
EFTERÅRETS STORE BEGIVENH~DI 

15.-24. november 1957 

DEN STORE INTERNATIONALE 

LEGETØJS- OG HOBBYUDSTILLING 
I TIVOLIS KONCERTSAL 

10 nationer repræsenteret med legetøjs- og hobbynyheder . Europas største 
tinsoldatudstilling . Politiets Ungdomsklubber med arbejdende hobbyværksted . 

Forsvarets hobbyudstilling. 

2 R 
med de sidste nye tekniske fremskridt. 1. gang i Danmark. 

Foto . Smalfilm . Hobbyværktøj 
Modelbygning . Tegning . Maling 

Harald lsensteins arbejdende atelier 
Modelteater . Frimærker. 

Mekanisk legetøj Ira alverdens lande 
Den optiske udstilling: Oplev en ny 

verden . Radioamatører . Stoftryk 
Strikning . Smykker. 

Et paradis for voksne og børn! 
og så er der katalogpræmie, som består al et modeljernbaneanlæg 

til 2000,00 kr. 

Vent, se og glæd Dem! 
ENTRE : 2 kr .. Børn og værnepligtige 1 kr . . Åbent Ira kl. 10- 22. 

Indgang fra Tietgensgade. 
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Vil De gerne på sporet? 
Ja, så finder. De sikkert noget til hobbyen hos os. Vi har mange 
af de ting, so,r; sætter præg på en bane, vi . nævner blot: 

21- BOD'AN store sortiment i lamper. 

* LONG motor med permanent magnet. 

* FLEISCHMANN&RIVAROSSI materiel. 

* E L MOB A & H OH L B AU C H motorer. 

RADIQSTYRI NG? så har vi det store udvalg i dele for tran-
sistormodtagere og forstærkere. 

HOBBY-CENTRALEN MØNTERGADE 10 
KØBENHAVN K. 

BYen 5714 

Vil De gerne køre med lange godstog? 
Et LONG tog kan nemt blive et langt tog og med LONG 's My lokomotiv kan 
Deres godstog også komme til at rulle . My'eren trækker fantastisk også på stig-
ninger og den kan både snegle sig al sted og fare henover sporene med højeste 
skalafart. Den koster kr. 143,00 (ind statsafgift). 

/vten har De godsvogne nok til sådan et langt godstog? 
Eilers kan De ikke gøre noget bedre end at supplere med LO N G godsvogne. 
Åbne godsvogne, TF kr. 9,35 og 10,45, PB kr. 11,55 eller lukkede godsvogne, 
HD, IAR, IAK å kr. 14,85. 

LO N G MODELBANE 
v/ Chr. Nielsen & P. Schneider 
Tel1. Taga 81 40 - Tel1. 81 80 

K A T A L OG mod frankeret svarkuvert. 

Konlor : Skolferupgade 5 . N . 

Fa brik : Teklavej 42 . NV. 

European Railways 
Europæiske jernbaners forhold i stort 
og småt omtales her - med gode 
illustrationer og trykt på fir\t papir. 
Enkeltnumre: Kr. 2,00. 
Abonnement (6 numre) kr. 12,00. 

H 0- Rivarossi 
er et interessant italiensk modelbane-
blad med letfattelige artikler selv for 
ikke italiensk-kyndige. 
Pris pr. nr. kr. 1,90. 
Årsabonnement kr. 12,00 (6 numre). 

DER MODELEISENBAHNER 
Over 30 sider stof for den omhygge-
lige og teknisk interesserede model-
bygger. 
Enkelthefte kr. 1,75. 
Årsabonnement kr. 21,00 (12 nr.) 

RAILROAD MODEL 
CRAFTSMAN 

incl. Toy Trains er på hele 100 sider 
i stort format og giver t ips for alle 
sporvidder på en populær måde. 
Enkelthefte kr. 5,00. 
Årsabonnement kr. 48,00 (12 nr.) 

Miniaturbahnen 
Et kvalitetsblad for både modelbyg-
gere og købere af industrimateriel. 
Mange billeder, tegninger og skitser. 
Pris pr. hefte kr. 3,75. 
1 / 2 års abonnement (8 numre) kr. 30,00. 

LO CO-Revue 
er det franske mode lbaneblad for jern-
baneenthusiaster. Også artikler om de 
»store« baner. 
Pris for enkelthefte: Kr. 3,25. 
Årsabonnement (11 numre) kr, 32,50. 

EI S NBA HN 
er et østrigs k jernbane- og model-
baneblad i format A 4 m. bl. a. store 
tegningsbilag og interessant jernbane-
stof. 
Kr. 3,75 pr. hefte. 
Årsabonnement (12 numre) kr. 40,00. 

THE RAILWAY MODELLER 
er engelsk og er særdeles rigt på 
artikler af enhver art, ikke mindst for 
detailler til modelbanen . (Stort format). 
Enkelthefte kr. 2,75. 
Årsabonnement kr. 29,00 (12 nr. ) 

Distribution : 
Modelbane-nyt, V IR U M 
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Køb H. S. V. Transformatorer 
ti I Deres Modelbane-Anlæg. 

Transformatorer 
Type I 65 Watt 
Type li 30 Watt 
Type IV 2 x 40 Watt 
Type V 30 Watt 
Type VI 30 Watt 

Kr. 65,00 
Kr. 55,00 
Kr . 125,00 
Kr. 97,50 
Kr. 48,00 

6 mdr.s fabriksgaranti 

Andet Tilbehør 
Type III 8 Watt Transf. 

til Belysn. Kr. 18,00 
m. tilhørende Ensrt. 

ti l Battentog Kr. 30,00 
Fordelerks. 12 Bøsninger Kr. 6,00 
Blink-Relæ for 4 og 

18 Volt Kr. 2,25 
Opholds-Relæ 8-1 8 Vo lt Kr. 8,00 ..................... .. ..................................................................................................... ··········--......................................................................................................... . ............................................................................................................. 

BP-Signaler 
Modelsignaler for spor O i kvali tetsudfø-
relse. - Lige velegnede for såvel Mårklio 
so m Fleisch mano, BUCO, HAG, Bassell-
Lowke m. n. 

Liste mod SO øre i frimærker . 

