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er forbi. ~a, manga vil mA9ke mane, 
at sommeren 1 Ar kun h~r ~ret at ~ 
ne på kalenderen, men 1 al t fald len 
vi blive enige om, at MODKLBANE-hob
byens høj~aon nu er Inde. Dette og 
forøget interease tor bladet ør Aret@ 
tl~ at d ette og forrige nr. at MO
DELBANE-nyt kommer tor en d.g.~ 
er denne gang 1 lidt beOre Udstyr, 
men dat har vi sørget tor 1 hAbat 
om, at .modelbyggerne vil tage godt 
imod vort blad, føret og fremmest 
vad at læae dat nBturl1gvill, men eg
el ved at skrive 1 det. (Se bl.a. 
aide 7, I'KontRkt med læl!lørn. n og 
nTørre Ta l" ), Vi vil etter bedete 
evne søge at skabe et d~nak model
blad, eelvom 'Y1 naturllSiI'i oga! 'Ul. 

bringe nyheder fra udlandet. 

Der er atter Vor mening brug for et 
modalblad, som alle kAn hAve g1æda 
at. n.t er maget godt, at der nu 
kan købes adenlandske blAde. men 
hvor mange mennesker tAr egentlig 
det tulde udbytte at diese blade . 
Hvormange mestrer egentlig tysk. 
engelsk og ikke at tale om transk 
til omtrent tuldkommeriaed. hvis de 
ikke D!esten daglig trænes deri? S!k.., 
kert ikke Mange .t modelbyggerne,08 

ganske givet tor tA, til at men kAn 
nøjes med den oplysning, der kommer 
om emnet ad den vej, Endelig er d(r 
jo ogsl en anden ~8entlig ting, 
neml ig at danske ~-byggere hAr et 
rimeligt krev pi at tA noget et vi
de om danske bener , og i~ provjl}e 
tolkene er jo gennemglende dArligt 
stillet, idet der som bekendt tin
des meget tA hobbytorretntnger 1 
pr ovinsen, hvor men kan henvende 
sig tor at tA r \ d og dAd. Til slut 
kunne mAn da nævne klubbsrn9 som 
det naturlige samlingssted, men da 
det eamlene medlemst~l i klubberne 
procentvis udgør en meget ringe d~ 
at det aemlede antal modelbyggere 
{det ngjagtige tal tor dls~ kendee 
naturligvis ikke, men mell~ ~ og 
10 tusinde er ikke helt galt} kan 
man ikke heller nøjes med dlaea cen 
trer tor spredning at oplyaning om 
vor tælles hobby, al meget mindre 
eo. klubberne alt tor sjældent hen
vender aig t il en større oftentlig
hed. 

Dat bliver dertor vor opgAve At ~ 
ge at løse nogle at disse spørgsmål 
og bAbel' som sagt pA læsernea bi 
I!Itand hertil. 
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INDUs·eDiinvt 
EGe K ER I OKTOBER med tlere tæ-
ge~t tIl bAde HO og O. Det drejer 
alg tørat om DSB's lukkede godsvogn 
lItra ~. Denne vogn, som er en at 
de hyppIgst tore kommende godsvogne 
på danske b~ner, bør ael.sagt Ikke 
savnes på nogen dansk mj-bane. Se- o 
nere tremkommer 1 serIen at person· 
vogne den bl.a . tra kystbanetrat)k
ken kendte 11.tre 0R, kere.kteristhk 
ved sIne indgangsdøre på midten at 
vognen . 

BP-tog (Paledort) bringer i sin 
eignalserie bl.a. vejoverekæringa
ei gneler tor tIere spor, endvidere 
et hovedsignal i nøjagtig sk~le 
spor l. Dette er torsynet etiksok
kelpærer og rigtige linser toran 
disse, samt den korrekte "kasket
IIlcyggealørm" • 

NYT tra HÆR og FJERN 

L"'Vby-N.zu.m.Jenabaae' a. nye eø1.v
bløhke skinnebuseer er blevet en 
stor 8U0088 hoe beboerne langs ba
nen og økonomlek vil tor bedringen 
sikkert bidrage til .t tormindske 
banens undersKud betydelIgt, men 

a propos SKINNEBUSSER - hvor1Or 
ser mAn næsten Ingen at dIsse på 
danske mj -anlæg? Vi skel senere 
i MB-nyt brInge tegning at LNJ's 
nyerhvervelse. 

