Bag enhver tilfreds
modeljernbane mand står

et netblad, en hjemmeside og en mailruppe

en tålmodig kvinde.

En mor, en søster, en
veninde, en kæreste, en
kone eller en datter

MBP netblad nr. 23, juni 2008

Model af gammel lagerbygning, nu udstillingsbygning for møbelforretning.
Små detaljer m.m. som får bygningen til at se ældre ud.
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netbladet og hjemmesiden,

ModelBane Piger

,

redigeres af Merete NærumPedersen.
merete_np@hotmail.com
Ved alle indlæg angives navn på forfatteren.
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De små detaljer.
På de huse jeg har bygget til spor 0, har jeg sørget for at tage
detaljer som tagrender og nedløbsrøe med på modellerne.
Da jeg begyndte at bygge huse til Projekt Modeljernbane på DTM
overvejede jeg om disse detaljer ville blive set på et H0 anlæg. Min
konklusion blev, at man næppe ville lægge mærke til disse detaljer,
eller rettere, at de manglede, så jeg besluttede at udelade dem.
Anlægget bliver stort og det er det samlede indtryk der er vigtigt for
at vise industriens udvikling.
Pussigt nok er jeg begyndt at fokusere på andre detaljer ved
bygningerne. Bl.a. gør jeg en del ud af at finde de rigtige farver til
murene, farver som ligner rigtige mursten fra det tidspunkt, hvor
huset er bygget eller den farve puds, der blev brugt på dette
tidspunkt.
Mange af de ældre huse er forsynet med fine detaljer,
som vi kun sjældent ser i dag. Der kan, som på
billedet til venstre, være dekorationer af cement over
vinduer og døre eller mønster i murstenene, enten
med drejede sten, reliefrækker under tagkanten eller
mursten i forskellige farver anbragt i mønstre.
Disse ting har gjort at jeg har lavet modelpapir med
forskellige buer og rækker af mursten, og har lagt
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ekstra paplag med mursten uden på murene for at få
disse detaljer med.
Samtidig er det begyndt at genere mig, at husene ser alt for
nybyggede ud. Et 100 år gammelt hus vil have patina, være
beskidt, på en eller anden måde. Skal husene se ud som dengang
de blev bygget eller som de nu gamle huse ser ud i dag? Anlægget
strækker sig over en periode på ca 150 år. De ældste huse er
endnu ældre. Hvordan så huset ud, da det var 50 år gammelt?
Vores 1. modul går fra 1847 til 1900. Et hus fra f.eks. 1820 bør vel
se 30 – 80 år gammelt ud. Tager man et gennemsnit bliver det
omkring 55 år. Et hus fra 1885 vil så skulle se omkring 1015 år
gammelt ud. Det bør vel også være muligt at have nyopførte huse
på anlægget.

