et netblad, en hjemmeside og en
mailruppe

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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Stadager Brugsforening.
Model bygget til Danmarks Tekniske Museums modeljernbane.
Modellen, der som det øvrige anlæg er i 1:87 virker stor i forhold til
de bygninger, der købes som byggesæt.
Den er bygget af pap, papir og trælister. Spørgsmål vi ofte får er,
Hvor lang tid tager det at bygge et hus eller hvornår ar anlægget
færdigt.
Det første kan du læse mere om inde i bladet.
På museets hjemmeside kan du følge med i opbygningen af Projekt
Modeljernbane, som blev omtalt i MBP nr. 20.
Projektet fortsætter og kan godt bruge flere modelbyggere.
MBP nr. 22, side 1
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,
redigeres af Merete Nærum
Pedersen.
merete_np@hotmail.com
Ved alle indlæg angives navn på
forfatteren.

Hvor lang tid tager det?
I forbindelse med Projekt Modeljernbane på Danmarks Tekniske
Museum er vi flere gange blevet stillet spørgsmålet: Hvor lang tid
tager det at bygge et modelhus?
Det er hverken samlesæt i plast eller byggesæt der er tale om. Vi
bygger af pap, papir og lignende materialer.
Vi har efter bedste evne forsøgt at svare på spørgsmålet, men det
har ikke været muligt at give et præcist svar. Jeg vil i stedet forsøge
at give en beskrivelse af processen, når et modelhus bygges.
Jeg starter med at skære ydervæggene ud i pap…
Nej. Allerførst beslutter vi, hvilket hus vi vil have en model af og et
årstal for bygningen (se note 1).
Jeg tager på arkivet for at finde en byggetegning til at lave modellen
efter.
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På arkivet får jeg en bunke papirer (ofte 1020 cm høj) med
tegninger, ansøgninger og meget andet. Ved gennemgang af
bunken søges efter facadetegning, grundtegning, gavltegninger
samt bagsiden ag huset. Vi har bygget med industri og da erhvervet
ofte er placeret i side eller baghus søges også efter disse
bygningers ydermure m.m.
Er man heldig finder man de tegninger man skal bruge på det første
arkiv og kan få kopier med hjem (mod betaling), ellers må man
videre til et andet (se note2).
Målene fra tegningerne regnes om til den målestok modellen skal
bygges 1 (til PM er det 1:87) og ydermurene med vinduer og døre
samt grundplanden kan tegnes på pappet.
På dette tidspunkt skal man beslutte om man vil have skillerum i
modellen og om der skal være en stor eller lille bundplade omkring
modellen.
Nu kan ydermurene og bundpladen skæres ud og der skæres huller
til vinduer og døre.
Bundpladen males *.
Skal bygningen være tidsmæssigt korrekt er det kun sjældent at
finde færdige vinduer og døre, altså må man lave dem selv med
tynde sprosser af pap eller plaststrimler og tråd *, der males *.
Hvis bygningen er af mursten, købes eller laves murstenspapir samt
evt. stenrækker til at sætte over vinduer og døre. Hjemmelavet
murstenspapir skal lakeres med spraylak *.
Murene beklædes med murstenspapir eller males *.
Stenrækker over døre og vinduer samt anden dekoration af murene
limes på *.
Vinduer og døre limes på plads*.
Der limes klar plads bag vinduerne *.
MBP nr. 22 side 3

