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MÅRKLIN - nyheder og katalog er nu hjemkommet. Kataloget 
sendes mod kr. 1,.75 i frimærker. 

Fleischmann - katalog med dansk prisliste mod kr. 1,25 fri-
mærker. 

TRIX - katalog og nyheder fremkommer først i noYember. 

Oebr. Faller - katalog kr. 1,50 rigt illustreret 60 sider mod kr. 
1,75 i frimærker. Mange morsomme nyheder. 

Scenery - det danske sortiment i materialer for landskabsop-
bygning. 

Strømateriale i poser å 0,1,U (rød, grøn, gul, orange, brun, .<Jrå 
o.s.v.) Træer - løv- og birketræer i 2 størrelsPr 1,'2S oy 2,00. 
Klumper til buskadser pr. pose 1,'JO o. m.m. 

llffll PAlSDORf 
\ \ Holmens Kanal 32 Telefon BYen 5703 

Postkonto 53761 København K. 



HOBBY CENTRALEN 
ALT TIL MODELJERNBANER 

H.O. 
E.G.C. byggesæt Lil 
Godsvogne 
Litra PB. . ..... ...... .. .. .... 1,00 
Litra QH - PFH . . .. .. .. .. . . 1,50 
Litra 11{S - ZA .. . ..... ..... . -2,00 
Person• og Postvogne 
Litra AC - CM - en -

DC - CD .. . .. . .... . ....... 6,00 
cu... . . .. ..... . .... .. .. ...... 6,50 
DJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,45 

=,,:,:::.~· H C 
40 øre i frim ærker 

Den store 
succes! 

Skinnehager, 1000 stk. . . . . . . . . 3,00 
Harmonikaer.. . .. .. .......... 1,1 5 
Batterikasser pr. sæl . . . . . . . . . 0,50 
Udstansede byggedele til huse 

udført I plastik 
Døre (lo forsk .) pr. stk. . . . . . . 0,35 
Vinduer (tre fors k.) pr. stk. . . 0,35 
Porte (lo forsk.) p,. stk.. . . . . . 0,35 
Perronlampe, meget fin . . . . . . 3,85 
HSV transformator .... . ...... 65,00 

MØNTERGADE 10. - København K. 
Byen 5714 x 

(Pro/linsnrdrer ekspederes 0111gåe11de) 

·~ -~,~- -~-_ ....... ~ , ., . ~,'i;,._. ,_ 

, UJJ" _j11•·['• i1 •• :t • ,1i1\ . 
<JI. . ' r: I: .. ,J •. .. i. - -- ,:. t -

• ,I /.=-: . :-. . .. i . ~-

Elektrisk eksprestogslokomotiv nr. 1335, 
model af det tyske Reihe E 44. Et hurtigt, 
men tillige kraftigt lokomotiv, som også 
er velegnet til hurtige godstog. Det er 
forsynet med rigtige bogier og med om-

skifter mellem jord- og luftledning. 

Generalagen lur: 

NIELSEN & CURTH 
Bredgade 25 A København K. Tlf. C. 9117 - 9118 

I vinter skal vi alle køre med 

Den forbedrede udgave af Mo-motorvognen leveres nu med 1 /2 års 
garanti. Den er forsynet med perfektomskifter, frontlys i begge ender, 
som skifter automatisk ved retningen - ny motortype, nylonkardan 
nylontandhjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 115,00 

J:..o.nft - Taga 3158 u - Taga 2440 y 

De1t sk(!)i. na9-et i p1tavilllsen I 
Nedenståe11de 2 hobbyforrct11i11ger har slået sig sa111111e11 0111 11darbejdelse11 

af det helt rigtige hobbykatalog 111ed ca. 300 il/11st~atio11er, 0111fatte11de alt i11den-
for: Modelba11er, i111porterede og da11ske, 111ode/fly, skibe, biler, hobbyværktøj o. 
111. a. - Kataloget 0111fatter selvfølgelig også alt i teg11illger, losdele og tilbehør 
for selvbyggere. 

Vi se11der dette store katalog 011er hele la11det 1110d i11dscndelse af kr. 1,50 
til 11ær111estc Forrct11i11g. 

ODENSE HOBBYFORRETNING 
Vestergade 89 

Odense 

Husk! 

