
Kender De Reitzels modelbanebøger, 1- 6? 

1-4 er skrevet Svend Pedersen og har titlerne: 
På sporet, 3. oplag 
Strømmen sluttes, 2. oplag 
Rullende materiel, 2. oplag 
Landskab og bebyggelse, 2. oplag 

5-6 skyldes P. E. Jensen og kaldes : 
Signaler og sikringsanlæg 
Trækkraft. 

Det er klart affattede bøger med et væld al instruktive tegninger og fotogra -
fiske gengivelser. Uundværlige for enhver, der interesserer sig for modelbane-
drift. 
Hver bog er på 48 sider - pris for bd. 1, 3 , 5 og 6 a kr. 4.7 5 - bd . 2 og 4 a kr. 4 ,25. 

C. A. R f IT Z ELS 7t,t f tr'J Jørgen Sandal, Nørregade 20, København K 

M I N I Å T U R B ÅH N EN - det førende tyske modelbanetidsskrift 
De snyder Dem selv ved ikke at købe dette absolut fremragende modelbane-
blad. Bladet koster kr . 3,75 pr. nummer, men indholdet er absolut kvalitet. Mange 
læsere ønsker at lå de tidligere hefter, men forlaget i Tyskland liar ikke mange 
igen . Vi har fået tilsendt, hvad der endnu er på lager og giver her en opstil-
ling over, hvad der kan leveres (omgående Ira lager) : 
I., li. og Ill. årgang er fuldstændig udsolgt. 
Årg. 1952 : 5 -7-8-11-12-13-16, årg . 1953 : 5-10-12-16, årg . 1954 : 3-(5-16 
incl.), årg. 1955: 2-3-5-6 og 8-16 incl ., årg. 1956 : 1-2 og 5 -16 incl. , årg . 
1957 : 5 og 7-16 incl . 
Vi sender Dem 3 numre efter vort valg fo r kr. 10,00. 
Enkeltnumre iøvrigt kr. 3 ,75 (+ porto), ¼ års ab. kr. 30,00, 1 års ab. kr. 60,00. 

NYE BØGER 
Hobbyboken 1958, 11 2 s. ill. kart . kr . 7,00 • On the old lines al Peter Allen 186 s. 
160 fotos, indb. kr. 30,00 - Endvidere kan anbefales : RMC 's amerikanske udklips-
bøger med materiale til 20 bygninger i hver bog . Bog nr. 1 for spor 0 og bog nr. 2 
og 3 for H0 . Pris pr. stk. kr. 8 ,75 (+ porto). 

POSTBOX 184, KØBENHAVN K. BENT PALSDORF POSTGIRO 53761 , TLF. *944868 
Bedste telefont id: Mandag, onsdag, fredag 9 • 12 



Musik til arbejdet -
kan De nu skaffe også i hobbyrummet og bygge Deres radio-
modtager selv. 

Byggesæt til Transistormodtagere fra kr. 45 ,00 
Mellemtonehøjtaler 16,5 cm kun kr. 16, 10 

- og som strømkilde kan bruges et 4 ,5 volts batteri. 

SCENER Y landskabssortiment føres på lager, strømateriale, 
træer, buske, hække, idyller, m. m. 
LEGO nye flotte modelbile r i nøjagtig skala H0. 
GREVE modelhuse til anlægget i skala H0. 

Udenlandske tidsskrifter om mode/baner. 

HOBBY-CENTRALEN MØNTERGADE 10 
KØBENHAVN K. 

BYen 5714 

Til de lange fræk 
Et LONG tog kan ne mt blive et langt tog og med LONG 's My lokomotiv kan 
Deres godstog også komme t il at rulle . My' e re n trækker fan tastisk også på stig-
ninger og de n kan både sne gle sig af sted og fare henover sporene med hø jeste 
sk11l11fa rt . De n koster kr. 143,00 (ind . statsafg ift) . 

Vil De køre sikkert på LONG skinner 
og med de store kurve r bl iver kørsle n mere skala tro . Fo røvigt vi l De være 
godt tjent me d at supplere op med LO N G vogne - Åbne godsvogne, TF kr. 
9,35 og 10,45, PB kr. 11 ,55 elle r lukke de god svogne , HD, IAR, IAK å kr. 1 4,85. 

1//usfreref katalog i flerfarvetryk mod 7 5 øre i frimærker. 

LO N G MODELBANE 
v/ Chr. Nie lsen & P. Schneider 
Te lf. Taga 81 40 - Te lf. 81 80 

K A TA LOG mod 75 øre i lrimærke r. 

Kon tor: Skolte rupgade 7 . N . 

Fabrik : Teklave i 42 . NV . 

Vor hobb Mod,litrnbantr i al/, sporviJdtr - Kvalitttsmod,/1,r -y 
er egentlig fle r e end een , når man ilcke køber alt færdigt , Men det De ikke selv !:-
vil l ave , har vi måske på lager. Vi nævner her nogle eksempler, 
SPOR 1 Aksellejer i f in støbning pr. stk. kr.l,oo, fjed rende puffere a kr.1 , 60 
pr . stk., skinnestr enge (5mm) kr , 1, 50 og do, (7,2mm) kr , 2, oo pr.m , daglyshoved-
signaler (3 ,5 eller 19") imessing med rigtige linser, højde 15 cm - nøjagtig i 
skal a , kr ,21.oo. 

Ovenstående krydsspor udsælges for 
kun kr , 7 ,50 - kun få stk. 

POSTBOX 2 6 
V IRUM 

European Railways 
Europæ iske jernbaners forhold i st ort 
og småt omtales her - med gode 
illust rationer og trykt .på fint papir. 
Enkel tnumre : Kr. 2,00. 
Abonnement (6 numre) kr. 12,00. 

H 0- Rivarossi 
er et interessant italiensk modelbaoe-
blad med letfattel ige art ikler selv for 
ikke ital iensk-kynd ige. 
Pris pr. nr. Kr. 2,00. 
Årsabonnement kr. 12,00 (6 num re). 

EISENBAHN 
er et øst r igsk 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. 45 ,00. 

THE RAILWAY MODELLER 
er engelsk og er særdel es r igt på 

_art ik ler af enhver art, ik ke mindst fo r 
deta il le r t il model banen . (Stort fo r;nat). 
Enkelthefte kr. 2,75. 
Årsabonnement kr, 32,00 (12 nr .) 

