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LONGs aotor.,ogu 
BODI.N S-maskine 
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melis Illotorvogn 
D-LL' signaler 
Lyslllaat 
Bl ink-relala 
Egerbjul t • .,ogae 
AI stand.askil t e 

115,00 
120,00 
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8 ,90 
3,75 
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ALT I MODELJERNBANER 
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-Egerhjul p.akø el 

lI!essinghjul 
Fjederpufhr 
Cyllnderpufter 
~le typer boggie-

2 , 10 
1,80 
0 , 85 
1,05 

sider og ~.lle Jer 
HSV tranatoraa.tor 65.00 
HSV f or delerp11de 7 .50 
asv ltonh.ktpanel 12,00 
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JlODEL3ANE-n,. t - U dskr ift f o l" r,odel
bAner ar dere~ f orbi lled e , de egent
llge bnn~~ ~ Ar8Abonnement kr.IO.oo 
udland 11 ,00 kr. 

Bl ad et forhandles 1 l øsse lg ef: 
KØBENHAVN: 
Hobby-CentrAlen. Mønter~Ade 10. K. 
Bent Pelsdorf , Holmens ~anal 32, ~ . 
ODENSE: 
Odense HObbycentrAl, Vestergøde e9 
...... RHUS: 
Berg Radlo , Guldamedgede 40 
- - - - - - - - - - - - - -
ANNONCER: l/l side kr. SO,oo. l s1de 
kr.30,oo. t side kr. 20,oo, l/e side 
kr .12,oo. - Rubrikannonc er la øre 
pr . ord (minimumtakst l kr.) Rubrik
annoncer betales ved bestillingen. 
INDLEVERINGSFRIST for al le annoncer 
og msnusl:rlp ter: - Senest d.15 i mA
neden forud. 

++ - - - - - - - - - ++ 

GODT NYTÅR 

ønskes bladets Læs er e , annoncører, 
medarbejdere og venner 1 by og pA 
hnd. 
Det er jo vort bAh, et vl 1 1953 

vl1 kunne brlnge bladet yderligere 
frem, bAde hvad stoffets kvalltet 
og blade ts o~SpnE angAr. Men her ml 
vi appellere til ALLE om at hjælpe 
med. De t ken s~e pA mAnge mAder, for 
eks. ved et indsende artikler eller 
forslag til sAdpnne ind til bladet 
gerne med illustratloner 1 form ef 
tegninger, fotos, o.llgn. Vi er til 
enhver tid lydhøre for positlv kri 
tik og skal efter beds t e evne søge 
at rette eventuelle mAngler. Men 
frem for alt er det nødvendigt, at 
~ ! mange som muli g ~tifter bekendt
skab med blsdet . Vis det til venner 
OR bekendte i Deres by, i Dere~ pri
VA t e omg8ng~kreds, på kontoret eller 
fe briken, j~ , overe It hvor det mAtte 
have interes~e . Evi~ DE ved Deres 
indssts øger intere~5en t or blsdet , 
ja, ~A vil det før eller siden og~A 
komme Dem ~elv til gode i form ef et 
godt og læ~eværd igt b18d . 

Og hermed ønsk er vi Dem Hgod arbejd~ 
ly~t" og alt godt for det komm ende lr. 

Der es 

Bent Pal sdort 

IIYT FR A. NÆR OG FJERN - -

DSB ls SK!NNEPROFILER 

Ste tsbanern e anvender, som De mAske 

.dde 3 

ved, I kke sømme størrelse skinnepr~ 
til t i l alle s por. pA hovedlinier 
o~ øbærkt trafikerede øt~knlnger, 
~om for eks. KøbenhAvns S-bane . br~ 
ge~ et s~rt profil, medens man på 
sidelinler med ringe trAfik og l e t 
te to~ ( f or eks. visse stnæknl nRer 
i jyllAnd) kan nøjes med et svagere 
protil . 