SKINNESTRENGE for spor O i matlorniklet stål 
nu på lager og til kun kr. 1,50 pr. m. 

ftCl'i'liOll\'0;:"11('11 

kr. 19,80 

JO-TO FLEX 

D« helt rigugc.. slunnc-
matc.rialc til modelbanen, 
pr. meter kr. •,85. 
L •1tklt ul sporsltifu,, lm, a1 
montnt - å-r 11 ,70 --- -- .... 

~LAMPER~ 

Bedst e ud- fig 
f ør e l se og 
hol dbarhed - - -

l.1111.•.(s 1wrs,1111•,1'-!11 Jr,11111c1dn, 111 Ji111 1l11i1i/Jad 11,lj;,,,.rst. med D.S. 8.s 111,1dt·mr ~ : nhPUSpris 
CD-11,1g11t' s11111 Ji,,l,i/lult f or nr. 1-4 

Pris lncl. afgift kr. 14,85.~ • 
fig nr . 5- l , 40 

nr . 6- 2,00 ~ 
nr.7- 1 , 40 
~/4 

De nye godsvogne DSB lu"a HD, IAK. IAR. 

lfr .l ID 
3,5v LJ 
19v 

Nr. 2 
3/:>V lJ 
19v 

Nr. 3 i" 
19v 

lir.® 
19v 

.' r. 5~ 3 ,8v 
12v _ 
24v 

BP-TOG 
eJHRfflD'[g 

~.otorvogn af nyeste type m. su-
l 125 permot or, bel ysning og pl~stik-

st~bt ov~r del . kr .117, oo. 

POSTBOX 26 
VIRUM 

Modelbane.~ 
Tidsskrift for jernbn11er i alle spor11idder 

SKAN DINAVISK MODELBANEBLAD 

6. ~rgang November 1957 Nr. 11 

Hvad er en hobby? 
Hvad er hobby ? Et fr iti dsvirke, der får 

os til at slappe af fra hverdagens job. 
Og hvad hører så med ind under vor 
hobby? Det gør alt, hvad der kan bidra-
ge til a t gøre den ri gere, gøre vo re a n-
læg, store som små, bed re i enhver hen-
sende. 

Efterhånden er fotografien blevet så 
udbredt, at jeg nu tør vove at slå et slog 
for at få den ind under modelbanehob-
byens hjælpemidler. findes der nogen 
bedre, hurtigere, mere nøjagtig måde at 
tage et indtryk med hjem på, end netop 
ved hjælp af kameraet. Tryk en gang, og 
det hele sidder på filmen, i de rette 
indbyrdes forhold, med alle detailler. 

Tænk, hvilket idearkiv, man let og hur-
tigt kan skaffe sig på denne måde. Bro-
er, bygninger, sporformationer, landska-
ber, ja, nævn mig blot den ting, der ikke 
kan »konserveres« ved filmens hjælp. 

For mit eget vedkommende bruger jeg 
også fotograf ien som basis for bygning 
af rullende materiel. Al respekt for 
Q.B.J.s udmærkede tegninger. - Men 

VORT FORS I DE BILLE DE 
(Cover pictu re) 

dels kan han jo ikke tilfredsstille os alle 
i hvert nummer af M.B.-nyt, dels kan han 
simpelthen ikke overkomme at lave teg-
ninger ti l alt det rullende materiel, dansk 
som udenlandsk, so m vi kan se på de 
danske jernbanespor. 

Derfor tager jeg meget hyppigt på 
kamerajagt på sta tionen, på rangerter-
rænet, ja, for den sags skyld også på 
lokomotivdepotet, og alle steder hor jeg 
fået gode venner, blot fordi jeg inter-
esserer mig for deres job på den rette 
måde, så jeg efterhånden kan »snakke 
med«, - og samtidig stadigt lære nyt 
om den store virksomhed, som DSB jo er, 
jo, det hænder skam også, at en eller 
anden af DSB's folk ringer til mig, hvis 
der er noget usædvanligt at se, og som 
han regner med, at jeg gerne vil have 
lejlighed til at fotografere. - Og så hu-
sker jeg selvfølgelig også sammen med 
kameraet at bruge en notesbog flittigt. 

Vil De for resten hove »opskriften« på 
at lave Deres egne arbejdstegninger til 
materiel, både vogne, bygn inger, og me-
get ondet? Det er rart at kunne, hvis 
noget usædvanl igt indtræffer. For nogen 

viser denne gang et udsnit af det store TRIX-modelbanean læg, som vises på INTER-
NATIONAL LEGETØJS- OG HOBBYUDSTILLING i Tivol i's kon certsal i midten af 

denne måned. (Part of TRIX-layout en ex hibi ti on in Tivol i in Copenhagen ). 
Foto : TRIX Niirnberg. 



tid siden »fal dt« jeg på rangerterrænet 
over en CSD-vogn, litreret Paov, som jeg 
synes, det kunne være ganske morsomt 
at bygge ved lejlighed, og jeg gav mig 
derfor i kast med den. Og her er så min 
fremgangsmåde: 

Først går jeg en lille tur ru ndt om 
den, betragter den fra alle synsvinkler 
og mærker mig dens ejendommeligheder. 
Det første, der falder i ø jnene, er dens 
meget kraftige konstruktion. Den e r kon 
strueret nærmest som en flad vogn, no-
get i retning af de tyske SS-vogne, men 
meget bredere, og ovenpå ladet er an-
bragt en vognkasse af træ. Vognkontrol-
le n, som jeg sludrede med om den, var 
enig med mi g i, at den sikkert er be-
regnet på i påkommende til fæld e a t 
kunne transportere svært krigsmateriel, 
som f. eks. kampvogne eller selvkøren-
de kanoner. 

Og så går vi over til fotograferingen, 
så billederne kan danne grundlag for ud-
arbejdelsen af en arbejdstegning. Man 
går så langt væk fra vognen, at mon 
kan få den på pladen i »hel figur«. Og 
optagelsen skal vel at mærke ske nøj-
agtig midt for vognen og vinkelret på. 
Så går vi tæ ttere på og tager detailbil-
leder af a kselkasser eller bogier, påskrif-
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ter o.s.v., og endelig skal vi have en 
optagelse af mindst een af enderne. Og 
da vi til det sidstnævnte skal stå midt 
på sporet, er der al mulig grund til a t 
understrege : PAS PA, når De overhove-
det færdes på baneterræng uden for 
perronerne. Vær altid o pmæ rksom på, 
ikke a lene det materie l, der ruller, men 
lige så meget på det, der kan komme til 
ol rulle, - og det gælder både lokos 
og vogne. 

