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Fine udsalgstilbud i udenlandske blade! 
(Norma/pris i parantes) 

Miniaturbahnen. Alle hefter fra årg. 1956 og 1957 udsælges til kr. 
2,50 stk. (3,75). Alle hefter fra 1958, 59 og 60 udsælges til kr. 3,00 
stk. (3,75). Hefter fra 1961 og 62 koster kr. 3,75 stk. 

European Railways. Hefter fra årgangene 1955, 56, 57, 58 og 59 
(6 numre pr. årgang) udsælges til kr. 1 ,00 stk. (1,75). Hefter i årgang 
1960 og 61 koster kr. 3,75 stk. 

Meccano Magazine. Hefter fra 1961 og tidligere udsælges til kr. 
0,50 stk. (0,95). 

HO-Rivarossi. Hefter fra 1960 og tidligere udsælges til kr. 0,75 
stk. (2,00). 6 numre i hver årgang. 

--* -
The line that Jack built. En morsom lille beretning med fotos fra en 
miniaturejernbane i England med rigtig jernbanedrift. Kr. 2,00. 

NYT! Tillæg nr. 1 (kr. 1,50) til DSB damplok 1847-1959 (kr. 8,25) 
er nu udkommet. 

Endnu et lille restoplag af det flotte 88 sider store billedhæfte med 
danske lok - »Odin« og »Roeskilde«. Kun kr. 10. 

T / D S S K R / F T f R (prisen i parentes angiver årsabonnement) ' 

Miniaturbahnen kr. 3,75 (16 nr. kr. 60,00), Model Railways News kr. 2,75 (12 nr. kr. 28,50) 
Meccano Magazi ne kr. 1,00 (12 nr. kr. 12,00), HO-Rivarossi kr. 2,00 (6 nr. kr. 12,00) 
European Railways kr. 3,75 (4 nr. kr. 15,00), Model Engineer kr. 1,40 (52 nr. kr. 65,00) 

Prøvesending af ovennævnte tidsskrifter sendes portofrit for kun kr. 10,00 ved 
forudbetaling. (Efterkrav 1 kr. ekstra). 

POSTBOX 184, KØB EN HAVN K. 
BENT PALSDQRF POSTGIRO 35056, TLF. BYen 5703 

TELEFONORDRER MODTAGES HELE DØGNET 

OBS. I vort udsalg i København i Ny Kongensg. 11 kan ovennævnte bøger og 
blade beses . Åben torsdag 16-17, fredjlg 14-20, lørdag 10-14. 

EMIL KRISTl!:NSfN • Ka!HNNAVN 



5 nye 

fra 

LONG 
Gladsaxe Møllevej 23, 

IJOTOFLEX~ 
har DE brug for hele året 

• • • • • • • • • • • • 
Massive messingskinnestrenge kr . 1,30 pr. m. 
JOTOFLEX llex ibel skinne (2 sk.) kr. 4.75 
JOTOFLEX llexibel punktskinne kr. b, 00 
løsdele til sporskifte (h . elv.) kr. 9,85 

SPØRG EFTER DET HOS DERES FORHANDLER 

En gros: 

JOACHIM RØNNOWSVEJ 1 b, VIRUM 

SHELL 
BP 
ESSO 
GULF 
CAL TEX 

Kun kr. 11,00 pr. stk . 
NYT KATALOG 1 kr. 

OBS! Skinner leveres ikke mere 

Søborg, Tlf. 69 07 22 

SÆRTILBUD! 
• 60 hefter MB-NYT • • for kun 43 kr.!! 
• 6 fra 1954, sa mt de komplette 
• årgange 1955, 1956, 1957, 1958 
• og 1959. 
• Tilbudet gælder kun til 1. 7. 6 2 
Ved besti ll ing direkte ti l MB-NYT. Postbox 184, Kbh. K 

De sparer porto ved indbetaling 
på giro 35056 

EUROPEAN RAILWAYS 
v. Robert Spark, London 

Dette blad giver sine læsere en dobbe lt glæde i form 
af gode billeder og aktuel le art ikler om eu ropæiske 
jernbaner i stort og småt. 

Årsabonnement : 15 kr. (4 nr) løs nr. 3,75 kr. 

Distri bution : 
MODELBA NE-nyt, Poslbox 184, Kbh . K 

EN AF ÅRETS MANGE ME SSENYHEDER! 

ii 
1324 ...... 

Mode l a f DB1 s Reihe 65 . -j'!Ps~ 

ID M- TR A NSF 0 R NIA T 0 RER 
Terras serne 17 - Br ønshø j 

Kvalit ets t r ans for matorer med 24 mdr . 's garant i 

Type 1 S 50 wat t til Marklin 
indbygget stil lepul t t il 6 
funkt i oner. 
Type 4 S st i llepu l t 12 funk-
t i oner . ............................ 

Type 1 S 50w kr . 72 .-
2 J 50w - 81.-
3 J 20w - 65 .-

4 S 2x50w - 138.-

' 

................................. 
Miniracertransformatoren Type 3 J 
20 wa tt 12 v ol t jævn, 2 amp . 
i ndbygget selen- alU.ll!i n i umensret t er 



På følgende jernba-
nestationer i Danmark 
kan MB-Nyt købes eller 
bestilles: 

København & omegn 
Bagsværd 
Ballerup 
Bernstorffsvej 
Brøndbyøster 
Buddinge 
Charlottenlund 
Dybbøls broen 
Enghave 
Frederi ksberg 
Fuglebakken 
Gentofte 
Glostrup 
Havnegade 49 
Hellerup 
Herlev 
Holte 
Husum 
Hvidovre 
Islev 
Jægersborg 
Klampenborg 
Kbhvn. Lygten 
Langgade 
Lyngby 
Lyngbyvej 0. 
Nordhavn 
Nærum 
Nørrebro 
Ordrup 
P. Bangsvej 
Skodsborg 
Skovlunde 
Sorgenfri 
Springforbi 
Svanemøllen 
Valby 
Vanløse 
V·edbæk 
Virum 
Øvrige Sjælland 
Allerød 
Birkerød 
Dalmose 
Espergærde 
Farum 
Fredensborg 
Frederikssund 
Gedser 
Halsskov 
Haslev 
Hedehusene 
Helsingør 

Hi llerød 
Holbæk 
Humlebæk 
Høng 
Jyderup 
Kalundborg 
Korsør 
Køge 
Nivaa 
Nykøbing F. 
Næstved 
Ringsted 
Roskilde 
Rungsted Kyst 
Slagelse 
Slagelse rutebil 
Snekkers ten 
Sorø 
Taastrup 
Tølløse 
Vordingborg 

Assens 
Faaborg 
Gelstecj. 
Knudshoved 
Middelfart 
Nyborg 
Odense H 
Svendborg 
Svendborg rutebil 
Kolby Kaas 
Jylland 
Aabenraa 
Aalborg 
Aalestrup 
Aarhus Havn 
Aarhus H. 
Aarhus 0. 
Aars 
Bjerringbro 
Bramminge 
Brande 
Brønderslev 
Brørup 
Esbjerg 
Fredericia 
Frederikshavn 
Graasten 
Grenaa 
Grindsted 
Haderslev 
Hadsten 
Herning 
Hjørring 
Hobro 
Holstebro 
Horsens 

Hurup Thy 
Kolding 
Ko lding r u tebil 
Krusaa rutebil 
Kølvraa 
La ngaa 
Lunderskov 
Løgstør 
Nykøbing Mors 
Padborg 
Randers 
Ribe 
Ri ngkø bing 
Ryomgaard 
Rødekro 
Rødkjærsbro 
Silke borg 
Skanderborg 
Skjern 
Skive 
Skærbæk 
Skørping 
Struer 
Sønderborg B 
Sønderborg H 
Thi st e d 
T i ngle v 
Tønder H 
Tønde r Øst 
Vamdrup 
Varde 
Vejen 
Vejle H 
Viborg 
Vojens 
Ølgod 
Endv. i følgende 
kiosker: 
Hinrichsen, Ringsted 
J.B. Hansen, Set. 
Olsg. 6, Roskilde 
V. Sonne, Rønne 
Faurtoft ,. Odense 
P. Nørgaard, 
Aalborg 
"Adam" Fredericia. 
"Telegramkiosken", 
Fredericia . 
"West - end", 
Fredericia. 
"Nørreports Kiosk", 
Holstebro. 
Måske har ikke alle oven-
nævnte kiosker bladet i 
fornødent omf&l'lg, men vi 
anbefaler Dem da at bestil-
le det gennem en af disse 
kiosker. 

