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. 24, august 2008

Landets ældste modeljernbane kører stadig. I foråret kunne klubben fejre
70 års jubilæum.
Læs mere på side 8.
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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.
Under samme overskrift skrev jeg i forrige nummer om detaljer på
bygningerne.
Også på Modeljernbaneanlægget er de små detaljer af stor
betydning.
DMJK gjorde deres modulanlæg køreklar igen til klubbens 70 års
jubilæum.
I bunden af en af flyttekasserne fandt jeg nogle cigarkasser, der
indeholdt figurer, tønder, kasser, dyr og mange andre små ting,
som i tidens løb har været brugt på det lille anlæg eller måske på
det gamle, nu nedrevne, anlæg. Jeg overlod æskerne med indhold
til et par af de andre medlemmer, bl et nyt medlem. Det var
MBP nr. 24, side 2

morsomt at se, hvordan de fordelte tingene i små situationer rundt
omkring og deres komentarer var også forfriskende at følge med i.

En mand med rygsæk og to børn blev hurtigt til en børnehave der
ventede på toget. Da der dukkede en lille bamse op sluttede den
sig omgående til børnene, som i mellemtiden var blevet til en hel
lille flok.
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Tønner og kasser fandt hurtigt plads, ikke blot omkring fabrikken,
men også ved remissen og ved banearbejdernes.
Bemærk koppen og termoflasken. Bare fordi man er en lille
modelmand, skal man da ikke undvære sine kaffepauser.
Og blandt hunde og mennesker på bålpladsen så en lille gris sit
snit til at få en bid med direkte fra grilristen.
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Pladsen foran "Hvide Hus" Blev indrettet med de borde og bænke,
der engang stod på legepladsen på Godsbaneanlægget.
Det var morsomt at følge med i fordelingen af småtingene. På et
tidspunkt blev man enige om at der var ting nok, hvorpå andre
fortsatte, dog i begrænset omfang.
Når vi i august stiller modulanlægget op i Valbyhallen, vil
fordelingen af småting gentage sig, men ingen kan huske hvad der
stod hvor, så fordelingen vil blive en helt anden og sikkert lige så
underholdende at overvære. Dog vil badeanden fra Stutgard blive
limet fast på en fast plads i Mølleåen inden da.
Når mængden af småting er så stor hænger det sammen med at vi
har nedlagt et stort anlæg for et par år siden. Når vi får et nyt fast
anlæg bliver mange af figurene og småtingene brugt der, men der
vil også blive købt/lavet mange nye ting. Til spor 0 laver vi en del
selv, men også til H0 kan man tage fantasien i brug og fremstille
f.eks tønner og kasse af tynde lister og lidt maling.
Det kan være dyrt at købe småtingene færdige. Til H0 han der fås
plastserier med småting, men til 0, 1 og 2 må man ofte lave disse
ting selv. Mål på originalerne og målestoksforholdet er vigtige
inden man går igang, så modellerne får de rigtige dimentioner.
Jeg har selv haft den holdning, at hvis jeg gerne ville have 3 tønder
et sted, var der nok en anden, der kunne bruge nogle et andet sted
og så lavede jeg tønder af ½ m rundstok. Det tager ikke så lang
tid, når man alligevel er i gang.
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Et par billeder fra DMJK's 70 års Jubilæum.
På forsiden et billede fra Nørrebroanlægget, der igen kører
efter en pause medens stationsbygningen blev sat i stand.

Genindvielse af modulanlægget, der nu står i klubbens lokaler i
Albertslund. Det første materiel og anlæggeter er netop blevet
køreklart igen efter ombygning til 2skinnedrift.
Modulanlægget består nu af 6 moduler, idet der er blevet lavet to
hjørnemoduler, der tilsammen giver en ret vinkel.
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Skønt det lille anlæg (punkt til punkt) er beregnet til "små tog"
benyttede flere af klubbens medlemmer lejligheden til at indvie
deres Heljan Myer. Flere af dem er blevet forsynet med dekoder og
har fået de relementerede koblinger. Enkelte er også blevet kodet
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med lys, ikke bare frem og bak men også rangering og de øvrige
stndarder for lys.
I Albertslunds kunne man også se det første modul til et
sporvejsanlæg, som et af klubbens medlemmer er i gang med.
Også den første nye bygning er undervejs.

Se flere billeder fra jubilæet og modeljernbanerne på klubbens
hjemmeside, hvor det også er muligt at "køre en tur" på klubbenst
nu nedlagte anlæg.

Om DMJU udstillingen til august
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eg skrev i forrige nummer om mine tanker om fornyelse på DMJU's
modeljernbane udstilling sidst i august.
Jeg havde håbet at få komentarer fra nogle af jer andre. Det fik jeg
desværre ikke. Derfor vil jeg selv starte en tråd på Sporskiftet og
håber så at få nogle reaktioner fra jer.
Ser man på DMJU's Foreløbige udstillerliste, er der igen i år lige så
mange forhandlere som der er deltagende klubber, hvoraf flere
udstiller sammen. Tre udenlandske anlæg er et godt initiativ.
Af referatet fra DMJU's generalforsamling fremgår at formanden
savner:
det årlige årsmøde som klubber på skift stod for
byggekonkurrence
Men det kan jo være at vi skal finde en anden måde at gøre det på
og få nyt liv i den.
Jeg er ked af, at forslag til nytænkning slet ikke blev kommenteret
af unionen. Det er tilsendt på mail. Ser man på fornyelsen på
hjemmesiden, er forklaringen måske at det ikke er så tit
bestyrelsen har adgang til en PC.

Link
DMJU
Hobbymesse
DMJK
IPMS

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