Vi gengiver nedenfor de nu i brug 
~rende protiltyper med mAl i mm og 
hvad ~gten engAr , er det ølledes, 
et 

profil II vej er 
profil III 
profil IV 
profil V 

22 , S kg pr . m 
32,0 kg m 
37 , 0 kg m 
45,0 kg m 

Endelig heT DSB i etterAret 52 f~ 
et en ny og krsftigere"profil, type 
VI, der vejer 60,0 kg. Denne skal 
pnvendes til de sberkest befærded e 
ef hovedlinierne. 

ft propos skinner - sl er mpn i de 
senere Ar gAet mere over til at sem
mensvejse sklnnerne i meget løn@e 
længder. Ikke bl o t 30 og 60 m, som 
vi Allerede kender det herhjemme, 
men Længder 1 aet stykke pA mange 
hundred e meter, j e endog fl ore ~il o
~eter, skulle nu være mullge. Men 
ben~tter sig her bl. ft. ef skinner
nea elpatieltet og d eres l emmen t ryk
kelighed, men ~kinnebefæ8t ige18en 
til svellerne må ~elvsn r t ogsA sam
tidig for~~rk9s 1 t i leva rende grød . 

'r'~ ....I.l.L1 
n m 

, , ~·70 ··~ 

lIr 
DSB skinneprofiler 

DET FR"'NSKE EKSPRESTOG 

" LE MISTR A L " 

I oktober blev verdens hurtig~ te 

ekspr estog, LE MI STRAL , sat i dr~ 
mellem PAris og Nice . Toge t bestå r 
af et lokomotiv pf typen 2D2-9l10 , 

(for tsæt tes side 9) 
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S"e"d~. 

..svendbOf9 - F&~ banen. 

Odense- RinSe - F8b.'I bo., ... ". 

:r 

Er 

StQlio~sl"J3"i"j'!"'. 
5 ;.9 ha l hu .. 
Pakhus. 

Kvregfol<i 
GI. svi~ran. 

:Jndk"'""l5s.i'3nQ k.me r øst. 
Jnd l<rf<selss'3 l'1oletne fra VlSt 

I L DE B Y GGE? 

Mange sf vor e »Bser e hAr ~ i kkert 
stre j fe t den tpnke At vi lle byg
ge en 1 111e IAndstRtlon til Deras 
bene , men her maske spvnet noget 
at bygge efter. Vi giver Dem her 
en over s l gtsp l qn nver KATTERØD 
~tAtion, en station, der sikkert 
vi l kunne plac eres i mAnge model
banean læg. 

StA t ionen er en forgrenlngsste _ 
tion pA enkeltsporet bpne og hqr 
ikke overvældende ml"nge spor, mØ!! 
netop d erfor er den fo r menp;e mD
delbyggere noget nær i deel, d A de 
fle~te modeltolk aldrig her t or 
meget plads. Ved at anlægge en 
landshtion som den Af bildede kan 
men i mid l er tid f A lejlighed t il 
At f orsyne sin b ll ne med mAnge _ 
enkeltheder , som ihøj gr ad gør en 
bane "l evende ". Alene ved et pla_ 
c er e ting som den rFelUl te kvægf old 
og den ga mle svingkran pA stet~ 
en br i nges der l idt l i v i bil l e
d e t. Ki k Dem omkring næste geng 
De k ommer til en IA nd e tetion , d~ 
er s i kker t ting , det er værd st 
kopie r e . 

BP . 



hnuar 1953 MB-nyt slde 5 

LIDT BILLKDER AF' NUVÆRENDE OG 

FORHENVÆRENDE SYDPYNSK MATERIEL 

I fort$Øttelse af vor artikel 1 
sidste nummer brlnger bringer vi her 
~ndnu et pør billeder. 

Det f ørs te forestiller Motorvogn 
lItra MB? pl Fesbor~ station. Det næ
ste (nederst p~ aiden) er Danmar ks 
ældete kørende lokomotiv, litra A 133 
bygget på BORSIo-~rke~ne 1 Tyskland 
i 1882. 

Pl næste side ser vi "krempelokomo
t'lvet" SFJ nr.IO, 150m blev udrangeret 
12/~1950 . Endvidere brin~er vi et b!~ 
lede af en O-mAskine i FsÅborg. G'eren 
er jo meget benyttet pA Fyn, men o~sA 
pA SjællAnd har vi fornøjel sen, nemllg 
llge etter ~t Sl angerupbanen blev ave~ 
tAget af DSB. Der kom dangang nogle .f 
G' erne i dri f t på bAnen, men møn var 
ikke rigtig tilfreds med d~m, og de 
blev da erter nogen tida forløb erst fl b
tet med MOtere. 

BP . 

