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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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Det gamle vaskehus indrettes som ungdomsbolig.
Diorama under opbygning. Set fra naboen.
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ModelBane Pigers blok

Dorthe Daslgaard Olesen har sendt følgende:
Har i en gruppe inde på facebook eller er det ikke interessant. ?

For sådan at få et overblik over hvor mange og evt hvem der er  
"medlemmer" i
modelbanepiger.
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Så ville man jo også få mulighed for at kunne "snakke" sammen,  
og evt aftale at
mødes ind i mellem  

evt. med de der bor i samme nærområde som en selv.

Det er jo også en form for et forum.

Dorthe 

Efter at have overvejet forslaget, som jeg godt kan se meningen 
med, men jeg er ikke glad for at lægge materiele ud på en side, 
hvor jeg samtidig overlader alle rettigheder til andre.
Facebook er ikke lige det rette sted, efter min mening. 
Ideen er god og  jeg har  i  stedet  oprettet  en blog  til  ModelBane 
Piger. Mulighederne der skulle være nogenlunde de samme som 
mulighederne på Facebook.
Jeg (webmaster) skal lige have sat mig ordentlig ind i hvordan det 
fungerer, hav lidt tålmodighed med mig.

Bloggen kan findes i menuen på vores hjemmeside:

http://modelbanepiger.dk

Alexanders juletog.

Min datter kom midt i december og spurgte om jeg ikke kunne lave 
en lille julebane, bare sådan en ring, hvor toget kører rundt, til mit 
barnebarn på 1½ år.
Lidt efter tilføjede hun, "Der behøver ikke være i år". Så overgav 
jeg mig. Alexander skal have et lille juletog til næste jul. En cirkel 
med landskab og nogle mennesker/nisser, som han kan sidde og 
kigge på. Det skal vist være ret solidt til sådan en lille fyr.
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Jeg har siden forsøgt at få et overblik over, hvad jeg skal anskaffe 
på legetøjsmarkedet i løbet af året.

Et ældre H0 lokomotiv og nogle skinner har jeg liggende. Huse er 
der i kælderen fra mit gamle anlæg (trollibus).

Nu spekulerer  jeg så  på  om det  ikke ender med at være et  lille 
julediorama med dansk julevejr, lidt sne, masse slud og mudder og 
en der sælger juletræer.

Diorama

Ordet  diorama  kan   henvise   enten   til   en   nittende   århundrede 
mobile teater enhed, eller, i moderne brug, en tredimensional fuld 
størrelse  eller  miniature  model,   sommetider   indkapslet   i   et   glas 
udstillingsvindue   for   et   museum.   Dioramas   are   often   built   by 
hobbyists   as   part   of   related   hobbies   such   as  military   vehicle 
modeling  ,  miniature   figure   modeling  or  aircraft   modeling  . 
Dioramas ofte  er  bygget  af  hobbyists  som en del  af   relaterede 
hobbyer såsom  militære køretøj  modeling,  miniatureprodukter   tal 
modellering eller fly modeling.

Ovenstående stammer fra Wikipedia, hvor du kan læse mere om, 
hvad et diorama er.
I Modelbane Piger nr 6 kan du læse om en udstilling på fisketårnet. 
Denne udstilling viste dioramaer over emnet Ringenes herre.
Også i andre numre af bladet bl.a. under indkøbsmuligheder kan 
du finde billeder fra dioramaer.

En anden inspirationskilde er de små miljøer, som du kan finde på 
hjemmesiden, de udgør hver især et lille, meget lille diorama.
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Diorama bygget i en bogkasse til DMJUs diorama
konkurence 2009 

En kort vejledning.

Inden vi begynder

Hvad er et diorama
Et diorama er en tredimensional model af et landskab, 
sommetider indkapslet i et glas udstillingsvindue for et 
museum.  Dioramaer er ofte bygget af hobbyfolk, som 
en del af en relateret hobby såsom militær køretøjer, 
fantasispil eller modeljernbane.
Efter min mening rummer et spændende diorama ikke 
blot en gengivelse af et emne, men også mange små 
detaljer, som man kan glæde sig over at finde mange 
steder på dioramaet. Morsomme eller Typiske 
situationer, samt ting der vækker minder.

Formål
Modeljernbane

Spillelandskab 
Historisk militær

I det aktuelle tilfælde, vil vi lave et jernbanerelateret 
diorama, altså et landskab med en jernbane, en nedlagt 
jernbane eller måske en projekteret jernbane.

Størrelse og brug
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Diorama som dekoration
Legelandskab (modeljernbane - spil)

For at begrænse størrelsen har jeg valgt at lave et 
diorama, der kan hænge på væggen som dekoration.
Jeg har valgt at bygge dioramaet, så det passer ind i en 
færdig bogkasse fra IKEA, ILVAN eller lignende sted. 
Bogkassen giver en tydelig afgrænsning af dioramaet 
og en enkel mulighed for at lave en passende baggrund.
Byggesæt eller helt fra grunden
Huse og skure anskaffes fortrinsvis som byggesæt

Ideen starter oppefra
Når emnet skal vælges og planlægningen begynder, 
forestiller man sig det færdige resultat, som det ville se 
ud på et fotografi. Er man god til at tegne, kan det være 
en god ide at lave skitser af dioramaet, som man ønsker 
det kommer til at se ud. Skitserne behøver ikke være 
super flotte, der er vigtigere at man selv ved hvad de 
rummer.

Overblik, oplysninger
Disse skitser kan være med til at skaffe en overblik over 
målet med projektet og inspirere en til at søge 
oplysninger om landskabet, man vil lave.

Skabelsen/opbygningen starter nedefra
Opbygningen af selve dioramaet begynder med bunden. 
Det er derfor vigtigt at man har gjort sig klart, ikke blot 
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hvordan banen skal ligge, men også hvordan resten af 
dioramaet skal se ud.

