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HOBBY CENTRALEN 
ALT I MO DELJERNBANER 

Lougs motorvogn 115,00 Løsdele til litra MO:· 
Bod au S-maskin e 120,00 Karosseri 10,00 

i samlesæt 75,00 Boggie m . snekker 28 00 
Michs motorvogn 60,00 >> m. slæl.Jesko 10:00 

» personvogn 9,75 Bund m. tandhjul 8 00 
Personvogn I. AT 9,00 Long motor 36:oo 
Godsvogne, alle lypPr Koblinger pr. stk. 0,60 

fra 4,40 til 9.00 
DMT signaler 8,90 
Lvsmast 3.75 
Biink-relais 2.00 
Egerhjul t . vogne 0,25 

• 
H SV transformator 65,00 
HSV strømfordeler 7,50 
HSV kontaktpanel 12,00 

EGCs byggesæt, litra 
CU personvogn 6,50 
CM » 6,00 
C P E person · og rejse-

godsvogn 6,00 
l)J postvogn 4,45 
QH godsvogn, lukket 1,50 
PFH » i\ ben 1,50 

* 
Omskif'lert. ELsµorskifte 

t il 2 sporskifter 8,00 
til .J » 12,!:I0 

M0NTERGADE 10. København K. Byen 5714 x 
(Provinsnrdrer eksp Pderes omgående) 

FALSTER G AR N-Spinde,,_iet 
N Y K Ø 8 I N G F ALS T E R 

februar 1955 MB-nyt 

NYT 
PRA NÆR 00 F JER1' - --- - --- - - --- ----- -----

ET NYT KÆMP EMÆSSIGT 
Damp'turbtne 1:Iektro lokoniotlv, 

I a-eptember 1952 blev "J AWN -
HE1'RY", den stø rs te l okomotivenhed 
i verden, se t i dri ft 1 USA. 

De t dre j er sig om e t nyt kulfy-
ret dempturbine- elektrol okomot i v , 
bygget et' Nort'olk & Wes t ern Reilway. 
Det er beregnet til et t'remt'ør e svæ-
re godatog, men det i ntereaae nte 
ved denne konstruktion er, at mR n 
anvender kulfyring. 

Loket her en længde at' 54 meter 
18 aksler (fordelt på tr e dobbelt-
bogier) og en vægt på 600 tons, det 
giver at ekaeltryk på over 55 tona. 
Det er i sendlied et "kraftværk på 
hjul". Til dempt'rembringelsen an-
vendes ikke en kedel med varmerør, 
man modsat at' det sædvRnlige deri-
mod en vandrørskedel på 12 meters 
længde 1 som leverer en overhedet 
damp p ll. 50 atmosfærers tryk. (ltad-
len er konstrueret at' fi rmaerne 
Babcock & Wiloox og Nort'olk & We-
stern). Fra overhaderen strømmer 
dampen ind i en 8,5m lang damptur-
bine på 4500 hk, der er direkte 
koblet til en dynamo. Kørestrømmen 
bliver overført til 12 store elek-
tromotorer, der er anbragt over 
drivakslerne på dobbelbogierne. Så-
ledes fremkommer muligheden tor en 
god regulering e t' drivkraften , hvad 
der er ensærlig fordel ved elektri-
t'ic ering . 
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b
a: t'orrea t e dobbelte motorbogie 

indaugningakenel tor blæser 
c - "kulvogn" med transportsnegl 

d - dampkedel 
a - dampturbine 
t' - genera tor 
g - tender 

Kullene er anbragt i dan forre-
ste del af lokomotivet i en særlig 
"kulvogn". Losningen af kul i den-
ne foregår fra oven og lugerne bli-
ver bet jent med t rykluft. Indfyrin~ 
gen sker automstiak gennem en snek-
ke, der br i nger kullene til en 
vandrerist under vandrør skedlen. 
Kultilføra len løber h en under l ok-
t'ø rerpladsen , aom l i gger mi dtvejs . 
I d en anden end e af loket er t en-
deren 1med vand) anb ragt aammen med 
e t egrega t til at'hBr dning at' vandet. 
-renderen er edski lt t'r a hoveddelen 
og f orsynet med en specielkobling , 
såledea a t man ve~ ændring at' kør-
aelsretning hurtigt kan kobl e den 
fre. Dette er nemlig nødvendigt, 
når loket skal vendes, thi denne 
l<mmpe pesser nemlig ikke engeng ph 
ti~ denstørste at' N W jernbane-
selskebeta drejeskiver . 

Til at bremse denne svære maski -
ne bliver bRnemo torerne indkoblet 
som dynamoer; de forbruger dø kine-
tisk energi. Den derved frembragte ' 
elektriske atrøm bliver "tilintet-
gjort" i to lfflnpenessige luftkølede, 
foran og bRgved indbyggede modstan-
de. Loket h er derved ingen bremse-
klodser nødige. 

Førerpladsen er som tidligere 
omtalt anbragt midt i loket og er 
ligeaå pinlig ren aom på et diesel-
lok. Alle funktioner ( som f. eka. 
kultilførslen til tyret, regulering 
øf turbinens omdrejningstal ved æn-
dring at' demptilførslen, hovedgen e-
ratorena atrømat'givelse til banemo-
torerne) bliver styret herfra gen-
nem reguleringsegregater, der til 
dels er automatiak koordineret. • 
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Den mindste heat1ghed, som det-
te lok skel kunne fremføre et svært 
~odatog med~ skel andrage 2,5 km/t. 
J AWN HENRY sidder øl~så inde med 

en tin ettrepn1ng er hastighed og 
t ra,kkrett. Prøvekøralerne vil vise , 
om denne aammenaatte konstruktion 
køn betAle a1g. 

