et netblad, en hjemmeside og en
mailgruppe

Bag
enhver
tilfreds
modeljernbane
mand
står
en
tålmodig
kvinde.
En mor, en søster, en
veninde, en kæreste,
en kone eller en datter
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netbladet og hjemmesiden,

ModelBane Piger

,
redigeres af Merete NærumPedersen.
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.

Seemos / Meerschaum fortsat fra forsiden
Den danske og latinske betegnelse for denne vækst er almindelig
rødtråd hhv. Ceramium rubrum – det er i øvrigt en slags alge.
Spørg mig ikke hvor man evt. kan købe den; men den findes langs
de danske kyster.
Med venlig hilsen

Seemos / Meerschaum

Jan B. Andersen

Jeg har modtaget følgende oplysninger fra Jan B. Andersen.
I dit netblad nr. 11 fortæller du om, hvordan du blev inspireret af
tyske kolleger vedr. hvordan man selv kunne lave træer af
Seemoos eller Meerschaum.

Billedet på forsiden fandt jeg på internettet ved at søge på plantens
latinske navn.

Fortsættes på side 2
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På adressen:

DM i modelbygning 2003, fortsat fra nr 11.

http://www.limfjordsnet.dk/inform/Database/PaaFjordB/PaaFjordB.htm

findes danske oplysninger om rødtråd.

I nr 11 fortalte jeg om de mange modeller, mest plast, der var at se
ved DM. Flot og omhyggelift arbejde, men ingen jernbanemodeller.
Det der kom nærmest til vores interesse var dioramaerne (plader
med modeller anbragt i et lille
landskab.
Også her var militærkørertøjer
dominerende, men de var anbragt i
meget forskellige situationer, lige fra
et stykke bar jord til et stykke gade
med huse på begge sider.
Til DM er det væsentligt at
situationen kommer tydeligt frem i
dioramaet.
De to dioramaer viser situationer fra
slagmarken. Læg mærke til de
mange detaljer på det her til højre.

Ved samme søgning fandt jeg på adressen:
http://www.koehler-modellbahn.de/modellbahnh0/anlageneu/index2.html

dette billede af træer til modelbanen lavet af rødtråd.

Antallet af fly i dioramaer var
beskedent.

Jeg prøver nu at finde et sted, hvor disse planter kan købes. Jeg
har bl.a. spurgt efter den i akvarieforretninger, men endnu uden
resultat. Jeg regner også med at gå på jagt på stranden til sommer,
måske bliver den skyllet i land ind i mellem.

Her er et af dem, en flyveplads
hvor et fly er klar til at gå i luften.

Hvis nogen af jer andre skulle finde den et eller andet sted, hører
jeg meget gerne fra jer.
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Dioramaet her er et af de få med
biler. At der er så få i netop
denne klasse, skyldes måske at
mange af bilerne er bygget i stor
målestok og et diorama omkring
dem derfor ville blive meget stort.
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Her er så DM´s samlede vinder.
En meget flot figur i klassen for
film og fantasifigurer.
Så vidt jeg husker hed den
”Trophy hunter” og havde fået
præmier på flere tidligere
udstillinger i de nordiske lande.
Den vil jeg nødig se på min
modelbane, men flot var den.
Her ses en ruin.

Endnu et bombet hus set fra bagsiden og på næste side set fra
gadesiden.

Kun dele af ydermurene, hvori
stumper af gulvet hænger, står tilbage
Rundt om huset ligger større og
mindre stumper af den væltede
mur og soldater går rundt og leder
mellem stenene.

Det kan ikke være ret længe siden
huset blev ramt, for mellem
murbrokkerne udenfor huset ses
denne sårede soldat.

Dioramaet er ret stort og selv om det blev dårligt placeret, indeholdt
det mange detaljer, som vil kunne bruges på modelbanen.

Bemærk den nedfaldne bjælken, metalristen, stykkerne af mur og
de små mursten til højre i billedet.
Modellen er i 1:32 og en mursten er ca 7 mm lang.
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Vejen og området omkring springvandet er for ubeskadigede og
der er ikke nok nedfaldne sten og gulvbrædder. Stuegulvet er alt
for rent.
Ovenstående er noget af den kritik, jeg hørte om dioramaet.
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Her er husets gavl.
Læg mærke til plakaten, som er
griset til sammen med muren
udenom. Der er ikke tvivl om at den
har hængt der længe.
Selv om hullerne i pudsen ikke ser
ud til at være nye fordi kanterne
omkring dem er for mørk, er det en
god ide som sagtens kan bruges på
et ældre hus, der trænger til
hvidtning og anden vedligeholdelse.
Den efterladte trækvogn med
mælkejunger og de løse tagsten
nedenfor er fine detaljer.

Trods den dystre situation på dette diorama, vil I nok give mig ret i
at det er et par gode gengivelser af to af datidens triste facader.

Her ses huset indefra.
Der er ganske rigtig ingen spor
efter etageadskillelse og muren er
faldet ned udenfor huset.
I stuen står et par møbler og der
er løber på gulvet.

Til venstre ses disse to soldater gennem hullet inde fra det andet
rum. De undersøger i en åben værktøjskasse.
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Her er så et helt anderledes diorama. Hvis det ikke lige var for den
store tank kunne det næsten minde om en skovtur.
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De mange visne blade på jorden er tørrede teblade og
træstammerne er naturgrene skåret til i passende længder. Læg
mærke til at der ikke er savet lige højt på begge sider af stammen.

På det sidste diorama ånder fred og idyl.
Det gamle vaskehus, som har stået ubrugt i mange år, indrettes nu
som ungdomsbolig.