Distri but ion : 
Modelbane-nyt, V IR U M 

; · 



Komfort i DSB's nye AL-vogn (se side 2o). 

KLUBMEDDELELSER 
A alborg Model Jernbane Klub 
Anl"'g I spor 0 . 
Klul:ihus : Forchhammersvef 3 
Formand: Disp. Fin Ankeraa , til. 1279 
Byggeaften : Fredag. 

D anak Model Jernbane Klub 
Anl"'g i spor 0 . 
Klublokale : Nørrebro Station 
Formand : Poul E. Clausen 
Næstformand : James Steffen sen 
Kasserer : Th. Kronholt 
Sekretær: E. Albrechten (adr.: Amundsensve j 18, 
Lyngby, tlf. 87 54 62 

Oden• • Model Jernbane Klub 
Anlæg i spor 0. ' 
Klublo ka le og anl"'g: D. S. B. 's rutebilsgarager 
Klldemoseve j. 
Formand: A. Hove, tlf. 944 7 
Kasserer : M. Niel1en 
Sekretær: P. Juul Xielsen , tlf. 11477 
Byggeaften : Tirsdag kl. 20,00 
Nye medlemmer kan o ptages , henv. I lokalet. 

M o deljernban eklubben •HO• 

Nordk..,rvej l • Hvidov re. Valby. 
Tlf. 300631 og RYvang 5942 y. 

To med interesse for delcoration kan optages som 
medlemmer. 

(fortsæt tes side V) 

0 ELB E YT 

Murtalba n 

"119"' holder for afgang i Ummarkt (sept . 57) 
Kurtalhahn, der i.be:r fra Ummadd: 

til Koutendød (77 lan) hører ligaom 
flere andre ømaJsporbaner i Østrig un-
der øeJskabet STKIERII.IRKlBC 
LANDESBAHN (SL L. B.). 

8trækningen Unzmarkt..-Jfoutendod. 
der blev anlagt i 1.8N med spor vidden 
760 mm går gennem en af Østrigs man-
ge smukke dale - 1lurtal, iger.mem den 
lille channerende by Jlurau-StolzaJpe 
(her ligger banens remiser og 
der), der ligger ri km fia Uozma.rllt. 
videre gennem dalen. øom bliver snæv-
rere og mere vikbøm jo nærmere man ., 

kommer Jf.outeodorl, der ligger lll6 m 
over havet.. Pi det sidste stykke stiger 
banen kraftigt,. tilligemed at den .-
en Yeritabel bjergbane slynger sig ud og 
ind mellem klippeformationerne. En ual-
mindelig lilDUk køretur er det. 

Hanens driftmateriel besUr af ( sUL 
0 C 1 (T) loko, litra U og to meget 
atore .kraftige og moderne O E O (T) 
lolros. DiDe to sidste er bygget ca. 1930, 
medens de 4c litra U er anskaffet fra 
1™--1920. U-mas:k:inerne er en staod-
ardcype. man finder pi de fleste af 
Ødrigs ømaJsporbaner. Ked kun fi æn-

VORT FORSIDEBILLEDE ( FRONT COVER ) 

Et særtog holder klar til afgang på fåre,,ejle station fønpændt en tid igere litra K. (Special 
train readJ for departur-e at Fir-e.ejle) Foto: Kaj Mose Nielsen 



Steiermar ki sche Landesbahns "U 9". 
dringer i k01I1Struktionen og enkelte 
mindre udvendige forskelle (nærmest 
med eller uden gnistfanger på skorste-
nen ) har denne universalmaskine vist 
sig at besidde næsten alle de egenska-
ber, man forlanger af et lokomotiv til 
denne specielle driftsform. Det er til-
strækkeligt kraftigt til endog ret sværo 
godstog og tilstrækkelig hurtigt til per-

U9 r angerer i Unz-
markt . 
18 

sonto,g og hur tig at manøvrere ved ran-
gering. Det har et let løb i sporet -
også baglæns og er desuden billigt i 
kulforbrug og reparationsudgifter. 

De fleste af maskine:rme har nu over-
heder. Mange nyere maskiner har vist 
sig ikke at kunne hamle op med O-C-1 
typen i økonomisk henseende, selvom de 
på andre områder havde visse fordele. 

MB-NYT 

Murtalbahn har før haft et par ret 
store moderne udseende motor-bogie-
vogne, byg,get ca. 1930-35; men de var 
n u opslidte og udrangerede og man næ-
rede ingen p!aner om køb af .andre eller 
anskaffelse af diesellokomotiver. Det 
var den almindelige opfattelse, at diesel-
drift ikke kunne betale sig; dels var det 
vanskeligt at få lokomotiverne k rafti-
ge og driftsikre nok, dels var repara-

De t stor~ 5--l~oblede 
tenderloko (0-L-0 (T) 
ved r emi ,::;ni Nurau 

tionsudgifterne for store, r,g ., .- lig var 
forskellen på kul og oliepr'io 0 , i\dtc 
nær så stor som i Danmar·< 

Med hensyn til motorvog "· <;. var 
det kun få af de smalspor .ner, 
nærmest baner med særlig • ·••filr 
der kørte rene persontog, , ., , ' -i , 
øvrig e medførte personvogrie ~r. l,.1 -
gene. 

Bremsesystemet va r vec. .. C:,';, 

Ophold på FROJACH:._KATSCHTAL station. - Lokofyrbøderen "føler 
maskinen over" for at opdage eventuellevarmløbning. 

Februar 1958 19 



smalsporbanerne vacuumbremse - (ik-
ke automatisk, hvorfor man havde en 
bremser posteret p il. bageste vogn i to-
get). 

På mange af smalsporbanerne var 
sporet i meget fin stand og særdeles 
kraftig byg,get; men flere af banerne 
havde også store og meget svære åbne 
og lukkede godsvogne med lasteevne 
20 t . 

De fl este af banerne havde ret bety-
delige godsmængder at transportere og 
mange steder var de næsten ene om 
transporten grundet dårlige veje og 
vanskeligt terrain, så der var ikke tale 
om nedlægning. Man mente dog heller 
ikke, at det kunne betale sig at om-
bygge dem til normalspor. 

S. Jørgensen - 0. w. Laursen. 

~npt rra ·W·•·····tllhA·wZW·IIIJ1liftfir, 
nær og fjærn 

) DSB's litra AL 

STORRUMSVOONE LITRA AL. 
I udstillingen "PÅ SPORET" på Københavns Hovedbanegård har publikum blandt andet lejlig-

hed til at ~e en model af AL-vognen, statsbanernes nyeste l kl. vogn. Der forevises ogsaa 
en prøvekupe med nogle af de drejelige sofaer med indstillelig ryg, der skal benyttes i den 
nye vogn, og det er ikke mindst denne del af udstillingen, der vækker interesse hos de be-
søgende. 