(Frø VDI-NAchr1ohten) 

KUPPEL-TOGET på prøvetur 

"Den rullende osteklokke" her vit-
tige amerikanere døbt det rørate 
"kuppel-tog", som er fremstillet 
af Pull!nønn-febr1kkerne for jern-
baneaelakøbet MILWAUKEE ROAD. 

Det er 1 to etager, nederst er 
der ap1aevogn, og øverst 1 domen 
er der pløda t11 68 peasegerer,som 
under kuppelformet plexiglas her 
fr1 ud sigt til h1mrnel og jord. Ud-
a1gt avognen er p~ demonatrøt1onatti" 
gennem Amerika og 1ndaættes inden 
længe på mange hovedruter aom en 
jernbaneøttrekt1on 1 konkurrencen 
med luftfart en . 

(Berlingske Tidende) 

MBTIPSMBTI PSMBTIPSMBTIPSMBTIPSMBTIPS 

Bruger man Mlrkl1n a a1gnøl 445A med 
automat1 ak atop på en enkeltsporet 
bane, hør det den ulempe, et signa-
let for indkørsel akal v1ae "kør 
1nd", når e t tog akel forlade ate-
t1onen. Ulempen kan let qndgåa ved 
at 1ndakyde en t1lalutn1neaak1nne 
mellem signalets to ak1lleak1nner. 
T1l alutn1ngaak1nnen forbindes med 
et kontaktbord (Mlrkl1n 475/4), og 
h erfra g,trea "mellematykket" strøm-
f ørende ved udkørsel, medens signa-
l et aelv sørger for atrømt1lførslen 
ved 1ndkørael.(Mlrkl1n 47./4 -tryk-
kontakt- kan ogal bruges .1 stedet 
fo r 475/4, men akal da blot hold~ 

februar 1953 
knappen nede, 1ndt11 man er a1kker 
på, at lokomotivet her pAsaeret 
sektionen. Til gen~ld har man al 
den fordel, at man ikke glemmer et 
afbryde strømmen igen, dA knappen 
jo kun giver str øm ven vedvarende 
tryk.) 
Da yder(=køre) ak1nnerne danner at 
elektrisk hele, kan mAn 1 stedet 
for 3600DA bruge en 3600D, hvor 
der pl en ar de små flige, der hol-
der m1dterak1nnen føat, er loddet 
en ledning, aom føres t1 1 kontrol-
bordet. 

I li I 
445A 

IH 
3600D :5600DA 

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

ODENSE HOBBYFORRETNING - Veaterga-
de 89, Odenae,brlnger 1 sit kata-
log en ala1d1g overa1gt over 1111e-
aten alt, hvad der er værd et er-
hverve 1 avæveplener, motordrevne 
modelfly, samt en fuldatænd1g over-
a1gt over dønak tilbehør t11 model-
jernbaner, deriblandt ogs~ de a1d-
ate nyheder (under overakrlften: 
•xodelbene-Nyt"ltl??). Kataloget 
slutter med modelrøoere og tegn1n~ 
ger og dele t11 bygning øf ak1ba-
modeller, aemt fr1nærker. 

BP . 

RETTELSE! 
I aldat~ nununer er MB-nyt om-

teltea (side 3) DSB'a øk1nneprof1-
ler . Der har her 1ndaneget a1g en 
fejl, idet DSBta profil VI ikke er 
taget 1 brug fø'l-at 1 efterlret 1952 
men allerede 1 1939 er blevet an-
venat på Statabanernea atl'll!lm1nger . 
Det er forøvrigt et ar de højeste 
profiler 1 Europa. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Dette er en modelbane aj~ldent ud-

set for . 

Sneen truede med at atandae 
toggangen •. 

(Jyllandapoaten 6.januar 53) 

feb U@r._l ... 9" 5""3 ____________ .. M.::;B_-._n,:t.._.. ______________ ,.,a,.;1d,,_e:::...=..:l 7 

. remise 
f_or en mindre .station. 

FOR DET FØRSTE ml det b81111!rkea, 
at denne rem1ae IKKE er nogen kopi 
af en 1 virkeligheden eka1aterende 
rem1ae. Jeg har lavet den, for et 
den skulle pøaae til mit eget lille 
RO-anlæg, og da reaultøtet er ble-
vet godt, aynes jeg, at andre skul-
le nyde godt er mine erfaringer ved 
bygningen at den. Og al lige en s1k-
kerhedaforenøteltn1ng, inden vl går 
over til bygningen. Remisen bygges 
plet underlag, hvor i der er udskå-
ret riller til sklnneprofllerne, d. 
v.s. at hele bygningen ligger over 
ak1nneprof1leta overkant. Gl ud'rrø 
dette, og mål højden på det højeste 
lok, De her. Passer tegningen ikke 
til dette, da tag det 1 betragtning, 
når De går 1 geng • ed at ae ve ud til 
porte. 

Møn gør bedst 1, inden bygningen 
påbegyndes, først at have sørget for 
underlaget. Dette leves er en finer-
plade, hv1a mål men selv er herre o-
ver, kun akøl minimum were selve byg-
ningens længde og bredde plua et per 
millimeter. 