MODELBANENYT 
DET 
SKANDINAVISKE 
MODELBANEBLAD 

11. ÅRGANG 
Januar-Februar 1962 

TIDSSKRIFT FOR 
JERNBANER I 

ALLE SPORVIDDER 

Dette års internationale 
legetøjsmesse i Nurnberg af-
holdtes i dagene 11.-16 . fe-
bruar - altså tidligere end 
de foregående år , hvad de fle-
ste af udstillerne ikke var 
særl ig begejstrede for , da 
det bet ød, at der var mindre 
tid - især efter jul e travlhe-
den - til at forberede nyhe-
derne til udstillingen . 

VORT FORSIDEBILLEDE (FRONT COVER)-

111 

Men vi starter reportagen fra messen 
i dette nummer med en omtale af RIVA-
ROSSI, som havde en l ang række nye ar-
tikl er pA sit program , hvort i l dog er 
at bemærke , at der allerede sidste år 
indl edtes et samarbejde med TRIX om en 

viser 2 LILIPUT lokomotiver i skala HO, Re ihe 62 og 38 . Førstnævnte er en nyhed 
f ra årets NliRNBERG-MESSE. - showing two RO-models , German class 62 and 38 , f rom 
the Austrian firm LILIPUT. 
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udveksling af mauge af de to firmaers 
modeller, hvilket på det nærmeste har 
fordoblet udvalget af mat eriel i begge 
fabrikater . 

Der er således mange nyheder, og vi 
nævner dem i samme rækkefø l ge , som il-
lustrationen,e fø l ger fra side l og 
f remefter . 

Nr . 1118 er mode l af det italienske 
"Pacific-lck" type GR 691 , der anvendes 
som hurtigtogslok , længde 28 ,7cm. 1772 
er et tre-akslet diesellok i r ødt og 
sort fra "Ferrovie Valle SeriE>na", læng• 
de 11cm, Nr . 111 er et nyt lille lokal-
togsæt, bestående af et tre-akslet ten-
derlok, en pakvogn og to to-aks lede 
personvogne samttrafo med kørepult . På 
næste side finder vi øverst fire vogne 
fra DB, nemlig tre hurtigtogs personvog-
ne samt en ditto pakvogn , og dernæst 
tre beholdervogne (24o6,24o7,24o8) også 
f ra DB, samt en vinvogn nr . 52oll (ita-
liensk) med to fade, længde 11,2cm. Det 
amerikanske s ortiment i vogne er øget 
med to box-cars, en gondola og en fint 
detailleret ERIE- caboos e (to-akslet!), 
Nr.2034 er to-aks let l ukket godsvogn 
fra FNM med skydedøre. Sluttelig en 
5-delt tipvogn fra DB (type F-v-51 ) , 
Endelig afrundes sortimentet med et ba-
nevogterhus, e t redskabskur og en bane-
overskæring , 

En nyskabelse indenfor Rivarossi 's 
sortiment er det nye TrenHObby - bygge-
sæt til lokomotiver (vist på side 4) i 
fineste skalamodeller , men således kon-
strueret, at selvbyggere senere kan:!nd-

1962 

55513 

bygge motor . Nr . 51117 er model af det 
i tali enske type GR 851 og nr . 5113 af 
type GR 740. Nr . 5144 er det i mponerende 
italienske ellok type E 428 , medens nr . 
51224 er et o- 8- o amerikansk l ok fra 
" Indiana Harbor Belt R. R. 11 • Sluttelig 
præsenteres som nr . 51331 den i nteressan-
te tyske godstogsmaskine Reibe 42 , som 
sikkert mange modelbygger e vil værdsæt-
t e . 

Vi fortsætter billedr epor t agen med at 
nævne nyhederne fra 

ROKAL 
Der er ingen tyske nyheder fra dette 

firma i år , idet (se side 5 og f ølgen-
de sider) der for f ørste gang bringes 
både amerikans k og fransk materiel , ø-
verst på s . 5 ses en model af GM' s die-
sellok, som l everes både i SANTA FE og 
i UNION PACIFIC udførelse . Førstnævnte 
er rød/sølv med gul/sorte stafferinger, 
medens sidstnævnte er gul/sølv med ba-
nens mærke i bl ~t . Kun den ene vogn i 
Rokal's A- A- enhed er motorisert, idet 
sæt t et l everes med en motorvogn og en 
en "dummy" (altså uden motor), men da 
enhederne kan købes seperat kan man jo 
selv lave de ønskede kombina tioner . 

Endvidere leveres hertil en Pullmann , 
en vist a-dorne og en observation- vogn og 
vognene fås i begge selskabers typer . 

FTanskmændene kan også glæde sig til 
at nyhederne kommer på markedet , idet 
der er en model af det franske ellok 

3 
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BB 9211, som bl.a . fremfører det kendte 
eksprestog "Mistral". lieri kan man da 
indsætte den franske Wagon- Lita- sovevogn 
type P , men yderligere franske vogne 
fra Rokal er endnu ikke på programmet . 

En ny 35watts trafo med 2 sekundærvik-
li.nger og fire seperat sikrede udtag er 
absolut velkommen og prisen ventes a t 
blive rimelig. Den bliver givet efter-
irpurgt også herhjemme sammen med den 
nye kørepult på 9 ,6watt med indbygget 
ensretter , 
4 

51331 

Sluttelig skal for Rokals vedkommende 
nævnes den nye skinneplanbog, samt a t 
det nye katalog allerede forventes at 
udkomme i juni måned. Enkelte priser er 
ændret, men ikke nævneværdigt . 

Fremover vi l ROKAL ikke levere huse , 
stationer m. m., men ligesom Fleischmann 
og Marklin henvise til andre firmaer, 
som har specialisert sig heri, og vi 
vil i et kommende nummer bringe nogleop-
lysninger , der kan hjælpe læserne til 
at vælge det rigtige tilbehør til deres 

MB-NYT 

ROKAL 

TT-anl æg , 
Vi går på side 6 og 7 videre med at 

omtale 
L I L I F U T 

det østrigske firma , som efterhånden og-
si er blevet kendt herhjemme, og da de 
laver fine modeller, er det absolut vel-
fortjent, at det får en større og større 
udbredelse . 