Den første af de med interesse imødesete AL-vogne er nu afleveret fra Vognfabrikken SCAN-
DIA A/S, Randers, og sættes i drift på K,ystbanen i disse dage. Der er ialt 10 vogne i ordre 
og de næste følger hurtigt efter, så at alle 10 vogne kommer i drift inden foråret. Bille-
derne viser interiøret i den første vogn AL 341. 

Da bestillin8en på disse vogne blev afgivet, fremkom der mange nye problemer, navnli~ 
(forteættee side~9J 
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DSB's litra A 1 virkelighed og model 
III. artikel 

Maskinen er opbygget på pladeram-
me. Denne er af 1,0 mm messingplade, 
der er udsavet og forsynet med lejer af 
rigtig lejebronce. Lejerne, der er adskil-
lelige, holdes sammen med 3/32" skruer. 
Lejerne er boret, medens pladerne er 
spændt sammen for at få dem så nøj-
agtige som muligt. Rammen er under 
dens opbygning midlertidigt spændt op 
med et par afstandsstykker af rund-
messing, for at tilpasningen af de en-
delige afstandsstykker kan ske bedst 
mulig, igesom tandhjulsarrangementet 
er tilpasset under den midlertidige op-
spænding. Den mekaniske transmission 
fra motoren i tenderen sker gennem en 
bøjelig aksel, der er monteret i den før 
omtalte muffe på ankerakslen. Den bøj-
elfge aksel er lavet af 0,5 mm klaver-
tråd, der er spundet over henholdsvis en 
2,5 og en 3,5 mm aksel. Fjedrene er i 
den ene ende loddet til akslen i motor-
muff en og i den anden ende til en muf-
fe _ med en 1/16" sætskrue og 2,0 mm 
udboring til aksel. Denne aksel er an-
bragt i en lejebuk, der er justerbar si-
devejs af hensyn til kronhjulsudvekslin-
gen, der er 1-2,5. 

Kronhjulet er loddet til en forlagsak-
sel med lejer i rammepladen. På denne 

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.) 
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aksel sidder ligeledes loddet på et lille 
tandhjul, der driver et større do . på for-
reste Iokdrivhjulsaksel ; dette tandhjuls-
sæt har udvekslingsforhold , --6. Det 
samlede udvekslingsforhold r,,illem mo-
tor og drivhjul bliver da 1-J !i J-.,r lJket 
giver maskinen en skalafart p•• ::~. ~G 
kh/t og en trækkraft der e· st r no.K 
til at fremføre tog på 18-Zu vognaks-
ler. Dens arbejdspræstation er så.ledes 
tilfredsstillende. 

For at give maskinen tilstrækkelig 
stor adhæsionsvægt, er der i ·a·n uen på 
fyrboksens plads fastskruet en blyk!,)d.<J 
på 25 x 21 x 40 mm med en vægt ,1:: 220 
.gr. Cylindrene er loddet samrnl:!n af 
messing og hvidblikplade. Endebun ene 
er drejede messingringe, ligeled.:-.,; på -
loddet. Barriereplade, hjuh,!<ærr,le og 
pufferplader er også hvidbli , s& mlP. 
ved lodning. Driv- og kobbeltappe er 
drejet af stål, og de forsk Uige nriv-. 
kobbel- og gliderstænger er ligPTedcs af 
stål. Et godt tips ved f rem~til1iug af 
disse småting er at bore de nødvendige 
huller deri før den endelige formgivning 
og afpudsning. Pufferne er naturligvis 
kurvepuffer. Kurven er lavet af mes-
singrør med 2,0 mm hul, der er slidset 
på og vejnet ud inden afskæringen. 
Forreste træktøj er forsynet med rigtig 
kobling, medens krogen i tenderen af 
praktiske grunde har en a lmindelig tre-
leddet koblingskæde. P å så.vel maskine 
som tender er monteret strømaftagere 
på plexiglasplader . Kedlen er et mes-
singrør. Kedelbåndene er folioplade, der 
er loddet fast i kanterne af et dertil bo-
r et hul i k edlens underside. Skorsten, 
dom, sikkerhedsventiler og fødevandi,-
ventiler er ligeledes drejet af messing. 
Førehusets forplade er af 0,7 mm mes-
singplade, hvor vinduesrammerne er 
loddet på , inden udsavningen har fun-
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det sted. Sidevæggene er hvidblik, der 
er boret ud for gelænderholdere inden 
samlingen. Efter sammenlodningen er 
på.loddet forstærkninger og gelændere. 
Indvendig i førerhuset er monter et hjul-
skærme med sæder til personalet. I fø-
rerhuset er på kedlen anbragt »vand-
standsglas«, »manometer< og >regula-
tor<. 

I kedlen er anbragt en blyklods lige-
som i fyrboksen. Udvendig på kedlen er 
monteret gelændere. Røgkammerdøren 
er forsynet med attraphængsier og 
-håndhjul. På forreste barriereplade, ke-
delfront og på. tenderen er anbragt lyg-
tekroge, hvorpå der kan sættes lygter, 
dog uden lys. Lygterne er loddet sam-
men af 6 dele og efter at være malet 
hvide indvendig. forsynet med glas og 
celluloid. For at gøre trucken så tung 
som mulig er dens sider monteret på 
~n massiv messingklods. 

Maskinen har fået den traditionelle 
omgang maling, nemlig grundig rens-
ning med benzin, een gang strygning 
med Zinkkromat-Primer og to gange 
strygning med sort lak. Ramme, cylin-
dre, kedel, førerhustag. førerhus ind-
vendig samt tenderramme med halvmat, 

førerhus udvendig og tendersider og en-
de med blank lak. Skorstenen er na-
turligvis rød-hvid. Fløjte og lygtefor-
kant står i blank messing, fødevandsrør 
i blank kobber. Førerhus, kanter på bar-
r.iereplade og' tendersider er stafferet 
med rødt, et vanskeligt arbejde, men et 
smukt syn, når det er lykkedes tilfreds-
stillende. Numre og litra er transfers. 

Maskinens vægte er 895 gr. Truck 75 
gr og tender 400 gr, totalvægte 1370 gr. 

