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og en

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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Fortsat fra forsiden.

2m også kaldet spor G (1:22½) eller større, der nu skal ud at køre på
sporene haven rundt. De fleste kører med el, men enkelte steder er det
rigtige damptog, der med røgen op af skorstenen kommer tøffende
mellem buskene.

Sommer, agurketid på modeljernbanen?
M Nærum-Pedersen

Ja, hvis den går fra drivhuset til frokostbordet på terrassen.
Modeljernbanerne bliver ofte forsømt, når det gode varme vejr kommer.
Så går vi i haven eller tager i sommerhuset, i stedet for at bygge
modeljernbane. Og dog. For en gruppe af modelbanefolket, begynder
sæsonen når det gode vejr kommer. I løbet af vinteren er materiellet
blevet gået i gennem og når det bliver varmere, kommer turen til
sporene. Om de så har overvindret indendørs og nu skal lægges ud igen
eller de skal renses efter vinterens fugtige vejr er forskelligt.
Sommeren er havebanernes tid. Det er de store modellers tid. Ofte spor
.Fortsættes på side 2
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Haven er indrettet efter togbanen. Buskene klippes, så de ikke går ud
over sporet. Græsset må pænt blive i græsplænen, hvis det ikke vil
risikere at blive fjernet men hård hånd. Mellem planterne skyder små
huse op og over fiskedammens ellers så rolige vand bygges en
Øresundsbro, så toget også kan komme om forbi de nyudklækkede
solsorteunger i hæggen.
Overskudsjorden fra fiskedammen, som man ikke fik kørt væk med det
samme, er nu blevet til et helt bjerg med træer og en lille station næsten
oppe på toppen.
Der er frisk levering af øl og vand, når ølekspressen kommer forbi
grillpladsen bagerst i haven. Så må man jo bare håbe, den bliver fyldt op
igen inde ved køkkenvinduet
Er man ikke så heldig selv at have en havebane, må man nøjes med at
besøge en. Et par af museerne har en modeljernbane i stor størrelse.
Nogle af dem er så store, at det er muligt at sidde på vognene og få en
køretur. Andre steder kan man nyde det fantastiske stykke håndværk et
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damplokomotiv er, hvad enten det er en model eller et "rigtigt" tog.
Besøger man Tivoli bør man da også prøve den lokale jernbane. Nej!
ikke det lille tog, der i virkeligheden er en kamufleret bil, eller lokomotivet
på børnekarrusellen, men selvfølgelig det der kører på skinner. Her er
drivkraften ikke damp. Toget trækkes op til den øverste del af sporet og
så klarer tyngdekraften resten af turen. Det er rutsjebane, jeg tænker på.
Både den gamle og for øvrigt også de nyere, hvoraf den ene endog er
blevet til en "rigtig Orientekspres".
Er der for øvrigt nogen af læserne, der kender og måske ligefrem har
den artikel, som et af modeljernbane- eller jernbanebladene bragte om
ruchebanen i Tivoli?
Det er nok ca 30 år siden, måske mere. Banen blev beskrevet som en
jernbane, men dennes hældninger, drejninger og sporskifter. Først i de
sidste sætninger oplystes det, hvor den lille jernbane ligger.
En anderledes og morsom måde at beskrive en at Tivolis gamle
attraktioner på.
Skulle nogle af læserne vide, hvor denne artikel findes, vil jeg meget
høre fra jer.

Det kan være en god ide fra starten at sætte en begrænsning for, hvor
meget man vil have med hjem, f.eks. en sodavandsflaske fuld.
Husk valgsproget ”lidt men godt”.
Småsten kan bruges til stengærde. Lidt større sten
til en stenhøj med grønt mellem stenene eller som
afmærkning af en vejs yderkant. En ikke for stor
sten med hul i, kan bruges som "klatresten" i en
have, en flad sten som underlag for en bålplads, tre
fire sten kan bruges som toppen af en gravhøj eller
et gammelt tingsted omkring et træ.
Større sten kan også se godt ud på en
modeljernbane, men brug et modelmenneske til at
sammenligne med. Stenene kan også blive for
store.
På billederne til venstre ses de samme sten
sammen med en spor I og en H0 mand.
Tag
nogle
af
foto
stengærder
m.m.
som
inspiration (husk en voksen
person til at se størrelsen
efter) både til stensamleren
og til at lave modellen efter.