Nå, det var optagelserne, - m I n d s t 
4. Husk så lige ot notere et par hoved-
mål op. Akse lafstanden kan De altid fin-
de malet på vangerne, afstand mellem 
dreje t oppe er også til at få fat på, og 
det er egentlig nok. Den totale bredde 
er meget rar at have, men man kan altid 
klare sig med, at afsta nden mellem puf-
fernes midte er 1750 mm. 

Når vi så har de færdige aftryk -
eller forstørrelsen - af filmen liggende 
foran os og har udstyret os med blyant, 
lineal og millimeterpapir, er resten let. 
De kendte faste mål, akselafstand og 
pufferafstand, divideres med 87, og vi 
hor do den størrelse, de skol hove i HO. 
Skol vi toge et eksempel: 

Akselafstand på en G-vogn: 5700 mm: 
87 = 65,5 mm i HO. Denne afstand op-

MB-NYT 
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træder på foto grafiet måske kun med 43 
mm, - a ltså si al alle mål fra fotografi et 
ganges med (65,5 : 43) = 1,523 - eller 
lettere 1,5, fo r at de kommer iil at passe. 
Og ganske tilsvarende går .vi frem ved 
de ondre optagelser. Selvfølgelig bliver 
det særl ig let for dem, der bruger regne-
stok, - men det er jo ikke os alle 

Tænk, hvad De nu yderligere kan få 
ud af hobbyen. Alle de mere særpræge-

de vogne, der hidtil hor måttet løbe uan-
tastede forb i, er nu inden for Deres ræk-
kevidde, byggemæssigt set. Og morsomt 
er det sandelig også at vide, at model-
len er ens eget værk fra A til Z. Gå nu 
hen og prøv, - det er lettere, end De 
tror. - Og jeg tror, at B.P. vi l være in-
teresseret i at se nogle af resultaterne. 

C. J. A. 

DSB's litra A i virkelighed og model 

Svenu.borg- Nyborg. Tog 17 CJ med A 159 p~ Skårup St . (Sornroer 1~153) 
Kortfattet beskrivelse af A-maski-
nens konstruktion og historie. -
næste nummer beskrivelse og byg-

gevejledning af A-maskinen i størrel-
se 0-1/45. 
1882 anskaffede DSB som et af de 

første jernbaneselskaber i Europa 6 lo-
komotiver af »american«-typen, den i 
November 1957 

Foto: anck.er. 

Amerika så populære og talrige 2-B-0 
type. Det var litra A 129-134. (De første 
jydske lokomotiver Canadamask inerne 
havde også litra A, men de vor allerede 
dengang ved a t udgå ). A-maskinen vor 
tegnet af Otto Busse og blev bygget i 
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Tyskland ved Borsig, senere også ved 
Hartmann. De var beregnet at skulle væ-
re hurtigere og kraftigere end de hidtil 
benyttede 3 akslede lokomotiver, og de-
viste sig at være så glimrende, at de for-
uden at blive bygget i et antal af ialt 31, 
senere dannede grundlag for konstruk-
tion af de kendte K-maskiner, hvoraf der 
byggedes ialt 100 stk. og for C-maski-
nerne, hvoraf der byggedes 19. Endvide-
re tegnede Busse direkte efter A-maski-
nen en stærkt formindsket udgave til pri-
vatbanerne, hvoraf der byggedes ialt 22. 
stk. til bl. a. OHJ og Aalborg privatba-
ner. - En større udgave tegnedes i 1896 
med A- og K-maskinerne som forbillede 
ti l SFJ og leveredes med 4 stk . A-maski-

Nr.159 i Ringe 
i sne (1954). 
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Nr.133 i Faaborg 
( mod Svendborg) • 

ner er således et lokomotiv, der mere-
end noget andet har været med til at 
danne hovedtypen for persontogsloko-
motiver i den standardisering, der fandt 
sted allerede dengang. 

A-maskinen udmærkede sig ved sit ro-
lige (i forhold til de 3 akslede lokomoti-
ver) og lette løb. Det var en hurtig ma-
skine, - selv efter lyntogens fremkomst 
kunne den være med, idet den kunne 
køre strækningen Skive-Langå igennem 
med 3-4 vogne i samme tider som dem. 
- Foruden at det var en god maskine, 
var det tillige en smuk maskine med re-
ne og klare linier og et elegant slankt 
udsende; en typisk repræsentant for 
»american <c -typen. 

/ 

MB-NYT 

A-maskinen har i tidens løb kørt på de 
fleste af DSB's strækninger. Oprindelig 
indsattes den som hurtigtogsmaskine på 
den østjydske hovedbane, men senere 
g jorde den væsentligst tjeneste på side-
baner, også på Sjælland, hvor den sidst 
benyttedes på Skelskørbanen. 

Efter DSB's overtagelse af SFJ i 1949 
indsattes tilligemed I- og G-maskiner, 5 
stk. litra A. Det var numrene 133-153, 
157-158 og 159. Disse maskiner va r e l-
lers ved at være gjort »arbejdsløse«; men 
grundet deres lave akseltryk og gode kø-
reegenskaber fik de endnu nogle års 
frist her. De var dengang ikke forsynet 
med trykluftsudstyr, men fik dette efter-
hånden som vognparken på de sydfynske 
linier blev udstyret dermed. (Det pyntede 
ikke). 

Efterhånden som moderniseringen af 
de tidligere sydfynske linier skred frem, 

måtte A-maskinerne som så mange loko-
motiver før den vige pladsen for MP og 
MO. Først blev 153 udrangeret, dernæst 
blev 157 omdannet til forvarmerkedel, 
158 og 159 blev hensat, og i påskefi 1956 
kørte nr. 133, den ældste af dem, sin 
sidste tur. At A-maskinen var et vell idt 
og værdsat lokomotiv blandt personalet, 
vidner et billede om optaget i Odense i 
1953, sidste dag den kørte på Odense-
Svendborgbonen, idet der i støvet på ten-• 
deren vemodigt var skrevet.: For the last 
time Od-Svg. Der var et skær, en særlig 
atmosfære over disse maskiner, som gjor-
de, at man fornemmede, at disse gamle 
veteraner endnu forstod at vise, hvad 
de duede til, og såfremt de havde kun-
net tale, ville have fortalt om deres ung-
dom, da de var DSB 0 s stolthed. 

Sv. J. 