M:KRKUN---

KIrkiln's nye hOVedKatalog D 52 er 
nu udgivet og bringer de nyheder, 
som vistes på NUrnberg-mesaen 1 ftr 
Aret og vi gengiver her to af loko
motiverne. 

PLJ:ISCHMANJf hAr ogsA udgivet et 
Katalog tor ain ny. HO-bane i 2-
sports dritt, og vi akal næste gent 
fortælle lidt herom. 

LlTURATURm 

Vi tortSMtter · ber den oversigt 
0 •• 1' tidaKritter, som vi begyndte 
på i torrige nummer. 

Vi æt"nler førat en nøkke dgoi
derede jernbanebladel 
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JERNB&NRBLADET - tldakrltt ror 
atata- og prlvetbenepersonalet. Ud
kommer oa. den 25 . 1 hver måned. 
Iraabonnement kr.4,00. 

VINGERJULET - organ for DSB. 
abonnement ved direkte hanvendeise 
til Generaldirektoratet for Ståta
banerne, Sølvgede 40, København K. 

DIE BmmESBAHN - De tyske For
~undabanere blad. Bringer bAde tek
rileke og oftl01elle artikler . 

DER EISENBAHNPACHMANN - Perso
nal.ta taglige blad. 

De to eidstnævnte blade udkommer 
begge med 2 numre pr. mAned. 

SBB-Neohriohtenblatt - de Avejb 
sieke Porbundebaners ottloielle or
gan, eom bringer bAde rigt illustre 
rede takniaka artikler og behandler 
almene jernbenespørgsmål. Udk. mad 
12 nr. pr. lr. å rsabonnement kr.14. 

Der EISENBAHN-FREUND - (Z.el t
sohrltt tOr Liebhaber dee Elsenbøhn 
weaena) Udk. den 15. i hver mAned 
pr. nr. kr.l,25. Arsabonnement 15,-

SIGNAL UND DRAHT - tldskrltt 
t or jernbanernes algnal- og teleton 
~sen. Udk . månedlig , kr.3,25 pr. 
stk., årsabonnement kr . 37 , 00. 

TRAINS - amerlkanak 111uatreret 
jernbaneblad. lrsabonnement kr.36,-

At tidakritter, som behandler 
bAde egentlIge jernbaner og model
jernbaner ~n nævnes~ 

BISENBAHN - ø e,trigak illustre.,. 
ret månedblad om jernbener og spOr
vogne, samt tilLæg om model j ernba
ner med eksbeloner i karton at vog
ne. bygninger m.m. pr.nr. 3 ,2&Are 
abonnement kr.36,00. 

LOCO REVUE - fransk jernbpne og 
mj-baneblad. 4 kr. pr. nr. 

TRAINS - Belglsk jernbane og 
mj-baneblad. 5,50 pr . nr. 

KIBA-REPORTER - tysk eerie at 
billadhefter om jernbaner og mj -ba
nar. Pr. hette kr.3,70. 

Til rækken at egentlige mj-bla
de i sidete nr. køn vi føje: 

HO-Monthly - amerikansk mj -blød 
tor spor HO-tilhængere. 12 nr. pr. 
Ar - Arsabonnement kr.36,00. 

ITAL-MODELL - ltallenak mj-blad 
pr. hette kr.3,25. 