I N D U S T R I - N Y T --

Til vor anmeldel se af DMT-s I~n~ 
lerne 1 sIdste nr. skal vi t i lføje, 
at signfI l erne nu er blevet forsynet 
bedre ledninger (plAstik). Endvidere 
oplyses det, at sIgnAlerne ikke fra 
fabrikens side betegnes som HO-sig
naler. men naturligvis pasaer de 
bedat til de nne sporvidde. " Der er 

Litra A 133 

MBP-motorvogn i F.ahorg 
fFoto:Sv .J &: O. B.J) 

f oreløbig kommet hoved-, fremskudt-, 
og togvej-slgnaler, men indkørsels
sIgnal med gennemkørsels anglvelse!r 
pi trApperne og fremkommer i løbet 
af januar m~ned. 

HOBBY KATALOG fra GOTTLIEB HANSEN 
Firmaet A/S P. Gottlieb Hansen, 

Ny østergade Il, Københa vn K. hpr 
udsendt et nyt ho~ 
bykøtølog (nr.36) . 

• Kataloget, som er 
~igt illu8treret , 
yDringer næsten alt 
indenfor hobby og 
Qegetøj , ligefrA 
Pionerekspreas8n i 
epor O, hvortil op:
el samtlige løsde
l e køn købes, over 
MICH I e motorvogn m. 
m.,Boden færdige 
tog og enkel tdele, 
FGH ' s egne dele til 
mj - bpner,Long'a ny 
motorvogn og øvri
ge artikler, BSV ' s 
transformere, dele 
til modelrAcerbyg
ning , Ametørdreje
bænk, - til katal~ 
get slutter med de
le til dukkestue-
montering . 

BP. 
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SPJ nr . I O 

G-m8sklne i Paaborg 

VORT PORSIDEBILLEDE: 

Statsb8nern8~ store god~loko-

moUv litre H. 

POTO : DSB 

Januar 1953 

XONKURRENCEN OM MB-NYT 
SOJIIÆRltE'I' - -

Vi minder om vor 
1111e konkurrence om 
et bomærke for bladet . 
VI skal 11go gentage 
betingelserne r or de t 
te: 

l) Det skel have til
knytni ng dlrekte til 
modelbener eller rig t i
ge Jernbaner. i det 
mlndste 1 aln lde,(tor 
eks . ~lgn81 , sporsklf 
telygte, hjul, vogne, 
el. 11gn. ) 

2} Det mA være teg
net, helst med tusch, 
1 en pA~sende stor st~ 
relS8 - det kan nemlig 
el tld aættes ned i for
mA t t otograflsk . 

3) lIIærket mA Ikke Wt

r e dlrekte kop leret fm 
et DU eksl~terende dansk 
eller udenl~ndsk blads 
eller firma ' s bomær ke . 

4 ) NODELBANE-nyt for 
beholder sig den tulde 
r et til udnyt telsen ~r 
eventuelle p~.rede 

forslag. 

Vl udsætter en lete 
p~le p! 40 ,ookr • • en 
2den prænle pli 25 ,00 ltr. 
og en 3dle præmie pA 
15.ookr . Indsendelses
frlsten er forLænget 
tl1 15. februar 1953. 

+ 
+ 

LITTRRA'l'UR- NYT 

nen flotte kalender tra 
DB, "DEUTSCHER BUllDES
BARN-KALENDER: som vI 
omtAlte ~ldste gans, er 
n u udkommet . p~ næs te 
s Ide bringer vI et at 
bI l lederne frA kalende-
ren, ~om WB-nyt forøv
rigt har sikret sIg D~ 
le f A ekeemplører af. 

Prisen er kr.12,25, og hvis De øn
sker at erhverve Dem en , bede~ De 
i ndsende belØbet t il adressen: B. 
PAlsdorf, Kongevejen 128, Lyngby, 
og kalenderen tilsendes da porto
frlt, sålænge oplpget ~kker . 