Husets mure og skillevægge samles på bundpladen med lister til
forstærkning af samlingerne. Dette gøres ofte i to omgange * *.
Der limes lister langs murenes overkant og derpå limes loftet * *.
Soklen skæres ud, males * og limes på plads * langs husets
underkant.
Tagpladerne laves, enten af bølgepap der males *, skifferplader, der
printes og lakeres * * eller købes færdige og friskes op med lidt
maling *.
Skorstenen laves af fire stykker pap der limes sammen til et rør *
(evt omkring en liste) og en skorstensflise, også pap øverst *.
Skorstensflisen males * og skorstenen beklædes med murstenspapir
eller males *.
Nu kan taget skæres til i den rigtige størrelse. Ved vinkelhuse eller
sidehuse limes * en skotrende af malet * papir under samlinger af
tagdelene. Taget limes på plads *. Tagryggen, der ofte laves af en
overskydende strimmel af tagpladen, limes på plads *.
Til sidst forsynes bundpladen med grusstier, træer og buske m.m. og
et par mennesker. Alt dette limes på * *.
* betyder ventetid medens lim eller maling tørrer. Denne ventetid er
fra et par timer eller til næste dag. Heldig vis kan der ofte laves
andre ting medens noget ligger til tørre.
Note 1) årstallet for bygningen kan være en stor hjælp, for
tegningerne på arkiverne ligger i rækkefølge efter alder. Ofte kan jeg
starte midt eller sidst i en bunke tegninger i stedet for at starte forfra.
Mange bygninger bliver bygget om med f.eks. nye vinduer.
Væsentlige ændringer fremgård af tegningerne i arkivet og bør
findes frem.
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Note 2) Tegninger til eksisterende bygninger kan ofte findes hos
kommunen medens tegninger til nedrevne bygninger ofte ligger i
Stadsarkivet. Der er også mulighed for at finde tegninger i
Arkitektskolens arkiv, på forskellige museer og måske på biblioteket.
Meget gamle bygninger findes der måske slet ikke tegninger til.
Hvor lang tid tog det så?
Tja jeg kan se mere end 20 stjerner. Det betyder at ventetiden nemt
kan løbe op på et halvt hundrede timer arbejdstiden og tiden til at
skaffe tegninger og materialer kommer så oven i. De to sidste ting
kan let tage et par uger for et almindeligt lokalt byhus.
Jeg kan stadig ikke give et præcist svar. Byggemåden er individuel
og dermed også byggetiden. Forhåbentlig har du fået et indtryk af, at
der bygges lidt af gangen over en lang periode, der let kan blive på
over en måned.

Rullende materiel til Projekt Modeljernbane
Projekt Modeljernbane kommer til at bestå af 8 moduler fra hver sin
tidsperiode.
På hvert modul kommer der til at køre tog fra perioden. Nogle tog og
vogne kan komme til at køre på flere moduler, da de i virkeligheden
har været i brug i mere end de 20 år som hvert modul
repræsenterer.
På det første modul (1847 – 1900) skal Odin med vogne køre. Odin
kan ikke købes færdig, så vi har anskaffet et par modeller af det
tilsvarende tyske lokomotiv Adler, som så bliver bygget om til Odin.
Samtidig skal toget bygges om til at kunne køre på Märklinskinner
(3. skinne i midten). Også vognene skal fordanskes, hvilket bl.a.
omfatter en ommaling.
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Biler til modeljernbanen
Til spor 0 har man kunnet finde biler i 1:43 i legetøjsbutikkerne.
Desværre er man begyndt at lave bilerne i mange forskellige
målestoksforhold, bl.a. er de nyere biler fra Siko i 1:55.
Jeg har dog fundet en serie åbne modelbiler fra 1950erne, 60erne
og 70erne. Alle i 1:43 fra City Cruiser set og købt på Danmarks
Tekniske Museum. De kan sikkert fås andre steder, men nok til en
højere pris (jeg gav ca. 30 kr. stykket).

Büick 1955

Pontiac GTO 1966
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Mange flotte modeller, der lider af samme svaghed som andre åbne
modelbiler, der er ingen fører i bilerne. Skal de køre på vejene, skal
de forsynes med mindst en figur, ellers må de parkeres på
anlægget, men det kan jo også se godt ud.

Cadillac 1976 Coupe De Ville
Biler i 1:87 har tidligere kun været at finde i hobbyforretningerne,
men nu har Tigerbutikkerne fået en serie (24 forskellige) biler i
denne størrelse til en 10er stykket.
Desværre er der hverken navne eller årstal på disse biler og de fås
kun i et par farver.
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Nærbillede af en Morris Miner

I Notra Dame i Nørregade som handler med mindre ting til hjemmet,
fandt jeg en Ford DéLuxe i en størrelse, der vil kunne passe til spor
I. Den er fra 1940, døre og motorhjelm kan åbnes og der er mange
fine detaljer. Pris ca 60 kr. Der var mange andre flotte biler i
forskellige størrelser i forretningen.
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Ford DeLuxe 1940

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.modelbane.dk/news.php
http://togauktion.dk

På grund af problemer med min gamle PC, mangler den/de sidste artikkel
i dette nummer af Modelbane Piger.
Skulle maskinen komme igang igen kommer der en ny udgave af dette
nummer.
De følgende numre vil blive skrevet på en anden PC med et andet
tekstbehandlingsprogram og vil derfor ændre udseende.
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ModelBane Piger

har en hjemmeside med adressen:
http://modelbane_piger.dk
email: ModelBane_Piger@hotmail.com
Webmasters email: merete_np@hotmail.com
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