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Foto af et moderne modelhus. 
 
Modelhuset på billedet og den plade det står på er lavet i 1:50 
(spor 0 ?) og skal bruges til at præsentere huset til potentielle 
købere af et moderne træhus i fuld størrelse (1:1). 
 
Det løse stykke græsmåtte ligger over det sidste stykke af vejen for 
at vise, at den kan gøres kortere. 
 

Læs mere om det lille diorama på siden 5. 
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netbladet og hjemmesiden,  
ModelBane Piger , 
redigeres af Merete Nærum-
Pedersen. 
merete_np@hotmail.com 
 
Indlæg, spørgsmål, tip, billeder 
og  vejledninger er altid 
velkomne hos netbladet og 
hjemmesiden. 
  
Ved alle jeres indlæg angives 
navn på forfatteren. 

 

  

Reklamer ?? 
 
Blandt tilmeldingerne til interesselisten, er et firma med 
interesseområde: Epoke c 1880-1920 2C samt alt hvad m folket er 
interresseret i at købe 
 
 Nu spørger jeg så de, der står på interesselisten, om der er 
stemning for at lave en liste, hvor forhandlerne kan tilmelde sig og 
om interesselisten bør sendes til forhandlere m.m. 
 
Jeg ved da godt, at alle kan melde sig på interesselisten og at en 
forhandler kan melde sig som privatperson, men vil vi give vore 
oplysninger om interesse  til et firma, der melder sig på listen? 
 
Der har aldrig været min mening at bladet skulle bringe reklamer 
eller at mail-gruppen og interesselisten skulde anvendes dertil. 
 
Når jeg har bragt lidt om nogle forretninger, har det været generelt 
for en serie forretningen, der sælger ting, der kan bruges til 
modelbanen. 
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Nu må I ud med jeres mening. Hvordan takler jeg/vi det her? 
 
En ting er jeg sikker på, jeg optager ikke forhandlere på 
interesselisten, hvis ikke alle på listen opfordrer mig gøre det. 
 
Er det for øvrigt en reklame, hvis det lykkes mig at få en eller 
anden til at anmelde nyudgivelser eller beskrive 
produktionsmetoden for en serie modeller?  
 

 

Indretning af hobb yrum. 
 
Egentlig ville jeg være fortsat med at skrive lidt om mine 
modeljernbaneplaner, men en ommøblering har midlertidigt sat en 
stopper for modelbanetankerne. 
 
Mine 3 børn er flyttet hjemmefra og jeg har nu fået mulighed for at 
indrette lejligheden efter mine egne ønsker. 
 
Den yngstes værelse har jeg indrettet som soveværelse, i stedet 
for halvdelen af den store stue, som tidligere var delt af en høj reol. 
Ved nymøblering i den store stue er værelset ved siden af blevet 
ledigt og i stedet for at indrette endnu en stue, har jeg valgt at 
bruge rummet som værksted og hobbyrum. 
 
Mit værkstedsbord (i ståhøjde og med en lille skruestik) har fået 
plads ud for det ene vindue og værktøjet bliver samlet i skabet og 
på reolen ved siden af. Tidligere lå en del af værktøjet, det til 
vedligeholdelse af lejligheden og andet større arbejde, i kælderen 
medens hobbyværktøjet, stållineal – kniv – miniboremaskine – små 
skruetvinger - pensler m.m. stod i en kasse i hjørnet af den lille 
stue. 
I skabet er der også blevet plads til min 9 og 5 V strømforsyning, 
en HSV trafo og en oplader til elementer. 
 
Tegnebordet har fået en plads, hvor det nu igen kan bruges til at 
tegne på, hvilket jeg længe har savnet, når facader og gavle til 
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modelhusene skulle laves. Bordet kan bruges som mere 
almindeligt arbejdsbord, når beskyttelsespladen lægges over. 
 
Mine bøger og hæfter om modeljernbane, jernbane og bygninger 
har fået sin egen reol (dog ligger der en serie nodehæfter på 
øverste hylde, klaveret står nemlig også i dette værelse). 
 