AARHUS HOBBYFORRETNING 
eller Frederiksgade 17 

Aarhus 

Annoncer til julenummeret 
bedes indleveret senest d e n 5 . n o ve m b er ! 



Det førende tyske modeljernbaneblad 

Fås i løssalg-: kr. 3,70 pr. nr. 
(prøvenummer mod kr. 2,75 i fri-
mærker) 

Årsabonnement kr. 58,00 (16 nr.). 
Af gamle numre kan endnu fås de 
fleste i 1951 , 52 og 53 

Generalagentur: 

Endvidere kan anbefales den 
uundværlige 

Modellbahn-Strecken plane 

som med 90 forskellige for-
slag til baneanlæg byder på 
noget for enhver smag-. 

Pris: kr. 5,50 (3 . oplag·) 

IINI PAlSDORf 
Holmens Kanal 32 
København K. 

Telefon BYen 5703 
Postkonto 53761 

Modelbane.~ 
Tidukrift for je r 11baner i alle sporvidder 

3. årgang Oktober 1954 nr 10 

Lidt om BYBANER 
OVERSIGT OVER OSLO's NÆRTRAFIK 

Forstadstrafikken i Osloområdet er delt 
mellem lokaltog på NSBs fjernbanelinier, 
en række selvstændige forstadsbaner samt 
nogle hurtigsporvognslinier, der ude i for-
stæderne kører på eget terræn. 

Statsbanerne har fire jernbanelinier, der 
går ind til Oslos to banegårde. Fra sydvest 
kommer Drammensbanen ind til V estbane-
gården, og fra hvert af verdenshjørnerne 
nord, øst og syd kommer en bane ind til 
Østbanegården. Som det ses, bliver der et 
" jernbanetomrum" mod nordvest, hvori der 
er anlagt fre forstadsbaner. Disse går i 
tu nnel fr a N ationalteatret til Majorst11a 
station, hvorfra de forgrener sig ud i for-
stæderne. 

De tre af banerne, nemlig Hoim enkoll-
banen, Sogn.rvannsbanen og Grini-Røaba-
nen drives af A/S Holmenkollbanen, der 
blev stiftet i 1896. Togene på disse baner er 
ganske korte, 1-2 vogne, på grund a.f 
liniernes stær~e stigninger og små kurvera-
dier. Dog kan der gå 4-vognstog på næsten 
alle strækningerne. Vognbredden derimod 
er den største, der anvendes på forstads-
baner med normalspor, nemlig 315-320 
cm. 

Som navnet Holmenkollbanen siger, fø-
rer banerne fra Oslo op til de nærliggende 
vintersportscentre. For at undgå besværet 
med passagerernes ski og stave inde i vog-
nene, bliver der om vinteren anbragt små 
remme tæt op til hinanden uden på vog-
nene under vinduerne. I disse remme kan 
de rejsende selv fastspænde deres ski . D a 
skiene står lodret op foran vinduerne, er 
det muligt inde fra vognene at holde kon-
trol med dem. 

Den fjerde af banerne, der går ud fra 
Nationalteatret er Kois<lbanen, som ejes af 
A/S Bærumsbanen. Vognene på denne ba-
ne er strømlineformede og malet i en mør-
keblå farve i modsætning til Holmenkoll-
banens brune og rødbrune vogne. 

A/S Bærumsbanen blev startet i 1892 
under navnet Kristiania elektriske Sporvei 
og drev oprindelig sporvejstrafik sammen 
med Kristiania Sporveisseiskap (stiftet 
1874) og et kommunalt sporvejsselskab, 
der blev oprettet i 1899, men i løbet af 
kort tid gik over til Kristiania · Sporveis-
selskap. I 1924 blev de to selskaber sl~et 
sammen til det halvkommunale selskab 
Oslo Sp_;1rveier. 

VORT FORSIDEBILLEDE 

viser denne gang et af vore »røde lyn« på vej gennem vor t skønne danske 
landskab, der hvad enten det er regn eller sol altid byder på en rigdom 
a f variationer, som måske næppe mange andre lande ka n opvise. 



I[ 
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Nationalteatret station på Holmenkol baneh. 

Kristiania elektriske Sporvei, der foruden 
bysporvogne også drev en hurtigsporvogns-
linie vest for byen, Lilleakerbanen, fortsat-
te selv driften af denne under navnet Bæ-
rumsbanen. 