At tidskrltter, aom er gået in~ 
men hvor der endnu kan .kaftee nr. 
at, kan nævnes1 

1I0DEL&HNBN-Welt - ty.k tidan. 
ældre numre fra oa. nr.75 til og 
med nr. 84 (undt. nr.7?) tAa endnu 
til kr.l,oo pr. stk . Om-nyt kan 
leVere dbu} 

RO-Expreaa nr.l til 3 inol. a 
l kr. pr. nr . (Portlllllttelsen af 110-
dellbahnen-Walt) 

MODEhlERNBANEN - det danske mj
b~.d. ældre numre kan tA. til tøl
~ortaættes side 3) 
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Ekspres lokomo
tiT (super mode l ), 
rækkefølgen a f 
aksler. 2 C l , en 
meget omhyggeligt 
konstruere t og i 
alle eine del 

~?lB!~t;c~~§~n_ 
desbahn' s O L 
Det er udstyret 
med fjernkontrol 
tif frem og bak. 

- MJ!mKUN 
'Ekspr es lokomo

tiv, en ny mod el 
a f det populære 
svejts iske loko
motiv RE 4/4 SBB 
med t ræk på de 
to mid t erste t>.ks 
ler, tre forlygter 
og fjernkontrol. 
Vægt 6oog . Dette 
lokomotiv kan ef
ter behag fød" 
frt>. køretråd el
ler mid terskinne. 

PriTatbane s i gnal . 
Dette signal benyttes af H. F .H.J. 

som udkørselssignal på Frederiks
værk Station. Parverne er som over
alt i Tsrden rød fo r s top og grøn 
for" kør. 
De benyttede perer er stiksokkel

pærer (Kaerklin) . På bagsiden "af 
signalet, milt mellem pærerne, sid
der en l mm skrue, som med sit ho
ved holder pererne på plads. 
Til slut loddes en l edn1ng fast 

på hTer peres mi dterpol. Lednin
gerne kan passende føres ned i den 
fordybning, der er mellem skinne
hoved og ekinnefod. 

g.nd. pris.rt 1 .Argengt 4-5- 6- 8 e 
kr.l,e5, nr. g kr.2, 25, 2 .Argang : 
alle 12 numre kr.l,50 pr. stk., 3 . 
lr~.ng: 1-2- 3 kr.l, So • nr.4-5-6-7 
8-9-10-11-12 • kr.2,2S, 4.Argsng: 

1-2-3-4-5 A kr.2,7S. nr. 6 kr. O, So . 
XODF,LL-TElNIK - svensk hobbyblad 

om jernbAner, blde , racerbiler og 
tly 1 model. - Vi tor.~ger et skst
t • • nkelte numr • • t dette blad. 

10 øre pr. ord) 
til nlg 120 kr .. 

alds 3 

-!lo--

Brandatrup. 
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BYGGEBESKRIVELSE: 

DSB'e pereonTOgn l1tra Cap 4188-4198. 

Poto : Svend J~geneen , Fåborg. 

Disse vogne er b~gge~ af Sca~i~ 
i Randers i 1906 og blev d engang 
l avet til de Syd-Fynske-Jernbaner, 
og løber s tadig t ogene på disse 
s trækninger. Vognen har 5 kupeer 
og s ideg8Il6 . Ved bygningen ,i model 
er vi gået fre'm på følgende vis: 
Sider og ghvle skæres ud af 1 - 2 mm 

krydsfiner . Ved udskæring af vin
duerne skal man føl ge det yde rste 
omrids , der er angivet' på tegningen. 
Vi må tillige huske på, ~t begBe 
vognsider 'kke er eens. ~en ene er 
Bom tegningen vi s er, den anden må 
v1 mål e Os t i l på sni t tegningen. 
HVbd , man ikke ser , er en li ste i
mellem det enliee vi ndue og det nær 
mes t e par, men da den aidd:er på sam
me måd e som de øvrige, skulle den 
ikke volde større vanskel igheder. 
Jævnfør iøvris t billedet af vognen. 
På vovnbunden har vi anbragt t o 

lister a f 3x3 mm træ . Disse går fra 
pufferplanke til pufferplanke. På de 
stykker ,der r age r ud over vognender
n~ , bygger vi de åbne endeperroner . 
Bunden 1 d ias~ er af l mm krydsfiner 
eller cellouid , hvori der på langs 
er r idset brædder. Rækværket kan la
ves af met~l,trE eller lignende . Hv!s 
man ikke har tålmodighed til . at 
lodd e lågerne sammen, kan man opnå 
et ganske pænt rellSult~t, ved at sm

re et stykke cellouid ud på stØrrel
ee med omridset af lågen, og derpå 
med tusch angive lågens forskellige 
dele. 