Nr.lo2 viser den efterhånden velkendte 
model af Reihe 38 (DE) , som stadi g under-
går små forbedringer og længe har været 
en eftertraget artikel . Nr , 225 E er en 
østrigsk udgave af ESSO- tankvogn af den 
to- akslede type med fritbærende behol? 
der . Nr . 236 er en typisk italiensk gods-
vogn, og det skal lige her a tter indsky-
des, at Li l iputs materiel jo leveres bå-
de med koblinger for Fl e i schmann som for 
Marklin- system. På side 7 f i nder vi en 
træbekl ædt spisevogn fra V/agon- Lits , som 
er uhyre fir,t detailleret, hvilket bil-

ROKAL ' s nye model 
af det franske el-
l ok t ype BB 92ol, 

1962 5 



Herover ses t o af LILIPUT 's fint 
vogne . (Lil i put - f ot o) . 

6 

TY 
ROKAL • • 

ledet sikkert kun giver et delvis ind-
tryk af, men DB's kreatur- og fjerkræ-
vogn , som ses som nr . 232 , er vedføjet 
et detailbillede, som tydelig viser det 
utal af fine de t a iller , som Liliput •e 
model ler er blevet kendt for at være 
udstyret med . Slutte l ig vises nederst 
på siden nr . 221 - en DB Interfrigo kø-
levogn. 

Der var en del flere forskellige vog-
ne fra Lil i put , som kunne være nævnt , 
men pladsen tillader det desværre , ik-
ke, så vi må stoppe bil ledserien her 
for dette nummer og for t sætter i nr . 2 
-1962 med omta len af nyheder bl .a. fra 
Fleis chmann, Faller, Roskopf, \Viking , 
HAMO, Tr ix , Jouef , Zeuke , Bra- , Rapi -
do , Preiser , Vol lmsr , Noch, Wiad , Vau-
pee og Tesmo m. f l. Vi kan næppe he ller 
i de t følgende nummer beskæf t ige os 
i ndgående med de enke l te f irmaers pro-
dukter, men må nøjes med en kort omta-
l e og i øvrigt henvise t il de nye kata-
loger, s om vil udkomme i årets l øb. 

Dog bør måske nævnes her, a t Marklin 
ingen nyheder i år kunne bringe og her 
er forklaringen: 

de t ailler ede Marklin udsendte følgende brev til 
sine forhandle r e - ( se næste side) 

MB-NYT 1962 

Grundet på arbejdskraftmangel var det 
os desværre umuligt i f j or at betj ene 
a lle vore kunder på den måde, vi helet 
havde ønsket det . Ordreindgangen over-
steg langt , hvad vi hidtil har oplevet. 

Vi har derf or besluttet os til ikke 
at fremkomme med nyheder i år 1962 
for på denne måde at kunne indsætte'vor 
fulde produktionskraft og koncentrere 

(fortsættes side 19) 

INT ERFR IGO 

7 



Dampen oppe i Dortheasminde 

Udflugt på Horsens Privatbaner 
Søndag den 14. januar afholdt 

Dansk Jernbane Klub atter en af 
sine udflugter, og for anden gang 
besøgte man nu Horsens Privatbaner. 
Allerede ved turen på HBS, sommeren 
1961, ytrede mange ønske om en tur 
på Horsens Vestbaner, som nu defi-
nitivt må standse trafikken den 
Jl/J.62. 

Af forskellige grunde lod det sig 
ikke gøre at arrangere turen på et 
senere tidspunkt, så de fleste del-
tagere frygtede vel inderst inde 
en fiasko. Toget, der bestod af 
lok L 106, tre personvogne og en 
kombineret person- og rejsegods-
vogn, startede fra Horsens kl.84°, 
men selv om der på turens første 
del kom et par byger, klarede det 
efterhånden op, og på det meste af 
turen havde man det finest tænke-
lige vejr, årstiden taget i betragt• 
ning. 

På strækningen Horsens-Tørring-
Thyregod blev der gjort ophold på 
næsten alle stationer og ved ad-
skillige trinbrætter, ligesom man 
på fri bane havde et par velvalgte 

8 

fotostop midt i det smukke jyske 
hedelandskab. Man drejede lokomo-
tivet i Thyregod, hvor stationsfor-
standeren velvilligt demonstrerede 
stationens moderne sikringsanlæg 
for deltagerne. Herefter fortsattes 
over statsbanen til Brande, hvor 
der var lejlighed til at bes e DSB's 
lokomotivdepot. Man havde vist 
klubben den velvilje at trække 
J nr. 1, der er reserveret jernbane-
museet, ud af sit skjul, og den 
blev ivrigt foreviget. Derimod 
gjorde det vel de fleste deltagere 
ondt og forbavsede vel også nogle 
at se K 599 parkeret uden for re-
misen i usandsynlig rusten og for-
sømt tilstand. Det er trist at se, 
hvorledes vore trofaste damphest e 
nu totalt negligeres; ønsker man 
at holde et antal damploko som be-
redskabsreserve, ville det vel være 
oportunt at give dem et minimum af 
vedligeholdelse. 

Efter en middagspause i Brande, 
hvor man efter ønske kunne nyde 
hotellets udmærkede middag eller 
indtage medbragte "klemmer" fort-

MB-NYT 

sattes over DSB-skinner til Ejstrup-
holm, hvorefter man returnerede til 
Horsens via Nr. Snede. Bl.a. på 
grund af tilslutning til statsba-
nerne i Horsens havde man ikke kun-
net indlægge slet så mange foto-
stop på denne del af ~uren, men 
der blev dog rig mulighed for del-
tagerne til at fotografere. 

Medens en ualmindelig smuk sol-
nedgang farvede eftermiddagshimlen, 
f ortsatte toget fra Rask Mølle 
uden stop til Horsens {denne stræk-
ning havde man jo een gang gennem-
kørt), og efter en i alle måder 
vellykket tur, skiltes deltagerne 
i Horsens. 

Og mon man så ikke her, på samt-
lige godt loo jernbaneenthusiasters 
vegne , kan takke Horsens Pravatba-
ners direktør og personale samt 
DSB for den store velvilje og 

1962 

DSB J nr. 1 
i Brande. 

elskværdighed, der atter blev lagt 
for dagen. 

Som en ekstra cadeau havde Hor-
sens Privatbaner skænket en fin 
gammel lygte som præmie til et 
lille lotteri, hvor "lodsedlerne" 
iøvrigt var gamle edmonsonske bil-
letter fra HV. 

Nu må Horsens Vestbaner, der har 
betydet umådelig meget f or de egne, 
de gennemløber, standse . Landevejs-
trafikken har erobret for stor en 
del af trafikken i de senere år 
men ikke mindst den store publi-
kumsinteresse taget i betragtning, 
kan der vel næppe være tvivl om, 
at jernbanen som helhed, indbefat -
tet de resterende strækninger af 
Horsens Privatbaner, også i frem-
tiden vil have sin uundværlige mis-
sion i vort lands trafik. 

0. Winther Laursen 

På heden 

Fotos: 
O. w. Laursen. 
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M Å N E D E N s 

Efter forespørgsel fra en a f vore 
læsere, sender hr. E Andersson, 
Sønderborg en sporpla n ove r sit 
]JO - anlæg , hvorfra vi bragte bille -
<.! er i nr. 4 og 5 1961. l!r. Anders-
s on f ortæl l e r: 

Sp oren e tegnet punkteret er e n 
vendesl ø jfe w1der pladen; nedkørs-
l e n er bag bjerg og kulisse. Spo-
rene indenfor den stiplede firkant 
er en udvidelse, s om jeg er i gang 
med , og s om er udregnet med i~rk-
lin spor og sporskifter i modsæt -
ning til a lle øvrige spor og spor -
skifter, som j e g selv h a r bygget 
af me s singprofiler, også vende-
sløj fen; men da det jo e r et stør-

s p 0 R p L A 

-i 

i 
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re arbejde, vil det t a ge nogen 
tid, før det er færdigt . 