Øst for Oslo ligger hurtigsporvognslinien 
Østensjøbanen, som Bærumsbanen i 1936 
lejede af AIS Akersbanene. Det var såle-
des muligt at drive gennemgående hurtig-
sporvognsdrift fra de vestlige forstæder, 
gennem Oslo og ud i de østlige forstæder. 
I 1948 gik A/S Akersbanene i likvidation 
og Østsjøbanen blev overtaget af Oslo kom-
mune. 

Lilleakerbanen var i 1930 forlænget ti l 
Kolsås og man begyndte derpå at projek-

banen. Den vogntype, der bruges her, an-
vendes også til bysporvogn samt af Bæ-
rumsbanen på Lilleaker-Østensjøbanen. 
Vognene, der er blevet anvendt siden 1937, 
er af duraluminium, og der er benyttet 
gummiindlæg til at hindre stød og ry-
stelser. 

Fra Oslo og ned langs østkysten af fjor-
den går hurtigsporvognslinien Ekebergba-
nen, der deler sig i to linier, een til Ljabm 
og een til Simensbr/Jten. 

Vetle Jørgensen. 

tere en forbindelseslinie mellem Lilleaker- ~---------------7".:------,~~-, 
banen og Majorstua station. I 1942 kunne 
man sende det første tog af s_ted på Kols-
åsbanen mellem Nationalteatret, Major-
stua, Jar station på Lilleakerbanen og Kols 
ås. Lilleaker-Østensjøbanen, som kørte med 
sporvejsmateriel, blev samtidig afkortet og 
fik endestation i J ar. 

I Oslos nordlige forstæder driver Oslo 
Sporveier en hurtigsporvognslinie, Kje!.r,zs-

Ny vogn til Kjelsåsbanen 
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D S B ' s NYE STAND AR D G ODSVOGN 

D SBs nye standardgodsvogn litra G 
(uden underlitra), der i et antal af 400 
blev bestilt hos Scandia i 1953, er bygget 
efter de af de europæiske jernbaners stan-
dardiseringsråd udarbejdede tegninger. -
(ORE, som standardiseringsrådet kaldes, 
har fået til opgave at konstruere moderne 
og praktiske godsvognstyper, som skal byg-
ges af alle de europæiske lande, s:l. denne 
vogntype vil ogs:l. kunne findes andre ste-
der p:l. kontinentet) . 

Vognene er - i modsætning til Stats-
banerne andre godsvogne - forsynet med 
tag af st:l.lplaa er, og af andre nykonstruk-
tioner kan nævnes fjedrende akselgafler •,g 

leddelt fjederoph æng. Standardvognen, der 
har fået højtsiddende bremseplatform og 
skruebremse, er endvidere forsynet med 4 
ventilations:l.bninger i hver vognside. 

Vognens udseende fremgår i øvrigt af 
tegning og foto, s:l. til sidst skal blot gives 
et par data, samtidig med at det tilr:l.des 
at aflægge vognen et besøg p:l. nærmeste 
station. 
akselafstand 
længde over puffer 
tara 
last 
bundflade, kv.-m 

5,70 m 
10,58 m 
12,l t 
20 

25,2 m 
N umrene er 40.000-40.400. 

Ib N ielsen. 

MODEL OG HOBBY LØVSTRÆ D E 2 - KØBENHAVN K. 
(ved Købmagergade, Postkonto r) Tlf. Byen 3010 

Største udvalg i løsdel e til modeljernbane r : 
HVER MÅNED NOGET NYT 

Illustreret katalog kr.1,oo ROKAL katalog 0,85 

• 
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Tegningen her er gengi vet i halv s tørrelse a f 
s por O. Til omregn i ng for s por HO kan anvendes 
den nederst på siden aftegnede må l estok • 

0 
1., .. 1,11 ,1 

H0 (1:37) 

fO 
I 

2 0 
I 

30 • O 5 0 
I 

60 
I 

70 
I 

60 
I 

9 0 

<::) 

C: 

i 
:..::: 
I:: 
0) ~1 i 
l)j 

q) 
--IC 
-le: 

"l 

f (I() 
I 

Ib Nie lsen 1-8-54 

• ' 
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Vi bygger Fot. DSB. 

en IKA kølevogn 

DSBs nyeste kølevogn litra IKA står nu 
på vort byggeprogram. Tegningen af vog-
nen findes indlagt i bladet (HO-HG-6). 
T ii vognkassen kan man med stor fordel 
anvende en massiv træklods, som beklæ-
des med tykt papir (glat). Vognkassen tr 
hvid, og folgende dele er sorte: 

Undervognen, puffere, pl at for me, hånd -
tag, skruebremse, stiger og samtlige på -
skrifter. Ly nene på gavlene er dog gule på 
sort bund . Tag og seddeltavle er grå . 