Hvordan får man husene til at se gamle ud?
Jeg har fået en del forslag:
Mal murene over med meget fortyndet maling, der bør kommes
uregelmæssigt på.
Mal med en (næsten) tør pensel på murene, start nedefra.
Kom fint, farvet pulver på med en tør pensel.
Valg af farver:
Valget af farver til bygningen har stor betydning for hvor gammel
bygningen ser ud.
Tidligere blev husene pudsede. Mulighederne for at farve pudsen
var begrænsede og blev ofte foretaget med jordfarver fundet i
naturen. Derfor er murene ofte grå, brune eller gule på ældre huse.
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Soklerne er grå eller sorte (tjærede, evt. blank sort) og vinduerne
hvide, mørkegrønne eller rødbrune.
Afdæmpede farver er vigtige for at give huset en vis alder.
Nutidens stærke farver duer ikke her. Bruges der farveprøver
(vægmaling) er det relativ nemt at finde jordfarverne svarende til
udendørs træbeskytelse og lignende.
Murstenspapir bør være også være i afdæmpede, grålige farver.
Printer man det selv, kan det være en god ide at print grå sten på
papir i en særk rød eller gul farve. Det grå æmper den stærke farve
og sætter et ”nusset/beskidt” på murstenene. Prøv nogle
forskellige kombinationer og husk at print skal have en gang
sprylak (klar mat lak) så farven ikke flyder ud, når der males skidt
på muren senere.
Skader på muren:
De pudsede huse plejer jeg at male med almindelig vægmaling
(farveprøver). Jeg dupper farven på pappet, ofte i flere lag, så der
ikke kommer penselstrøg i overfladen og malingen kommer til at
ligne puds ujævne overflade. Jeg har fundet en lys grå farve, der
ligner puds. Når jeg maler murene til et hus,
laver jeg pletter/områder med denne farve .
Enkelte gange er jeg startet med at lime et
stykke murstenspapir på muren. Der males
med murens farve ind over kanten af
murstenene, kanten bør være uregelmæssig,
hvorefter murstenene og overgangen til det
pudsede males gråt, som kanten af det
tilbageværende puds.
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Revner i en pudset mur kan også tegnes med en tynd, meget tynd
sort steg. Brug lidt tid på at kigge på gamle gavle før du går i gang
og lav ikke for mange skavanker ved et hus.
Ituslåede og beskadide mursten har en renere/klarere farve end de
øvrige sten. Brug evt. en farveblyant (gul, orange, rød eller sort) til
at ændre farven på enkelte sten.
Solblegning af muren:
Husene står med den samme side mod solen dag ud og dag ind.
Dette betyder at farven på muren i solsiden bleger, bliver lysere,
nogle steder og ikke andre.
Vil du vise dette på dine bygninger, er det nødvendigt at beslutte,
hvor de forskellige verdenshjørner er på dit anlæg. Mure, der
vender mod syd, bleges mest, mure mod nord, bleges næsten
ikke.
Anbring en lampe, der lyser mod huset (du kan evt. bruge en
papæske i stedet, hvis huset ikke er bygget færdig endnu) fra syd.
Tag billeder af huset fra alle sider. Nu skal du lægge mærke til,
hvor lyset på huset er stærkest. Husk at der kan være ting i
omgivelserne, der skygger for lyset. Skal muren bleges på disse
steder?
Husets mure farves med en farve, der er lidt lysere ens murens
oprindelige farve, på de steder, hvor lyset fra lampen falder
stærkest på muren.
Denne farvning kan laves med meget fortyndet farve, helst med
gennemsigtig farve.
Mange steder kan lidt akvarelfarve (der er gennemskindelig/ikke
dækkende) i vand give et godt resultat. Husk at se på farven på
papir først (farven skal nå at tørre).
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Regnvand m.m.
Regnvand laver somme tider skjolder på husmuren. Ofte samles
vandet på sin vej ned af huset og afsætter sortegrå striber. Dette
sker bl.a. hvor vandet forlader solbænken under vinduerne eller
gesimsen over vinduerne. Se på rigtige huse før du selv går i gang.
Fremgangsmåden er den samme, som beskrevet ved blegning af
murene, men hvis du har brugt en vandopløselig farve på huset
før, bør du give muren lidt klar, mat spraylak, så den første maling
ikke løver ud, når du maler igen.
Skidt.
Efterhånden bliver husets mure beskidte. Det er ofte værst for
neden, men kan også være mindre områder som f.eks. ved
lemmen ned til kulkælderen eller det hjørne i gården, hvor bladene
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altid blæser ind. På skorstenen og omkring udluftningsriste vil der
også ofte komme sorte skygger.
Dette kan laves på 2 forskellige måder.
Tørmaling:
Når du har malet med en mørk farve, grå, sort eller grøn, tørrer du
det sidste maling af på en avis. Når der ikke er mere maling i
penslen, dupper du farve på husmuren. Begynd nedefra og pas på
du ikke kommer for meget på. Du kan komme mere på ved en
senere lejlighed, med det kan ikke fjernes igen.
Pulverfarvning:
Til pulverfarvning kan man anvende det patineringspulver, som
hobbyforretningerne sælger, eller man kan lave sit eget af
farvekridt (ikke til tavler), det skal være den type uden olie. Sort
eller gråt kridt findeles, f. eks. med en fil, til et fint pulver, der
kommes på muren med en lille børste (Hold dig fra konens
makepobørste). Begynd nederst på muren og kom ikke for meget
på. En stor del af pulveret vil kunne pustes af igen, hvis du ikke er
tilfreds med resultatet.
Regnvand og mods på taget:
Ligesom vandet foresager skjolder
på murene, afsætter det også snavs
på taget. Dette snavs vil lægge sig i
fordybningerne på taget, altså i
rillerne ”mellem” tagstenene og de
steder hvor 2 tagflader mødes
(skotkenderne). De beskitte striber
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males med fortyndet maling, som gerne må få lov selv at løbe ned
ad taget. Vær forsigtig, så du ikke får farve over det hele.
På ældre huse kan der være mods eller alger på taget. Også dette
lægger sig i fordybningerne på taget. Til mods kan man evt. bruge
lidt fint grønt savsmuld i meget fortyndet lim (1:10) eller blot lidt
fortyndet grøn maling.
Jeg har planer om at bygge nogle få byggeforeningshuse i spor 0 i
løbet af efteråret. Fra dette projekt vil bringe eksempler på detaljer,
der gør det mere inspirerende at ”bygge et hus til modeljernbanen”.
Detaljerne uden om bygningerne
En bygning er ikke bare en bygning, den er en del af et miljø.