Litra A nr.158 på dr e jeskiven i Svendborg( aug.53) Foto: Dancker 
November 1957 165 



---------- MODELBANE-tips 

3 tliii!lli1'1""'""":!'~-----------_.., 
1 - Fllts~røjte 
2 l mm meseingstri:nmel 
3 Bajonetl!,g , 22 :run 

originale sugerør 
5 forl~ngelse at 4, mass.rør, udv. C m.m 

EN BILLIG FARVESPRØJTE til MALING 
AF MODELLERNE - - · 

Oftest vil det give et pænere og jæv-
nere resultat, såfremt man sprøjtemaler 
sine modeller i stedet for at male dem 
med pensel, - blandt a ndet derved, a t 
konturer og fo rdybninger ikke er så til-
bø jelige til at bl ive fyld t ud med mal ing. 

Jeg ha r i sommer eksperimenteret en 
del med dette problem, og ovenstående 
tegning viser i streg det færdige resultat. 
Dette lille »anlæg« har hidtil vist sig end-
da særdeles anvendeligt til alle »tynde« 
farver, såsom bejdse, shellak, nitrolak-
ker, ja, selv fortyndet gulvlak. 

Ideen kom såmænd en dag, jeg va r 
gået på jagt - efter møl og fluer. Plud-
selig slog det ned i mig, at den næsten 
tågeagtige forstøvning, flitsprøjten præ-
sterede, måske med held kunne overfø-
res til »malerværkstedet«. - Og da sam-
tidig nogle dryp afslørede, at den runde 
beholder på sprøjten var utæt, var der 
ikke så lang vej til at prøve at realisere 
ideen. 

Først smeltede jeg over gassen den run-
de tank af sprøjten, idet jeg samtidig pas-
166 

sede på ikke at beskad ige sugerøret, 
som skulle bruges igen . Dernæst blev en 
strimmel, l mm messing loddet fast oven-
på et bajonetlåg, 22 mm (meget alminde-
lige på kulørglas f. eks.), hvorefter der 
blev boret og savet et hul, der passede 
omkring sugerøret, samt et yderligere hul 
for sugeluft. Messingstrimlen med bajo-
netlåget bl ev derefter loddet fas t på 
sprøjten, således a t sugerø rets overka nt 
ligger lige op til lufthullets underkant. 
Det viste sig samtid ig, at sugerøret var 
for kort til at nå bunden på et alminde-
ligt 125 g kulørglas, og det blev derfor 
forlænget med et stykke messingrør, udv. 
6 mm 0. 

Jeg fik derefter min købma nd til hos 
sin grossist at skaffe mig nogle tomme 
kulørglas med tilhørende låg, så mange, 
som man har brug for til de forskellige 
farver: sort (til undervogne), brun ti l 
godsvogne), hvid (til kølevogne), vogn-
rød (til personvogne), shellak, klar la k, 
bejdse (ti l »teaktræs«-vogne) o.s.v. 

De forskellige farve r får jeg for en 
meget billige penge has en autolakerer, 
ligesom han 09så leverer mig den for-
nødne fortynder. Den brugsfærdige farve 

MB-NYT 
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skal have en konsistens omtrent som hyl-
debærsuppe. 

Og så e r fr~mgangsmåden blot : skru 
låget af glasset med den ønskede farve, 
stik sprøjtens sugerør ned i glasset og 
drej dette fast i det påloddede låg, og 
sprøjt så . 

Men pas på : l ) fa rvetågen fordeler sig 
over et temmel ig stort areal, så dæ k af 
med aviser, hvor der ikke må komme fa r-
ve, 2) dampene er eksplosive og tildels 

Hr. redaktør! 
Som læser af Modelbane-Nyt har De-

res artikler om damplokomotiver interes-
seret mig mest. Som dreng besøgte jeg 
ofte remisen på Godsbanegården, hvor 
min far og bedstefar begge var »lokomo-
tivmænd «. En af de maskiner, som vandt 
min største interesse var litra Ms 361 
eller »MALLE«, som personalet kaldte 
den . Den var DSB's mindste rangerlokg 
på kun 5 m tota l længde over pufferne. 

I 1952 modtog jeg et hefte udg ivet af 
Dansk Lokomotivmandsforening, ,.Odin 
og Roeskilde« omhandlende damplokos 
fra DSB gennem tiderne, og der var et 
November 1957 

giftige, så sørg samtidig for god udluft-
ning, og lad være. med at arbejde med 
en stor tændt cigar i munden. Foreløbig 
har vi nok i een SPUTNIK. 

Skulle det vise sig, at stemplet i sprø j-
ten ikke er helt så effektivt, som ønske-
ligt, så bed D~res cyklesmed om at skifte 
det ud med et læderstempel. Det g jorde 
jeg, og det beløb sig til kun 75 øre -
og så kom der tryk på . 

C. J. A. 

billede af Malle. Jeg besluttede at lave 
en arbe jdende model af den - et rig-
tigt damplokomotiv. Jeg skrev til min far, 
som havde kørt med den i sin tid i cen-
tralværkstedet; han lå nte et par tegnin-
ger fra maskinafdelingen, disse blev fo-
tograferet og dannede sammen med skit-
ser og oplysninger fra min far grundla-
get for min lille MALLE, der blev bygget 
i fo rholdet l :16 størrelse a f si n store sra-
ster, eller 3/ 4 tomme til en fod, sporvidde 
3½ tomme. Kedlen er fremstillet af kob-
ber med 3/ 8 tomme kedelrcar oa er l(lm•· 

(for t sættes side 170) 
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MÅNEDENS MIDTERSIDETEGNING 

Denne vogn er en 2f 
DSB ' s selvtømmende bal-
l &stvogne . Den er for-
syne t med lemme i bun-
den og siderne , og dis-
se kan åbnes (som vist 
på t egningen). De!'. vi-
ste vogn er me bremse-
hus, men disse ses ef-
t erhånden sjæl dnere . 

Vognene har numrene 
9001-9150. 