Souvenir fra ferien.
M Nærum-Pedersen

Hvis man har besluttet at lave et stengærde på sit anlæg, kan man
samle sten til det på stranden. Børn har en forbløffende evne til at
komme hjem med alt mulig fra stranden, hvorfor ikke udnytte det og lade
dem lede efter sten til lige netop det stengærde du gerne vil lave?
Skuffelsen over at de fine ravstykker viser sig at være ”snyderav”
(gulbrune sten) bliver nok lidt mindre, hvis det lige er sådan nogen sten,
der kan bruges til modelbanen. Vær ikke bange for at stille krav til de
valgte sten. Et stykke pap med et hul, kan bruges som størrelsesmål og
du kan bede om en bestemt farve eller form på stenene (jo større børn,
jo mere kritisk kan man være). Samlingen af sten bliver på denne måde
en meget større udfordring for børnene og de bliver glæde ved at se
stene blive brugt bagefter.
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Sand kan være spændende, hvis det har en usædvanlig farve. Der
findes sorte strande, med sort sand, der stammer fra lave. Brug en tom
plastflaske til at bringe det hjem i.
Et havebassin kan laves af en flot
muslingeskal. Den skal nok være ret stor og
senere fyldes med "vand", et par modelfisk
og nogle vandplanter.
En mindre muslingeskal kan bruges som
fuglebadekar i haven.
Evighedsblomster kan også være fristende
at tage med, men man skal være
opmærksom på at de kan være fredede og at

MBP nr. 4 Side 4

det vist ikke er tilladt at indføre planter til Danmark. Har man sikret sig at
disse ting er i orden, kan man bruge en plastflaske uden bund til at
beskylle blomsterne under transporten. Tag ikke mere end du skal
bruge, der skal være noget tilbage som andre kan glæde sig over.
Er man heldig at finde grene, der er gode til at lave træer af, gælder
samme forbehold. Der ud over, må man ikke brække grene af træer og
buske.
Tag fotografier af landskaber og miljøer, der kan kopieres på
modeljernbanen.
I ModelBane Piger nr. 1 ”Epokekørsel og modelbanelandskab”
og i ModelBane Piger nr. 2 artiklen om landskabet og veje
beskrives det danske landskab og der er billedeksempler. Brug disse
artikler som inspiration og vær opmærksom på landskabet,
bevoksningen og alt det andet, som måske kan give inspirere til
modelbanen. Tag billeder af de ting du synes ser spændende ud. Gerne
flere billeder fra forskellige vinkler og afstande og brug en person til
senere at kunne få et indtryk af størrelser.
Læg også mærke til banernes forløb i landskabet. Måske kan det også
give inspiration til den hjemlige bane.
Tag billeder af detaljer, både på banen og i landskabet. Gerne mange.
Det er bittert at stå og mangle dem, når man kommer hjem.
Tænk også på om de mennesker i møder kan bruges på banen. Det
kunne jo være at en pudsig situation kunne blive til et lille miljø, så husk
at tage et par billede.

På udstillingen vil der også være en del modeljernbane-forhandlere, som
viser deres nyeste modeller frem og sikkert også har specielle
udstillingstilbud.
Se også DMJU’s hjemmeside: http://www.dmju.dk

Vi ses i Valbyhallen.
vil ikke blive selvstændigt
ModelBane Piger
repræsenteret på udstillingen, men jeg vil, som
medlem af DMJK, være på deres stand, hvor I er
meget velkomne. Også til en snak om ModelBane
Piger.
Jeg vil nok være let at kende, da jeg vil være iført
DMJK’s klubtrøje.
Merete Nærum-Pedersen.

Hobbymesse.

DMJU-udstilling.
Dansk Model Jernbane Union holder modeljernbane-udstilling i Valby
Hallen den 31. august og 1. september. Begge dage klokken 10 – 17.
En del af klubberne vil være repræsenteret på denne udstilling. Nogle
med modulanlæg og kørende modeller, andre med udstilling af materiel
og alle er helt givet glade for at besvare spørgsmål og fortælle om deres
hobby.
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Efter DMJU’s udstilling i Valby Hallen i 2000 ønskede nogle af
forhandlerne endnu en udstilling. DMJU ønskede ikke at stå for mere
end en udstilling om året og klubberne ville nok heller ikke have
overskud til det.
En gruppe af forhandlere har derfor slået sig sammen og holder, som
noget nyt, Hobbymesse til efteråret. De har valgt at arrangere en
Hobbymesse i Jylland de år, hvor DMJU har udstilling i København og
omvendt. . Man håber at Hobbymesserne kan samle udstillere fra flere
forskellige hobbyer, ikke bare modeljernbane. Man sigter på at få
forskellige former for hobby med på messen, hvilket også set man på
listen over deltagere.
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Forhandlerne Hobbymessen holdes i Frederetcia idrætscenter d. 2. og 3.
november 2002, så det er muligt at komme til både denne messe og
udstillingen i Valby Hallen.
Se mere på Hobbymessens hjemmeside: http://www.hobbymesse.dk

Et par små miljøer.
Besøg fra telefonvæsenet.
Et miljø til modelbanen.