Vl går nu 1 gang med "HUSET". -
Det kan levea både ar træ og pep. J~ 
har valgt pAp med en tykkelse af 1,5 
mm. Det er for tyndt, vil nogen mlale 
alge. Det kan de p~ en mlde have ret 
1, de det er temmellgt bøjeligt 1 
større .flader, men når Plle llater 
og aratlvnlnger er aat på, hør jeg 
alligevel fået en forholdsvis aol ld 
bygning. Den er 1 mit tilfælde til-
lige anbragt på et permanent enlæg, 
og det gør jo kun sagen bedre. Ved et 
transportabelt anlæg må alt "lære byg-
get til at kunne tåle den gentegne 
opat1111ng og nedtagning. 

Har møn valgt materialet, øtnmr-
ker men a1der og gavle, og hvia det 
er træ, tillige vinduer o~ døre. I 

ved 

sidstnævnte tilfælde skæres d1saø ud 
f ørst, ellers venter de til sidst. 
Ved bygning 1 pap gør men bedet 1 et 
afmærke de forskellige dele 1 hlnan-
dana forlængelse (ae flg. 1). Bygger 
man af træ, al<ærer men riller 1, ae-
var de enkelte stykker ud og maler 
iem. De ml ikke samles endnu. Det lø-
~er sig ikke gøre at "rille" med en 
kniv 1 pappet, men vl får en mindst 
11geaå god virkning, hvl a vl, efter 
malingen (der g~r for a1g inden ud-
al<ær lngen) trækker ølle stregerne 1 
malingen med en sp1da blyant, huak 
blot et den akal tørre helt først. 
Hvad porte angår, her jeg helt atrø-
Æ•t d1ase og nøjes med portlbn1ngerne . 
Laver men dem, hvad jo nok de fles t e 
gør, da skel overfladebehandlingen 
-re magen til den øvrige bygn1nga, 

Mens mA~lngen tø~rer, akal vi ik-
ke aldde med bønderne 1 skødet, men 
vl går 1 gang med et skære llater ud. 
Diaae er 2 x 2 mm tykke, n~r dat ikke 
drejer aig om listerne omkring vindu-
er og døre, der er 1,5 1,5 mm tykke 
Alle lister alæerea ud 1 passende 
længder, idet men ved udmtl.11ngen sam-
menligner både or1g1naltegn1ng og 
perapektlvtegning. Når de t er gjort, 
melea listerne. Har man t11 remisen 
valgt en forholdavls lys farve, me-
lea listerne r.eka. aorta eller me-
get mørke. . 

V1 går nu 1 gang med vinduerne el-
ler rettere r uderne. På eet stort el-
ler fler e aml stykker celluld, afmær-
ker man de enkelte vinduer med en ind-
byrdes afstand på 10 mm. Man lægger 
det nu ovenpå et stykke m1111meter-
pAp1r, og ved hjælp er en lineal teg-
ner man 1 mm brede tuaokatreger for 
hver 5 mm både lodret og vandret. 
Derved opstår et stort kvadreret felt 
hvor hver lille kvedr~t er en rude 1 
vinduerne, dog med undtagelse af dem, 

H• I •I• l•l r f@iJJ• I• I• ltl ,rrjljf] 
fit 1. 
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der kommer til At rege udenfor, og 
aom bru~ee til festlimningen. Man 
kan forhåbentli~ stadig finde sine 
ITH!rker til de enkelte vinduer. Dis-
ae klippes derefter ud, når tuschen 
er tør, og der skulle gerne være en 
kent på OP. 5 mm til et lime på. Vin• 
duerne lægges foreløbig til aide. 
"pe pbyggerne" ken nu gA i g11ng med 
et skær e elle vindue og døråbnin-
ger ud, og hvis de ikke allerede 

(fort-ttea side 24 ) 

F~. !L 

NØGLE FOR OMLITRERING og 
OMNUMERERING 

De menge modelbyg~ere sikkert 
her li~ende tegnin~er me~ den gem-
le litrering og nwnmererin~, brin-
ger vi her og i de 2 følgende num-
re af bladet, statsbanerne s nøgle. 
De bringes i 3 ark og s gledes, et 
alle tre til sin tid køn udtegea af 
bladene og samles i et sel vstænd i~t 
hefte, hvor numrene de vi l komme i 
den rigtige Mlkkefølge. 

BP. 

Nøgle for Omlitrering og Omnummerering 1. 
of Motor-,Pe rson - Post - og Rejs e gocl svog ne ne -

Nye Tidligere Nye Tidligere Nye Tidligere 
Ltr Nr. Ltr. Nr. Ltr Nr. Ltr. Nr. Ltr. Nr. Lir. Nr. 
s 1 -~ 1 l'lsM 191 BNM 261 AvM 296 fluM "21 

5 5 192 262 297 ~22 
g 11 1•, m 296 ~·, 

19t 26• 29q t2'r 
Ae 11 Ae /ID 195 358 . 12 81 196 359 Ax 301 Av Y" 

15 82 197 360 302 '6~ 
1'1- 83 19A 361 30, ,u 
15 8't 3Dt ,1. 
16 85 /:IT ?01 l'lT. 236 3/S ,,, 
17 86 '02 u~ q66 306 , .. 
18 R7 o 'Y zo• AT ,..., 3D7 !iq 
19 88 1/ 2Dt z,1 30& ~·· 20 gq 205 m 
21 qo To< 23t l'l, 3n "-R 692 
22 91 ?07 235 372 69t 
23 92 2~ m 373 696 
2't 95 209 2'5 '"' ••• 
25 .,, •10 237 375 700 
26 95 ? 11 238 37~ 6•3 
27 96 21? m 377 1:if5 
28 97 213 290 378 697 
29 98 .... ?~1 ~7g Sllli 
30 99 ?1~ ?li? 