P. E. J. 
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eraturn~t 
Peter Allen: ON THE OLD 
LINE . 188 s., 160 foto ., indb. 
kr. 30,-. 

Kort før jul fik jeg af forfatteren til-
sendt denn dejlige bog med 188 sider, 
hvoraf halvdelen er billedsider. Hr. Allen 
har som direktor for et stort London-
firma rejst meget og altid været rede 
med sit kamera . Han har i bogen sam-
let udpluk fra det meste af verden og 
skildrer både nyt og gammelt, men læg-
ger ikke skjul p , at det er damploko-
motiver, der interesserer ham mest. Det 
er en lærerig og hyggelig bog, skrevet 
i en personlig stil og ~rdnet. så den fak-
tisk kan bruges som opslagsbog. Bille-
der og tekst er meget overskueligt 
grupperet I lande og kontinenter og så-
ledes, at alle højresider fyldes ud af to 
billeder, der refererer til teksten på 
modstående venstreside. Hvert lands 
jernbanesystemer får en kort omtale 
med kritik, og forfatteren har derud-
over evnet at fremdrage træk, der ka-
rakteriserer de enkelte baner. Fotoma-
terialet er glimrende, og man er hele 
tiden klar over, at man er på farten. 
Ingen steder møder man disse kedelige 
overretoucherede fabriksbilleder og man 
mærker hvorledes bogen er gennemsy-
ret af ægte jernbanestemning. 

ON THE OLD LINES vil herhjemme 
koste kr. 30, men jeg synes, den er det 
værd og vil på det varmeste anbP..fale 
den til alle, der har lyst til at vide, hvad 

MB-NYT 

On the Old Lines 

B ERGEN TRAIN LEA VING OSLO 

der er uden for vore egne grænser. Bo-
gen omhandler baner i det kontinentale 
Europa (Finland og enkelte østbloklan-
de), Irland, Det nære Østen, Nord- og 
Sydamerika, Australien og en del af det 
fjerne Østen. 

OBJ. 

BOBBY-BOKEN 1958 - redi-
geret af Lennart Sundstrom 
(Wennerbergs Forlag, Stock-
holm - Distribution for Dan-
mark: Modelbane-nyt). 112 s., 
kart. d. kr. '7,00, indb. d. kr. 
10,00. 

Hobby-Boken 1958 er en slags jubl-
læumsudgave, idet det -er 15. årgang 
af denne populære svenske bog. Den om-
fat_ter, modelbaner, -fly, -racerbiler, 
-ski~e, motorer, plastikmodeller og et 
spe_c1elt læseværdigt afsnit om fotogra-
fermgens grundprincipper og finesser 
specielt med henblik på fotografer ing 
af modeller. !øvrigt optager det stof, 
som omhandler modelbaner, langt den 
største del af bogen, nemlig en tredie-
Februar 1958 

del, hvlket vel Især har interesse for 
MB-nyt's læsere. Der omtales SJ's store 
rullende modelbane, det første anlæg, 
sporplaner, aktuelle lok og vogne af 
forskellige fabrikater, modelhuse, Må.rk-
lin's historie og til slut ALWEG-banen 
Naturligvis er det på Ingen må.de e~ 
udtømmende bog om modelbaner, men 
det . er jo o~så. en årbog, og selv bogens 
øvrige afsmt vil givet mange af vore 
læsere fordybe sig i, hvis de først har 
f å.et bogen. 

Paul 0. Hansen: JERNBANE-
ANLÆG for · modelbyggere. 

I fortsættelse af vor anmeldelse af 
denne bog i forrige nummer skal det 
oplyses, at der til efteråret fremkom-
m er endnu en bog i serien af Haases 
hobbybøger. Den vil omha ndle bygning 
af lokomotiver og vogne, der som nævnt 
I anmeldelsen forrige gang ikke var 
m edtaget i ovenstående bog. _ På gi-
ven foranledning skal vi samtidig med-
dele vore læsere, at bogen indtil videre 
kun kan købes g ennem boghandelen. 
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MÅNEDENS MIDTERSIDETEGNING 

vibHs8er 
En gammel vognkasse: KSB Dc75 

En sommerdag i 1952 fanat jeg un-
der en »snusetur» på Buddinge station 
resterne af en grønmalet vognkasse. 
På afstand så den ikke særlig spænden-
de ud, men kassen havde en højst inter-
essant bagside. For at komme hen til 
den, måtte jeg dels ned i en grøft og 
dels lette på en del ragelse i vognen. 
Det viste sig at være en af København 
-Slangerup Banens gamle vogn.kasser. 
Dens indre var helt proppet til, så det 
var umuligt at danne sig et indtryk af 
vognens oprindelige indretning, men jeg 
går ud fra, at det er en tidligere post-
vogn, og bl. a. litreringen kunne tyde 
herpå. Det, der var tilbage af vognen, 
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måte jeg op, tog et billede og :.syltede« 
notaterne. 

Da jeg i efteråret 1957 søgte emner 
til bygning af privatbanepersonvogne, 
gravede jeg de snart gamle notater 
frem. Billedet viste sig at være elendigt. 
Det havde kun været muligt at fotogra-
fere fra een side, og foruden at billedet 
var underbelyst, var der kommet falsk 
lys til filmen. (Herefter tager jeg altid 
flere billeder, samt medbringer belys-
ningsmåler!). Jeg tog ud for at tage 
nye billeder, men ak, - vognen var 
væk ! I stedet var en dæmning under 
bygning, og den var ikke til megen 
nytte. Det er muligt, at vognen er stil-

MB-NYT 
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let op et andet sted, men mest sand-
synligt er det, at den er hugget op. 
Eller har De, kære læser, set noget til 
den? 

Jeg har alligevel fået lavet en teg-
ning, og da flere var interesseret i den, 
br inges den som denne måneds midter-
side-tegning. Jeg har tegnet vognen 
dels som jeg fandt den, dels som jeg 
tænker mig, den har set ud. I planteg-
ningen har jeg ikke kunnet indføre skil-
levægge og Inventar. Jeg tror vognen 
har været en kombineret post- og per-
sonvogn, ligesom den DSB DMP-vogn, 
vi bragte tegning af i januar 1957. Jeg 
har ved en punkteret dobbeltlinie vist, 
hvor skillevæggen muligvis har siddet. 
>Altangangen« skulle da gøre det mu-
ligt for konduktøren at passere post-
rummet uden gene for postmanden, li-
gesom postrummet kunne aflåses uden 
at adgangen mellem vognene hindredes. 
- Når jeg bygger vognen, vil jeg lade 
den indrette på denne måde, men hvis 
De gør ligeså, må De være klar over, 
at det fra min side er gætterier. Noget 
tyder på, at de fire låger ikke har væ-
ret helt ens; men da jeg ikke har kun-
net efterspore dette, har jeg lavet dem, 
som jeg fandt naturligst. Jeg har ske-
let til KSB's andre personvogne samt 
til DSB's CUP-vogne {de tidligere SFJ-
vogne), der har en del tilfælles med 
denne type. 