Inspiration og planlægning

Inspiration
Inden man køber en bogkasse og begynder på 
dioramaet, ligger der en del arbejde med at vælge 
emne/motiv for dioramaet. 
Til et jernbanerelateret diorama bør der væve nogle 
spor. Hvor kommer de fra og hvor går de hen?
Hvad er det, der er så interessant, at vi har valgt netop 
dette sted på jernbanen?

Jernbanelandskaber, bog af Ole Jensen
Internettet
Jernbanen (DJKs blad)
Eksisterende områder det er muligt at besøge
Geografiske kort med jernbane og højdekurver

Den første skitse
For at få stor variation i dioramaet, kan det være en god 
ide atbeslutte e.eks hvor stor en del af pladsen, der må 
bruges til mørke veje, grå skærver eller grøn natur.
Der er en del andre ting, man bør tænke på, inden man 
begynder. Jeg har forsøgt at lave en liste over dem, 
men du vil sikkert opdage at der mangler noget hist og 
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her. Det kan også være at du vælger at lave nye skitser, 
fordi du får nye eller ændre dine ideer.

Overvej fordeling af
Sporareal
Jernbane område (totalt)
Jernbane bygninger
Øvrigt landskab
Veje
Øvrige bygninger

Landskabs typer
Land - Skov - By
Fladt - bakket  (- Naturligt - menneskeskabt)
DSB-hovedstrækning - side bane

Mål  (vælg først målestoksforhold)
På et eller andet tidspunkt skal du til at finde ud af, hvor 
meget tingene på dioramaet kommer til at fylde. 
Allerførst skal du vælge hvilken skala du vil bygge det 
til.
Et spor Z diorama giver plads til mange ting på et 
begrænset område medens et spor 1 anlæg nok kun 
giver plads til et halvt hus og lidt grønt på den samme 
plads. Har du allerede en modeljernbane, vil det være 
naturligt at vælge samme skala og lave dioramaet, så 
det senere kan sættes ind på modeljernbanen.
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Spor og omliggende fritrum
Bygninger (vælg evt. byggesæt)
Veje

Detaljeret skitse tegnes
Du skal ikke blive overrasket, hvis det bliver nødvendigt 
at skære ned på de ting duønskede fra starten, skær 
ned nu og tænk over indretningen igen, så undgår du 
forhåbentlig ærgerlser senere.

Landskab - niveauforskelle
Oprindeligt landskab
Jernbane landskab
Vej landskab

Sporplan
Bygningsplacering
Beplantning

Endelige valg
Bogkassens størrelse (standardmål)
Bygninger (byggesæt, mærke og  nr.) eller tegning til bygning
Andre materialer

Nu er det tiden at anskaffe materialer til dioramaet. 
Selvfølgelig kan de købes undervejs i tænkeperioden, 
men det vil være kedeligt at have købt en stor fin 
bygning og det så viser sig at der ikke er plads til den.
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Opbygningen af dioramaet kan nu begynde. Jeg har 
forsøgt at skrive en rækkefølge for hvornår de enkelte 
ting bør laves, men det er kun hovedpunkter og 
rækkefølgen kan ændres.
Mange af materialerne kan købes i en 
modeljernbaneforretning. Hvis du bruger alternative 
materialer, hører MBP gerne om dem.

Diorama i bogkasse 

Bogkasse
Dioramaet kan bygges direkte i bogkassen, men det er 
nemmere at bygge det på en løs bundplade. Husk 
"ophængningshuller" i bogkassen fra starten. Skal der 
instaleres lys i bygninger bør bundpladen hæves lidt 
over bogkassens bund og ledningerne trækkes ud ved 
kassens ender.

Tegning
Bundplade
Bakker - dale
Dæmninger - broer

Når bundpladen er skåret til, laves bakkers og 
dæmningers former og efter tørring kontroleres, at 
dioramaet passer ind i bogkassen. 

MBP nr. 26, side 10



Overvej hvordan overgangen mellem bogkassen skal se 
ud. Man kan evt. lave en afskærmning ved kassens 
forkant. 
Broer og lignende kan byggen, men bør først anbringes 
på dioramaet, når sporet lægges.

Baggrund 
Skitser baggrunden på bogkassens bagvæg medens 
dioramaet står i kassen. Dioramaet tages ud medens 
baggrunden males. En blågrå himmel er nok. Skal 
bogkassens ender også males på indersiden? 

Start nedefra på landskabet
Jord - vand
Græs - veje - skærver
Buske - blomster - spor
Træer - større bygninger 

De mindre ting
Skure - biler
Kasser - tønder - brædder
Figurer - dyr

Når jeg har valgt kun at skrive i hvilken rækkefølge 
dioramaet kan laver, skyldes det, at jeg regner med at I 
bruger alle de gode forslag, det er muligt at finde på 
internettet. Brug grupperne om modeljernbane eller søg 
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med google. Der er mange muligheder både danske og 
udenlandske.
Også på MBPs hjemmeside er der forslag at hente.

Link

Højskolekursus: http://www.europahojskolen.dk/kortekurser/
djurslandforfuldedamp.aspx
DMJU: http://www.dmju.dk
MJblok.dk: http://www.mjblog.dk/
Forum:
Sporskiftet: http://sporskiftet.dk
Dansk Modeltog:
  http://danskmodeltog.dk/ForumCategory.aspx

 ModelBane Piger ModelBane Piger  
 har en hjemmeside med adressen:

http://modelbanepiger.dk
blog: http://blog.modelbanepiger.dk
email: admin@modelbanepiger.dk

Webmasters email: merete@modelbanepiger.dk
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