Taget vil absol ut blive smukkest 
hvie man banker det ud 1 metal, og 
de rpå belclæder det !Ded (iut s&nd.pa
pir. lten da det te for 'de flest e vil 
volde en del kvaler i , form ar buler, 

r evner og skæ vheder har V1 valgt a t 
lave det af træ. Man h øvl er profile t 
til og limer llgesQm ved met al taget 
et stykke fint sandpap i r der på. Tag
rytteren laves hul eller massiv ef
tor byggerene, eget. zskøn . lhiCJ man 
har bel ysning i vognen , ser d.et 
gan~ke morsomt ud med lys ud af de 

små vi nduer. Bemerk forøvrigt venti 
lerne s placeri ng . 
Ruderne i samtlige vinduer laves ar 

cellouid, og nu kommer forklaringen 
på hvorfor vi skulle skær e vinduerne 
ud efter den yderste st r eg på tegnin
gen. På cellouiden angi,ve r vi alle 
vJndueaåbninger og maler nu al t g ul,t 
undtagen f eltet indenfor de inderste 
s treger. Når v i nu sæt ter cellouidet 
angiver vi alle v induesAbnlnger og 
maler nu al~ gult undtagen fe l tet 
indenfor de inder ste s treger . Når vi 
nu sætter celluloidet på plads i vog
nen, akulle vi gerne se en gul kant 
hele vejen rund t Om hvert vindue. 

: 8elve vognka8sen er oærmest post
kasserød; taget er gr~t Og under 
vognen sort, så det er en vogn med 
farver , der ' liver god t op 1 vogn
plO.rken. 

Litreringen er: 
Før DSB's overtagelse: O.N.F.J. 

Cb 75 (-78) 
Efter DSB's overtagel se: D,.S.B. 

Cup 4188 (-4190) 

O . BraDdstr~ & O.~&eger. 

I 

'l 
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Danske Privatbaner: 

Høng Tølløse Jernbanen. 

liøng Tølløae Jernbanen (H'l'J) blev 
åbnet for dritt dsn 22 .december 
1901. Indviels en skulle egentlig 
have fundet ste~ den 17. december, 
men det blevet torrygende snevej r, 
og bane9B spor føg til. net blev 
sIlledes sneploven. der kam til at 
indvie banen. Hele banen med loko
motiver og andet materiel kom til 
at koste kr. 1.741.600, men det 

var Jo også andre tider . 
De første år viste fortsat stig 

ning bAde i person- og godsbefor
dring. net rullende materiel måt 
te forøbes, oS der Vtir hvert år 
indtil 1917-18 overskud på banens 
regnskab . 

Krigst id og en voksende bil kon
kurrenee satte sine spor på regn
skabet, og i 1917-18 mAtte man tor 
første gang konstatere et under 
skud . De tølgende otte år indtil 
25 år s jubilæet var der dog atter 
overskud. 

Overskuddet ror regnskabsårene 
1909-10 til 1917~18 var blevet 
henl~t til en reserverond og til 
en ,udvidelses- og fornyelsestand , 
og det var denne sIdste rOnd, der 
banen i st and til at udvidde mate 
riellet en del, således lIge inden 
25 års jubilæet med det tørste mo
tort oS . bestående af en motorvogn 
(Y Il) og en let personvogn, hvor
ved man kunne udvidde banens tog
gang med ca. 3~ . »an kunne på 

denne mAde bedre sætte ind mod 
konkurrencen fra bilerne. 
Ked motortogene indledtes en ny 
epok.~ ner havde indtil da lydt u
ståndselige klager Over manglende 
forbindelse med statabanetogene i 
Høng , men med motortogenes indfør
else var det nu muligt at tilrette
lægge en køreplan, der også skaf
fede bedre forbindelser i . Høng. 