N 

te områ de . I alt er der tale om 
elektrificering af en stræknings-
længde p å ca. 1000 km. 

F o r s å vidt angår d e n sydlige del 
Ty kl d af strækningen indtil Hannover reg-Nord - syd elektrificering i s an "ner man med, at byggearbe jderne vil 

Den 19, maj 1961 blev p å rådhuset være afsluttet i løbe t af 196J, me-i Hamburg underskrevet en overens- dens man bes træber sig på at v ære komst mellem Deutsche Bundesbahn færdig med afsnittet Hamburg - Han-på den ene side og "L~nderne" naver inden udgangen af 1964 og af-Niedersachsen, Bremen og Hamburg på snittet Bremerhaven - Hannover i den anden side om elektrificering løbet af 1965. Elektrificeringen af af de dele af nord - syd strækningen nord-syd strækningen vil i alt koste Hamburg/Bremerhafen - Hannover 1 milliard DM eller nær ved 2 mil -Gemllnden, der ligger inden for det- l i arder kroner, 
10 MB-NYT 
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skriver 
Til Modelbanenyt. 

Jeg sender her et billede a f O-
dense-Kerteminde-Martoft e j e rnba-
nes d amploko OKMJ nr . 14, der hol-
der p å Rynkeby station. Maskinen 
er bygget af Henschel 1910. Den 
daglige drift deltager maskinen 
ikke i, men hvert efterår i sukker-
r oesæsonen transporterer den roer 
til Odense. 

1962 

Keld Rasmussen, 
Rynkeb y station, 
Fyn . 

• 
Til MB - Nyt . 
Visse M~rklin-lokomotiver er for -

synet med den såkaldte "Telex"-kob-
ling . Dette betyder, at man fjern-
betjent fra transformatoren kan af-
koble vognene fra loket. Kan dette 
ogs å lade sig gøre med en HSV-trans-
f ormator type I? 

Svar. 

Christian Andersen 
Haslev 

Ja, det kan uden videre lade sig 
gøre, 

$kagensbanens n,r . 4, fot o: Preben Bech 
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Hr. Prebe n Bech, Frederikshavn . 
sender os et par billeder af Ska-
gensbane ns loko nr . 4; og hr . Don-
nesen, Hørsholm h a r fotograferet 
De danske Sukkerfabrikkers nr. 8 
under roekampagnen sidste å r. 

Til Modelba n e - Nyt. 

Jeg v i lle gerne v ide , om Flei s ch-
mann og Rivar o ss i vogne kan kø re 
p å Mlirklin o g Tr i x skinner? Hvo r 
ma n ge l ok o produc e r er Long ? og 
hvor me g e t k o s';;e r Longs MO? 

P å forhånd tak , v e nl ig h i l sen 

Birge r Jensen. 
Sva r: 
ad 1) ej, Flei schmanns og Rivaro s -
sis vogne har skalahjul og kan s å -
lede s ikke pass e re d e to andre fa-
brikke rs spo r skifte r. 
ad 2) Long producerer MO-vognen og 
en MY-maskine . 
ad J) Mo~ere n koster 99 - kr. 

MÅNEDENS MIDTERSIDETEGNING 

Vi har tidligere - i nr. 
q 1952 - bragt tegning til 
litra MO nr . 1801 -189 0. 
Denne måneds midtersideteg-
ning viser nr . 1992-1999 . 
Vognene er oprindeligt byg-
get i 19J8 hos Frichs som 
nr. 592 -999. I 1961 har de 
på centralværkstedet i Kø-
benhavn gennemgået en stør-
re modernisering, hvorunder 
der bl.a. er indbygget en 
oliefyret kedel f or togop -
varmning. I det y d re bemær-
kes især, at frontvinduerne 
er udført i lighed med CLS -
vognenes vinduer med gummi-
kant og uden gitter , idet 
ruderne er af splintfrit 
glas. 
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Litra MO 1993 i Fredensborg, foto: Allan 
Hansen. 
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DSB's modelanlæg • I Lyngby (2) 

,1rti k le :z ,fn r t sa t f' r a r: r . fi/ } ('"1 

Som omtalt i f orrige nummer er 
d"er til anlægget tilsluttet et re -
læsikringsanlæg, type DSB 1954 . De 
læsere, der kender bare lidt til 
sikringsanlæg, vil sikkert undre 
sig over, at man uden videre kan 
slukke for anlægget, n år man for -
lader det, og stadig finde det kø-
reklart, når strømmen atter sluttes; 
thi relæers normalstilling er f or 
nogle "trukket" og for andre "fal-
det" . Til at ordne alt dette har 
man indbygget e n speciel automatik; 
et tidsrelæ giver anlægget 15 se -
kuader til at komme i normalstil-
ling , men udover dette indeholder 
sikringsanlægget ikke noget usæd -
vanligt, og jeg vil derfor ikke 
komme nærmere ind på dets funktioner, 
men nøjes med at henvise e vt. in-
teresserede læsere til Ib Nielsens 
nu afsluttede artikelserie om DSB 
r e læsikringsanlæg. 

Modelanlægget tjener som sagt 
undervisningsformå l, og det er hen -
holdsvis trafik- og signalpers onale, 
der kommer på skol ebænken . 

Trafikpersonal et oplæres i b e -
tjening af sikrin gsanlæg af nye og 
ældre typer . Det er d og ikke model -
anl æggets vigtigste funktion . Nor -
ma lt kan man jo ikke bringe uorden 
i toggangen, blot f or at v ise e l e -
verne , hvordan man i givet tilfæl -

1962 

Herover: Vue over Ellerup station. 
Herunder: Een- række centralapparat 
fra Fyn, der ender sine dage som 
undervisningsapparat, foto KWH. 

de skal forholde sig . På modelan-
lægget kan man uden a t genere den 
normale toggang demonstrere uorden 
i linieblok og sporskifter . DSB gør 
dog ikke så meget ud af denne side 
af sagen som f . eks . Deutsche Bundes-
bahn, hvor undervisningen detail -
leres med bl . a . skiftend e lystab-
leauer, oplæring i , og udfyldelse 
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af sikkerheds formularer . dan undervisnin g kan nævnes , at 
Den vigtigste undervisning er eleven lærer at skønne over over-

dog den man giver signalpe rsonalet gangsmodstande f . eks . i kontaktste -
i fejlfinding. Oplærin gen heri s~er der . Da det også er vigtigt, at 
ved at læreren k unstigt frembringer eleverne har et intimt kendtskab 
fejl i k ontakter, som eleven der - til udvendige anlægsdetailler, fin -
efter skal finde frem til ved hjælp des der i lokalet naturligvis sig-
a f fejlsøgningsapparater . I under- naldrev og flere typer sporskifte-
visningslokalet i Lyngby er der drev, som man uden at bringe f or-
endvidere indstalleret undervisnings-styrrelse i noget kan skille ad og borde, hvor eleverne oplæres i bru- eksperimentere med. Disse apparater 
gen af de forskellige elektriske kan enten stedbetjenes eller betje -måleapparater . Som eksempel på så- nes fra anlæggets k ommand opult . 

Til Y·rum ®J ®:J - ----f''- !92/ .....:,T~-- --'::=-- --------------'-------------- 6 

---<--------1r=----l- lt_+f-'l'----"='--lt.t6 ~==--+-....,'-"---------IH/ ---- s ,,,, . r,1v- by § ~ ~•• .... 
--;:;-,:::::-F-IU,' T IH2 _, • IH3 -'==

1="-•-...---------- f, 
,' lV ~ . 