Dette lille lidt skæve hus er da gamske
nydeligt, med også ret intetsigende.
Da det fandt sin plads i husrækken og
gården bag huset blev forsynet med ting,
der var typiske for perioden kom det til at
se meget anderledes ud.
I gården kom til højre et lille das op af
muren ind til naboen. Bagerst i gården,
fjernest huset blev der indrettet en grissesti med et lille skur til en
enkelt gris.
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Helt til højre ses naboens lille sidehus og for enden af dette
ejendommens das. Som så mange andre steder i byerne, skulle
natmanden gennem en gang i huset for at tømme spanden.

Hobby messe eller
modeljernbaneudstilling?
DMJU har de sidste 13 år holdt en årlig
modeljernbaneudstilling,
skiftevis
i
København
(Valbyhallen)
og
i
Frederecia. Det har været en suses,
også for de forhandlere, der har haft
stande på udstillingerne. Så stor en
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suses at der nu holdes hobbymesse i Valbyhallen et par gange
om året.
Hobbymesserne arangeres
af forhandlerne, men de har
inviteret
nogle
af
modeljernbaneklubberne til
at vise deres anlæg frem på
messerne.
Hvad
foretrækker
vi,
brugerne. så?
Ønsker vi messer flere
gange om året, hvor vi kan købe de samme modeller af flere
forskellige forhandlere til næsten samme pris?
Kommer der messenyheder hvert halve år? og ekstra gode tilbud?
Har klubberne overskud til at ”stille op” til disse messer? og hvad
får de ud af det?
Hvad med legetøjsmarkedet i Frederiksberghallen, hvor der er
meget modeltog? Er det et tilfælde at hobbymesserne har ligget
samtidig med dette?
Er der plads/brugere til alle disse modeljernbane arengementer i
det lange løb?
Hvor vil klubberne helst engagere sig/deltage?
Hvad kan DMJUudstillingen byde på, som vi ikke får ved
messerne?
Spørgsmål kan der stilles mange af, men svarene og meningerne
hører vi ikke så mange af.
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Hvad mener du?
Jeg kan kun tale for mig selv, men det vil jeg så også gøre. Vil I
andre også det, så send en mail til merete@ModelbanePiger.dk,
så jeres indlæg kan komme med i næste nummer af dette lille
netblad, eller brug en af nyhedsgrupperne.
Min mening.
Hvis DMJUudstillingerne skal have flere og/eller andre besøgende
end hobbymesserne, bliver det nødvendigt at satse på andre ting
end handelen med modeljernbane.
En af de ting, der allerede gøres, er at vise et stort udenlandsk
modeljernbaneanlæg på udstillingen. Vi har set mange flotte anlæg
med inspirerende detaljer og nyheder.
Unionens klubber får lejlighed til at vise, hvem de er og hvad de
laver. Klubberne vælger selv hvordan de vil præsentere sig. Nogle
viser video fra klubber, andre har arbejdende værksteder eller
mindre modulanlæg.
DMJU har lavet standarder for samkøring af H0
modeljernbaneanlæg. Unionsudstillingerne giver muligheder for at
mødes og samle moduler fra flere forskellige klubber til et stort
anlæg, hvor der køres med modeltog under hele udstillingen.
Et fint indslag til glæde for både publikum og klubbernes
medlemmer.
Lad evt. store samkøringsgrupper blive
repræsenteret på skift.
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Fornyelse.
I DMJU's vedtægter står der at unionen skal fremme samarbejdet
mellem model jernbaneklubber bl.a. ved byggekonkurrencer.
Dette er et område, som er blevet forsømt de seneste år.
Formentlig hænger det sammen med, at flere og flere køber
færdigt materiel, bygninger og landskabsmaterialer.
Måske trænger begrebet byggekonkurence til en fornyelse.
Vi beundrer alle de udenlandske anlæg på udstillingerne. Kunne
kvaliteterne i disse anlæg danne baggrund for bedømmelse af de
medbragte moduler, der er med ved samkørslen af H0anlæg.
Noget med ide i sporplanen på modulet eller hvor gennemført
epoken er vist? Det kræver nytænkning hos en dommerkomite,
somså skal komme med et oplæg til bedømmelse.
Bedømmelse af en serie plastbygninger ud fra byggesæt, vil
næppe være interessant, men patinering af bygninger eller
materiel er mere individuel og kunne vise os andre hvor flotte
modellerne kan blive ved kærlig behandling. Opbygning af dansk
landskab på moduler eller som dioramaer ville være en anden
mulighed til bedømmelse.
IPMS holder DM i modelbygning hvert 2. år. Måske kunne DMJU
hente inspiration derfra. Der er mange flotte modeller med fine
detaljer, som vi kan lære af.
Det er nu mest ideen med de mange forskellige klasser og
bedømmelsen af modellerne jeg synes vi også kunne bruge.
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Kig på IPMS hjemmeside http://www.ipms.dk/ find billederne af DM
resultaterne. Så flot kan almindelige plastbyggesæt blive, det må vi
også kunne.
Ikke for placeringens skyld.
Egentlig er det ikke konkurrencen jeg er interesseret i, men den
giver lejlighed til at se og til at høre andres meninger om de
forskellige enkeltheder og detaljer. Derfor vil jeg også foreslå en
beskrivende kommentar til de deltagende projekter. Disse kunne
sammen med foto evt. laves i et hæfte eller på unionens
hjemmeside til inspiration for os andre.
Som jeg sidder her og skriver går det op for mig, at det jeg savner
er noget jeg selv får udbytte af som modeljernbaneentusiast. Nye
medlemmer til klupper er da også meget rart, men nye ideer og
mål ville da være fint.