Til sidst et par mere
hyggelige dioramaer.
Man kommer næsten
til at tænke på
Matador, når man
ser dette lille hus,
hvor
soldaterne
forsøger at købe
halve grise.
Det kan være svært
at se på billedet,
men
hunden
tilkendegiver stille sin
mening
om
de
besøgende.

I billedets venstre side ligger de gamle vinduer og døre, medens
murerens materialer ligger ved tørrestativet til højre i billedet.
Hunden er en mastin de los pirineos, som er verdens tungeste
hund. Den er mere end en meter over ryggen.

Forsinkelse på mail til ModelBane_Piger@hotmail.com
Siden nytår havde jeg ikke modtaget mail til ModelBane Piger. Stor
var min overraskelse, da jeg i går d. 12/3 kl 13 fandt ikke mindre
end 25 mail. Kl 9 havde der ingen mail været.
Ved gennemgang af mailene konstaterede jeg, at der var mail
afsendt hellt tilbage i starten af december 2003. Jeg forsøger at
besvare mailene i løbet af de kommende dage.
Hvis I har sendt mail til ModelBane_Piger og ikke har hørt fra mig,
skyldes det måske, at jeg ikke har fået mailen endnu.
I er velkommen til at skrive til mig igen.
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Netbladet.
Som du måske allerede har opdaget, er netbladet ModelBane
Piger nr. 12 en pdf-fil i farver. Fremover vil jeg kun lægge det på
nettet dette format.
Har du endnu ikke mulighed for at læse dette format, kan du
downloade Acrobat Reader fra vores hjemmeside, samtidig men
at du alligevel henter netbladet.
Læs også om vores mail andet steds i bladet.

Jernbaneopgave nr. 7, en rangeropgave.

Desværre
er
de
to
godsvogne blevet afleveret
forkert. Godsvogn 1 skal til
varehus E og godsvogn 2
skal til varehus D; som det
ses på den nederste
tegning.
Hvordan vil du få dem
byttet om, når lokomotivet
og tenderen skal ende på
sidesporet igen?

Nyt debatforum om jernbane på nettet

Ved varehus D holder
godsvogn 1 og ved
varehus
E
holder
godsvogn 2.
På sidesporet C holder
et lokomotiv med tender.

Velkommen til Sporskiftets debatforum
Her kan man debattere jernbaneemner af hjertens lyst.

B er en bro over banen.
Lokomotivet
med
tenderen kan køre under
broen.
De to godsvogne har for højt læs til at kunne komme under broen.
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Reglerne er enkle:
Alle kan deltage. Deltagelse er gratis, men for at få lov til at skrive
indlæg, skal man oprette sig selv som bruger. Dette er nødvendigt
for at undgå misbrug; men hvis man ønsker det, kan man
opretholde en høj grad af anonymitet, så det kun er Sporskiftets
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administrator, der kender identiteten.
Man må meget gerne bruge billeder. Men prøv at sende så små
billeder som muligt - det er fint med et normalt jpg-billede, men en
ukomprimeret bmp-fil i høj opløsning vil ikke blot lægge beslag på
alt for megen diskplads hos os, den vil også være umulig for
mange brugere at se.
Til gengæld må man ikke bruge groft sprog; hvis enkelte brugere
mod forventning ikke kan finde ud af at behandle andre brugere
pænt, kan disse brugere blive udelukket fra at lave flere indlæg.

Det er sjovt at se, at der også er andre piger end mig, der skal stå
for det kreative, når manden har modeljernbane som hobby. Hvad
skulle de stakkels mænd dog gøre uden os.
Med venlig hilsen
Kirsten Fisker
Da jeg aldrig selv har prøvet at lave et vandfald, sender jeg ønsket
videre til læserne og håber at få nogle gode forslag, så Kirsten kan
få et flot naturtro vandfald på anlægget.

God fornøjelse!

Ovenstående er redaktørens egen velkomst til brugerne af
http://www.sporskiftet.dk, som åbnede i starten af marts måned.
ModelBane Piger byder den nye side velkommen og ønske jeg
held og lykke fremover.

KM Tekst har fået en hjemmeside
KM Tekst, der laver påskrifter til
vogne og lokomotiver, har nu
fået en hjemmeside.

Mail om bygning af vandfald.
Jeg har modtaget endnu en mail, som kommer her.
Kære Merete
Kan du hjælpe mig med et problem eller evt. henvise mig til
litteratur ang. bygning af et vandfald?
Jeg har lavet et stort bjerg med en sø, og nu synes jeg, det kunne
være flot med et vandfald også.
Men jeg aner ikke, hvordan jeg skal bære mig ad. Det skulle jo
helst se så naturligt ud som muligt med brus og det hele.
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Fra siden kan man downloade
et katalog over påskrifter og en
vejledning i påsætning af KM
Teksts påskrifter.
Man finder også undersiderne
Epoker for modeljernbaner,
”Køb hos”, en forhandlerliste,
Nyheder, Forslag, hvorfra der er
mulighed for at sende forslag til
nye påskrifter samt Spørgsmål
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og svar
Senere ”Byg danske vogne” samt en side til forhandlerne, man kan
jo ikke nå at lave det hele på en gang.
Se selv mere på siden, adressen er http://km-text.dk
Også denne nye side fra et lille dansk firma ønsker ModelBane
Piger velkommen på nettet.

ModelBane Piger
har en hjemmeside med adressen:
http://www.modelbane-piger.dk
e-mail: ModelBane_Piger@hotmail.com
Web-masters e-mail: merete_np@hotmail.com
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