31 100 ?1~ 2tt RD ·wa RD CO 

1? 1n1 --.., m <<o •<( 

33 102 ?1S . . 2f6 '.l,1 .... 
1//- 1n~ ?19 2f7 152 'f,· 
q, 101/- fiii 2yq 151 H 
36 105 ??1 250 351' Y5 

222 BM 969 •,Y 157 7~2 

"""' ~, HC"1 1~q .,,.. "" 360 ]<'I 
52 "'" 22'f 1171 361 "" ?25 972 362 7~, 

P.F "/ 91 AT 7'7 22~ 979 363 766 __ 
92 231 227 9H ' 36'f 7r.1 
93 Q" ' •21 %7 365 7<R 
9t ., . ?29 968 . 381 7R2 
95 AD °' 382 7R1 

96 i1 a-~ ""1 o.,. .. U7 383 7R'f 
Q) R< n•• '.166 38f .. ]R5 
qs i~ '>lf• 3~3 315 ]i.?, 
99 R5' 2ff 36'f 386 787 

2'f~· 365 387 788 
llR 101 Aø 7Qij. m .Æ___ 

102. • 795 11" 251 Au lf01 389 790 
103 79& 05? l/lJ2 390· 791 
10/j, 7q7 ?5~ 'l(J'j 391 7qz 
105 7</8 25'f 1/{)lf 392 . 769 
106 656 255 l/05 
101 657 
108 661 Av ?f;1 11" tna Ms ~01 M• 1 
11)11 662 . ,,,. 1Hl7 . 't02 ? 
110 7&1 . 2~ 'I08 • 't03 .~ . 26Y 'IOY lfD'+- ,. 

l'l~M 151 "''"' 1RQ . lrlD '+-05 7 ,,, '' "" 266 1;11 't06 8 
153 •91 267 IH2 
15t 392 . 268 . ,,,, MA '+07 M.a Q 

155 ao" 658 ng 'ri'/- ""' 10 
156 ua ?7n 1/15 'tOQ 11 
157 660 . '11 . 't16 'tlO 12 

2n 'f17 't11 1S 
".I Vogntne hør kun midltrtidi9I Litra R F 91 • 92 ···--·········-··· faar >rntre Lit,a RT 203 • 20~. 
""/ • ' ' • . • 8P ,'t!·35Y3S7,•3t;O-v;J • • • CM2215· 22212223·2226o•2129·2230. 



2. N y e Tidl igere Nye Tidligere Nye Tidtigere I Ur. Nr. Ltr. Nr. Ltr. Nr. Ltr. Nr. Ltr Nr. ~fr. Nr. 
Nye Tidligere Nye T tdligere Nye Tidl ige re 11 

Ur. Nr. Lir. Nr. Lt r. Nr. Ltr. Nr Ltr. Nr. Ur. Nr. 
Ms ,..12 Ms 111 Mo 560 Hø Z68 MF sv, MF H 

't4S 15 561 . 269 "' . 65 
'tH 16 562 270 6H 66 
't1 5 17 m 271 6V6 . 67 
V11i 18 56+ 272 6q7 68 

56S ' . rn 
AA y.j1 Afl g11 S66 27'f MM 701 MM 501 

• 52 912 567 275 702 soz .... 9-lt 568 276 70', 503 
569 277 70Y 5(N 

HR /fjf AR 915 570 27& . 705 505 . ~15 916 571 2,79 70& 506 
916 . 917 . 57? z•o 707 SO? . '157 918 573 281 708 søg 
~:18 919 57V 212 109 50G 

575 2,11 710 510 
FJ VV6 F J 9V7 576 m 711 511 

'IY7 9V8 577 U5 m 512 
'r'/8 ql/<I m ?!6 11, 513 

Ec 6278 EM 2165 EF 6518 EA 1560 EH 66'13 [H 1783 
6279 . 2166 6519 1561 66 H 17H 
6280 2167 6520 1562 66H . 17&5 
62S1 2168 6521 1657 66'16 1186 
6282 2169 652! 1653 6617 1787 m, 2170 6523 1659 ms 1711 
62St 2171 sm 1660 66 '19 1789 
6285 2172 6525 1661 6650 17!0 ms 217! 6526 1662 6651 1791 
6W 217+ 6521 1663 6652 1792 
ms 2175 6528 1m 6653 1793 
Bn9 21/b 6529 1665 665t 1m 
6290 2177 6530 1666 . 6655 1795 
6291 . 2178 6531 1667 6656 1/96 
6292 2m 6532 1668 6657 1797 
S?q~ 21&0 6533 166Q ' . 665& 1m -sm 2111 sm 1670 6659 mo ms 2182 6535 1671 6660 1811 

V'/9 950 m 2R7 71+ ' 51• 6l96 .. 211$ 65!6 1672 6661 1.!li2 
vso ~51 530 28& ns 515 6297 2m 6662 1103 

m . 289 716 516 6291 21&5 fG 6551 ED 1632 6563 llO't 
ML 501 ML &+ m 290 717 517 . 502 85 5.!1 zgi 71X 518 

f.299 W6 6552 1635 66H 1!05 
6300 2187 6553 16+6 6655 1106 

505 8l, . 51V 29Z 719 519 
50Y g7 ,;.15 m 720 $20 
505 88 516 . m 721 521 
506 90 5&7 19S 722 522 
~7 Q1 su ?Q6 723 52~ 
503 gz 589 ?97 72't 52V 
509 93 590 •,ur 7?5 525 
510 9+ 591 299 72~ 576 ·-
511 95 H2 30ll 727 m 
512 96 m 301 728 521 
515 97 59Y ,oz 7Zq 529 
m 98 595 :li)' 730 sso . 515 . 99 596 :ll)V , 731 i'1 

