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

et netblad, en hjemmeside og en mailruppe
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netbladet og hjemmesiden,
ModelBane Piger ,
redigeres af Merete NærumPedersen.
merete_np@hotmail.com
Ved alle indlæg angives navn på
forfatteren.

Ny hobby forretning på Østerbro
Model – Hobby på Lyngbyvejen mellem Vibenhus og Ryparken
Station viste sig ved mit første besøg at være en helt nystartet
forretning. Hvis man kan kalde et rum sammenlagt af en entre og
en stump gang (max 10 m2) for en forretning. Det er tydeligt i
startfasen og det er svært at se, hvad det fører til.
Foreløbig fandt jeg nogle plastbyggesæt, mest militært, samt et
mindre sortiment af ikke vandbaserede farver.

Hvor er det nu det er? Tænker du måske.
Du har ganske givet set stedet før. Det billede du har set, var taget
fra de lyse striber helt ude til venstre i billedet. Kameraet var vendt
mod højre i billedet, så man ser langs stationsbygningens
gadeside og lemmen i hjørnet til højre stod ikke åben
.

Hvor du har set billedet? Tja det er længe siden det blev taget. Det
har været på nettet siden slutningen af 2001 og du kan stadig finde
det der.

Selve forretningslokalet vokser snart, da man forventer at fjerne
væggen ind til stuen. Hvordan varelageret bliver udvidet er
spændende. Jeg fik at vide at forretningen er godkendt til at handle
med elektrisk tog, målestoksforhold sagde desværre ikke
personalet noget. Alligevel er det nok værd at kigge indenfor, hvis
man alligevel kommer forbi, kun hvis vi andre bakker op om
initiativet har det chance for at overleve. Jo flere af os der viser
forretningen interesse, jo større er chancen for at de begynder at
skaffe de varer hjem, som vi gerne vil have.

Læs mere inde i bladet
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BÜRR
STORE & SMÅ
HAVENISSER
MED OG UDEN LYS
SAMT

Græsmåtter,
”modelvand”,
træer
og
andre
landskabsmaterialer er nok det vi som modeljernbanefolk
vil kunne få mest glæde af i denne lille forretning, der ligger
et sted, hvor Netto og Irma tidligere har haft det største
udvalg i hobbymaterialer (og legetøj).

LEGETØJ &
BYGGESÆT
LYBNGBYVEL 67
ÅBEN
MAN-LØR
12.00 – 17.00

Er du til havenisser, vil stedet være et eldorado for dig,
se blot denne stribe, der står langs husets gavl.

Jeg har atter besøgt forretningen.
Modeljernbane er der ikke meget af, men det kan bestilles i
forretningen.

Modeljernbane forretning flytter
Togcenter Gentofte har længe efterlyst lokaler ikke for langt fra
Kildegårds Plads.
Forretningen er nu ved at indrette sig i lokaler på Søborg
Hovedgade 44 i det tidligere Steffensens Bolighus. Læs mere om
flytningen på Togcentrets hjemmeside, http;//www.togcenter.dk

Der er et broget udvalg af biler. Er man opmærksom på skalaen
kan man sikkert finde biler, der passer til ens anlæg.
Revell hobbymaling (på terpentinbase) samt pensler
findes i et stort udvalg.
Byggesæt
til
biler, skibe, fly
og
militærsæt
samt rollespils-sæt var der en
hel del af.
Jeg faldt for denne lille
opstilling, der viser hvor stor
virkning figurer, her soldater,
har på helhedsindtrykket.
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Nyhedsgruppe om modeljernbane
Er det mon bare mig der ikke kommer nok rundt på nettet!
Det undre mig at finde en nyhedsside om modelbane, hvor der kun er 5
tilmeldte. Siden ser ud til at være oprettet i 2005. Det er næppe fordi I
andre ikke har opdaget den, nærmere fordi den ser ud til at være under
opbygning.
Siden Hedder http://www.model-bane.dk/news.php
Jeg er også stødt på siden http://togauktion.dk
Også denne side ser ud til at være under opbygning, den virker
halvfærdig på mig.
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Hvis der er nogen der ved mere om disse hjemmesider/portaler eller hvad
det nu hedder, vil jeg gerne høre mere om dem.
Allerhelst vil jeg have et indlæg til næste nummer af dette blad.