_ __ ,~ · 
JIil.i, 

IOl o. 

1-------F-//.f/ ~ T Jl.5Z -,------/1.H 

------'---==-11+2+-- ---------- --rr, V-b11 
F li.ti 

8 ½::r-i--i 
Frø Y-rum 

le F 20.21 ---------+--- ------u.22----

Skitse over Ellerup s t a t ionste=æn. - Skitse DSB. 

) 

•••••• .,,:= 11::1 ..= aa:.a: 

111111 ...... 

herover : anl æggets strømforsyningstavle . 
tilhøjre : anl æggets rel æhjerne . Fotos -
KWH. 
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Se lvom man i Lyngby r å d er over 
me kani sk sikri n gsmat eriale i mindre 
omfang, fi nde r under vi s ninge n i d en-
n e gre n af sikri ngsanlæg sted i 
kælde rre gione n under DSB ' s bygni n -
g e r i Sølvgade, hvo r d e r fi n des 
f l e re f orske l lig e typer mekani s k e 
sikringsanlæg, samt e n kompl e t me -
kanisk linie blok . 

K. Wess e l Hansen r Hf 
~"• /Ht ----l'J.lZ----+------1•2•------• - FroX- /Jorg ,., .:7----

--------------..-•-- ,,. T /B J -ai!-1=i=-----'-L __ .;.Fi .. ,o;..;.;H .. -bj,~ ,s 
----/t.H -------"T"---'I'-.--•• 

//.t i , .. 
7il H-"9 • lt.t5--------J~s-""T..,_ I/_H--==--~ 'l''l''--......,_,..-, /1.t 

---- -l@T 2023~----------....:-n.:,:i~X..:-b:::ø:::,g!-. 

skemaet til h øj r e 
omfa t t er El lerup 
s t at ionste=æn og 
viser de mulige tog-
veje ( s ki t se DSB) 

1962 

k:19 .,,,- Toqve1e 

nr. 
I Jndk 
2 F,o V-by 5f op "9 , y tr fr. 

Jndl, 
t 5topog,11kf, 

..!_ 771 H-by 
Ud>: 

6 Udi,. 

7 Jndk 

8 .Stop 09 ,yld, 
'- F,a /f·by 

Jmlk 
10 Stop og ,vk f,. 

li 
Tll V-by 

lid>: . 
/2 Udk 
/3 Fro Y- rum Jndk 
IT 771 X- borg Udk 
/5 Rufomot1"$k dri ft 
/6 ~r 11 X- bo,9 Jndk. 

17 Til Y-,um lldk 

/8 Rufomoli>k drift 

2 
2 

3 
3 
z 
3 

5 
5 

t 
t 
5 

+ 
I 
I 

I 

6 

6 
6 

Cenl,olblfJ .spo,.ski lf1r /li/ti.u de 

Fo, lø/J .sp.s l, 
/()/ /OZ 103 m /06 /() 7108 /()9 /J() %% 1% 'n 3/o (Sb) ¼ % 

+ + llfl 
+ + /li/ 

106 %+ + + 
+ + + + 

+ Rfl 
T Rit 

+ + + + IR11. 
+ + + + Rit-

/OJ%+ +'' + +'> + + RI/. 
+ + + + + IRtt + 

+ Rit 
+ 'J : +'> Rit-

Rf/. 

RI/. 
VIII 

RI/-
Rit-
Rf/. 

I . . Enten .skol ID+ .slo 1 + t'//,r JQ/"/4 1 
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Øverst til venstre. 
Udsnit af lokale t s s por-
skiftedrev. Disse kan 
enten stedbet j enes eller 
betjenes fra komandopul-
t en, foto KWH. 

Anlæggets r emise og ran-
gerterræn på sportavlen 
beliggende øverst til 
højre , f oto KWH . 

Komandopulten , der er af samme 
type, som komandopulten på Køben-
havn H (nærtrafik), i baggrunden 
Ellerup station, foto KWH . 

MB-NYT 

Genera ldirektør 
P . Knut zen , ba-
nechef Fl ens-
borg og signal-
inspektør Kre-
stensen besig-
tiger anlægget 
i Lyngby inden 
Forum- udstil -
lingen 19)7 . 
(efterfølgende 
fotos udl ånt 
a f Jer nbanemu-
seet ) . 

Forum anlæggets 
hovedstation. 

1962 

Den gamle remise i 
baggr unden . I for -
grunden en S- bane-
sta t i on . Foto fra 
prøveopst i llingen 
i lu'ngby i 1937 . 
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"100 års- anlæggets " 
hovedstation . En 
stor del af det r ul -
l ende materiel er 
"lånte fjer". 

18 

I 1947 var der 
atter prøveop-
stilling i Lyng-
by. I baggr unden 
anlæggets meka-
niske sikrings-
anlæg . 

Anlægget under 
opstilling i 
"Den Frie ". 

MB-NYT 

Remise og mand-
skabsbygning. 
Bemærk S- banen , 
der kører under 
remisen , hvilket 
ved afsporir,ger 
ikke var særligt 
praktisk . Aldrig 
før eller siden 
bar så mange 
smukke modeller 
kørt på DSB ' s 
a~læg . 

Niirnbergrr:essen - (fortsa t fra side 7) 
ne besl utning har naturl igvis været 
svær at træffe , men i vor e kunders og 
vore forhandl eres interesse må vi nød-
vendigvi s i år for søge a t blive fu l dt 
lever ingsdygt i ge i vort hidtidige pro-
gram. Herefter vi l vi i gen i 1963 vi se 
et antal nye l okomotiver og andre nyhe-
der , 

Som i de for egående år vil vi også i 
~r l ade et ant al art i kl er udgå a f f a-
brika tionen og ikke t ilbyde di sse i 
dette års kon:mende nye ka t alog . Det dr~ 
jer sie om fø l gende numre : 

l o34 ,lo35 ,lo36 , l o7o , l o72 , 3oo2 , 3oll, 

Hyggeligt be-
boelseskvarter, 
centralt belig-
gende nær S- sta-
tion . 

3ol9 , )o25 , 3137,4ol5 , 4o23 , 46o6 , 7o28 , 7o29 , 
7o35 , 7o43 , 7o5o , 7192 , 7193 , 8ooo . 

Desuden for etages følgende ændringer: 
Nummerskiltgarniture 7o34 erstattes a f 
garniture 7195 . Røuvædske 0240 erstat-
tes af da.n,polie 0241 • . 

Med venl ig hil sen 
GEBR . 11'.ÅRKLIN & CIE . GMBH. 

Det er selvføl gelig ærgerl igt nok for 
a l le Mar kl in- til bængere , at der ingen 
nyhede r kommer i h , men man må natur-
l igvi s også forstå , a t det har været 
vanskeligt for Markl in a t træffe en så-
dan besl utning . (Fortsættes i nr . 2/62) . 