I 1930 anskaftedes som et led i 
den tørste modernisering den næs

te mot orvogn (U 12) med kr.ttigere 
moto r og læderpolstrede sæder. Vog
nens benzinmotor blev i 1950 om
byttet med en Frlchs dieselmotor 
(akinnebus ty.pen). Vognen bruges nu 
som reserve for skior.ebusserne . I 
1932 anskaftedes et 410 hk diesel
lokomotiv . Det blev ødelagt ved 

værkstedets brand i 1945, men 
genopbygget hos Frichs i . 1947a 

Trods den hurtigere kørsel og de 
bedre torbindel~er . moderniserin
gen gav mulighed f or, var vanske 
lighederne ikke overstået , og åre 
ne indti l den anden verdenskrig 
Tar vanskelig.· ·&ro med f&ldende tra
tik;. og betyde11ge .underskud. I a .... i 

visartikler lande t OTer kunne man 
læse, at -nu ringede dødsklokker~ 
ne over privatbanerne ", og omta
"len at HTJ var på 1.inie hermed . 

Yen med ded anden verdenskrig og 
besættelsen kom et omslag, som 
påny fastslog, at banen er det 
solide transportmiddel , som sidst 
SVigter, og de meget stor e trans
portt&l fra kr igsArene maner til 
eftertanke, så man nu bagefter 
næppe kan forestille sig, hvor
ledes de enorme t 'ørvetransporter 
under krigen ville være afviklet 
hvis HTJ var blevet nedlagt. 
net, der ph~ gav banen en glans
~eriode, var tørvetrafikken fra 
Amosen. ·Ved Bodal var der allerede 
under . den tørste verdenskrig ble
vet anlagt en briketfabrik, og i 
den ~edning blev der anlagt en 
hestet rukket tipvognsbane fra fa
brikken til Vedde station. ner 
kom dog intet videre ud herar , og 
mosen henlå atter ubenyttet , ind
til den anden verdenskrig hvor et 
konsort1um~ed Carl sberg i spid
sen tog fat på at frems tille tørv 
i stordrift. Da dette syntes at 
åbne mulIghed for en jernbane, 
henvendte direktør 'l'erp -Larsen, 
under hvis ledelse disse meget sto
re transporter blev afv i klet , sig 
til Cårlsberg bryggerierne 1 1940 
og slog til lJtd for et s.ide.spor 
til transport af tørv i til slut 
ning til HTJ . ~n lovede at over
veje sagen, men der kom ikke na
get ud af dette. I 1941 rejste di
rektør Terp-Larsen i gen spørgsmå
l et, og efter langvarige drøftel 
ser blev man endelig enig om, at 
konsortiet skulle bekoste og an
læ€ge samt vedligeholde sid esporet 
under driftsbes tyrerens tilsyn. 
medens banen afviklede trafikken 
ced sit personale , sIne lokvmoti
ver og øvrige mate r iel, mod at 
fragten Bodal - København til enhver 
tid skulle være den samme som 
statsbane fragten Vedde-København, 

hvorved uggift en fra mosen til 
Vedde stat ion sparedes. Til af
skrivning og vedl igeholdelse af 
sidesporet skulle banen opkræve 
et mindre fragt tillæg, der ube 
skAret tilfaldt konsortiet . Så 
kunne man påbegynde anlægget.af 
sidesporet. Sam planum anvendtes 
1 det væsentligste den ovennævnte 
tipvognsbane . Sidesporets længde 
var 5 km, hvortil kom ca. 8 km 
lessespor i moeen. Til sidesporet 
anvendtes 17,5 ke skinner. Banen 
plev hurt i gt anlagt, og reglen 
(torta.tt •• 81d. 7). 
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OBSI- OBSI 

Bygger De 1, eller in-

tereael'er De Døm tor 

spor l, 2, eller endnu 

større sporvidder, vil 

vi 'VIBl'e taknømlige for 

diverse dat. o. lign. 

hentet tra Deres erta-

~inger m.h.t . disse. 

Send oa et par o,rd, og 

hvia interessen er stor 

nok, er der mulighed 

for oprettelsen af en 

klub, der torhAbentlig 

kan danne grundlag for 

udvekaling at erfaringer. 