"ODIN og ROESKILDE" 

er tltlen pA en nydelig bog, 
som Da nSK Lokomotivmpnds For bund 



V&T LEDNING TIL BYGNING AF 

DSB 's litra Cr & Crm 

Inden msn begynder samlingen at vognen, øtpudaes alle dale omhyggeligt, 

tøgeta ender rundes at etter tagnin~an, og der bores huller til bogiernes 

drejetappe 27 mm inde tra bundpladens endekent~r. Deretter preeeee de tire 

skillerum ned i hAkkene i bundpleden, sAledea at de to, der bærer noter, 

anbringes l de midterste ha k med noterne vendt ind mod hinAnden. NAr det 

er ske t , ~ttee endeperr onerne tast, og nu kommer turen t il siderne. MAn 

holder taget pA plads , mens man pre.ser sides tykkerne op imod underkanten 

at dette, hVoretter de limes eller stittes tas t. Ved denne metode undgår 

man, at der opatår revner mellem tag og aider . Midterperronena døre prea-

aea op i akillev.æggenes noter hvor de stittes eller limea tsst. 

Til alut anbri nge s vanger, oogier, koblinger, putfer og de øvrige un-

dervognadeteill er. hvoretter vognen er færdl~ t il mpling. 

~ALING: Tage t - grå 
Vognkassen - teAktræfArv81'· 
Undervognen - sort 
PAskrltten - gul 

Lukkede endeperroner har: er 3612, 3615-16 
Crm 3620, 3623-24, 3 628 , 3 631 732, 3636-37 

36 45--49. 

Åbne endeperroner har: Cr 3609- 11, 3613- 14, 3 618, 3 621 , 3627, 3629-30 
Crm 3 619 , 3622 , 3 625-26, 3633-35, 3 638-45 . 

M. h . t. Dumereringen øf vo~nen, bedes men tøge i betragtning , at vog-

ne med åbne endeperroner stAdig bliver ombygget til st h ave lukkede. Der-

tor, hvis De bygger en vogn med Abne endeperroner, så jævnfør numereringen 

med en af de pi det tidspunkt kørende vogne . 
OB.! • 
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Illustration t r a den på torrige side omtalte tyske jer nbnnekalerider. Tit
len tB Q.1l1edet: "Ind i det nye Ar!" 

tor nylig har udgivet. Bogen sælges 
til tordel tor kongeparrets tond og 
lokomotlvmæadenes egen rakrefttions
t ond. Den bringer et ~ld at totos 
P't tint kunst trykpapir at danske 10-
komotiv er og motorvogne op gennem 
tiden. Det er ikke uden grund , at 
Pol itiken i sin anmeldelae af bo
gen kalder den "Lokomotivernea bOp;'~ 
Priaen er 15 kr, men bogen må købes 
ved henvendelse direkte til lokomo
t i vmandstor en1ngens e~at kontor.Det 
er ~n8k Lokomotivmandstorenlng, Bål
lerupvej 44, Hellerup, postkonto nr. 
20541 . 

MIrklin 
at "Des 
tid. 

- - o --

her meddelt, at ud~ivelsen 
Signal" er udset på ubestemt 

- - o --

En ny amerikansk mj - bog "Model - Rpl1-
ro ad Handbook " er udsendt ef torla
get FAWCETT BOOKS. Bogen, som er re-

digeret et A. C. Kelm~ch (Model RR 
Magezlne), behandler næsten al t I n
den tor vor hobby , såsom an1æg, de 
forskellige f i nesser ved sporUe~
nln~, lednin~størlng op; montpge, 
endvl dere landskabsopbygning , loko
motivbygning , det øvrige rullende 
materiel , brobygning m.m. Bogen er 
gennemillustreret mod gode fotos og 
detai1tegnlnp;er, men selvfølgelig 
pAsser visse ting k un i nd i et r ent 
amerikpnsk modelønLæg . (pria kr.6,oo) 

- - o --

MODELLBAHH- STRECKENPLlNE . lI!iba Var.-
1ag, 68 B. 5,50 kr . 
Miba Verlag har faset den gode ide 
at samle en del af de sporplaner , 
der har været gengivet i MINllTUR
B.AJmEN, i et smukt 1111e hæfte . Al
le planer er angivet med maalestok 
for RO, og for Mtixklini ster og an
dre tilhængere af industri- materi
el er der til en del af planerne 
angivet, hvordan banen an1æggee med 
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OSB I a rllngerloko Il trA F (Illust retlon tre "OOnf og ROESKILDE") 

Mtlrklin eloloer Tru skinner. Hæftet 
indeholder forudenplaner over hel e 
anlæg ogsas en del planer for ende
og gennemgangsstationer, og ved at 
kombinere ideer fra de forskellige 
planer er der mulighed for at til
fredstille alle ønsker indenfor de 
givne rammer, som ens lokale fast
sætter. Til hver plan er der en 
kort anvisning paa køremullgheder 
mv. 

