af MODELBANE-
nyt (før 1956) - kun 4 kr. portofrit. 
Vælg selv pakke B, C eller D. Hver 
pakkes indhold er helt forskellig fra 
de andre. 
- Og et årsabonnement koster 15 kr. 

MODELBANE- nyt 
Postbox 184, Kbh. K. 

Postkonto 35056 
Tlf. (0 1)944868 

Tidsskrift for Jernbaner I alle sporvidder 

Udgiver og ansvarshavende redaktør: B. Palsdorf. 
REDAKTION: Breumvej 28, Herlev. 
Medarbejde re og korrespondenter m. li.: Sv. Jør-
gensen, Helsingør , 0 . W. Laursen, Silkeborg, Ib 
Nie lse n , Kobenhavn. 
Modelbane-nyt gå r ud Ira, at tilsendt materiale 
som breve, nyheder og beskrivelser al eget an-
læg gratis stilles til bladets rådighed i vor fæll es 
hobby 's inte resse . 
EKSPEDITION: Postboks 184, København K. 
Telefonisk henvendelse : 
Bedst mandag, onsdag og fredag kJ. 9-12 på * 94 48 68. 
Eftertryk kun till ad t etter skriftlig aftale. 
Blade t ud kommer med 6 numre om året. 
Årsabonnement 15 kr., udland 16,50 kr, 
Benyt pos tk onto 350 56 ved indbetalingen. 

-o-
Bladet forhandles al blad- og jernbanekiosker Hml: 
KØBENHAVN: 
Købenitavns Telefonkio~ker samt 

Valby Hobbyforretnin~ , Møllealle 16, Valby. 
Hobby-Hjørnet, Fredensgade li, N. 
Hobby-Kælderen, Nansensgade 74, K. 
Kiosken, Østerport Station, Ø. 
Model & Hobby, Løvstræde 2, K. 
Hovedbanegårdens Blad kiosk. 
Kiosken, Classensgade 18, Ø. 
Kiosken, Nygade Tea tret, Nygade, K. 
Nora Hobby, Grilfenfeldtsgade 3, N. 
Ordrup Trævare & Legetøj, Ordrupv. 109, Charl. 
C. Th. Rom & Co.s Eftf., Axelbo rg, Axeltorv V. 
Legetøjsæsken, Jernbanealle 92, Van løse. 
Fa. Gottlieb Hansen, Ny Østergade, K. 
BP-TOG, Ny Kongensgade li , K. 

LYNGBY: 
lrgens Legetøj, Jernbanevej I. 

ARHUS: 
Arhus Hobbyforretning, Frederiksgade 17. 

Berg Radio & Hobby, Gulrlsmedgede 40. 
ODENSE: 

Odense Hobbyforretning, Vesterga1e 89 . 
RØNNE: 

Lille Torvs Lædervare- og Legetøjsforretning. 
ENGLAND: 

Robert Spark (, European Railways«), 
15, St. Stephen's House, Westminste-, 
London, S.W. I. 

FINLAND: 
U-ll Hagelin, PråstgArdsvåg 5 A 12, Hoplaks . 
FR.\NKRIG: 

Edi li om Loco-Revue, Le Sablen, Aura•· Morbihan 
IT ALI EN; . 

,Ho-Rivarossi«, Como. 
NORGE: 

Narvesens Kioskkompani, Postbox 125, Oslo . 
SVERIGE: 

Model-Crall, Skolgatan 5, Malmø. 
Wettergren & Kerbers Bokhandel AB, 
Vasagatan 22. Goteborg C. 

Nr. 3 • 1960 udkomn1cr ca.. ,l e n 25. 01aj 


	Modelbanenyt-1960-nr-02-001
	Modelbanenyt-1960-nr-02-002
	Modelbanenyt-1960-nr-02-003
	Modelbanenyt-1960-nr-02-004
	Modelbanenyt-1960-nr-02-005
	Modelbanenyt-1960-nr-02-006
	Modelbanenyt-1960-nr-02-007
	Modelbanenyt-1960-nr-02-008
	Modelbanenyt-1960-nr-02-009
	Modelbanenyt-1960-nr-02-010
	Modelbanenyt-1960-nr-02-011
	Modelbanenyt-1960-nr-02-012
	Modelbanenyt-1960-nr-02-013
	Modelbanenyt-1960-nr-02-014
	Modelbanenyt-1960-nr-02-015
	Modelbanenyt-1960-nr-02-016
	Modelbanenyt-1960-nr-02-017
	Modelbanenyt-1960-nr-02-018