Red. 

Pidua III 

Ved De at man kan 

kllpp. i alminde

ligt vlndu •• glaa 

med en lig.al alm

m1D.delig aaka, nAr 

blot begge dele bol_ 

dea under vand mena 

au. klJ.-pper, og mm 

klipper langa kanten. 

Pldo I 

I 

1 



blev at d er daglig skulle afgå 3xl7 
læssede vogne fra mosen. Yen der 
kom også tørv fra banens øvr ige 
la~8 mosen beliggend e stationer, 
og dertor blev den normale trafik 
8ålede8,8t der daglig udgik 110 læs
s ede vogne fra HTJ til videre be
ror~ing med DSB. At det ikke er 
små transporter der er tale om, 
forstår vi beds t nAr v1 hører, at 
antallet a f læ.aede vogne 1 Arene 
1941-45 udgjorde 74 . 296 . 

Krigetldene stor traflk fjernede 
med e t slag alle lkonomleke bekym
ringer tor et Aremål. Ye n andre kom 
t11. j'or det føret e var mats.r iellet 
blevet slidt og trængte til en for
nyeles, og for det andet brændt e 
banene værksted 1 Holbæk den l.dec . 
1945, og sammen med det banens 
dleeellok som var tl1 reparation. 

Imidlertid var skinnebu8ssrne be 
gyndt a' vinde indpas på de danske 
pri?atbaner , og to r HIJ .der allige
vel skulle have noget at sit mate
riel f ornyet , var sklnnebu8serne det 
hel t rigtige. befordringsmiddel. Ba
nen Uk sit første ekinnebustog i 
1948, og det andet i 1951. 

At de 9 gamle personvogne er nu de 
7 udrangerede. l stedet for har man 
en boggie personvogn (samme type 
som OHJ's) byge et i 1943 samt to 2-
akslede · personvogne f r a KOlding Syd
baner, . der er blevet ombygget på 
HTJ '·s eget væ r ksted . i 195.1. 
~ed den fuld t ørt e moderniseri n[ af 

det rullende materiel er HTJ vel 
rustet til at gå fremtidene opgavet . 
i møde, og den stAr heretter på det
te område ikke tilbaee t or nogen 
anden bane i Danmark af til ~varende 
karakter . 

O.Jaeger. 

KLUBMEDDEJ.ELSER 

I denne rubrik optages gerne med
delelser tre danske mj -klubber . 
Meddelelesrnø mA ?ære redaktionen 
i hænde.seneet d . 15.de. 

PRC-klubbenrKongevejen l28,Lyngby} 
Kørsel pi banen afholdee d.ll.ok
tober kl.l5.~0-l?~0. Pri adgang 
tor ebonnenter - sæster 50 øre . 

--0--0--0--

XONTAKT KED LÆSERNB 

Siden sidste nr. at bladet har vi 
t Ae t an del breve fra menge egne 
ar landet, bl.s . hRr vi hørt tra 
Thisted, Aarhue og Kolding, lige
som vore loksle ~eere hør givet 
deree mening til kende. Imidlertid 

har klubberne ikke ~ret de meet 
akti?e i , A henseebde, me~ tor~_ 
eentlig kommer det aenere. 

At brevene tremgår det, at man er 
glad tor, at vi har tAet et selv
eUøndigt danek blad igen, at man 
gerne vil høre noget om daneke 
baner ( ikke mindet privatbanerne) 
samt at msn vil sende os artikler 
1 ny og næ . Bbsk blot s t indsende 
i nden d en 15., bvle De vIl heve 
noget med i lØste· nr., ell er a kom
mer det automstiak,iet af de nær
meste tølgende numre. 

... o - o - o -
I JERNBANEBLADET for .eptember t in

der vi tølg6nde notl'ts, der llikkert 
kan have inter ••• e tor vore læsere : 

JERNBANE o. NOVELLER 
Vor medarbejder, torf.tteren por

t ø r Chr. Hougaprd ·Onkel Chris t ien· 
der i 1945 udgev en herlig dlgt-eam
ling rtu'nder Vlngehj ul et n, har nu 
Bamlet og skrevet en ~kke jernbane
noveller, der ventes trykt Og udo. 
aandt nu i etterlret. 