Den punkterede linie på gavlbilledet vi-
ser rækværkets form i modsat ende, som 
ikke har skruebremse. Vognen er indrett-::t 
til såvel tøris som almindelig is. 

Vognen er velegnet for begyndere, men 
kræver dog omhu, især fordi den ikke har 
mange dikkedarer til at præge udseendet. 

VL. 
NB! Vor artikel om internationaie læs-

seforskrifter er desværre blevet forsinket. 
Den kommer i næste • nummer. 

Vi bygger en modeljernbane . 

Vi fortsætter dtilne gang med kryds-
ningssporski ftet, som vi her bringer teg-
ning ti l. Fremga ngsmåden ved bygningen 

af dette er noget analog med bygninge, af 
et krydsspor, som vi omtalte sidste gang, 
blot kommer hertil tungepartiet, som er 

' 
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specielt. Vi har valgt et enkelt icryc!snings-
sporskifte, da vi tidligere (i nr. 6 og 9) 
har omtalt det dobbelte, som er en hel del 
mere kompliceret . Det fremgår for så vidt 
af tegningen, hvorledes sporskiftet skal la-
ves, men vi skal i næste artikel give nogle 
tips til bygningen. 

Enkelt sporskifte. 

Endvidere bringer vi denne gang en teg-
nir.g til et almindeligt sporskifte med 
hældning l : 5. Bygningen af dette skulle 
kke volde nogen vanskeligheder, når man 
har læst beskrivelsen til bygning af et spor-
skifte i forrige nummer af MB-nyt. 

Hel "englænder". 

-----------------------------------------------
NU E R CHANCEN D E R ! 

Inden jul skal vi have plads til mange bestil-
te n denlandske og danske nyheder,- hv orfor vi har 
udarbejdet et katalog med BUNDPRISER over radio-
og elektriske artikler, legetøj, og meget mere. 
Kataloget tilsendes mod 50 øre i frimærker, og 
så længe oplaget rækker, medfølger gratis vort 
hovedkatalog over modelbanemateriel. Skriv straks, 
da oplaget er begrænset. 

~-~-~-Q Iladio & Hobby 
Guldsmedgade 40 - ÅRHUS 
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Tegn. 12-g-54 r~ Kølevog(7 litra IK~ . 
Målestok f:87 Nr. 25102-25'190 

80 90 100 
I I I mm. 

160 180 2/XJ 
, 1 , 1 mm. 

H0-HG-6 



5J7,0r.slli le 

0 

HO 
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lzæ lr.lntny :1. :f' 
hzrve, r- J"OO % 

H. .I. Æ. øy 0. B../. 



Side 160 MB-nyt Oktober 1954 

MANEDEN S S P O R P L A N E R v/ DURLO 

viser denne gang 3 typer pa middelstore anlæg. 

@ 
Denne plan er tænkt brugt, hv o r 2 baner har 

samme endestation, eller ved en enkelt bane me d 
havno- eller industrispor. 

Stati on i mindre h avn e by, hv o r et læsses p or 
samtidi g bruges som havnespor. 

® 
Denne stati on kan tage mere traf ik ,nd 12 og 13. 

Den er endvidere velegnet som per m;;i,n ent station , 
hvor det iøvrigt drejer sig om e t transportabel t 
anlæg. 
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MOTORVOGN PÅ GUMMIHJUL! 

Vi bringer her et billede af en af statsbaner-
nes udrangerede motorvogne litra MA nr.603 foto-
graferet af John Lundgren ved Frederiksholm den 
5. Juni i år. Det oplyses ikke, hvor vognen skulle 
hen, men man har jo lov til at gætte på, at 
den skal bruges til sommerhus - eller måske blot 
hugges op. 