Trolleyvogn i København 1902 

Fra hr. Leif Bang's sporvejsar-
kiv henter vi følgende uddrag af 
Københavns magistrats forhandlin-
ger den 24. marts 1902, altså f or 
60 år siden: 

- Under l?de Marts havde Magi -
straten tilskrevet Forsamlingen 
således: 

I det med 2 Beskrivelser, J 
trykte Plane r og et trykt fransk 
Hæfte hoslagte Andragende af 2lde 
Februar d.A. anholder H~. G.H. 
Jørg.ensen om Tilladelse til i Til-
slutning til den arrangerede Auto-
mobiludstilling i Tiden fra llte 
April til 15de Juni d.A. at måtte 
etablere en Forsøgslinie med 
elektrisk Omnibus med selvbevæge-
lig Trolley (System Lombard-Gerin) 

Kørselen tænkes udgaaende fra 
Skæringen mellem Rømersgade og 
Ahlefeldtsgade, ad denne Gade og 
Nørrevoldgade til Gyldenløvesgade 
(ved Jarmers Taarn), tilbage ad 
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Nørrevoldgade, Vendersgade og Rø-
mersgade til Ahlefeldtsgade; til 
Kørselen tænke s anvendt en enkelt 
Omnibus med 2 2 Pladser; s om Taxt 
ønskes lo Øre pro persona. 

Ved den hoslagte Skrivelse af 
llte Marts d,A. har Politidirek-
tøren for sit Vedkommende meddelt 
den fornødne Tilladelse til Kørse-
len på Betingelse a f, at Bestem-
melserne i Reglement for den of-
fentlige Kørsel i Kjøbenhavn af 
18de Januar 1869 iagttages, og paa 
Betingelse af, at Kørselen af Hen-
syn til Grønttorvets Benyttelse 
først paabegyndes Kl, lo om Mor-
genen. 

For at Kørselen kan iværksættes, 
maa der paa den omtalte Strækning 
ved Andragerens Foranstaltning op-
stilles Master til Ophængning af 
Traade for Tilledning af den for-
nødne Elektricitet, der ønskes 
tagen fra Sporvejsledningerne ef-
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ter nærmere Overenskomst med ved-
kommende Selskab. Saavel Aktiese l-
skabet "De kjøbenhavnske Sporveje" 
som Frederiksberg Sporvejs - og 
Elektricitets Aktieselskab anbe -
fale i de ligeledes vedlagte Skri-
velser af henholdsvis 5te og 4de 
Marts d . A.,at de omtalte Forsøg 
anstilles , ligesom ogsaa Direktø-
ren for Vej- og Kloakanlægene ved 
den hoslagte Skrivelse af 14de 
Marts d . A . anbefaler , at Sagen sø-
ges fremmet . 

Under Hens yn til den Interesse, 
som F o rsøgene i det hele maa siges 
at have, men er Magistraten at kun-
ne anbefale, at de bringes til Ud-
førelse paa den ønskede Maade, 
saaledes at der ikke opkræves no -
gen Afgift, og med den samlede 
Magistrats Tilslutning tillader 
jeg mig derfor at indstille til 
den ærede Forsamling at tiltræde, 
at Kommunalbestyrelsen for sit 
Vedkommende giver Hr . G.H . Jørgen-
sen Tilladelse til i Tiden fra 
llte April til 15de Juni d . A. at 
maatte som Forsøg etablere Kørsel 
med en elektrisk Omnibus med selv-
bevægelig Trolley (System Lombard -
Gerin) paa den antydede Gadestræk-

1962 

ning paa Betingelse af, 
at der, forinden Anlæget og Kør-

selen paabegyndes, stilles et De-
p ositum paa 500 Kr. i Stadens Ho-
vedkas se • (fortsættes næste side) 
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at de Anvisni nger, som Magistra -
ten maatte give med Hensyn til 
Kørselen og Masternes Anbringelse, 
nøje overholdes, 

at Kørselen øjeblikkelig s kal 
ophøre, hvis Magistratens Anvis-
n i nger ikke efterkommes, eller 
hvis det viser sig, at Kørs e len 
e r t i l væsentlig Ulempe, 

, Underdamp t 
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at Andrageren, naar Kørselen 
ophører, inden en af Magistraten 
nærmere fastsat Frist fjerner 
Master m.m. samt bringer Gaderne 
tilbage i den Stand, hvori de be-
fandt sig før Kørselens Begyndelse. 

Uden Forhandling eller Afstem-
ning ansaas Magistratens Indstil -
ling for tiltraadt. 

Sønderjylland 
Den 1 . nove mber 1866 å bne-

d e s d r ifte n på strækni ngen 
f r a F r ed e ricia til Vamdrup, 
s om d engang v a r græns e stati -
on, og d e n J . oktober 1874 
f øj e de s h e rt i l linien fra 
Lunde rskov til Esbj erg . De r 
k ørt e dengang t re tog i hve r 
r e tning dagl i g, n a turligvi s 
all e d a mptog. Nu næste n hund-
r e d e å r e fter e r tra f ikken 
v o lds omt øge t ; men d a mptogene 
e r v ed at bl i v e sjældenhe d er 
h e r som all e andre ste d er . 
Lokomotive rne a f typ e rne l itra 
R og N vi s er sig dog endnu re -
ge lmæssig t, mens E, H , PR og 
D kun s e s lejlighe d s v is . Es -
bj e rg-Bramminge - Br a n de t r af i -
keres endnu a f PR-mas kiner . 
Ske r d e t, a t et a f d e mode rne 
d i ese llokomo t ive r s vigt e r, 
"brække r n e d" som jernbane -
folke ne sige r, sen des d e r bud 
eft e r e t res e rve lokomot i v f r a 
Esbj erg, Pa dborg e ll e r Frede-
r icia. Fra sidstnævnte stati-
on er det g e rne nr. 966 af 
d e n smukke fra Sve r i ge ove r-
tagn e litra E . Det loka le 
g ods tog mell e m Fre d e ricia og 
Esbj e rg, som stands e r og ran-
ger er v e d næsten all e stati-
one r, fr e mførtes endnu i som-
mere n 1961 a f en v e ltjent D-
ma skine, me n nu er den s om 
regel afløst af en MY . 

DSB R 962 og PR 908 
i Kolding 1961 
Fotos : . S,P. & F, Skov 
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Det samme gælder de tunge godstog 
på op til 12 0 0 tons, s om i givet 
fald ellers kun en N-maskine kan 
klare, mens f.eks. det typiske æld-
re g odstogslokomotiv, litra H, kun 
må trække l ooo t ons. 

Som rangerlokomotiver har de 
større stationer før kunnet dispo-
nere over en eller flere F - maskiner 
men n u afløses de efterhånden af 
r a ngertraktorer . Det gælder således 
Ko lding, hvis ene F - maskine er for-
svundet, o g inden længe vil også 
den and e n have givet sit sidste 
fløjt . På den lille sidebane Åben-
rå -Rød ekro , hv or driften tog sin 
begyndelse 12. september 1868, kø -
rer en dnu t o g med F - maskiner af 
den i Sc h weiz byggede type med 
vand.tanke melle m hjulene , 

F o r d a mplok omotivernes venner er 

det mors omt at se, n år et lokomo-
tiv rigtig forstår at hævde sig, 
som f.eks. da en N-maskine nr. 2o4 
den lJ . januar med et stort tog 
kørte fra Ejstrup til Kolding p å 

minutter, hvad der er samme tid, 
som Nordekspressen bruger. 
I DSB har nu næppe så mange damp-
lokomotiver, som der er dage i et 
år, og sandsynligvis var j u letra-
fikken 1961 den sidste lejlighed, 
hvor lokomotiverne i større antal 
sattes ind i driften. Hastigt nær-
mer den tid sig, da man kun kan få 
rigtige lokomotiver at se på jern-
banemuseerne og så forhå bentlig på 
den veteranjernbane, som Dansk 
Jernbane Klub arbejder på at få sat 
i drift . 

Olaf Skov . 