I reolen ved siden af har jeg sat nogle ekstra hylder og har en serie 
flade frugtkasser, fra den lokale Netto, til materialer. Kasserne er 
blevet malet med almindelig vægmaling og på enderne/siderne af 
dem står der, hvad de burde indeholde (pap og papir - tinfigurer – 
tog og biler o.s.v). Indholdet trænger dog  p.t.  til lidt sortering. 
 
Stablen af telefonbøger ligger stadig under syboxen med 
symaskinen, som også er flyttet herind fra den store stue. 
Telefonbøgerne bruges til at lægge husmure og lignende i pres, 
når limen skal tørre, derfor har jeg en del af dem. 
 
Over den ene af dørene, der er tre af slagsen, har jeg sat den 
lange hylde, som min datters tøjdyr sad på, op. Nu står nogle af 
mine huse på den sammen med et par ”transportkasser”. Mine få 
hjemmebyggede togvogne står i et lille skab med glaslåge ved 
siden af værktøjsreolen. 
 
Jeg glæder mig til at komme i gang med at bygge modelhuse igen. 
Det bliver dejligt at kunne lade det hele ligge og gå ind og spise 
ved spisebordet i den anden stue, spisebordet blev tidligere brugt 
til at bygge modelhuse på. 
 
Børnene blev overraskede over ændringerne. De synes det er det 
helt rigtige jeg har gjort, vi kan jo sagtens være i den store stue alle 
sammen, når de er på besøg. 
Det sidste rum? Tja i øjeblikket står det stadig ledigt. Måske 
kommer jeg en dag så langt med mit modeltog, at der bliver anlagt 
en bane derinde.  
 
Jeg ved da godt at der er nogen der synes jeg er ”småtosset” og 
burde have indrettet en hyggelig stue i stedet. Skidt med hvad de 
mener, jeg vil komme til at bruge mit nyindrettede værelse i mange 
flere timer, end jeg ville bruge en ekstra stue. Godt man kan 
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indrette sig som man selv vil, når man nu er blevet alene i 
lejligheden 
 
Jeg skal måske lige bemærke at jeg bor i en 2. sals lejlighed og 
har haft mine 3 børn boende. De har haft hvert sit værelse, så der 
har tidligere ikke været for meget plads til mig og mine byggerier. 
    
 

 

Danmarksmesterskabet i modelbygning 
 
IPMS – Danmark (International Plastic Modellers Society) indbyder 
den 11. og 12. oktober 2003, til venskabelig kappestrid blandt 
modeller af alle typer og størrelser, i Valby Medborgerhus, 
Toftegårds Plads, Valby.” 
 
På den tilmelding jeg fik i Model og hobby fandt jeg ikke en klasse 
om tog, men der er en klasse for ”Alt andet der ikke kan placeres i 
en anden klasse”, så vi kan godt deltage, hvis vi har lyst. 
 
Fra siden http://ipms.dk kan man downloade en ”interaktiv”  
modelspecifikation samt regler for deltagelse i kappestriden. 
Flere oplysninger kan sikkert også findes på siden, ellers kan de 
vel fås hos IPMS-Danmark, Triumfvej 21, 2800 Lyngby. 
 
Da der i flere af klasserne vil være modeller, fly – militærkøretøjer 
– figurer –biler og motorcykler, i dioramaer, vil der helt givet være 
inspiration til det hjemlige anlæg at hente på udstillingen. 
 
Har man lyst at se hvad andre hobbyfolk laver, er der adgang for 
alle søndag d. 12. oktober fra kl 12 til 16. Der er 
præmieoverrækkelse fra 13 til 1430. 
 
P.s. er der en, der vil bringe et indlæg her i bladet efter udstillingen, 
gerne med nogle billeder. 
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Diorama med moderne træhus. 
 
For første gang har jeg lavet et lille diorama helt fra grunden. 
Lille fordi der ikke var ønske om ret mange detaljer, med stort, da 
der ønskedes en ekstra bundplade, der senere skal kunne 
anvendes ved fotografering af forskellige huse. 
 