BILLEDET VISER en model bygget holl andsk person-
vogn i målestok 1:25. Det hollandske modelbane-
anlæg, hvorpå modellen kører vil blive beskrevet 
i næste nummer af MB-nyt. 
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Litte ra c u r-"'4,t. 
RAILW AY-MODE'LLER, Lt1yo11t 110. 2 

er et interessant lille hæfte, indeholdende 
35 sporplaner med beskrivelser (på en-
gelsk). Det er morsomt at se den samme 
gode standard fra hefte nr. 1 videreført i 
denne publikation. Man vil kunne· få stort 
udbytte af at læse den, selvom man måske 
ikke kan engelsk, da planerne er tegnet i 
en klar og tydelig streg, og for de flestes 
grupper: Små og store HO anlæg, mindre 
skaber indtegnet. Indholdet kan deles i tre 
vedkommende er både bygninger og land-
stationer for samme, og et par O anlæg. 
Der skulle således være noget for enhver 
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smag, og så koster det ikke mere end I , 50 
kr. (Distribution: Palsdorf, København). 

0. B. J. 

Ru b1•ika1111011ce1· 
pris pr. ord: 1:i ore (minimum 2 kr.) . 

12 fotos af danske lokomoth·er i post-
portformal ol-( forsvnet med tekniske 
datn på dansk, enJ;(elsk oJ;( fransk. Sendes 
portofrit mod forud indbrlalinl-( al' kr. 
2,:i0 til B. l\lcrkcl l'alsdorl', Kongevejen 
128, Virum. 

v/ Leif Bang og John L1111dyrc11. Som kilde er de/11is be11yttel Spn/'11eje11es festskrift . 
Da sporvejene efter krigen igen stod 

overfor nyanskaffelser af sporvogne, hav-
de man oprindeligt tænkt sig at indføre en 
helt ny fire-akslet vogntype, indrettet efter 
systemet med ensrettet passagercirkulation 
og fast konduktør, noget der allerede i 
længere tid havde været kendt i udlandet, 
og med så store vogne, at trafikken skulle 
kunne afvikles uden bivogne. Linienettets 
udformning tillod imidlertid ikke mulighe-
den af indførelse af en så stor vogntype. I 
stedet gik man i gang med bygning af en 
forsøgsmotorvogn (nr. 701) og i marts 
måned 1949 hlev denne sat i drift på linie 
2, først uden, senere med bivogn af type 
1930. (Fig. 1). 

Vognens hoveddimensioner er: 14,37 m 

over koblingerne, højden til taget 3,0 m og 
bredden 2,30 m. Siddepladserne er tværsæ-
derne af den nye type (før omtalt) . 

Ved udstyret af interiøret er det i øvrigt 
tilstræbt at give passagererne et indtryk af 
højeste tekniske modernitet. Den indvendi-
ge loftsbeklædning og vægbeklædningen 
over vindueskarmene er udført i alumi-
niumsplade og detailler er udført i rustfrit 
stål eller forkromet metal. 

Konduktøren har sin plads bagude i 
vognen, og han har foran sig en betalings-
skranke med aflåselig pengeskuffe og rum 
for billetter. Desuden er anbragt tryk-
knapper til dørlukning, signalgivning m. 
m. 

Vognens stålskelet har måttet fremstilles 
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af V -jern, T-jern og lignende almindelige 
handelsprofiler, da der ikke har været ad-
gang til indførelse af specielt vognbyg-
ningsmateriel. 

Udvekslingen mellem motor og hjul 
sker ved hj ælp af cylindriske tandhjul med 
skrå tænder. Oprindeligt var det mening,rn 
at indbygge snekkedrev, som var gennem-
prøvet på en ældre vogn, (før omtalt), 
men heller ikke disse har, på grund af le-
veringsvanskeligheder kunnet fremskaffes 
til forsøgsvognen. 

Vognstyreren har sin plads helt frem-
me i et særligt aflukket rum. 

Vognens opvarmning er noget ganske 
nyt på dette område, ~det varmen fr a 
bremse- og køremodstande, der er anbragt 
oven på taget, afgives til ventilationsluf-
ten, og hvorefter varmen fordeles jævnt til 
hele vognen. 

D e fø lgende 7 vogne (nr. 702-708) , • 
der indtil nu er bygget af denne type afvi-
ger ikke meget fra forsøgsvognen. D e sid- ' 
ste vogne (nr. 705-708) har en ny type : 
bogierammer og kraftoverføring med snek- · 
kedrev. 