Vi giver ingen bygge-
beskrivelse til køretøj e t, 
vognens bygni ng . 
168 

DSB's litra TH 

men besvar er gerne spør gsmål m.h . t. 
OBJ. 
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LEGETØJS- OG HOBBYUDSTILLING 
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NEWS 

Th1s column 1s up.n tn .a ll rc.aders from 
all countncs to gct in touch with each 
othcr. Just send us your namc and 
adJress, your gaug,c and mention thc 
language in which ynu want to corrcs• 
ponJ 

November 1957 · 

Tivolis Koncertsal 
15.-2L/.. nooem6et. 1957 

En s t or og i nt e r essant begivenheu t egner denne udstilling 
til a t blive (under r r otekt i on af Hs . kgl. Hø jhed .~rveprins 
Knud) arranger et af 4/ S IJN il-!!,;qC , 

Af stør st int e r esse for vore lasere bliver i kke mindst t o 
store moaelbaneanlæg - e t ~•RE-anlæg ( vist på forsiuen) og 
e t RIVAROSSI- anlæg bygget op af en dansk modelbygger. 1-'or -
skelli ge dun:;ke mooeljernbaneklubber er også med og naturlig 
vis udstiller forskellige danske firmaer indenfor branchen . 

ryer bliver mange andre ting at se på udst illing og vi na,v-
ner her følgende: 

Sn stor tinsold,,tudstilling visenue veruenshistoriens sto-
rP slag i tAhli,uer, sarpr •. ,;eue ho'ihy·,rbeJ er , udført f pri-
va t e , mannc4uin- shows meu fritius- & sport.,bekla,;tnio;, , ud -
stillin6 f v-...,rd i f ulue fri :oo.rker , r !luioame.t0r ers uJstilling 
moielfly og akvariekultur, og m. a . 

!len kendte billeJhU&,er og III/iler H\'l.L::> I.:;srs-r,;n; Kommer 
meJ hele sit a t e lier og demonstrerer tegning , malin;; o,; "leg 
meu l e r som hobby. 1en kendte cabaretdirekt0r og kunster 
FRIT?, quzICKA u,lstiller sin sj,dtlne samling a f mekanisk le-
getøj , blandt moet en 1,60 • eter høj fjernstyr~t dukke . 

Og så e r der naturligvis 
SABOR 

Robotmanden , som kAn g& , haNe og bøje anner e , blinke med 
øjnene , t !ll e , høre , ryg<J ci5arette r , spille munJharmonik, 
trylle o.,; '""lli!e anJrc ting . ,\lt i alt en højst u~vanli;; 
person. 

Og s ' kan vi kun ønske :>ern GOD J AGT , hvarlenten aet e r go-
de- hobbytips eller juleguveideer De vil hente på u<.lst i ll i ngen. 

Summary in English 

HVAD ZR Et! HOBBY? ,ihat is a 
hobby? A method of w~gon con-
struction from 0 11m photos . 
LI'rRA A - :. famous D><nish 
steam ell6ine, "fa ther" to ma-
my other 1&ni sh classes . 
l'ODELB,'Jlfo;- ti ;,s - model rail-
way hints : Spray- painting . 
~'.ALLE - M0uel of a Danish 
shuntingenginers built of 
a Danish- \111tarican in 31/2" 

·gauge anu in live steaml 
VI BYGC •:Il TH - ,fo a r c buil-
ding DSn ' s serie TH hoprer-
wagon . 

INDU~'TRI- NYT - Indust r ial news 
- 'Janish kits - neu llornby HO 
loco . 

O!l \ d'>1lGSL.\GJ J i;1UWtiG - t. 
Swedish privute r a il.ay . 

GOOl rr.,,.1s. 
Starting with the january 

issue 1958 a ll important 
pictures in rOD::LB.JH.- nyt 
will have subtitles in BNG-
LISH an there will be one 
full page ti tled POREIGN 
D!,,J · ,?.'1't-Ll T . This puge will 
of course be written exclu-
sively in English WlJ bring 
Ri.IL Nt;.IS , adds , pictures etc 
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ene trukket cif en eksentrik på koblings•• 
akslen, den anden en hå ndpumpe an-
bragt i førerhuset. En cylindersmørepum-
pe er anbragt i værktø jskassen på fod-
pladen, lidt forskelligt fra »store Malle«, 
som først havde Patricks smøreapparater 
og senere Nathans. Maskinen er forsynet 
med skruebremse som store Malle, hvil-
ket var anledningen til de utallige besøg 
i skydebrosgraven. 

r-Ialle i Amerika 
(fortsat fra side 167) 

Jeg vedlægger nogle amatørbilleder af 
lille Ma ll e og håber, at De må vedbl ive 
med Deres interessante artikl e r om Dan-
ske Privatbaner og deres da mplokomo-
tiver. Jeg håber, a t De en dag vil trykke 
en oversigt over samtlige privatbanelok 
- 1 særdeleshed damplok. 

let ved slaglodning. Arbejdstrykket er 5½ 
atm. og prøvet ved 10 atm. tryk. Maski-
nen er forsynet med 2 fødepumper, den 

(H. W. Hansen 
New Milford, Conn. USA). 
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Et virkeligt begyndersæt I elektrisk tog: 
El-lokomotiv Rivarossi 2-sk. dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 33,00 
Til en oval skinnelægning medgår 5 m jotoflexskinner på 
måtte, bøjelige, pr. m kr. 4,85 .................. . ... . kr. 24,75 
l pose samleblik for skinner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1,00 
1 polvender med stop ............................. kr. 4,75 
10 m ledning kr. 2,00 og 6 v element kr. 5,25 .... . ... . kr. 7,25 
og De er kørende for .............................. kr. 70,75 

Endvidere kan tilbydes: 

MODEL 
& 

HOBBY 

Transformator med 2 
indbyggede ensrettere, 
4 og 6 volt fase udtag 
i sorc bakelitkasse .. . kr. 24,00 
Tekno el-motor, 4-12 
volt jævnstrøm . . . . . . kr. 4,50 

Grati1 ti/1ende1 brochurer over 
tran1formatorer for alle togtyper. 

Station Heljan samlesæt kr. 9,85 
Landsbymølle ........ kt. 8,50 
Vandmølle .......... kr. 6,75 
Vandmøllemotor ..... kr. 9,00 
Hønsegård m. hus .... kr. 2,00 

Høns m. kone, sæt .... kr. 3,35 
Drivhus, 2 stk ... ..... kr. 2,50 
Den gamle smedie .... kr. 3,35 
3 lg. bondegård . .. . .. kr. 5,50 
Bindingsværkshus .. . . kr. 2,50 
12 figurer, HO, ialc .. . kr. 4,80 
Cykler og cyklister ... kr. 3,05 
Garageanlæg .... . . ... kr. 2,50 
7 koer og heste ...... kr. 3,35 
Perronvogn, dobbelt . . kr. 1,75 
Tønder, tromler, junger, 
gasflasker eec., pr. sek .. kr. 0,20 
Plascicgærder ........ kr. 0,50 
Buske i pose . . . ...... kr. 1,25 

Alle Kleeware samlesæt på lager same 10 forskellige flyvemaskiner 
i skala 1 : 72 (kr. 4,85 pr. sæt), passer glimrende til HO-anlægec. 
Rigt illsrr. hobbykatalog kr. 1,50. 