Hvis De synes om vognen, men har 
De uvilje mod at bygge noget, De ikke 
er 100 pct. sikker på, kan De lade vogn-
kassen figurere som mandskabs- eller 
materialeskur på Deres stationsterraln. 

De kan se, at det kan være ganske 
nyttigt at skitsere en interessant vogn 
op, i>elv om man ikke står for at skulle 
by-gge den. Jeg for min part har lært, 
-at man altid skal tage mislykkede bil-
leder om med det samme, så man ikke 
risikerer, at emnet er væk, når man 
kommer anden gang. 

OBJ. 

LÆSERNE 
SKRIVER -

Fra MOROP i Danmark har vi 
modtaget: 

Må det være mig tilladt i min egen-
skab af efterfølger for ingeniør Stef-
fensen som repræsentant for Danmark 
Februar 1958 

i MOROP's tekniske udvalg at frem-
komme med et foreløbigt svar til de af 
hr. Jørgen Stiirup i januar-,nummeret 
fremsatte bemærkninger vedrørende de 
nylig vedtagne NEM-blade. - Jeg hå-
ber, at der senere her i Modelbane-nyt 
vil blive lejlighed til at offentliggøre, 
hvad der endnu ikke har været bragt af 
standardblade og samtidig knytte en 
smule forklaring dertil, således at alle 
modelbyggere kan komme til klarhed 
over, hvorfor man er· kommet til de re-
sultater, som giver sig udtryk i de ved-
tagne normer. 

Indledningsvis vil jeg takke hr. Stii-
rup for hans indlæg og gøre opmærk-
som på, at det er f ø r s t e gang, at 
MOROP's danske repræsentanter erfa-
r er om en modelbyggers standpunkt -
trods flere opfordringer her i bladet i 
forbindelse med oplysninger om arbej-
dets standpunkt. - Og nu er det altså 
for sent, for de standardblade, der om-
handler hr. Stiirup mest, er vedtaget i 
Paris i august f . å. Men jeg skal prøve 
at dække principperne i et arbejde som 
dette op i store træk. 

Et standardiseringsarbejde går natur-
ligvis først og fremmest ud på at ska-
be ensartethed, men en ensartethed, der 
kan tiltrædes af alle de implicerede par-
ter. Det vil i det foreliggende tilfælde 
sige, at man bl. a. skulle forsøge at 
samarbejde de gamle engelske og ame-
rikanske modelstandards med de mål, 
forskellige industrier hidtil havde an-
vendt. Dette var den ene modelmæssig~ 
side af sagen, den anden var at komme 
forbilledet så nær som muligt. At denne 
opgave med sine mange ubekendte kun-
ne løses på andre måder end den nu 
foreliggende, vil jeg ikke bestride, men 
når en forsamling, der tæller såvel er-
farne modelfolk som industrirepræsen-
tanter når et resultat, er det givet, at 
man har nået en brugbar normsamling, 
sandsynligvis den bedste, der under de 
givne omstændigheder var til at opnå . 

De resultater, en modelbygger ved eg-
ne forsøg er kommet frem til, og som 
tilsyneladende harmonerer med de nye 
standards, har jeg endnu ikke haft tid 
til at studere, men efter hr. Stiirups 
angivelse er forsøgene udført med et 
hvor sporrillen { det drejer sig om HO) er 
1,5 mm, og hvor trangsskinnerne »der-
for ikke påvirker skalahjul«. Det skal 
de heller ikke under disse omstændig-
heder, men så er forudsætningerne for 
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a t kritisere normerne jo heller ikke t il 
stede. Det mest elementære krav, man 
må stille til normer, er dog, at der er 
det nødvendig e sa mmenspil mellem hjul 
og spor. 

Jeg håber som sagt at kunne uddybe 
dette interessante emne ved en senere 
lejlighed og hører gerne om andre læse-
r e har bemærkninger a t gøre i samme 
a nledning. 

P. E. Harby. 

MÅNEDEN S SPOR P LAN 
Som supplement til hr. 0 . W . Laur-

aen's artikel i MB-nyt nr. 6/57 bringes 
her en skitse af Lovisabanens station i 
Lathi (Finland). som den tog sig ud, 
da jeg b!.søgte den i sep tember må ned 
sidste å r. Stationen er næsten uden t ra-
fi k , idet den væsentligste godst rafik fø-
res uden om og al personbefordring 
S<>m nævnt i a rtiklen er ophørt. 

Den enkle plan kan give ideer til dem, 
d<'r står for a t planlægge en station. 
B "llcde1 og tegning skulle være til-

Kataloget indeholder i . hun-
dredvis af byggedele for elek-
triske tog. Tilbehør af en-
hver art, dekorationsmateria-
ler, værktøj, el-artikler m. m. 
74 sider. 775 illustrat. Kr. 3 .50. 
Beløbet kan indsendes i fri -
mærker eller indbetales paa 
giro 2026 ( + 20 øre i porto) . 

Rom & Co. Axeltorv 1 
C. 8625 - København V. 

Stationen set mod La.ht i - t ilvenstre omladeperr onen . 
26 MB-NYT 

FINSK!:. !:,,TATS -
-'ER 
( ~E.) 

1....AHTl 
~VID E.: 71=,0 MM 
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MÅN'E..DENS 
SPORPLAN ! 

- -- TI LKØRS.El-. 
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End.nu et par kik . - Stationsbygningen fungerer også som kontor . 
stræ~ elig,e til at 1torklare stationen, 
men et par ting skal dog nævnes. Sta-
tionen er en endestation og omladesta-
28 

tion for gods mellem de bredsporede 
finske statsbaner og den 750 mm :.smal-
le« privatbane. OBJ. 

MB-NYT 

'NIT FRA NAR &: FJERN (fortB>lt fra side 20) 
hvad det indvendige udstyr angik , når der slculle bygges en vogntype , der var ny her i lan-
det, selvom lignende vogne var bygget i udlandet. 