Samtidig med indførelsen af den nye 
sporvognstype med fast konduktør foreto-
ges en forsøgsvis ombygning af en scrap-
motorvogn (nr. 467) til samme system, 
med indstigning ad bagperronen og ud-
stigning foran hos vognstyreren. (Fig. 8) . 
Forsøget faldt heldigt ud, og man beslut-
tede at ombygge alle scrap-vognene, et a!-
bejde, der er a fsluttet for alle 44 motor-
vognes vedkommende. (Fig. 3). Af de 65 
bivogne er ind til nu ombygget 43 vogne. 

Mens arbejdet med ombygningen af 
scrap-vognene stod på, ; ~-rsøgsombyggede 
man samtidig en bogie-motorvogn af type· 
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1930 (nr. 565 ) . Denne vogntype var så 
stor, at man besluttede at forsyne den 
med ekstra dør på midten af vognsiden 
til udstigningen (Fig. 4). Vognen blev sat 
i d~ift den 15. juni 1950 på linie 2 og 
den 20. n·ovember kom den første forsøgs-
ombyggede bogie bivogn i drift (1561). 
Fig. 5. 

Da arbejdet med ombygningen af scap-
motorvognene med tilhørende bivogne var 
afsluttet, gik man for alvor i gang med 
ombygningen af bogievognene. 

Som før omtalt blev motorvognene for-
synet med en ekstra dør på midten til ud-
stigning, og bivognene fik en dør bagtil, 
således at al indstigning foregår ad bag-
perronen og udstigning ad døren på mid-
ten, for motorvognens vedkommende dog 
også foran hos vognstyreren. De sidst om-
byggede bivogne har fået en bredere ind-
gangsdør, hvorved indstigningen kan fo. 
regå betydelig hurtigere. (Fig. 6). Resulta-
tet heraf har været så tilfredsstillende, at 
man har besluttet ligeledes at forsyne mo-
torvognene med en bredere dør bagtil. 
·(Fig. 7). Ombygningsarbejdet med bogie-
vognene er endnu ikke afsluttet. 

Da NESA i august 1953 fuldstændigt 
afskaffede al sporvejsdrift og overgik til 
trolleyvogne, solgtes selskabets 20 motor-
og 10 bivogne til Københavns Sporveje. 
En enkelt af motorvognene (nr. 929 nuv. 
nr. 617) blev forsøgsvis ombygget til en-
mands-betjening på linie 20 og natlinie B, 
senere E, men der er endnu ikke taget stil-
ling til, hvorvidt man skal gå over til en-
mands-bet jening af sporvognene. (.Fig. 2) 

Sluttes næste gang med: 
,, Den daglige drif I og vediigehoi rle/, e" . 

Bill ede . ne på næste s ide: 
F ig. L Motorvogn med fa st konduktør (Den nye linie 2). 

F ig. :?.. N.E.S.A. motorvogn ombygget til en-mandsbetjening. 
F ig. 3. Scrap-bivog1 ombygget til fast konduktør.-

~ig. 4. Bogie-motorvogn ombygget til fast konduktør. 
Fig. 5. Bogie-bivogn ombygget til fast konduk tør. 

Fig. 6. Bogie-bivogn med brede in dgangsd øre. 
Fig. 7. Bogie-motor rngn med brede indgangsdøre. 

I· ig. 8. Scrap-motorvogn 0111byggcl lil fast konduktør. 



WESA 
Sv<'jtsisk præcision 
Den eneste virke/iyl' 
bortll>ane. /1.un 
12 mm sporvitl,/1'. 

RIVAROSSI HO Italien ske modeller -
superdetaillerede 

BUCO & HAG Spor 0 stor, m en solid. - Kvan-
titativt tilbagelrængt, 

kvalitativt uovertruffen - ,,model og legetøj i eel" . 

Generalagent: 

H. HOLDT 
Vingaards Alle 63 HELLERUP 

Ministeriet for offentlige Arbejder 
Generaldirektoratet for Statsbanerne 

Københbvn K. 

Telf. Helrup 7618 

Generaldi rektoratet tillader sig at erindre om, at mellemskoleklasser 
under lærerledsagelse kan få lejlighed til at bese Københavns Hovedbane-
gaard under kyndig ledsagelse. 