Løvstræde 2, Kbhvn. K. Byen 3010. Giro 73521 
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INDUSTRI-nyt 
MODEL & HOBBY 

hHr fremaonat tegning af ovenstående "fil;LJAN'' station , sorr} 
leve.res i byggeæt og som vi har haft l ejlighed til se ef-
ter is0a:mene . Det er absolut et p:cnt byggesæt , som sku.1 hu-
ve den ros , det fortjener, idet både detailler og holheds-
indtrykkot er godt. 

En serie af RALPH moclel..1.er har motiver fra Frilande1tUseet 
i Sorgenfri, og det er virkelig en udalrket ide et l uve byg-

..geeast efter nogle af de typisk dan.ske huse , som findes der-

ude istedet for, soen de9Vltrre mango febrikanter herhjemme 
har gjort- blot groft plagierer fo r eks . tyske f Hbri.kkere 
lungt f ra d.usnkpralgede huse og øVTige modeller. En af de 
nyeste RALPH fra Mt.H er den gamle amed.ie fra "'rbdc pA Fyn , 

En anJen morsom ting, som skulle have været omtalt denne 
gang, er KlEEiiARE ' e plastikbyggesæt til tog, biler, t'ly m. m. 
=en desværre må illustrationer af disse ting pA grunJ a_f 
plaJsmtlllR81 vente til rw,te gruig. BP . 

MECCANO viste på den nylig afholdte legetøjsmesse i London ovenstående model 
i HO af BR Western Regions Castle Class Locomotive nr. 7013 »Bristol Castle«. 
Prototypen fremfører den hurtigste normale damptogsforbindelse i det britiske 
rige. Loket fremtræder ligesom sit forbillede med rig anvendelse af skinnende kob-
ber og messing, et utal af detailler og man har til denne maskine konstrueret en 
helt ny både kraftig og hurtig motor. Loket er forsynet med støjfilter m. h. t. radio 
og ty 09 - det vil være fremme i butikkerne ved juletid. 
November 1957 171 
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PIKO har fremstillet ovenstående gode model af det tyske 
godslok reihe 50. Loket har træk på alle aksler, komplet 
Heusingerstyring o5 automatisk kobling . 

-,_ 
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"·. 

? 

----------------------------------

.. 
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NORA BERGSLAGS 
J1'RNV1'G (N.B.J.) 

Kort over NBJ 

Ro'berg-Vikersvik-
1)alkarlsborg er 
nu nedlagt. 

Foto:JrnJ. 

MB-NYT 172 

Nora Bergslags Jarnvag (N.B.J.) 

Nora-Karlskoga Jarnvags lok nr.l. udstillet foran Karls-koga stdtion (1957). 
En af de sidste svenske privatbaner Sverige er vel det land i Norden, hvor den private jernbanedrift har spillet den største rolle. Mange og store privatbaner byggedes i sidste århundrede, no~le tur-de være kendt af de fleste svengesrej-sende herhjemme (Bergsla~ernes Jarn-vag, Halmsted-Nassjo, m. fl. ). I de sene-re år har man imidlertid nationaliseret størstedelen af de private linier, tilbage er nu kun 3-4 privatbaner af betydning plus nogle mindre brugs-baner, som of-test kun med ubetydelig persontrafik. En af de endnu eksisterende private baner er Nora Bergslags Jarnvag, om-fattende strækningerne Ervolla-Nor?-Stromtorp-Ottorbacken, Gyttorp-Breds16 og Bofors-Valåsen. Den må ikke forveks-les med Bergslagernes Jarnvag (hovedli-nie: Gøteborg-Falun), som blev overtaget af EJ for en halv snes år siden. N.B.J.s første komponent var Nora-

November 1957 

Ervalla Jarnvag, der blev åbnet den 2. juni ~956. Den vor Sveriges første offent-lige jernbane og havde tilmed det første i Sverige byggede lokomotiv i drift; det bor navnet »Forstlingen« og var bygget i Eskilstune. Denne strækning trafikeredes i begyndelsen af Koping-Hults Jarnvag, som senere blev en del af »Trafik A.B. Grungesberg-Oxelosunds Jornvager«. -Sidstnævnte, endnu private, selskab af-hændede senere strækningen Orebo-Frovi til SJ. 
Den 11. marts 1874 åbnede Nora-Karls-koga Jarnvag overtog senere driften, og den 20 .april 1906 dannedes Nora Berg-slags Jarnvag A.B. som en sammenslut-ning af førnævnte to baner samt den smalsporede Bredsjo-Degerfors Jarnvag, der en overgang havde været en ret stærk konkurrent til Karlskogebanen. B.D.J. (sporvidde 802 mm) nedlagdes del-
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NBJ - Gyttorp St a-
tion. ( 1957) 

NBJ - Sne~lov på 
Nora st. (1957) 

174 

N'BJ - Pakvogn nr. 
50. 

MB-NYT 

1,BJ - Personvogn 
nr . 28 . 

November 1957 

:o: - Lok nr.16 
vad r e• i sen i rr o-
r a . 

NBJ - dieselgods-
to5. 

175 



vis, idet en del ombyggedes til normal-
spor og blev til linien Gyttorp-Bredsjo, 
medens en lille del (Dolkarlsberg-Vikers-
vik) bibeholdtes som smalsporbone og 
besørgede malmtransporter tro Dalkorls-
berg-gruberne. Resten nedlagdes helt, 
dog byggede mon en enkelt sidebane, 
Botors-Valåsen, for at betjene de ved 
~en g?mle Valåsen station beliggende 
industrier. 

Den smalsporede reststrækning be-
nævntes nu Dalkarlbergs Jornvag og ned-
lagdes først 1953 efter at gruberne ved 
Dalkarlsberg var udtømte. Et af de ori-
ginale lok fro den gamle BDJ blev beva-
ret for eftertiden og står nu i velholdt 
stand udenfor Nora station som et minde 
om svundne tider. 