VORE LÆSERE 

BYGGER -

I nummer l At 
MB-nyt br agte 
vl byggetegnlng 
og beakrlvelse 
tU den her af 
bUdede goda
vogn Il t re Td . 
Den her vlste 
model er byg
ge t l akele HO. 
og der er ved 
bY!l:nln~en I'm
vendt· FUrst "' s 
eks ellejer semt 
Long's pu r rer oR 
kobllnger. 

ve op l et hvert An~g. 

++ ++ 

KONT AKT M BO LÆSBREN 
--,.---------------------------------

I denne rubrlk glver vi ordet tl1 
vore læsere, idet vi her brlnger 
t orskelllge lndlæg , og l~r 8~ d8n
ne , der her almen ln teres se . Artl~ 
ler bedes venllgst lndsendt senest 

Modellen vl1 
med sl t morsom'" 
me bremsehus 11-

Model e t litra TO 1 BO . 
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den 15. i m~ neden. 
red . 

En læser skriver: 

At udsende kataloger er en god ting 
baade for sælger og kunde. Kunden 
faar paa en behagelig maade adgang 
til at gøre sig bekendt med , hvad 
markedet byder af varer, og sæl ge
ren har til stadighed en repræsen
tant i kundens hjem . Men et katalog 
skal for at være effekt ivt være me
get udførligt med sine beskrive.l eer 
af vare rne , godt illust r ere t og der 
for helst trykt paa fint papir. Det 
gø r et katalog til en kostba r hieto~ 
rie, og da mange katal oger opnaar 
den vanskæbne at blive smidt væk el· 
ler ødelagte, er det ofte en ret 
probl emat i sk forteel se for sælger en 
at udsende det. HVORFOR I KKE BRUGE 
FAGPRESSEN TIL KATALOG? Fagbladet 
kommer ud til kunder indenfor en 
ganske spe c i el branche , det l æses 
omhyggeligt og gemme s for at bl ive 
studeret at te r og atter. En a nnonce 
her - udf ormet paa samme maade som 
en katalogsi de - vil virke betyde
lig bedre end et kat alog . Den kom
mer de virkelig inter~sserede i hen· 
de og den bliver ikke smidt væk . 
Yd~rmere har den en særlig f orde1 
ved at komme hyppigt. Kataloget kan 
paa grund af de stor e omkostniDger 
sjældent udsendes mere end een gang 
om asra t fagbladet komme r mindet 
een gang ' om maaneden, hvor for nyhe
der og pri sændringer kan bringes 
til kundene kundskab med det samme. 

A.B. 

NYTAARS0NSKE • 
Pas vore banegaarde ses ofte vogne 
tilhørende private fi r maer: Sprit
fab r ikkerne, Margarinefabrikkerne, 
Brugsforeningerne. Det ville være 
ønskeligt, om BODAN i det k ommende 
aar udvidede sin vognpark med mo
deller af disse typer , for slet ik
ke at tale om psk- bagage_ r ej se
gods- post- spiee- og sove- ( teak
trætypen) r e etauxations- og flere 
typer personvogne , s amt at en del 
af pr oduktionen mas blive udstyret 
med SIKKER- koblingen . 

Til r edaktionen af Modelbane ~yt. 

Jeg kan fulds tændig tilslutte 
mig Hr . A. B.' s ind~R i det nye 
kær komne MB-nyt , efter at Model 
jernbanen er gAet ud. Jeg holdt 
dette lige fr ø begyndelsen og 
til slut , men nok om det. Det 
kunne v.ære rart, om MB-nyt villa 
skrive , hvad det er for mRskiner. 

de sætter på fo rsiden, jeg hflr 
genske vist sættet mig til. at det 
i no.3 er en E- mAskine og i no.4 
en gammel A-maskine , men der er 
låske andre, der ikke kan gætte 
det. Og så kunne jeg tænke mig, 
at der snart kunne komme noget 
i bladet om 2- skinne dri f t , dA 
det er meget sv.ærere og me r e s pæn
dende og mer e naturligt . 