S97 SOS m . 53% 
Mn 521 Mn 207 598 S06 733 m 

522 ?/III 599 . 3'17 73'r 51t 
' ,,., ?nG 735 m 

6301 2188 6ss, 1650 6666 1107 
6302 218Q 6555 1651 6667 1801 
6303 mo 6661 1809 

' 630~ 2191 EH 6601 Ett mo 6669 1110 
63D5 2192 6602 m 1 (670 1111 
630C 219! 6603 . 17Y2 . 6.671 1812 
631i7 2m 66-0+ fm C672 18f j 
6308 21!5 ms f?H 6673 18W 
b309 2196 6606 ms 667. lili' 
6310 2m 6607 17~6 6675 1116 
6311 . 2198 6608 1m 6676 1817 
6312 2199 6609 1m 6677 181& 
6313 2200 6610 1m 667& 1119 

6611 1750 6679 mo 
ED 6YD1 EJ zm 661~ 1751 66&0 11!1 

61/02 22t9 6613 1752 66&1 1m 
52t 210 MA 601 MR *i 736 536 66ff 1755 6682 1m 

602 '19 737 5'7 tE !-.~ 2001 6615 1m 6683 182~ 
MR 5.'ll MR 201 /;03 . 50 m s,c m2 . 2002 6616 1755 66H 1825 

m 205 739 539 6Y5S 200l 6617 1756 66S5 1126 
535 20't Mc 611 Mc. . 21 7~0 ~III] 6'15~ zoo~ 661S 1757 6686 1127 
m 206 612 22 7'1 S't1 ms 2005 6619 175& 6687 1118 ,... 5'12. 

Mp \tO MP 251 MF ~?1 ME .11 7+1 5'13 
Elf-56 2006 . 6620 1759 6688 1819 
6~57 2001 6621 1760 66g~ 1'Ho 

m ?52 I:.?? jf 7V'I . 51+ 
5'2 m • b23 31:. 7H . 1+5 
( .... HY 62f 18 7% 5'16 
m m . f;?S jQ 7H 5'r7 
5Y5 256 626 f1 7H m . 5~F. ?57 Ml 'rS 7'1Q S't-9 
m 25B 15D ~50 
sq8 259 MF tiS1 MF q 151 551 
5~ 260 ... 52 752 . 552 

613 H 7S3 553 
Mo 551 Mø 211 63f n 75t 55'r 

552 212 635 755 555 
m 261 6'8 (~ 756 556 
m 262 637 57 757 557 
555 263 63A 58 . 758 m 
556 m 639 . ~9 759 55q 

6H8 2001 . 6622 1761 6690 1&31 
6't59 2009 6623 1762 6691 f!32 
6't60 2010 662'1- 1761 6692 1833 

661S 176t . , .3 jijlf, 
EF 6501 ER 15't1 6626 1765 6m 1835 . ~502 15Y2 6627 1766 . 6695 1196 

6503 1sn 6628 1767 , 6696 1137 
650'1- 15'1-5 6629 1768 . 6697 , . 1198 
6505 151f-6' 6630 1769 6698 1m 
6506 1m 6631 . 1770 6699 mo 
6507 15Y9 66'2 .. 1771 6700 m1 
650R 1550 6G53 1772 6701 1m 
6509 1551 sm m, 6702 1H3 
6510 1m 6635 177+ 670~ l&H 
6511 . 1555 6636 1775 6m ms . 5~7 . 265 6'10 60 760 560 6512 1m 6637 1777 6705 ms 

' .~'i! 266 6'11 61 761 . 561 6513 1555 6638 1778 6706 18'17 
m 267 . 6'12 " 63 762 Slit 651'1- 1556 6639 1779 "707 ms 

6515 1m mo mo 670& 1m 
- 6~16 1551 . 66Y1 ' .1711 6709 1850 

6517 1559 661f-2 mz 6710 ,S,1 
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12. Nye Tidligere Nye 
Ltr. Nr. Ltr. Nr. Ltr. Nr. 

E>< 6711 Ett 1ffZ EH 6779 
6712 1&5! 6780 
6713 !IH . 678 1 
671+ 1155 6782 
6715 ms 6781 
6776 1857 678+ 
b717 1858 ms 
6718 1159 6786 . 
6719 1&60 6787 
6120 1361 6788 
6721 1862 6789 
6722 1163 ' 6790 
6723 716t 6791 
672~ ms 6792 
6725 1166 6793 
6726 1167 679t 
6727 116& . 6795 
6728 1169 . 6796 
6729 1870 . 6797 
0730 1111 679R 
6731 1R72 6799 
6732 1m 6800 
6733 1m . 6801 
6m ms 6R02 
6735 1176 6803 
67.16 1177 680~ 
6737 .117& 6805 
6738 1179 6806 
6739 mo 6807 mo 1181 680R 
67~: 1112 
67,2 1&83 f'HA 6851 
bM !XS~ . 6852 
67'1+ ms ~R53 
6m 11&6 685'~ 
67~6 11&7 6855 
m1 1&&l 6856 
67~8 1m . 6857 
67~9 1&90 ·, 6858 
6750 1891 6859 . 6751 1192 6860 
6752 1193 " 6861 . 6753 189~ . 6862 
675t 1195 . 6863 
6755 1m sm 
6756 1925 . 6165 
6757 1926 6866 
6758 1927 6867 
6759 1928 6868 
6760 ·1m 6869 
6761 mo . 6870 
6762 19!1 . 6871 
6763 • 1952 &8n 
676+ 19ll 6873 
6765 1m sm 
67~6 . 19,, 6&75 . 6767 1936 6176 
6768 1937 6877 
6769 1931 6878 
G770 1939 
6771 mo E.1 6901 
6772 m1 6902 
6773 1M 6'1113 
m+ m, 690t 
6775 19't't 6905 
6776 1m 6906 
6777 19'16 
6778 :9~7 Et<. 6921 