Trafikken på NBJ har altid været ho-
vedsagelig transporter af jernmalm. Karl-
skogabanen forlængedes 1876 til havnen 
Otterbocken ved Vanern (tilhørende ba-
nen), og herfra udskibes årlig store 
mængder jernmalm. Otterbackens hovn 
er fuldt moderne udstyret og besøges of-
te af både fra f\"erne lande; selv ret store 
både kan besej e den, og der er stedse 
en meget livlig trafik. En overgang drev 
banen selv en dampskibsrute mellem Ot-
terbacken og Goteborg, men for nogle 
år siden toges den sidste baneejede bud 
ud af drift, så trafikken på havnen be--
sørges udelukkende af fremmede både. 

NBJ driver nu et meget udstrakt bus-
net. Man fandt det urentabelt at opret-
holde hele persontrafikken på skinnerne, 
så en del tog er nu erstattet af biler (dag 
er de optaget som tog i køreplanen), me--

dens de øvrige persontog fremføres af 
skinnebusser, hvoraf man råder over 4. 

I de senere år har man også motorise-
ret godstrafikken, og bonen har nu et an-
tal tyske diesellok i drift, som klorer det 
meste af godstrafikken. Dog haves sta-
dig et antal damplok i beredskab, og dis-
se anvendes når man har særlig store 
transporter at udføre. Disse maskiner er 
moderne velholdte lokomotiver, som ikke 
tænkes udrangeret. 

Om end NBJ, som det fremgår af det 
foranstående, er fulgt med tiden på alle 
områder, har man dog også sans for det 
historiske. Da man sidste år fejrede No-
ra-Ervallo bonens 100 års jubilæum ble·1 
festtoget trukket af Nora-Karlskaga ba-
nens lak nr. 1 (bygget has Fox Walker 
1874), solgtes allerede 1892, og har siden 
kørt dels som togmaskine andetsteds, 
dels som industrilok, men blev købt til -
bage i anledning af jubilæet. Den blev 
malet i de oprindelige farver (grøn-hvid 
staffering og røde hjul ) og blev efter fest-
lighedernes afslutning opstillet udenfor 
Karlskoga station, hvor den stadig står 
som et minde om »forne tidar«. 

Nora Bergslags Jarnvag går gennem 
meget smukke egne, skove og søer veka 
sier bestandigt, og ind imellem ser man 
overalt gamle maleriske delvis nedlagte 
jernværker, som vedligeholdes som en 
slags museer. 

En tur med en af de bekvemme blå mo-
torvogne vil fryde såvel jernbanevennen 
som naturelskeren og er absolut at an-• 
befale den, som kommer på disse kanter. 

0 . W. Laursen. 

»P[N-OAR« -værkstedet for damplokomotivet! 
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,, p E N - D A R CC 

Reerslev IH ede husene 

Dreje- og fræsearbejde udføres til nettopris for alle 
.. Live Steam« modelbyggere. 
Cylindre, hjul, lejer, details, støbejernsemner for lok-
hjul og bogier, wagonhjul m. eller u. egre spor • l •. 
Støbegods for den af P. C. R. i okt. no. beskrevne 
Pacifik •Great Northern• . 
Arbejdstegninger for denne kraftige, kulfyrede 4-6-
2-er vil kunne bestilles fra ca. 15 . nov. - portofrit til-
sendt pr. efterkrav eller forudbetaling på postanvisning. 
Prisliste på støbegods og tegninger vi l efter denne dato 
blive tilsendt på fo rlangende. 
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TldHkrllt for Jernbaner I alle aporvldder 

Udgiver og ansva rshavende redak tør: B. Palsdorl. 
REDAI<TIO : Breumvej 28, Herlev. 
I r edaktionen: Ole Brandstrup Jensen. 
Modelbane-ny t går ud Ira. al tilsendt ma teriale 
som breve, nyhede r og beskrivel ser al ege t an-
læg grahs sll lles l1I bladets rådighed i vor fælles 
hobby's interesse. 
EKSPEDITION: ~fodelbane-nyl, 

Telefonisk henvendelse: Kongevejen 128' Virum. 
Kun mandag, onsdag og fredag kl !l-12 p:l * 91 48 68. . 
Eftertryk kun tilladt med tydelig kildeangi velse. 
Bladet udk ommer med 12 numre om året. 
Årsabonnement 2! kr., udland 23 kr. Abonnement 
kan også tegnes direkte Ira Kongevejen 128 Virum 
Benyt pos tkonto 350 56 ved indbetalingen. ' · 

-0-

Dladet forhandles ol blod- og jernhanekiosker saml: 
KØBENHAVN: 

Bauch, Åbou levarden 40. N. 
Va lby llobhy lorretning, MollealM 16, Valby. 
Hobby-Centralen. Montergade 10 K 
Hobby-lljornet, Fredensgade ti 'N · 
li?bby-Kælderen, Nansensgade 74, ·K. 
I<,osken, Østerport Station, Ø. 
Mode l & Hobby, Lovstræde 2, K. 
ll ovedba neg/trdens Bladkiosk. 
Buskiosken, Sundbyvester Pl ads S 
Kiosken, Classensgade 18 Ø ' · 
Kiosken, ygade Teatret: Nygade, K. 
Ord ru p Trævare_ & Legetoi, Ordrupv. 109, Charl. 
Nora Hobby, Griffenfeldtsgadc 3 N 
S: Th. Ro~ & ~o.s Eft f., Axelborg," Axeltorv. V. 
K1_oskcn, , orck s Passage. K. 
Kiosk n, Rybjerg Alle Herlev 
Legetojsæsken, Jernba~ealle 92, Vanlose. 

LYNGBY: 
lrgens Legetoi, Jernhanevej I. 

ARHUS: 
Arhus ll ob~ylorretning, F rederiksgade 17. 

Berg Racho & liobhy, Guldsmedgade 40. 
ODE. SE : 

Odense li obhyforret ning, Ves tergade 89. 
R0NNE: 

Lille Torvs Lædervare- og Legetø jsforretning . 
-0-

E'.'IGL.\ D: 
R_obert Spark (~Euro11ean Railways ,) . 
I.,, St. Stephen s House, \Ve tm ins ter, 
London, S. W. I. 

FIXL.\ D: 
U-B Jl agelin, .\uroraga tan 11 B 21 , llelsingfors. 

FR ,\, I FJG: 
Editions Loco-Revue, Le S"blcn , Aurny Morbihan. 