Jag bygger selv DSR-meter1el. 
bAde lok og vogne, i øj ebl i kket 
har jeg en E-maskine under byg
ning, en Q- møskine (ikke færdig), 
en færdig S- maskine, en YL- motor
vogn , samt vo gne , alt bygget ef
ter modelblad e t , og jeg h~ ber in
derligt, et MB- nyt må blive meget 
gammel t, og et de t må f A en meget 
åtor udbredelse, OF så i udlend e t . 

Hermed held og l ykke 
K.P . 

Ndr.FRsanve j 

Til ovens t~ ende indLæg , som vi 
takker for, ske l de t op l yses, Rt 
f or s idebIllede t ti l nr . 4 .!.!: omt Al t , 
nemlig i er t ikl en om SFJ , men det 
skpl indr ømmes, a t det j o ikke var 
en sær l i g i øj nespr ingende pl Ac e
ring. ~ rtikl er om 2- skinned r i ft 
er og sI brA gt øf Modoljer nbonen

1 men naturligtvi 8 vil ~B- nyt ogsQ 
bringe ar t i kl er om detle emne . 

r ed . 

Det 4880 hk stærke l okomot iv 

"LE MISTRAL " 

(fortsRt fra e .3 ) 
og 12 vogne , neml i g l Pullmennvogn , 

3 første klasee vogne, 4 enden klas
se vogne , 2 spis evogne og 2 rejs ego~ 
vo~ne . Det er Alts ~ et eksprestog et 
normal længde . Dets ~~t er os. 700 t 
men trods det er lokomotive t i stand 
til at t~kke togstsmmen med en has~ 
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hed Rf 18e km l timen , normpi t kø~e~ 

d~t dog ikk e s bærke re end 140 km/tim& 
De 1088 kilometer frA PR r Ie t Il NIce 
gennemkøres på pnecIs Il t i mer. Det 
g iver en gennems n ItshRstighed ef 100 
km i t i men, ophold p~ støtionerne i
b eregn et. 

O.J . 

T I P S t 

MBTIPSMBTIPSMBTIP SMBTIPSMBTI PSMBTIPS 

Hvie man paa s it Mllrklinanlæg vil 
køre med mere end eet tog uden at 
have luftledning , er det nødven
digt at inddele banen i sektioner 
3ertil har MKrklin sin skilleskin: 
ae 3600 ET, hvor midt er skinnen er 
afbrudt pas midten . Da det ofte kan 
være vanskeligt at faa denne skinne 
passet ind i eporplanen, kan man 
klare s i g ved at isolere midterskin
nerne s kontaktfjeder der, hvor man 
ønsker banen delt. Et stykke skri
vepapir ca l i x 5 cm. stikkes ind 
mellem skinnen og kontakt f jederen. 
bøjes bag over denne og den sssle
des isolerede fjeder stikkes ind o
ver fjederen i den til stødende sk~ 
ne. 

, 
kontøkt

f j eder 

isolation 

• • 

", pap lr 

det isolerende pAplr 
..-w 

HØRT UNDER JULETRAVLHEDEN 

Kunden komme r lnd med et l okomo · 
tlv og siger til ekspedlent en: 

"Kan De sige mig . hvad der er 1 
vej en, det vl1 lkke køre I " 

"Er De sikker pA, et der er kul i?" 
"KUL? , nej, det er Jo et elektrisk 

lokomotivli l i" (Ken møn forstå det?) 

OBS I OBSI 

Denne mA neds byggebeskrlvelse 

(eR og CRM) er skrevet med EGC's 

K L O BNEDOE LELSER 
++++++++++++ ++++++ +++++++++++++ 

I denne rubrik optages ~eddelel 
ser fr A nordiske mj - klubber. 

Meddelelserne InA være o s i tÆnde 
s anest den 15. 1 mAneden forud. 

DANSK MODEL J ERNBANE KLUB 

POrMand clvlling . Poul E. Cleusen, 
Gl. Strand 38 , K. 
sekre~r: fenrik O. Meyer, Glac lse t 
27, Kgs . Lyngby 
klublokaia: Nørrebro Statlon 
Fest mødeaften: l. ste mand~g 1 hver 
mlnad . 

PRC - KLUBREN 
IKongevejen 128 . Lyngby) 

Kør sel på banen wfholdes d.24.l. 
d.~ . kl.15.30-17.4S . Fri adgAnR for 
ebonnenter, gæster 50 ø re . 