Den 9. internationale modelbanekonkurrence 
Fra det østtyske tidsskrift 

"Der Modelleisenbahner" har vi 
liges om sidste år modtaget ind-
bydelse til de danske modeljern-
banebyggere til at deltage i den 
IX intern ationale modelbyggerkon -
kurren ce, s om bladet afholder 
sammen med det ungarske modelba-
neforbund . 
Konkurrencereglerne er følgende: 
1. Deltageberettiget er alle mo-
delbanebyggere fra hele Europa, 
enten som enkeltpersoner eller i 
grupper . Kun Juryens medlemmer er 
udelukket fra deltagelse. 
2 . De deltagende modeller opdeles 
i tre grupper: 
A) Modeltrækkraft (kørende) i må-
lestokkene K, TT, HO, S, 0 og 1. 
n) Øvrigt rullende materiel i de 
samme størrelser. 
c) Bygninger, sporkonstruktioner, 
sit;rnalanlæg og tilbehør iøvrigt 
i de samme må lestokforhold. 

Konkurrencemodellerne må ind-
sendes inden d. 25. maj 1962 til 
'fø l gende adresse under mærket: "IX. 
Mode l ll.bahn- Wettbewerb 1962": 

Redaktion "Der Modelleisenbah-
n er", Berl in W 8, Franztlsische 
Str . l J/14 . 
liver enkelt model skal mærkes 

tydeligt med indsen derens for- og 
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efternavn . He rudover skal indsen-
derne vedlægge en seddel med nøj -
agtig angivelse a f: fuldstændig 
adresse, alder og stilling, -
helst med blokskrift. Modellerne 
må indpakkes godt . 

I tilslutning til konkurrencen 
afholdes der e n udstilling af 
samTlige inds e ndte arbejder . Denne 
finder sted i Rost ock fra d . lJ. 
til d . 21 . juni 1962 . 

Ved De, at -
vinduesruder af celluloid kan mat -
teres ved at gnides forsigtigt 
med en t o t vat , vædet med ace tone. 
Denne vædske benyttes j o b l. a . til 
limning af ce l l u l o i d . 
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Rail Mail 
SU,i!MARY OF CONTEIITS: 
Nilrnberg-i,fessen - The Nurembourg 

Toy-Fa ir is a yea rl y event of a 
gr eat i mporta nce to both modelle r s 
and hobby- stor es i n many c ountries 
and th i s years fa ir made no ex cep-
tion . llany thousand visitors f rom 
nearly all c ountri es i n the world 
saw this international exh i bition 
and }jB- JYT brings you - ma inly ir. 
pictures - a re port fr om the fair 
in t his issue and the co~ing one , 
( pn.ge 1 to 7) 

UDFLUGT Pl HORSENS PRI VATBANEfi 
An excur s ion trip with one of the 
last t rains on t he pri vate rail -
way Horsens Pr ivatbane r in Jutland 
Denma r k . It is a pity that nowa -
d ays th i s and many othe r pr ivate 
rail ways in Denma rk have stopped 
thei r activitie s. (page 8 & 9 ) 

MlNEDENS SPORPLAN - Layout of 
t he month . It nearly speaks for 
itself, (page 10) 

VOR LÆSEE - Lette r s f r om the 
r eade rs and photos f r om a model 
exhibition in Copenhagen commera -
tion the ann iversary of the Central 
Stat ion, (Page 11) 

MÅNEDENS lfI DTEFISI DETEGNING - a 
Danish r a ilca r but also a t ract ion 
engine cl as s llO i s on the mi ddle 
pages . 

DSB ' s modelbane i Lyngby - Pa rt 
2 desc ri bing the model railway of 
The Danish State Rai l ways . 

(Pages 13 to 19) 
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• TR OLLEYVOGN I KØBENHAVN 1902, A 

historical r epo r t of t he experi-
me ntal r un of the f irst trolleybus 
in Copenhagen . (Page 20 to 22) 

DAMP I SØNDERJYLLAND - S team in 
South of Jutland - is a r e port on 
t he steady dec reasing use of steam 
traction in Denma r k , 

KLUBMEDDELELSER , - news f rom the 

DON' T JUST SIT IN YOUFI EJ. SY- CHAIR : 
S end us a pix of you r layout and 

tel1 a little about your model s or 
the full - size railways i n y our own 
c ountr y . The reader wi ll ltke it: 

Jrla.ndsve.j 92 . KØb<-nh.vn.5. 

S t t DRMPMASKINER . 
U ~rr KEDLER ,f\RMATUR. 

@L • VENTILER . RØRFITT. 
PUMPER . JERNBANEHJUL.5KJBSPR'OP. 

GJRIEE!NILi(AND SI'IEIEIL. 
MODEl:DAMPLOKOMOTiVER. YO(:iNE. 
TEC:!NINC:fER 0"1 .STØBE.C:rODS. 

K. c,ri'•waldt. 

MB-NYT 

III KLUBMEDDELELSER 

I disse spaltsr kan ogs! nye klubber op-
tages, jæTilfør meddelelsen nederst på si-
den. 

JYDSK MODEI,..JERNBANE KLUB (ÅRHUS) 
Klubanlæg i spor O på Aarhus H. 
Bestyrelsen: Formand - M.W. Nielsen, 
St. Blichersvej 67A, Aabyhøj samt R. 
Mikkelsen, H.F. Jensen og E. Skriver. 
Nye medlemmer klW optages (må være fyldt 
16 år). 
Kontingent - aktive 20kr. og passive 5 
kr, pr, år. 

MODELJERNBANEN 
Anlæg i spor O. 
Henvendelse: ØBro 1374x. Enkelte nye 
medlemmer kan optages. 

Hg.-Mjk, HELSINGØR MODELJERNBANEKLUB 
Formand: Kurt F. Nielsen, Peder Skrams-
vej 10, tlf. (03) 21 31 o4, 
Kasserer: K,P. Christensen, Stubbedams-
vej 78, tlf. (03) 21 24 38. 
Sekretær: H. Christiansen, Fredensvej 6, 
telf. (03) 21 22 76, 
Klubbens adresse: Peder Skramsvej 10. 

DANSK MODEI,..JERNBANE KLUB 

Anlæg i spcr O. 
Klublokale: Nørrebro Station. 
Mødeaften: Første søgne mandag i hver 
måned kl. 20, 
Formand: E. Albrechtsen, 87 54 62. 
Næstformand: J. Voldmester, EV. 7790. 
Kasserer: E. Leb.me.rn, ØB 3334, 
Sekretær: A. Gregersen, Raftevej 6, 
Lyngby. 

AALBORG MODEL-JERNBANE KLUB 
Anlæg i spor o. Byggeaften: Mandag 
Klubhus: Forchammersvej 3, 
Formand: Disp. Finn Ankeraa, tlf. 21279 

ODENSE MODEI,..JERNBANE KI.UB 

Anlæg i spor O. 
Klubanlæg og klublokale: DSB's rutebil-
garager på Kildemosevej. 
Formand: A. Hove, tlf. 12 94 46, 
Kasserer: M. Nielsen, tlf. 11 79 4o, 
Sekretær: P. Juul Nielsen, tlf. 11 14 77 

Byggeaften: torsdag kl.20.oo 
Nye medlemmer kan optages, henvendelse 
i lokalet. 