ITALIEN: 
, l! o-R iva rossi , , Como. 

:-:ORGE: 
Na rvescns Kioskkompani , Postbox 125, Oslo. 

SVEH IG E: 
~l odel-C rart, Skolga tan 5, ~lalmo. 
\V ·lierg ren & Krrbcrs Rokha ndct AB 
\" ,is tr a ll amn g"tan 22, Gotcborg C. ' 

KLUBMEDDELELSER 
Aalborg- Model Jernbane Klub 

Anlæg i spor O. 
Klubhus : Forchhommers vej 3 
Formand: Disp . Fin Anke roo, tlf . 1279 
Byggeoften: fredag. 

Dansk Model Jernbane Klub 

Anlæg i spor 0. 
Klublokole: Nørrebro Station 
Formand : Poul E. Clausen 
Næstformand: James Steffensen 
Kasserer: Th . Kronholt 
Sekretær: E. Albrechten (od r. : Amundsensvej 18, 
Lyngby, Ill. 87 54 62 

Odense Model Jernbane Klub 

Anlæg i spor 0. 
Klublokole og anlæg: D. S. B.'s rulebilsgoroger 
Klldemoseve1. 
Formand: A. Hove, tlf. 944 7 
Kasserer: M. Nielsen 
Sekretær: P. Juul Xielsen, Ill . 11477 
Byggeoflen: Tirsdag kl. 20.00 
Nye medlemmer l:on optoges . henv. i lokolet. 

Modeljernbaneklubben •HO• 

Nordkærvej l - Hvidovre, Valby. 
Til. 300631 og RYvong 5942 y. 

To med in teresse for dekoration ka n optages som 
medlemmer. 

DON'T Y OU MISS • • • 

THE 

TRAIN 
SUBSCRIBE NOW 

To THE 

MODELBANE - nyt 



VED DE -
... hvo r mange byggetips 

og tegninger, artikler og beskrivelser, 
der er at finde i de tidligere numre 
af MODELBANE-nyt? 
D e m kan De slet ikke undvære 

* 
Skriv efter de numre eller år-
gange, De mangler. 
1. årg. 1952 (4 numre) kr. 3,50 
2. årg. l!:!53 {I~ 11u111re) kr. 12,00 
3. årg. 1954 (12 numre) kr. 17,00 
4. årg. 1955 (12 numre) kr. 18,00 
5. årg. 1956 (12 numre) kr. 19,75 

* 
De sparer efterkravsgebyret 

ved forud indsendelse af 
beløbet på giro 35056 

* 
Levering af enkelte numre sker kun 
mod forudbetaling (+ porto). - Prøve-
numre leveres ikke. 

For nye læsere 
PROPAGANDAPAKKER 

5 forskellige numre af MODELBANE-
nyt (før 1956) - kun 4 kr. portofrit. 
Vælg selv pakke A, B, Celler D. Hver 
pakkes indhold er helt forskellig fra 
de andre. 

VI 

MODELBANE - nyt 
Kongevejen 128, Virum 

Postkonto 35056 

Benyt venligst vor 
girokonto 35056 

ved alle bestillinger 
og indbetalinger til 

MODELBANE-ttqt 

Det elegante skinne-
materiale, skala HO med 
massive messi11gski1111er1 bø-
jeligt til enhver kurve. 
Det helt rigtig~ skinne-
materiale til modelbanen, 
pr. meter kr. 4,85. 
Løsddt til sporslrifttr, It/It at 
monttrt - /rr. l I , 70. 

Bøjeli~ korkballast, passende til de 
flexible skinner. Nemt at montere 
nedsætter kørestøjen til et minimum. 

pris pr. sæt (til 1 m) kr. 1,2~ 

En gros : JO-TO FLEX, 
Gr.nnt11tj 270, Virum 

Sceneh.y. 
bringer stadig nyheder 
på markedet. 
Se dem hos Deres forhandler. 

S W1.e11.~ 
det danske landskabssortim ent. 

Den store 

modeljernbaneudstilling 

NORDEKSPRESSEN 

Vi er nu kommet til Odense, 
hvor vi udstiller i 
FYNS FORUM 
den 31. okt.-3. nov. 
og kører dernæst videre til 
Holbæk (8. - 10. nov.) 
og Slagelse (14. -17. nov.) 

På 300 m spor løber samtidig 
15- 20 tog. Der køres, stop-
pes, rangeres og køres igen -
og der er masser af ideer af 
hente med hjem til Deres 
anlæg. 

Rubrikannoncer (20 øre pr. ord). 

Minia turbahnen bind I i fin stand købes til høj 
pris. Enkelte heHer har eventuelt også interesse . 
Billet mrk. 357 til MB-nyt , Kongeve jen 1 28, Virum . 

Pioner-Eks pre ssanlæ g sælges samlet eller d elt. 
Henvendelse: Bøje Dueholt, Kærup pr. Ring,ted. 

TRIX-Venner. Stort anloeg med masser af lokom o-
tiver m.v. , vogne, sporskifter, skinner, samt mange 
reservedele sælges bil!igt, sa mlet eller delt (se MB· 
nyt nr. 4-57). Interesserede kan 16 alle oplysninger 
m . v. ved henvendelse til Hans Koch, Møllegade '.22, 
Augustenborg . 

Her er læsning 
til hele sæsonen I 

Lykkepose! 
10 forskellige udenlandske tid sskrifter 
om modeljernbaner (før 1956) kun 
10 kr. (porto 1 kr .) 

Disse blade er ubrugte blade, som 
har kostet mere end det dobbelte i 
udsalg . 

De nyeste blade af: 
Der Modelleisenbahner (nr. 9) 

å kr. 1,75. 

Miniaturbahnen (nr. 11-1 2-13) 
å kr. 3 ,75. 

· Model Railway News (nr. 11) 
å kr. 2,25. 

Railway Modeller (nr. 11) 
å kr. 2 ,75. 

Eisenbahn (nr. 10) å kr. 3 ,75. 

European Railways (sept.-okt. 57) 
å kr. 2,00. 

H0-Rivaross i (nr. 21, aug . 57) 
å kr. 1,90. 

o . m. a . 

P.S. Skriv eller ring efter, hvad ikke 
er nævnt i annoncen I 

BENT PALSDORF 
Postbox 184 . København K. 

TIi. * 94 48 68 . Postkonto 53 7 61 
Bedste telefontid: Mand. -onsd. -fred. 9-12. 
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