Vognene er udstyret med 56 siddepladser og med store "panorama"vinduer , der kun brydes 
af ganske smalle stolper . Der er derfor yderst gode udsigtsforhold fra alle siddepl adser , 
og da skillevæggen mellem rygere og ikke-rygere er omtrent helt af glas. SJll!rrer denne skil-levæg ikke for udsigten. 

Så store vinduer og så gode udsigtsforhold, som der findes i AL-vognene, ser man sjæl-
dent i jernbanevogne, og det har ikke været helt let at finde frem til den rette konstruk-
tion . Som vinduerne nu er udført, har den øverste b~vægelige del af vinduet en l et og sik-
kert styret gang, medens vinduet som helhed er af solid og robust konstruktion. Gum,nitætnin-
gen om vinduet samt dobbeltglassene i det nederste vindueafelt beskytter mod træk og Jcul-
de. 

Som det var forventet, kunne de indstillelige sofaer fremstilles i hensigtsmæssig udfø-
relse her i landet . Ryglænene frigøres til indstilling i den ønskede stilling ved tryk på 
en knap i armlænet, og sofaerne kan ved et tryk på en pedal, der er anbragt ved gulvet ud 
mod midtergangen, rykkes et stykke ud fra væggen og derpå svinges rundt og trykkes tilbage 
på plads . Medens selve denne drejning foretages, må også de tilstødende sofaer have ryglæ-
nene slået op i den øverste stilling, for at den sofa, der drejes, kan gå fri af a~~. 

Til stolene hører indstillelige fodhvilere. Disse kan man med sin fod indstille , fle re 
forskellige højder. 

EN LÆSER I AFR IKA 
Hr. Poul Jørss (Kbh.) sender c~ et 

indtryk fra et besøg i LAGOS i "ige-
ria, da han besøgte Afrika for tre m å-
neder siden. Den her anvendte træk-
kraft er bygget i Birmingham og utl-
styret med centralkobling. 

Nigeria Railways nr.24 -

Togledelse pr. radio 
Deutsche Bundesbahn har på stræknin-

gen Malsfeld-Trer.sa. der er ca. 40 km 
lang og ligg~r i nærheden af 'Fulda, forsøg 
i gang med togledelse pr. radio. De mod-
tagne signaler gentages pr. radio i toge-
nes førerrum, og togene repeterer automa-
tisk de modtagne signaler. Yderligere sig-
nalerer togene automatisk ved passage af 
visse bestemte punkter på strækningen de-
res position til toglederen, idet tognum-
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og det moderne l ok nr . 8. 
meret tændes på en særl ig kontroltavle 
kommandoposten. (Vingeh julet) . 

Har De enkelte numre i l . . rgang af Mi11ial11r-
ba/111e,,, s. g i,·cr l'i Dem en hoj pris herfor. 

Rt·d. af M U-11yr. 

Ila•• D e noget D e 1•il sælge? 
Så be11yl vor e r 11brika1111011cer 
Det er jo netop de mennesker, 
som De ønsker at få i ta le, der 
læse r de tte bl a d . 

'l9 
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Til MODELBANE-nyt! 

J eg sender vedlagt et par fotos af 
mit anlæg for at vise, hvordan man ved 
en god baggrund k an få anlægget t il 
at virke større. Alle husene er elvbyg-
g ede og hele anlægget måler 185 X 110 
-cm . 

Bent Han en, Haslev. 
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FORHANDLERE AF HOBBYARTIKLER OG LEGETØJ ! 
Vore stadige udsendelser af udenlandske og danske prisl ister og kataloger holder 
Dem løbende underrettet om verdensmarkedets nyheder. Et stort loger af vareprø-
ver og artikler, som v i lader udgå realiseres med helt op til 50 % rabat. 

SKANDINAVISK HOBBY INDUSTRI - ARHUS 

G 0TEBORG SPO RVÅG ER 
II.del 

Forutom den elektriska bromsen iiro 
vagnarna utrustade med skenbromsar 
och mekanisk broms. Denna senare ar 
utford som en fjiiderbroms med hydrau-
lisk overforing till bromstrummorna . 
Bromskraften kan på elektrisk vag med 
bromsepedalen stiillas in på tre olika 
varden. 

I det foljande redogores for ett antal 
olika bromkombinationer och vid vilka 
tillfii.llen de intriifta. 

Normal drifftsbroms 
Vagnen bromser elektriskt. Nar ha-

stigheten gått ned så långt att beordr ad 
bromsstrom ej k an uppriitthållas, går 
mekaniska bromsen till m ed ung.efiir 
motsvarande kraft. Vid slirning· kopplar 
automatiken tillbaka tills hjulen å ter-
igen rullar, varefter å teruppkoppling 
sker. 

Latt broms i fart 
Lli.tt broms i fart innebiir en omedel-

bart verkande reducerad meka.nisk 
broms. Utlosning sker genom att t rycka 
med en knapp på manoverbordet med 
beteckningen »liitt broms i fart«. Ma-
novern påverkar ej motorgrupperllllgen 

eller uppkopplingsliiget. Forutom den 
normala anviindningen som driftsbroms 
iir det tiinkt att foraren ska I utnyttja 
detta bromslliga om hjulen ' •., j a »spin-
na« vid slirig fart. 

Niidbroms 
Denna erhiilles 
a) om man drager i nodbr J. ~håndta-

get, 
b) om man, under gång, ll!"p,u1.1 e:1 

ov dorrarna, 
c) nlir ett multipelkoppla t t.':.g ;; tt ,.,.,,.. 

någon anledning går i sår . 
Vid nodbromsning får m:m d is ,.ie-

kanisk broms, dels skenb,·om·•, och dels 
stoppsignal hos foraren. 

Kollisionsbroms 
erhå lles då foraren trampar m ed brollll:l-
peda len forbi markeringen. Man får :ull 
elektrisk broms, full m ekanisk roms, 
skenbroms, sandning och signal. 

Panikbroms 
Denna erhålles om fors.ren trampa,: 

korpedalen i desse nedre extremliige. 
Samma bromsfunktioner som i fore-
gående fall . 