Tidligere Nye 
Ltr. Nr. Ltr. Nr. 
EH 19~8 EK 6922 

19~9 . 6925 
1950 69ft 
1951 692S 
195! . 6916 
1m 6927 
1951 6928 
1955 6929 
1956 mo 
1~7 6931 . 1958 69.!2 
1959 6933 
19611 693t 
1961 6935 
1962 6936 
1m 6~7 . 196+ 6931 
1%5 6939 
1966 mo . 1Q67 69~1 
1961 . 6912 . 1969 691! 
1970 6m 

" 1971 . 6915 
1972 691/6 
1973 69'7 
197+ 69!K 
1975 69~9 
1976 69.'iO 
1977 . 6951 

6952 
EHA 1R96 6953 

1897 6951/-. 1891 6955 
1899 6956 
1900 S957 
1901 6958 

' 1902 691'9 
190' 6960 . 19Dt 6961 

f 1905 6962 
1906 . 6963 
1907 . 69H 
fiiof 6965 
1909 6966 
1910 6967 . 1911 6968 
1912 ~g~Q 
1an mo 
1m 
191> E"' 6981 
1916 6982 

' 1917 698' 
191& . 6981/-. 1910 698) 
1920 6986 
1921 6917 . m2 6988 
1923 6989 

6990 
EE .,.., 6QQ1 

1686 
1618 .- 1690 
jMQ 
1700 

EF 2671 

Tidlige re 
Ur. Nr. 

EF 2672 
2675 
2m 
267S 
2676 
2677 
2678 · 
2679 
2610 
2681 
2682 
26&3 
26~ 
2685 
2686 
26&7 
2681 
2689 
2690 . 2~91 
26Q2 
269~ 
269+ 
2695 
2696 
2697 
2691 
2699 
2700 
2701 
2702 
270l 
270t 
27DS 
2706 
2707 . 270& 
?709 
?710 
2711 
2712 
2713 
271+ 
2715 
271~ 
2117 
?/11 
27JQ 
2720 

EQ 2257 
2238 
2?39 
mo 
m1 
mz 
22~3 

' 22H 
ms 
22~6 
22~7 
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Lokomotiver 
fylder 7 5 Aar 

PÅ NYKØBING FALSTER SUKKERFABRIK -

har man i lr lokomotiv-jubilæum. Det 
er to roevognslokomotiver, der fyl-
der 75 lr. De, 
der 75 lr. De er, alvidt vides Dan-
marks ældø~e aktive lokomotiver. 
StatsbAnerne har dem i hvert fAl d 
ikke ældre. De to lokomotiver er 
begge bygget i Mttnchen 1879 og 78 
hos Krauss & Co • 

Det ml have været kram, de leve-
de dengang, for bortset fr a enke-
deludak1ftning f or et par lr siden, 
her det i kke ikke været nødvendigt 
at reparere dem 1 de 75 lr. 

Købesummen er imidlertid næsten 
det mest fantastiske ved det he le, 
idec de blev købt til sukkerfabri-
k.en for henholdsvis 2000 og 1500kr. 1 
,se ogsl b i lledet side 26 ) 

10 forskellige 

MODELJ ERNBANEBLADE 

TYSKE FRANSKE ENGELSKE AMERIKANSKE 

sendes portofrit 

mod forud indsendelse 

ar kr.lo, oo til 

"MODELBANE - nyt• 
B, Merkei Pelsdorf , Kongeve jen 128 

Kgs. Lyngby 

~l postanvisning eller ved .check. 
- Omglende ekspedition -
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VI 'flYGGF.R EN REMISE --
( tort• at fra • ide 18) 

har gjort det; tillige alder og 
gavle . 

Vi skulle nu være klar tll • am-
l i ngen at • elve bygningen. En hjælp 
hertil er per• pektlvtegningen (flg. 
2). Her kan De se , hvordan hvert 
enkel t hjørne samles . Det er ikke 
• 4 • vært, • om det aer ud tll, n4r 
'blot men tørst • amler "murene" og 
al, et t er et • elve "kea• en" er • am-
l et, ø tter elle listerne pA plade. 
Læg 111Brke til, at den • lde at vln-
d ueagla •• ene, der er tegnet med 
t u• oh , • kalvende udad. Re• ultatet 
at , at man maler nlle dele 1 n den 
a amllngen, er, at man t!r en over-
fl ade uden pletter, hvor malingen 
ell er• ikke har villet binde pA 
lim o,llgn. - Forneden pA bygnin-
gen kan lægges en kant pA ce.lOnun 
at amAaten eller "oement". - Det 
pynter I 

Sl g!r vl 1 gang med taget. -
Det laves at samme materialer aom 
alderne. Først skære• det ud etter 
de opgivne mAl og derefter beklæde• 
det over det hele med tint • andpa-

pir, der er klippet 1 strimler at 
en bredde pA oø. 20 mm. Mnn 
frem pA • amme m!de som n!r men læg-
ger tegpAp pA sit sommerhus. Man 
begynder ~orneden pA de to løngsl-
der med tørste strimmel. Anden 
strimmel lægges sA ovenover og sA-
ledes, at den rager 5 mm henover 
den tørste (se tlg.3). NAr hele 
huset 
taget er beklædt med "tegpep " sæt-
ter man det løst over huset, tor et 
prøve, om smiget er rlgtlgt. Etter 
at teget er rettet lnd, . • å det pa•-
~er, • kære• lister tll tor at beva-
re smiget og at• tlve teget.(Se tig. 
4) Det er klogt t1111ge et anbrin-
ge nogle langsgående lister, • A det 
kan undgå •, at taget slår • lg. 