Dioramaet blev lavet i 1:50. Huset blev bygget i pap efter en delvis 
målsat skitse af huset. Beskrivelse om hvordan modelhuse bygges 
kan ses hos Den lille husbygger (http://modelbane-
piger.dk/husbyggeren) 
 
Husets bundplade skulle være 40 x 60 cm svarende til 20 x 30 
meter medens fotopladen skulle være 100 x 100 cm og have en 
forhøjning/bakke med et plant stykke på 50 x 60 cm for oven. 
Der var ønske om en terrasse, en flisebelagt sti samt en indkørsel. 
 
Terrassen og den flisebelagte sti tegnes, så de passer til husets 
indgange og bliver placeret pænt indenfor kanterne af husets 
bundplade. 
Terrassen og fliserne til stien tegnes op på pap, Mellemrummene 
mellem fliserne trykkes ned i pappet med en spids genstand, f.eks. 
en strikkepind, så der kommer tydelige fordybninger. 
Fliserne males cementgrå  eller i en af de brunlige farver, der 
bruges til havefliser m.m. 
Der laves 2 sæt fliser, et til bundpladen og et til den store 
fotoplade.  
 
Til bundpladerne indkøbte jeg 2 celloteksplader på 122 x 122 cm, 
da de er relativt lette og derfor nemme at flytte rundt, samtidig er 
de nemme at forabejde på forskellig vis. 
Af den ene plade savede jeg et stykke på 100 x 100 cm til plade 1.  
 
Af den anden plade lavede jeg et stykke der var 63 x73 cm til plade 
3 samt husets bundplade på 40 X 60 cm. 
Plade 2 skulle laves af de tilbageværende stykker og fik et hul i 
midten for at spare på materialerne og de færdige pladers vægt. 
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Inden plade 2 blev limet på undersiden af plade 3, skulle den 
yderste del af plade 3 have skrå kanter. 3 cm brede på de to siden 
og 10 cm på de to andre (se den sorte linie på skitsen). 
 
Husets bundplade blev filet skrå langs kanterne med en fil. 
 
Plade 3 blev anbragt på bordet med et par cm ude over kanten. Da 
filningen af husets bundplade havde taget en del tid ville jeg 
forsøge mig med et andet redskab. Til at fjerne det overskydende 
materiale tog jeg min høvl. Dens klinge blev flyttet, så den gik ca 
1/1 cm under ud af høvlen. Det viste sig at fungere godt, selv om 
det ikke ligefrem lignede høvling, men det var jeg forberedt på. 
 
Da jeg var færdig med den første side, forsøgte jeg at fjerne 
”høvlspånerne ” med en kost, dette virkede ikke rigtigt, så jeg tog 
stålbørsten, den lå ved siden af kosten. Denne viste sig at være et 

fint redskab til ikke bare at fjerne løst materiale, 
men også til en finere afretning af celloteksen. 
Jeg fortsatte på tilsvarende måde på plade 1´s 
øvrige sider, idet jeg også fjernede lidt ekstra ved 
pladens hjørner.  
 

De stykker, der skulle blive til plade 2 blev skåret ud og limet på 
undersiden af plade 2 med vævlim i rigelig mængde, da 
celloteksen suger meget. Derefter blev alle stykker skruet fast. 

 
Da limen var tør blev plade 2 høvlet og børstet 
på samme måde som plade 3. Der blev fjernet 
et stykke ved hvert hjørne og lavet et indhak 
midt på den ene side. 
 
På de to 3 + 3 cm 

brede sider, blev der lavet en jævn 
”menneskeskabt” skråning, der skal gå 
ned til indkørslen. 
På de øvrige sider blev skråningerne 
mere uregelmæssige, men med 
naturlige bløde overgange. Hjørnerne 
blev brækket af med en knivtang, det er hurtigere end at save den 
af.  
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Til sidst blev overgangen mellem de to lag gået efter med børsten  
og ved underkanten blev bakkerne fladet ud, så den blev en jævn 
overgang til den nederste plade. 
 
Jeg valgte ikke at lime toppladen sammen med plade 1, da den så 
kan placeres forskellige steder på denne. 
 