Projekt Modeljernbane
Som nævnt i forrige nummer af ModelBane Piger, er man i gang
med at bygge en modeljernbane på Teknisk Museum i Helsingør.
Arbejdet skrider stille fremad bl.a. med udskæring af sporunderlag
til de første to moduler.
Museet har afsat plads til information om projektet på deres
hjemmeside: www.tekniskmuseum.dk/modeljernbane. Er du
interesseret i at deltage i projektet, kan du finde oplysninger om
kontaktmuligheder m.m. på hjemmesiden.
Samme sted som forsidebilledet en uge senere, det ældste billede
er taget ud for røret og stationen stod lidt til højre for det.
Sporbuen her (mindste radius 2 m) har ligget under anlægspladen
ud for radiatoren og rundt til lokalets modsatte side.

Hvor var det nu det var?

Stort modeljernbaneanlæg nedrives
Så er det sket igen. Et stort modeljernbane anlæg må rives ned,
fordi klubben er blevet sagt op og skal flytte til nye lokaler.
Denne gang var det DMJK det gik ud over, men andre klubber har
været i samme situation.
Billedet til venstre er taget midt i september 2006.
Kunstationen er tilbage, resten er allerede pakket ned.
Engang så gaden foran stationsbygningen ud som på billedet til
højre. Det er taget engang i 2001 og kan sikkert genkendes fra
vores hjemmeside.
Begge billeder er taget på DMJKs anlæg i Godsbanegården.
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Opbygningen af DMJKs
anlæg startede engang i
70erne, da man havde fået
5 nye lokaler på rad og
række
i
en
stribe
sikringsrum (omkring 300
m2 i alt). Det blev bygget
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modeljernbane i de tre lokaler og man var begyndt at overveje at
bygge videre i det 4. lokale, da den sørgelige meddelelse kom.

Se billeder fra modeljernbanen og nedrivningen på http://DMJK.dk

Bygningen skal rives ned for at give plads til nyt byggeri. I første
omgang var beskeden dog, at man kunne beholde lokalerne,
fundamentet kunne bruges som fundament til den nye bygning, det
var dimensioneret til et 8 etagers hus, klubben kunne fortsat bruge
lokalerne efter ”nybygningen”. Dette hold dog ikke, lokalerne skulle
rømmes. Bygningen rives ned.
I skrivende stund arbejdes
der
på
højtryk.
Spor,
bygninger, landskab, kabler
og alt det andet bliver fjernet
og kørt til nye lokaler. På
grund af den begrænsede
tid, skæres bundpladen i
passende stykker (passende
til at kunne komme ud af
lokalerne) med spor og rester
af landskab, hvorefter det
køres til de nye lokaler.
Senere vil man finde ud af,
hvordan man redder flest
mulig af sporskifterne og
skinnerne. Sporskifterne er
bygget på plader, så de er
forhåbentlig nemme at få af
underlaget, ellers skal der
laves nys, sporskifter til spor 0 er ikke lige
noget man køber færdigt.

Vægmaleriet bag Kagerup er malet direkte på væggen. Det er ikke
alt vi kan få med.

Arbejdsstyrken er forøget og tempoet sat
op, man har fået en meget kort
opsigelsesfrist. Der er ikke tid til at tage
sporskifter m.m. af underlaget, det skæres
i passende stykker (passende til at kunne
komme ud af lokalet) og fjernes med
resterne af landskabet på. Snart kører det
sidste læs mod de nye lokaler.
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De 2 ikke ligefrem små biler, der måtte køre flere gange for at få
anlæg, bibliotek, arkiver, værktøj, stole og borde flyttet til de nye
lokaler.

En tiltrængt arbejdsfrokost… eller gravøl!