Lii11gst 11/l 11iin1ter s; n1 de båda på1tigning1dorrama. Mel/an f orareplatJe11 och kon-
duktoren blir det ett upp1amli11gJ11trymme, pauage,-aren f 01-tJiille1· dåre/ 1e1· forbi 
konduktoren och i 11ag11 e111 111itt, 11id u1gång1dorra,·11a, f innJ det en Jlorre plattform. 
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Otidmansbroms 

Denna intriiffar om f"orareo samtidigt 
s lapper upp biiE,ge pedalema. En på 
nanoverbri.iden befintlig tryckknapp, 
den s. k . dodmansknappen, gor det dock 
m ojligt for forcU"en, att slappa. biigge 
pedalerna utan bromsverkan som foljd. 
Dodm.ansbroms innebar begriinsad me-
kanisk och elektrisk broms samt signal. 

Slutligen bor kanske några ord om 
>elektronhji.irnan< sagas, som f"igurerat 
i pressen i samband med våra. nya vag-
nar. Tidigare i denna artikel talades om 
en >reliicentral"' , som ombesorjde upp-
och nedkoppling med konstant strom: 
I princip ar elektronhjii.rnan øamma 
sak med den skillnaden, att relaerna 
som saknar rorliga kontakter och, ej 
iiro elektromagnetiska utan elektroni-
ska. Man har på detta satt fått fram en 
instumentering, som om den gjutes in i 
konstharts bliver fullkomligt skak-, 
damm- och fuktsiiker. Konstruktionen 
bygger på anvåndningen av transisto-
rer, d. v. s. en stromventil, som i ~u-
vudsak fungerar som ett vanligt radiir 
ror, men som ej behover någon glod-
strom och som arbetar bra med 24 V 
"anodspiinning." 

Transistorn ar en relativt ny kom-
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ponent. Den kom till omkring ilr 1950 
ocb anses som en av de øtorsta upfin-
ningarna inom elektroniken. Den bar 
slagit igenom mycket hastigt och redan 
for flera år sedan ha elektroni.ska ser-
voinstrumenteringar med transistorer 
funnits at kopa i USA. 

De tva transistonrtru.stningar, som 
byggts på Chalm.ers teletelmiska inst. 
och som nu provas vid GS, fir darfor 
ej anses som något originellt expei iment 
många år fore sin tid. Tviirtom kan 
man med hensyn till driftsforbållandena 
på en spårvagn ocb de hastigt fållande 
priserna på transistorema på.stå. att den 
losning, som har presenterats, ar tek-
niskt oc~ ekonomialrt riktig. 

Niir kunna Vi då viinta att ffl se de 
nya vagnama pl. stadens gator? Leve-
rantoren rardigstaller i forste omgången 
fem vagnar, vilka vi beriikna alt ha hår 
vid årsskiftet 1957--58. Som vanligt vid 
leverana av en ny vagntyp, måBte font 
en viss instrimning av vagnarna ske. 
innan de overliimnaB till trafik avdel-
ingen ror ovningsk.orning och sederme-
ra trafikkorning på liimplig linje. Ham"~ Goteborg 

Kalla: ".b'afild>l.in• 
Tidskr. for Goteborgs 
Spårviiger 
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NEVIS 
This column is or c: n to all readers from 

all countr ies to get in touch with each 
other. Just send us your name and 
address, your gauge and mention the 
language in wh ich you want to corres-
ponJ . 

Summary in English 
Murtalbahn - An small narrow 
gauge railway situated in be-
atiful surroundi.ngs. 
News from home and abroad -
New Danish 1st class passen-
~ger coach - traction in Nige-
ria. 
LITRA A - 3rd part of the de-
ecription of building a class 
"A'' steam engine in gauge 0 
(:Electro-power). 
LITTERATURNYT - News books: 
0n the Old Lines ·(by Peter 
Allen) - a fine book on rail-
ways from all over the vorld. 
Hobbyboken 1958 - a Svedish 
yearbook on hobbies. 
VI BYGGER en gammel vognkas-
se KSB De 75. We are building 
an old private railway post 
van. 
LÆSERNE SKRIVER - A reply to 
a reader re the work of MOROP. 
MÅNEDENS SPORPLAN - Layout of 

the month. A plan of t he st a-
t ion LAHTI in Finland . 
Goteborg Sporvager - Part 2 
of an arti cle of the Got hem-
borg Tramway (Sweden) . ----- -----klubmeddelelser( f or ts.fra IV) 
SLAGELSE MODEI.JERNBANEKLUB 
Anlæg i 11 011 på Slagel se bane-
gård. 
Byggeaften: tirsdag. 
Formand: P. E. Jensen , "Lun-
dehus", Valbyvej, Slage l se, 
tlf.2789 
Kasserer: Preben Mad · en, Re~ 
luf Trollesvej 25, Sl agelse. 
Næstformand: H.H. Lars&n,He~ 
luf TrollesveL_2B, t lf . ?.18_. 

DON'T YOU Ml S . . . 

THE 

TllAIN 
SUBSCRIBE NOW 

To THE 

MODELBANE - nyt 
Subscriptionrates: 
1 year - d.lcr.23,oo or 24shil-
ling or U.S.$.3,50. Send or-
der directly or to our agent 
in your country. List on the 
last sheet of the magazine. 
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Ru brikannoncer (20 øre pr. ord). 

12 fotos &f dansko lol<0motlver I postkortformat 
og torsynet med tekniske data pil. dansk, engelsk 
og fransk. Sendes portofrit mod forud Indbeta-
ling af kr. 2,50 til: B. Merkel Palsdorf, Konge-
vejen 128, Virum. 

Pioner-Expres sælges. Bøje Dueholt, 
Kærup pr. Ringst ed. 

E N ANNONCE SOM DENNE 
får De mod 2,00 i frimærk er . 

Københavns Mii.rklinklub HO, Dalgas 
Boulevard, ÆGlr 2752, efter kl. 18. -
Et medlem kan opta&"es. 

Har De noget De vil smige? 
Så benyt vore rubrikannoncer 
Det er jo netop de mennesker, 
som De ønsker at få i tale, der 
læser dette blad. 

_gcenfl'lf 
Det danske 
landskabssortlmenl 

En gros : 

Spørg e fte r Scenery 
næste gang De køber. 

F:l mborg, Møllealle 16 , Val by 
Pal sdorf, postbox 184, K. 

- Det elegante skinne-
materiale, skala HO med 
massive messingskinner, bø-
jeligt til enhver kurve. 
Det helt rigtig<:. skinne-
materiale til modelbanen, 
pr. m . kr. 5,3 5 ind. 
statsafgift. 
Løsdtlt til sporskifttr, lttt t at 
monttrt - kr. 1 I , '2'0 . 