Omvisningerne finder sted alle hverdage, dog ikke lørdag. I forbi n-
delse med omvisningerne kan eleverne få udleveret spørge-skemaer til brug 
ved en eventuel senere gennemgang af stoffet i en almindeli g undervis-
ningstime. 

Tid for omvisning kan - men helst i god tid forud - bestilles 
pr. telefon gennem Statsbanernes Reklametjeneste, Sølvgade 40, Køben-
havn K., telefon Central 400, lokal 211. 

vW.odel a.f 
,, S0ta.p-sr.:-01i.v.01n ,, 
bygget af den frn spon·ogns-
artiklen kendte Leif Bang. 
Størrelsesforhold ca. 1 : 25, 
uds tyret med motor, belysning 
o.s.v., lige klar til at 
indsætte i driften. 

Hvis De samler på 

Modelbane-nyt 
- og De kan endnu få 

samtlige numre 0 sa 

spørg efter de numre, De 

mangler, hos Deres blad-

handler eller bestil Dem 

direkte fra os. 

1. årg. (1-2-3-4) 1952 
ialt kr. 3,50 

2. årg. 1953 indb. i moderne 
stripbind kr. 14,85 (kun direkte 
fra vor ekspedition). 
3. årg. 1954 
nr. 1-2-3-4 . . . kr. 1,25 pr. stk. 
fra nr. 5 . . . . kr. 1,50 pr. stk. 

Modelbane-n~ 
Kongevejen 128 

Virum 

REDAKTION: Kongevejen 128, Virum. 
Udgiver og ansva rshavende redaktør: B. Palsdorr. 
I redaktionen: Ole J aeger, Strandvej 265, Charlot-
tenlund , ORdrup 2164, og Ole Brandstrup Jensen , 
Fiskedamsgade 16, Ø., ØBro 1390 x. 
Eftertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse. 
- Bladet udkommer med 12 numre om året. -
Ars-abonnement 16 kr., udland 18 kr. Abonne-
ment Jean også tegnes direltle fra Kongevejen 128, 
Virum. 

Bladet forhandles I løssalg at: 
KØBENHAVN: 

Hobby-Centralen, Møntergade 10, K. 
Hobby-Kælderen, Nansensgade 74 , K. 
Hobby-Shop. Vesterbrogade 175. 
Bent Palsdorf, Holmens Kanal 32, K. 
I<. Elmborg, Mølle All~ 16, Valby. 
l\Iodel & Hobby, Løvstræde 2, K. 
Kiosken, Østerport Station, 0. 
'-\prnv ·j'ikinsk en, Hans Knutlsens Plads . 

NYKØBING F.: 
Øsk•h•os Bogh ·•ndel, Øs le rbro . 

ODENSE: 
Odense Hobbyforretning, Vestergade 89. 

VEJLE: 
»Teddy« Legetøj, Nørretorv. 

SKIVE: 
>Hobby«, Tinggade 22, Skive. 

ARHUS: 
Berg Radio & Hobby, Guldsmedgade 40. 
Anrhus Hnbbyforrctuing, Fn,dcriksgud c 17. 

BIIØNOEHSLEV: 
Ccntrnlkiosken, Algade 8. 

SVERIGE: 
Wettergren & Kerbers Bokhandel AB. 
V!istra H a mngatan 22, GOteborg C. 

NORGE: 
Narvesens Kioskkompanl, Postbox 125, Oslo. -
(Også abonnement). 

ANNONCEH: I ,I side kr. 120,00 (bagside kr. 
150,001 , 1,2 side kr. 60,00, I ,( ,ide 35,00, 1,8 s ide 
kr. 22,00. Gen tagne indrykninger eft -- r aftale -
Rubrikannoncer 15 øre p ~. ord (rn inimumstaks t 
2 kr). Hubrikannoncer belales ved bes tillingen . 
INDLEVER INGSFHIST for alle annoncer og ma-
nuskript e r: Senest den 5. i måneden forud. 

P, E, LARSENS BOGTRYKKERI - (OLE lARSENl KØBEIIHAVtl K 

MEDLEM AF° 
FORENINGEN AF DA~S ~(~ 
UGEBLADE .FAGBLA0Eoo TIDSSKRIFTER 
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