Føret nu konuner turen tll tag-
rytteren. Sider og gavle leve• li-
ge• om nylig beskrevet ved • elve 
6ygn1ngen og taget. Det er tllrå-
dellgt at tor• tærke l hjørner og 
kanter med • må ·11ster. Ferven • kel 
'ftlllre som det øvrige hu •• · 

Røghietterne laves at en rund• tok 
at træ, der • kære • 1 pa • sende læng-
der og • nittes 1 smig forneden. o-
venpl sætte• 4 • ømme~ tl • dt hoved, 
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• åledes et de r Pger 6-7 mm op . v-
venpå diaae lime• ak1ver at pep-. 
uet hele gives tørst en gAng sølv-
bronce, derm,• t med en • tiv pensel1 der ikke meler pemt, glvea brunt pa 
de .2/3 foroven og endelig •ort 
den øverate havldel."Skoratenene"11-
me• pA taget og dere• at• tlvnlnger 
•ætte• pA. Dies er at • tAltråd og 
•ølvbronoere• (ae tig.4) 

Vll men gøre noget ekatre ud at 
reml• en , anbringer mnn et lille -rlf. 
• ted med arbejdende tolk, en kulgAr~ 
en vandkran med tilbehør, en vogn u~ 
der reparation, o. lign. Alt dette 
akal vl 1 løbet at • ommeren tnge op 
tll behendling 1 MB-nyt, - •A De kom-
mer ikke tll at kede Dem med Dere• 
reml • e. Skulle der i,ære nogle •mA. 
problemer angående bygningen, De ikke 
kan klare, da akrlv tll o• om det. 
Vl • kel •A prøve at hjælpe Dem. 

i.S. I 11!8• te r. - mart • nummeret -
bringe• foto at den f!llrdige model. 

• lde 25 

L I T T E R A T U R - N Y T 

Plrmaet w. B8ttoher 1 Ty• klend påbe-
gyndte nogen tid etter at "Modell-
b~hnenwelt" og "HO-Exprea•" var gået 
lnd, udsendeleen at et månedligt hef• 
te tor modeljernbenebyggere. Det hed-
der wBettoher Be • tel Briefe (BBB) og 
er på oa.20 alder. Abonnement (tor et 
kvartnl = 3 numre) ken tegne• gennem 
MB-nyt ved forud indbetal ing af kr. 
3,65. Bladet tilsende• da portofrit 
i kuvert. Prøvenununer kr.1,25 . 

(Rubrikken fortsætte • a.27) 

['!JTERESSEREDE FOR DANNELSE AF EN 

JO!lrklln RO-klub 

med statloDlllrt anlæg kan henvende 
elg t11 Hr. Chri• totter• en, RYvAng 
318 etter kl.14. 

K O N T A K T M E D 

LÆSERNE 

I denne rubrik giver vi ord~t trit 
tll vore læsere, idet vi her brin-
ger torekelllge indlæg, og i •ær •A-
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En af jubilarerne! (Se side 23) 

denne, der her elmen interesse. Ar-
tikler og lign. bedes venligst ind-
sendt senest d.12. 1 måneden forud. 

•11odelbene-nyt ", 
Lyngby. 

red. 

Kunne det ikke tænkes, at bladet 
kunne bringe en saglig vejledning m. 
h. t, anlæg af udendørsanlæg, Der er 
mange spørgsmål, som dPt ville være 
rart at høre erfarne folk udtale sig 
om , bl,a, evantuel 1mprregner1ng af 
sveller, Da jeg her gjort den erfa-
ring, at skinner, der er samlet på 
almindelig måde med langsveller, vil 
kaste sig, såsnørt de bliver tugtige 
her jeg tænkt på, om det vil være et 
regne tor formålstjenligt at lægge 
udendørs skinner på samme måde som 
de rigtige jernbaner, altså på svel-
ler direkte 1 stenballast. Vil bla-
det bringe de erfaringer, som model-
tolk har på dette område . 

Jeg har aet artiklerne om Anby-
benen 1 Modeljernbanen igennem, men 
her ikke kunnet finde ting, der be-
svarer ovenstående , 

P~ forhånd tak. 
meak1nsrb, E,Ø. 

Skagen 

V1 takker tor Deres brev og skal 
ved tørste lejlighed bringe en arti-
kel om udendørs banens problemer , må-

ske allerede 1 marts-nummeret, så v1 
kan tå afviklet "påsketrafikken" på 
plal1JIHlss1g måde, red, 

Til MB- nytl 

Hermed følger den engAng lovede 
byggetegning og beskrivelse af motor-
egregatet MK/FK og jeg hAber, et det 
køn bruges, Jeg ligger også med MX, 
som hvis det har interesse, står til 
rådighed for MB-nyt. 