Bøjelig korkballast, passende til de 
flexible skinner . Nemt at montere 
nedsætter kørestøjen ti l et minimum. . 

pris pr. sæt (til l m) kr. 1.2~ 

En gros : JO-TO FLEX, 
Gr .nntv tj 27 0 , V iru m 

Nyhed Nyhed 

JERNBANEANLÆG FOR 
MODELBYGGERE 

Paul 0 . HanHn 

Forord af Poul E. Clauu n 
Så kom den længe savnede håndbog for alle model-
ba nebyggere ! 
Giver anvisn ing pl bygning af b:l.de mindre og 
større anlæg efter HO-skalaen. Alt om sporlægning, 
cl-system, signaler m. m. Rigt illustreret med in• 
struktive tegninger og diagrammer. Eneste bog med 
DSB-signal reglement - samt DSB-signaler i fi re. 
larve pl ancher. Kr. 12 . n. 

S, bo1.tn hos Dtrts boghand/,r 
,__ ________________ _ ._ HAASES H O BBYBØGER - LAV DET SELV 

EN GAVE 
der altid er velkommen, når den består af 

ET ÅRSABONNEMENT PÅ MODELBANE-NYT 

kr. 21,00 pr. år. Har modtageren forvejen abonnement, noterer vi istedet ind-
betalingen som fornyelse . 

MODELBANE-nyt Kongeveje n 128, Virum 
Postkonto 35056 

VED_ DE-
. .. hvor mange bygge tips 

og tegninger, a rtikl er og beskri velser, 
der er at find e i de t id ligere numre 
af MODELBANE-nyt ? 
Dem k a n De slet i kke undvære 

Skriv efte r d e numre eller år-
gange, De mangler. 
Obs! På g rund a f de mange ordrer på 
æ ldre numre har vi lade t genop trykke 
manglende numre i 1. , 2. og 3. årgang, 
men a ll igeve l svinder lage re t hurtig t, så 
send Deres ordre 11 u: 
I. å rg. 1952 (4 numre) kr. 
2. årg . 1953 (1 2 num re) kr. 
3. å rg. 195-4 ( 12 numre) kr. 
4. å rg. 1955 ( 12 numre) kr. 
5. årg. 1956 (1 2 numre) kr. 
6. årg. 1957 ( 12 numre) kr. 

3,50 
12,00 
17,00 
18,00 
19,75 
21,00 

De sparer eft erkravsgebyret 
ved fo r ud inds endelse af 
beløbet p å g iro 35056 

Le veri ng af enkelte numre sker kun 
mod forudb eta ling (+ porto). - Prøve-
num re leveres ikke. 

For nye læsere 
PROPAGANDA PAKKER 

5 forskellige num re af MODELBA E-
nyt (før 1956) - !<U n 4 kr. portofri t. 
Vælg selv pakk e A, B, Cell e r D. Hver 
pakkes ind hold er helt fo rske ll ig fra 
de an dre. 

- Og e t å rsabon neme nt koste r 2 1 kr. 
Brug det som gave. 

MODELBANE - nyt 
Kongevejen 128, Virum 

Postkonto 35056 

Tid sskrift for Je rnba ner I a lle sporvidder 

Udgiver og ansvarshaven de redaktør: B. P alsdorf. 
REDAKTION: Breumvej 28, Herlev. 
I redak tionen: Ole Brandstrup Jensen. 
Modelbane-ny t går ud fra, al tilsend t ma teriale 
som breve, nyheder og beskrivelser af ege t an-
læg gratis stilles til bladets rådighed i vo r fælles 
hobby's interesse. 
EKSPED ITION: Modelbane-nyt, 

Kongevejen 128, Virum. 
Tclelonisk henvendelse: 
Kun mandag, onsdag og fredag kl. 9-12 på * 94 48 68. 
Ellertryk kun tilladt med lydelig kildeangivelse. 
Bladet udkommer med 12 num re om året. 
År sabonnement 21 kr., udland 23 kr. Abonnement 
kan også tegnes direkte fr a Kongevejen 128, Virum. 
Benyt postkonto 350 56 ved indbetalin gen. 

-o-
Bladet forhandles ni blad- og jernbanekiosker &nmt: 
KØBEN II AVN: 
Københavns Telefonk iosker saml 

Bauch, Aboulevarden 40, N. 
Valby H obbyforretn ing, Mø llealle 16, Valby. 
I-lobby-Centralen, Montergade 10, I<. 
Hobby-Hjørnet, Fredensgade 11, N. 
Hobby-Kælderen, Nansensgade 74, K. 
l<iosken , Østerpor t Station, Ø. 
Model & Hobby, Løvstræde 2, I<. 
Hovedbanegårdens Bladkiosk. 
Kiosken, Classensgade 18, Ø. 
l<iosken, Nygade Teatret, Nygade, K. 
Ordrup Trævare & Legetøj, Or dr upv. 109, Charl. 
Nora Hobby, Grilfenfeld lsgade 3, N. 
C. Th. Rom & Co.s Elli., Axelborg, Axeltorv. V. 
Kiosken, Yorck's Passage, I<. 
Kiosken, Rybjerg Alle, Herlev. 
Legetøjsæsken, Jernbanealle 92, Vanløse. 
Fa. Golllieb Hansen, Ny Østergade, K. 

LYNGBY: 
I rgens Legetøj , Jernbanevej 1. 

ARHUS: 
Arhus Hobbyfo r retning, Frederiksgade 17. 

Berg Radio & Hobby , Guldsmedgade 40. 
ODENSE : 

Odense Hobbyforretning, Vestergade 89. 
RØNNE: 

Lille Torvs Lædervare- og Legetøjsforretning. 
--0-

ENGLAND: 
Robert Spark (,European Railw ays c), 
15, St. Stepben's House, Wes lmins ter, 
London, S.W. 1. 

FI LAND: 
U-B H agclin , Priistgårclsvåg 5 A 12, ll oplaks. 
FRANKRIG: 

Editions Loeo-Revue, Le Sablen , Auray Mo rbih an . 
ITA LI EN: 

>Ho-Rivarossic, Como. 
NORGE: 

Narvescns Kioskkompani, Pos l.box 125, Os lo. 
SVERIGE: 

Model-Craft, Skolgatan 5, Malmø. 
Wellergren & Kerbers Bokhandel AB, 
Vasagatan 22, Golebor g C. 
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