Landets ældste modeljernbaneklub fylder 70.
29. marts 2008 fejrede DMJK 70 års jubilæum.
Skønt klubben sidste år mistede sit anlæg på Godsbanen kunne
klubben invitere til jubilæum med 2 kørende anlæg.
Om havde mange lagt vejen forbi Nørrebro station for at opleve det
gamle anlæg i brug.
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Anlægget, som er opbygget under krigen, har været gennem en
større renovering efter at have været lukket ned medens Nørrebro
station (den i 1:1) blev renoveret. Sporene ved trappen er blevet
kortet af for at skaffe plads til en ny trappe.
Nu er der lagt nye spor på det berørte område og det øvrige anlæg
er blevet renset og istandsat af en lille men udholdende flok
modelbyggere.
Da DMJK besluttede at deres nye anlæg skulle være med 2
skinnedrift, besluttede man også at Nørrebroanlægget ikke skulle
ændres, ligesom den gamle styring bevares.
Senere på dagen var der åbent hus i klubbens nye lokaler i
Albertslund, hvor man nu har fået opstillet klubbens modulanlæg,
som har fået fjernet 3.skinnen og netop var blevet køreklart igen.
I Albertslunds kunne man også se det første modul til et
sporvejsanlæg, som et af klubbens medlemmer er i gang med.
Til de der ikke kender DMJK kan jeg fortælle at klubben kører med
spor 0. En størrelse, som man kun kan købe meget lidt færdigt
materiel til. Derfor bygger klubbens medlemmer selv kuldende
materiel, bygninger og andet til anlægget. Sporene til det
kommende anlæg overvejer man at købe, det er nemlig muligt nu,
men de gamle håndbyggede sporskifter fra Godsbaneanlægget vil
blive genbrugt på det nye anlæg.
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Om ModelBane Piger
Ja du har jo nok allerede opdaget at bladet har ændret udseende.
Jeg har skiftet styresystem og bruger nu Linux, så undgår jeg
ændringer og nye vertioner af Windows styresystemer. Samtidig er
jeg gået over til at bruge Open Office og jeg har ikke fået helt styr
på det endnu. Bl.a. opsætningen med 2 sider ved siden af
hinanden ved jeg i skrivende stund ikke hvordan jeg laver.
Til gengæld er det nemmere at gemme tingene som pdffiler.
Jeg håber I vil bære over med svaghedderne.
Jeg glæder mig til at høre, hvad I kunne tænke jer DMJU fremover
vil byde på ved udstillingerne.

Link
DMJU
Hobbymesse
DMJK
IPMS

http://dmju.dk
http://www.hobbymesse.dk
http://dmjk.dk
http://www.ipms.dk/

ModelBane Piger

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