Selve bl•det er v1 udnærket til-
freds med, det er holdt 1 et plan, 
som efter elle aolenærker at dømme 
nok skal gå, og jeg havde rl!er sagt, 
bare Modeljernbanen havde holdt sig 
sig der og aldrig gået aå langt ud, 
j• så havde v1 ikke måttet undvære 
e t blad 1 den bladløse tid. De sid-
ste fem numr e af MJ stod der jo 1kka 
mere 1, end der gør 1 MB-nyt nu, og 
en stadig læser af MJ var klar over , 
hvor det bar hen med bladet, så det 
var ingen overraskelse tor os, da dat 
gik 1nd. 

M, V ,N., Aarhus 

V1 t~kker for tegning og beskrivel-
se, som v1 skal forsøge at bringe 1 
M!r fremtid. Tegningerne er jo 1 hel 
størrelse "o", hvad der gør dam lidt 
svære at publicere, men dat går nokl 

red. 

(Gr . pladsmangel denne gang må de øv• 
rige indlæg vente til llll!lsta nr.) 
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KLU BM EDDELELSER 
I denne rubrik optages meddelelser 

fra nordi ske mj-klubber. Meddelelserne 
må være os i hæ nde senest den 12. i 
måneden forud. 

Dansk Model Jernbane Klub. 
Formand: civiling. Poul E. Clausen, 

Gl. Strand 381, K. 
Sekretær: fenrik 0. Meyer, Glaciset, 

27, Kgs. Lyngby. 
Klublok a le : Nørrebro Station. 
Fast mødeaften : 1. mandag i hver 

måned. Mandag den 9. februar i Kegle 
banens lokaler i Tivoli kl. 20,U0 pr. 

Maskinmester A. Gregersen holder 
foredrag: Privatbanernes rullende ma-
teriel. (Merl lemmer 1 kr.) 

Model Jernbane Klubben "HO". 
Adresse: N ordkærvej I. 
Der kan endnu optages 3 - 5 medlem-

mer i klubben. Henvendelse VAiby 5109. 
Wilsbech . 

PRC-Klubben. 
Kongevejen 128, Lyngby. 
Kørsel på banen afholdes d. 21. fe-

bruar d.å. kl. 15,30-17,45. Fri adgang 
for abonnenter, gæster 50 øre. 

Ru bril.::annoncer 
pris pr. ord: 15 øre (min imum 10 ord). 
Annoncen m å være indleveret senest d . 
12. i må neden forud, for at lrnnne kom-
me med i næste nr. 

Brugt urværkslokomotiv, i god stand, 
af fabrikatet BING, købes. Billet mrk . 
nr. 1153 til MB-nyt. 

12 fotos af danske lokomotiver i post-
kortformat og forsynet med tekniske 
data på dansk, engelsk og fransk . Sendes 
portofrit mod forud indbetaling a f kr. 
2,50 til B. Merkel Palsdorf, Kongevejen 
128, Lyngby . 

S 0 GES: Mårklin vognbelysning 484/1, 
kontaktpult 474/4 og 475/4, gerne brugt. 
- Tilbud til dommerfuldmægtig Alke 
Bentsen, Thisted. 

Har De noget De vil s:elge? 
Så benyt vore rubrika1111011cer 
Det er jo netop de mennesker, 
som De øni;ker at få i ta le, der 
læser dette blad. 

--------

~-Nji.. 
(for tsat fra s ide 25) 
D.S.B.s nytårshefte. 

Statsbanearbejdet har mange former, 
både de mere udadvendte: den direkte 
kundetjeneste, ekspeditionen af rejsende 
og gods pr. bane, bil eller skib, og de 
hyppigt mindre kendte, der dog alle er 
el led i virksomheden. 

En af de vigtigste af D.S.B.s arbejds-
fronter er s ikkerhedstjenesten, fordi det 
fra banernes første dag for over 100 år 
siden har været lov, a l sikkerheden var 
det første. Man skulle helst køre hurtigt, 
rettidigt, hy ppigt og bekvemt, men frem 
for a lt si kkert. 

1 å r har D.S.B . valgt i sin nytårs hil-
sen - foruden billeder af tog, skibe og 
biler i fart - at vise billeder fra de 
mindre kendte områder indenfor sik-
kerhedstjenesten : de to tekniske afde-
lingers undersøgelses-virksomhed og 
kontrol med, at anlæg og materiel er 
i fuld orden. 

Modelbane- NJf. 
Tidsskrift for jernbaner i alle sporvidder 

RED AKT l O N: Kongevejen 128, Kgs . 
Lyngby. - Udgiver og a nsvarshavende 
redaktør: B. Palsdorf. 
Annoncer: Ole J aeger, Strandvej 265, 
ORdrup 2164. 
Eftertryk kun tilladt med tydelig kilde-
a ngivelse. 
Bladet udkommer med 12 numre 0111 
å ret. Arsabonnemenl 10 kr. , udland 11 kr. 

Bladet forhandles i løssalg af: 
KØ8ENHAVN: 

Hobby-Centralen, Møntergade 10, K. 
Bent Palsdorf, Holmens Kanal 32, K. 

ODENSE: 
• Odense Hobbycentral, Vestergade 89. 
AR HUS: 

Berg Radio , Guldsmedgade 40. 

ANNONCER: 1/1 side kr. 100,00 (bag-
side 125,00 kr. ) 1/2 side kr. 50,00, 1/4 side 
30,00 kr., 1/8 side kr. 20,00. - Rubrik-
an non cer 15 øre pr. ord (minimumstakst 
2 kr. ) Rubrikannoncer betales ved be-
stillingen . 
INDLEVERlNGSFRIST for a lle a nnon -
ce r og manuskripter: Senest <len 12. i 
m åneden forud. 
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