JfUBRIKANNONCER 

prls pr . ord: 10 øre (minlmum 10 o ld) 
Annoncen må ~re lndlever et senest 
den 15. 1 mlneden forud , for at kun 
ne komme med 1 næ~te n r . 

Bru~t urværkslokomotlv, 1 god stend, 
ef fabrlkatet BING. købes. Rlllet 
mrk . nr.l153 til MB- nyt. 

AMERICAN FLYER TOGSÆT I SPOR S, be
st~ende af l transformer. 2 lokomo
ti ver, 3 vogne. 2 elektri ske spor
skifter og l afkobler, selges. Tho
r up, VordingborggAde 19 , øBro 7045 
efter 19 . 

1 2 fotos at danske lokomot iver i 
postkorttormat og forsynet med tekn~ 
ske dat s på dAnsk . enRalsk og rrans~ 
Send~s po r tofrlt mod forud indbeta-
11ng ef k r.2, 50 tll B. Merk e l PAls
d orf. Kongeve3en 128 . Lvngbv. 

HAR DE NOGET DE VIL SÆLGE? 

Så benyt vore rubrikannoncer I 

Det er jo netop de mennesker. 
som De ønsker et fA i tAle, 
der 1æser dett e bled . 

- - - - - - - - - - - - ------------------
bygg esæt for øje, og ikke s p ecIel t 

til selvbygnlng fra ~runden ( eller 

bund en) al'. 
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L O K O M O T I V E ~ 

W.WaW - hvem er det? Jo r. det MINIATURBAHNEN' s chet'redAktør og 
den ovenfor et'bI1dede li~gestol" er høne Ide . Je, hvort'or 
Sy al lokomotive r l kk' ogsA hø ve det lidt rørtl Det Uenkte We 
WaW ORs! , o~ de nne "puslestol " blev resultate t . Den er nem pt 
l ave øf et De r lister og et stykke stot. 

-SIDSTE NYT-

MODgrJ' ERNBANE RO 

PJi!tdrend@ putfer , rn esøing 0 ,40 
Frakobl1n~sk inne ( elektrisk)ll,SO 
Re1æer til el. sporsk ifter 5,50 
do . p~mont. Lang eporaklt't . 30,oo 
S ignal er 20 vol t: 

Hoveds l gna l pr .s tk. 8 , 90 

Togvej sslgnBl 
Fremsyud t stgnal 

Nyt EGe byg~e.!æt til Q;H - vogn 
NO karos seri 

po.s tk . 8 , 90 
8 , 90 
1,50 

10 ,00 
28 , 00 
10 ,0 0 
1,30 

NO bo~ie m. db. enekketnnk 
NO a lm. bagte, komple t 
Engelsk messing s treng pr. m 

- og sl fører vi selvf ølgel ig stedlg elle l ø sdele f or 
selvbyggere, samt færdige vogne , lokomotiver og s por
s kif ter , hvoraf særlIg bør fremhæves samtlige dele tU 
el . l okomot i ver. 

pA rorhånd TAK FOR INTERESSEN 
ODENSE -

H O B B Y F O R R E T N I N G 
Ves t ergade 89, Odense 

Postkonto 88161 



IMPORT AF BØGER 

OG TIDSSKRI FTER 

FRA HELE VE RDEN 

TRIX hAndbog kr.6 ,50 

Modellbøh n
Streckenplllne 
(68 sid en med 
over 90 p lAner 
til øn1$R- kr.5,So 

TRIX Bueo 

II 
nye katalog 1 spor O 

211/233 Vejkryds lO/23Døfstends_ 
pr. par kr.3,oo tevler 

k r .3 ,oo 

r. I- r" ..::.,. r. _ _ �iå - __ 

p rh kr.l,25 

jernbenefl Furer til 
kr.3,20 

T 
• 20/:34 

Tel"glo!ma5t 

2 kr . pr. stk . 

spor O - pr. &Bt 

PALSDORF's mareridt: 

Kor af onde ånder: Kommer der i kke 
sna.rt lidt LUl.rkl in til 06, MUrklin 
tilos? 

kr.3 . 25 

HolmM' Kan.1 )1, K_b.nhavn IL POI'dr.onto 517" - TIl. e yon 5701 

Forretningen er lukket hver Tirsdag. 
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