Plade 1, den tykke overplade, som plade 2 og 3 nu var blevet til, 
samt husets bundplade blev dækket med tapet på undersiderne 
(ikke nødvendigt, men pænt) HUSK! Masser af lim.  
Da overpladen toppladen altid ville dække den midterste del af 
plade 1, valgte jeg også at dække dette stykke med tapet (en rest 
som blev vendt med bagsiden udaf, så den kan til at se neutral ud). 
 
Efter en længere regne og tegnepause, klippede jeg 3 ark 
græsmåtte (75 x 100 cm) i passende stykker. 
 

Græsmåtten til husets 
bundplade blev ladt med 
bunden i vejret og de stykker 
pap, som terrasse og 
flisegang var malet på blev 
lags med den malede side 
nedad på græsmåtten. 
Ved hjælp ad modelhuset, en 

meterstok og en spritpen blev pladens yderkant og flisernes plads 
afmærket på græssets bagside, hvorefter disse felter blev skåret 
bort. 
 
Husets bundplade blev beklæde først. Det gik let nok. Først en 
masse lim, smurt på med en stor pensel og så blev græsmåtten 
lagt omhyggeligt på, så hjørnerne passede med stregerne på 
græssets underside (pas på håret, det vil helst sætte sig i limen, 
når man forsøger at kigge ind mellem pladen og græsmåtten i håb 
om at få placeret mærkerne rigtigt. Den smarte folder græsmåtten, 
så man kan se mærkerne på græssets overside). 
Der blev klippes ind til hjørnerne af pladen og græsset bøjes om på 
undersiden. Efter endnu en ”hjørneklipning” kan en kant på et par 
cm limet fast på tapetet hele vejen rundt langs undersidens kant. 
Derefter blev flise- og terrasse stykkerne lagt med malingen opad i 
de udskæringer, der var lavet til dem. 
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For at fjerne små folder m.m. i græsmåtten skal den glattes ned 
mod underlaget. Det viste sig at den næsten kuglerunde 
fyrfadsstage af marmor, var som skabt til dette (hvorfor får man 
sådan en tosset ide? Ok det virkede jo). 
 
På plade 1 blev der limet et 25 cm bred stykke græsmåtte langs 
pladens yderkant og et par cm blev bukket om på pladens 
underside og limet fast på tapetet her. 
 
Så manglede jeg kun græsmåtte på overpladen. Jeg må 
indrømme, at jeg var lidt betænkelig ved at skulle tilpasse den 
flade græsmåtte til den bakkede plade.  
Da der var smurt rigeligt lim på pladen lagde jeg græsmåtten over 
det plane stykke øverst på bakken og pressede det på plads i 
limen længere og længere ud mod pladens sider. Det viste sig at 
min bekymring var helt ubegrundet. Græsmåtten gav sig og kunne 
let presses ned mod underlaget. Der manglede en stump et enkelt 
sted, men det var let at øge med en bid, der var blevet i overskud 
et andet sted. 
Langs overpladens underkant blev græsmåtten ikke bøjet om på 
undersiden, men limet på oversiden af tapetet, som var blevet 
klippet af ca 1 cm udenfor pladens kant. 
Den tynde kant gør at overgangen fra overpladen til plade 1 
næsten ikke ses, når pladerne lægges oven på hinanden.  
 

 På husets bundplade og langs den ene af 
siderne på plade 1 skulle der være en 
indkørsel/vej. 
Denne valgte jeg at lave af meget fint grus 
(købt hos dyrehandel, for så er det vasket fri 
for støv og snavs). Jeg valgte noget, der var 
blandet af flere farver meget små sten, så det 
kunne komme til at ligne perlegrus lidt. 

Med en mindre pensel smurte jeg lim på græsmåtten, der hvor jeg 
ville have min 3 m (6 cm) brede indkørsel. Igen skulle der meget 
lim til, det forsvandt i græsset. Derefter dryssede jeg et lag grus (3-
4 mm) ud oven på limen og lidt ud ved siden af den. Gruset blev 
forsigtigt fordelt, så der ikke var bare pletter og derefter presset 
ned i limen og græsset. 
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Det næste var svært, jeg måtte vente 
til limen var helt tør, før jeg kunne feje 
overskydende grus væk.  
 