En mindre gruppe er i gang med at ombygge de eksisterende
moduler fra 3- til 2-skinnedrift og tilpasse dem til standarderne og
med at færdiggøre de to nye modulers kabelføringer.
Klubben håber at de vil kunne komme til at køre på modulerne
medens de opbygger et nyt anlæg.
Alle DMJKs lokomotiver og vogne er bygget til 3-skinnedrift. Dette
betyder at lokomotivernes strømaftagere skal flyttes og, hvilket er
mere besværligt, hjulene skal isoleres. På mange af maskinerne
har forbindelse fra hjulene til resten af maskinen og videre til
hjulene på maskinens anden side. Dette vanskeliggør
ombygningen en del. Heldig vis er nogle få gået i gang med
ombygningen og enkelte modelbyggere fra andre steder i landet
har tilbudt deres hjælp.
På vognene er hjulparrene ledende af hensyn til sikringsanlægget.
Nu skal alle aksler isoleres og hjulene skal isoleres fra
vognkasserne. Med den moderne elektronik kan sikringssystemet
opservere et hjulpar, hvis blot det er forsynet med en lille modstand
mellem akslens 2 hjul.
Når lokomotiverne og modulerne er ombygget kan DMJK komme
til at køre på egne spor igen. Indtil da må de nøjes med at køre
med deres materiel på sporene hos de øvrige 0-klubber, hvor de
heldigvis altid er velkomne.

En spor 0 klub giver ikke op!
Selv om det er et hårdt slag når en modeljernbaneklub bliver sagt
op og må forlade sine lokaler, giver DMJK ikke op.
Allerede i 2000 byggede klubben et modulanlæg bestående af 4
godt 2 meter lange moduler. Da klubbens opsigelse kom, var der
enighed om at man vil bygge et nyt anlæg med 2-skinnedrift, hidtil
har man haft 3-skinnedrift. Samtidig besluttedes det at ombygge
modulanlægget til 2-skinnedrift. To nye moduler (omtalt i tidligere
numre af MBP) var under opbygning og på disse udelod man
3.skinnen.
På samme tidspunkt udarbejdedes standarder for klubbens
moduler.
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Midt i nedpakninken af klubbens anlæg, tog vi på DMJU´s udstilling
i Valbyhallen medbringene 2 moduler og et begrænset arbejdende
værksted.
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Onsdagsbyggerne,
der
bygger
rullende
materiel,
og
modulbyggerne, der bygger på klubbens moduler, starter igen
deres byggeaftener, så snart der er blevet ro efter flytningen og i
starten af det nye år samles man om forslag til det nye anlæg i
klubbens nye lokaler.
DMJKs gamle anlæg på Nørrebro, som er Danmarks ældste, bliver
ikke ændret. I forvejen er der forskel på det materiellet på klubbens
to anlæg (bl.a. koblingerne) og Nørrebro er ikke digitalstyret.

Link
DMJK
Christinas rideskole I H0
Togcenter Gentofte
Christinas rideskole
Nydedsgruppe
Togaution

http://DMJK.dk
http://virringbanen.dk
http;//www.togcenter.dk
http://virringbanen.dk
http://www.model-bane.dk/news.php
http://togauktion.dk

Hjemmesiden
Ligesom netbladet desværre er blevet forsømt i en periode, er der
heller ikke skat meget på hjemmesiden, men heldigvis har jeg nu
fået hjælp til at komme i gang igen.
Birthe Storm har sendt en mail med beskrivelse af, hvordan man
kan lave bjerge af styropor og vender tilbage med beskrivelse af
bjergfyr til at sætte på bjergene.

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

Birthe er en af de kvinder, der er blev fanget, da hendes mand
fandt sin gamle modeljernbane frem. Velkommen ibland os Birthe
og tak for dit indlæg, som nu findes under ”Tip og ideer” på
hjemmesiden.
Der er også kommet en serie billedet fra Inge-Lise og Leif Storm
(mon det er familie til Birthe?), som nu kan ses under ”Vores
modelbane”.

Også Henrik Hansen har sendt en hilsen. Har fortæller at på
http://virringbanen.dk kan følge et lille projekt, som hans kæreste,
Christina, er i gang med. Hun bygger et diorama af en rideskole i
H0.
Det har været forfriskende at høre fra nogle af jer, der sidder ude
omkring i landet og bygger modelbane.
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