MODELJERNBANEKLUBBEN "HO" 
Nordkærvej 1, Hvidovre, Valby, 
Formand : Alf Rasmussen, Urtehaven 89, 
Valby, tlf. 3o 06 31. 
Næstformand og kasserer : Erik Bugge, Ho-
vedvejen 178, Glostrup. 
Sekretær: Bent Stærmose, Dansborg Alle 
5, Hvidovre, Valby , t l f . 78 29 92, 

SLAGELSE MODEL-JERNBANE KLUB 
Anlæg i "0" på Slagelse ballegård. 
Byggeaften: tirsdag. 
Formand: P.E. Jensen, "Lundehus", Val-
byvej, Slagelse, tlf. 52 27 89, 
Kasserer: Trafikass. J.K. Petersen, Jern-
banestationen, Korsør. 
Næstformand: H. H. Larsen, Herluf Trol-
lesvej 18 , tlf. 52 21 Bo. 

KØBENHAVNS MARKLINKLUB 
Anlæg i spor HO. 
Lokale: Kastrup. 
Formand: Ole Mortensen , Horsebak.ken 74, 
Bella 1821. 

MODE WERNBA?IBKLUBBEN "HO" 56 
Klubanlæg i H0/2-skinnedrift. Henven-
delse til formanden Karl Jensen, Bleg-
damsvej 40 2 , tlf. NOra 4998y. 

KAWNDBORG MODEL-JERNBANE KLUB 
adr.: Pakhuset, Kalundborg Banegård, 
Klubanlæg i spor O, 12 volt. 
Byggeaften hver torsdag, 
Formand: c.o. Petersen, Lundemarken 39, 
Kalundborg. 

ALLE SKANDlNAVI SKE MODELBANEKLUBBER er 
velkomne til optagelse under rubrikken 
KWBMEDDELELSER med te kst i det pågæl-
dende lands eget sprog. Klubber, som 
ønsker at blive optaget i rubrikken, 
skal blot indsende kr.8.oo i gebyr sam-
tidig med bestilling af et abonnement 
til klubben, dvs. for ex. for danske 
klubber bliver prisen 1 årsabonnement 
kr.15.oo + kr.8.oo for optagelsen i ru-
brikken. (andre nordiske klubber kr.241/2, 



- det interessante italienske modelbaneblad 

ROKALTT 
Vi har til stadighed ROKAL på 
i stort omfang og leverer til 

GIVER DEM EN 
STOR BANE på 
en ringe plads 

lager •••••••••••••• 
hele Skandinavien! 

BP-TOG NY KONGENSGAOE 11, K. TLF. BYen 5703 

HSV 
Gratis katalog 
sendes overalt! 
Fr.14-20,lø.1.0-14 

Fagfolk kender den 
tekniske Forklaring 
paa, at H. S. V. Trans-
formatorer yder mere 

e n d andre Transfor-
matorer, Ikke-Fagfolk 
konstatere r ved Brug, 
at de gør det. 

A t de samtidig er billi-
gere, betyder at H.S.V. 
Transformatorer besid-
der 2 store Fordele, 
som sjældent forenes: 

BEDRE OG BILLIGERE 

VED DE-
.. . hvor mange byggetips 

og tegninger, a rtikler og beskrivelser, 
de r er at finde i de tidlige re num re 
af MODELBANE-nyt? 

SÆRPRISER PÅ TIDLIGERE 
NUMRE AF MODELBANENYT ! 

1952 nr. 1, 4 å kr. 0,50 (1,00) 
1953 nr. I 2, 3, 8, 10, 12 a kr. 0,75 

(1,00- 1,25) 
195-1 nr. 1,2,9,10, 11, 12åkr0,75 

(1,25- 1,50) 
1955 al le nr. å kr. 1,00 ( 1,50) 
1956 al le nr. å kr. 1,0 ( l,50-1,75) 
1957 a ll e nr. å kr. 1,25 ( l ,75) 
1958 alle nr. å kr. 1,25 (1,75) 
1959 al le nr. å kr. 2,00 (2,50) 
1960 a ll e nr. å kr. 2,00 (2,50) 

(priser i parantes 
angiver normalpris) 

Obs! 
I årgangene 1952, 53, 54 er rest-

oplaget meget lille, så besti l snarest. 
1955, 56, 57 og 58 har 12 numre i 

hver årga ng, medens 59, 60, 61 o. s. v. 
har 6 numre. 

MODELBANE- nyt 
Postbox 184, Kbh. K. 

Postkonto 35056 
Tl f. BYen 5703 (døgnv~gt) 

Obs! 
Modelban e-Nyt kan o gså b est ill es gen-
nem Deres e g e n b ogha ndl e r , for 16 kr. 
pr. å r . 

Tid sskrift for Jernbaner I all a sporvidder 

REDAKTION: (Post sendes til NY KONGENSGADE 11, 
Kbh. K.). Ben t Palsdorf (ansv.hav.). 
Ih Nielsen, Tordenskjoldsgade 31 a III, Kbh. K. Telefo-
nisk henvendelse: Kl. 17,30-18, BYen 9221. Kurt 
Wessel Hansen, Smakkegårdsvej 1 c, Gentofte. Tele-
fonisk henvendelse: Kl. !S-19, GEnlofle 2819. 
Telefonisk henvendelse til REDAKTIONEN: fredag kl. 
17-20 og lørdag kl. 10-14, BYen 5703. 
KORRESPONDENTER: 
Sv. Jørgensen, Blichersvej 5, Helsingør. 0. W. Laur-
sen, Nygade 20 111., Silkeborg. W. Bay, Marien lys l , 
Virklund. 
EKSPEDITION: 
Modelbane-Nyt, Poslbox 184, Kbh . K. (Postkonto 35056) 
Telefonordrer modtages hele degne! på BYen 5703. 

-o-
Eflerlryk kun till ad I efter skriftli g aftale. 
Blade t udkommer med 6 numre om året. 
Årsabonnement 16 kr., udland 17 kr. 
Benyt poslkonlo 350 56 ved indbetalingen. 

Bladet forhandles al blad- og jernbanekiosker saml: 
l(ØBENHAVN: 
Københavns Telefonkiosker saml 

Valby Hobbyforretning_ Møllealle 16, Va lby. 
Hobby-l{ælderen , Nansensgade 74, K. 
l(iosken, Øslen,orl Station, Ø. 
Model & llobby. Løvstræde 2, K. 
Hovedbanegårdens Aviskiosk & Boghandel. 
l(iosken. Classcnsgade lR, Ø. 
Ordrup Trævare & Legetøj, Ordrupv. 109, Chart 
Rom & Co.s Modeljernbaner A/S. 
Fa. Gottlieb Hansen, Ny Østergade, K. 
RP-TOG, Ny l(ongensgade 11, K. 
S1>o rl Hobby, Bygaden 2, Herl e,·. 
Ki osken, Rybjerg Alle, Herlev. 

LYNGBY: 
lrgens Legetøj, Jernbanevej I. 

ARHUS: 
Arhus Hobbyforrelning, Frederiksgade 17. 
Hobby House, Paradisgade 12. 

RØNNE: 
Lille Torvs Lædervare- og Legetøjsforre tning 

ENGLAND: 
Robert Spark ( , European Ra il waysc\, 
Evelyn Way, Cobham, Surrey. 

FINLAND: 
Raulaliekirjakauppa Oy, Helsinki. 

FR.INKRIG: 
Editions Loco-Revue, Le Sablen, Au rar Morbihan 

ITALIEN: 
,Ho-Rivarossic , Como. 

NORGE: 
Narvesens Kioskkompani, Poscbox 125, Oslo. 

SVERIGE: 
Model-Craft, Skotgalan 5, Malmø. 
Wellergrcn & l(erbers Bokhandel AB. 
Vasagalan 22. Goteborg C. 

NR. 2/1962 udk ommer ultimo MAJ 
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