·Skandinavien-EkBprøseen" har Hou
gBard keldt denne novelle samling, og 
i hver enkelt øt novellerne hør to~ 
tAt teren SAmlet alvel egne oplevel
ser pi JernbA nen, og i særdeleahed 
de mønge ø8P,nhiøtorler , som ret na_ 
turligt vil tremYomme blandt eAsUrt 
et person~le s om jernbøneperaonalet 
Vi kender elle de driller i er og n~ 
restreger, som enkelte spilopmagre 
tinder på for at skabe en fornøjeTIB 
atvekaling i hverdagena slid. Deter 
sAdanne ti ldragelser , torfAtteren 
pA en vlrkelig morsom mAde lader gu, 
opstA i denne novellesamling. 

Bogen v11 blive pl oa . 120 sider~ 
pris en oe . 7,50 kr. Som det tremgår 
at omstående annono e, trykkea bogen 
kun i det antal eksemplarer, der 
indgår bestillinger pl . Alle, der 
beatiller ·bogen og lndsender belø
bet pA postkonto 807 86, Chr. Hou
gfts rd, Erikaholmvej 15 , Vanløse,in
den l. oktober, t Ar bogen tilsendt 
portotrit. -

VI håber, st eventuelle interesse
rede kAn t l bogen, selvom tris ten 
er overskredet, men vi har" ikke ~ 
net bringe meddelelaen tn, de "Jarl
bønebladet " tørat kommer ca. den 25,. 
isneden. 

--0--0--0--

I DIN PORLØBp Il1NRD --
har ?i b~.a. ~dtftget de numre at 

f Ølgende blade, Bom ikke er mAnede
blade: 

Mlnlaturbøhnen (nr .ll og l 2), Mo
delleisenbahnbau~.18 ) , MIBA-R.p~ 
ter (nr.5), Der Elsenbahntaohmann 
(nr.l? og 18). 



M~RKLIN 
iii 

,,;"t ~,-

~~ 

1BI® 

kobling lukket 

tremekudt eisns} til 
torgrenlngeetatlon 

kr. 24,00 

Kob~1ng.r til udskiftning 
ur 6301 enkelt kobling til bogle- og aupervogne kr. 

... 6302 kobling lIl/ "kaaae II til 81. tn>8 2- akalede _ 
6:511 kobling.fjedre a ' 

- 6201 kobb Arkul ml fjeder pr. par 
- 6202 strømAftager (midt.k) komplet pr~.øt ~ 
- 6303 l ø eø alæbe&ko 8 t 

akinnemAl til aporlægnlng 
8porak1tt8t~kbu~ke a' 
fj edrene pladeputter m. lange plAder al 

mAsk1nbogle ti l MO - motorvogn (3-ekalet) 
(oba. kun bogleaidel) 
atAtlonetolk m. bagage (4 pere .) 1 æske 

TIL URVÆRKSBANER 
(engelake aklnner) 
1/1 lige &. kurv8sKlnner( 12 eklnne-kurve ) 

1 æske m. tdua 
sporskif ter - 600 mi m !'adlUB pr. pRr 

alclnneatrenge 

il,oo 
4,00 
1,50 
1,35 

5,40 
11,00 

type 72 - højde 7 , 2 mm 
52 - 5 ,2 mm 

pr.m . 
pr.m. 

0, 60 
0,75 
0,20 
1 , 50 
3,25 
0,25 

1, 65 
1,20 

ak8e11eler ( 8por 1 ) pr . 8tk. 1,00 

PALSDORF 
Speeialforre _ninc i ... odeljernboner 

Holmen, Kanal ll, K.tt-hnn K. 

PoetILonto 5J76t - TH • • J'M 510' 

I~ .. rt .. ltt;nn · P .. r .. .. nt .. _ U'nnnøv .. i .. n 1?R UrT_ T " n n h v 
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