Til fotoplader blev der lavet en løs 
terrasse og en sti med fliser, som kan placeres på pladen efter 
ønske. 
 
Små grønne planter rundt omkring på pladen kan få 
det til at se helt naturligt ud.  
De kan f.eks købes i Fakta eller Tiger (en af 10-kr 
butikkerne). 
 
Nogle træer fra hobbyforretningen vil være velegnede 
omkring bag huset, ligesom havemøbler på terrassen 
vil give et mere livagtigt diorama.  
 
Bruges dioramaet til fotografering, som der er hensigten med det 
viste, dør man overveje at lave en baggrund til det. Det kan være 
en fotostat, men et almindelig himmelblåt lagen, hængt op langs 
bundpladens sider vil også kunne virke naturligt på foto. 

 
Skulle man være interesseret i at møblere sine modelhuse eller at 
få møbler i møbelforretningens vinduer, kan man finde et mindre 
udvalg hos det tyske firma Schulcz. Møbler og figurer kan bestilles 
på adressen: http://www.schulcz.com eller i begrænset omfang, 
købes hos Tutein og Koch 

 

 

Link 
 
Den lille husbygger  http://modelbane-
piger.dk/husbyggeren 
Schulcz    http://schulcz.de 
Tutein og Koch   http://www.tuteinogkoch.dk 
IPMS-Danmark   http://www.ipms.dk 
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 En jernbaneopg ave. 
 
Jernbaneopgave nr 4, er igen en rangeropgave. 

 

Ankommende tog 

 

 

Afgående tog 

 
 

 
 
Foran varehuset (rød bygning) er vognene 1 (nærmest 
lokomotivet), 2 og 3 blevet læsset og skal derfra transporteres til 
stationen i rækkefølgen 2 (nærmest lokomotivet), 1 og 3 (se 
billeder til højre). 

 
Drejeskiven D kan kun bære en vogn og ikke bære.  
 
Udtrækssporet e er under reparation og er derfor ubrugeligt.  
 
Udtrækssporet u fra A til stopbommen er kun 30 m langt, medens 
toget med vogne er 4x10 = 40 m langt. 
  
Lokomotivet med 2 vogne kan holde i udtrækssporet og være fri af 
sporskifte A. 
 
Hvordan kan stammen omrangeres? 
 

 

Hjemmesiden.  
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Det var godt at vi igen fik vores eget domæne på nettet. I løbet af 
den første måned har der været 585 besøg, så nu går det fremad 
igen. 

 

Mail -grupp en og interesselisten. 
 
Samtidig med at der udsendes en mail til alle i mailgruppen om at 
MBP nr 10 kan hentes fra nettet, sendes der en vedhæftet fil til alle 
de der står på interesselisten. 
 
Som nævnt i sidste mail samt andet steds i bladet, er jeg nu 
begyndt at lave den første interesseliste. Jeg har modtaget 
tilmeldinger til interesselisten og er ved at renskrive den, så den 
kan mailes til medlemmerne omkring 1. september. 
 
 
 Hvis du endnu ikke har meldt dig og gerne vil være med på 
interesselisten, kan du tilmelde dig på siden om mail-gruppen. Du 
får kun tilsendt interesselisten, hvis du selv melder dig i gruppen og 
giver oplysninger om dine interesser. 
 
Du vil snarest efter din tilmelding modtage et opdateret eksemplar 
af listen, derefter vil du modtage listen samtidig med dens øvrige 
medlemmer, når en ny udgave udsendes, hvilket sker når antallet 
af ændringer er blevet tilpas stort.  
 
Husk at kun privatpersoner optages på listen, som ikke må bruges 
til udsendelse af reklamer og lignende. 
 

 
  MMooddeellBBaannee  PPiiggeerr    

 har en hjemmeside med adressen: 
http://www.modelbane-piger.dk 

e-mail: ModelBane_Piger@hotmail.com 
Web-masters e-mail: merete_np@hotmail.com 

 
 