Hul i jorden
Skal teltet være åbent, skal man kunne se at der er gravet et hul inde i
teltet og at der er en der arbejder derinde.
For at kunne lave et hul i jorden, laves fortovet på et sted, hvor der kan
laves hul i underlaget uden at ødelægge dens bærerevne. Hullet bør
være 2/3 af teltets længde og knap en flisebredde bredt.
Hvis teltet er lukket, kan hullet i underlaget og figuren udelades, da teltet
skal stå hen over det og personen inde i teltet ikke kan ses.
Nede i kullet anbringes en delvis overskåret ledning i hullets fulde
længde. Overskæringen nå gerne trækkes opad ca. midt i hullet og
bøjes, så den er nem at se.
Hullets sider og bund smøres over med lim og der drysses jord ned i
limen, så underlagspladen skjules. Der limes også jord rundt om hullet.
Brug evt. fortyndet lim til at gennemvæde jorden med.
Arbejder
Figuren sættes på jorden med benene nede i hullet. Gerne lidt
fremoverbøjet med armene ned i hullet.
Arbejdstelt
Arbejdsteltet laves efter tegningerne herunder.

Til miljøet med telefonvæsenet er brugt:
hul i jorden (kun ved åbent telt)
figur siddende (kun ved åbent telt)
arbejdstelt fra TDC
jordbunke
skovl
flisestabel
stander & og afspærring
kabelrulle (se Den
bil

lille husbygger’s hjemmeside)
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Først loddes stativet sammen af tynd kobbertråd. Bemærk at teltet ender
er ligesidede trekanter, hvilket betyder at afstanden for neden er lige så
stor som stængerne i siderne er lange.

Hvis teltet skal være åbent, limes teltets sider fast til stativet. Endetrekanterne koldes/krølles sammen ude ved sidestiveren. Teltet kan
være åbent i en ende eller i dem begge.
Teltet stilles på underlaget og den nederste del af teltdugen krølles, så
den kommer til at ligge på jorden rundt om teltet.

Til selve teltet bruges sølvpapir fra køkkenet.
Et stykke sølvpapir males hvide på begge
sider. Sølvpapiret klippes ud efter tegningen
til teltdugen og kanterne males hvide. Der
males tynde røde striber langs teltets kanter
(ved de stiplede linier). Sølvpapiret foldes
efter de punkterede linier og limes på stativet.
Ved begge teltets ender lægges ene endetrekant uden på den anden, med lidt lim i
mellem.

Jordbunke
Rundt om teltet lægges lidt jord, som gennemvædes med fortyndet lim.
Ved siden af teltet lægges et par fliser, der passer med det antal fliser,
der er blevet fjernet. Ved siden af laves en jordbunke, der passer til
hullets størrelse. Jordbunken gennemvædes med tynd lim og der stilles
en skovl i den.
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Skovl

Midt i foden laves et rundt hul, der passer til røret. Foden males sort og
røret limes fast i røret.

Skovlen kan laves af en stump kobbertråd hvorpå et skovlblad af karton
fastlimes. Overkant og sider på skovlbladet bøjes opad og tråden skal
også have et knæk helt nede ved bladet. Skovlblades males gråt og
skaftet brunt.

Lyslederen sættes ned i hullet, så den
lille kugle sidder lige over røret.
Lyslederen skæres af ved rørets
underkant og limes fast i røret. Pas på at
der ikke kommer lim på enderne af
lyslederen!
Det laves en ekstra bundplade, med
samme ydermål, som den første. Midt i
denne plade laves et hul, der passer til
en lille gul lysdiode. Bundpladen limes
under den anden bundplade og males
sort ligesom denne.
Lysdioden limes fast i hullet, så den

Fliser
De fliser, der er fjernet for at kunne grave hullet, står i en stabel ved
siden af hullet.
Hvis fortovet er lavet med fortovspapir med trykte fliser, klippes et
passende antal fliser af et stykke fortovspapir. Fliserne limes på et stykke
pap med en tykkelse svarende til 8 - 10 cm. Fliserne skæres ud og
males på kanterne.
Fliserne limes sammen til en stabel, den sidste stilles evt. på skrå op af
de andre.
Stander og afspærring

sidder helt op til lyslederen.
Det kan blive nødvendigt at lave en fordybning i underlaget, der hvor
standeren skal stå, for at skjule lysdioden helt.

Rundt om teltet og udgravningen laves en
afspærring med orangerøde standere (125 cm
høje og diameter på 9 cm) på en firkantet
sortmalet fod. Mellem rørene anbringes
brædder, der er malet skiftevis sort og hvid (i
stykker på 1/2 m) eller der sættes en smal
strimmel rød/hvid-malet sølvpapir (10 cm
bredt).

Man kan også lave standerne uden lys i toppen. Så udelades lyslederen
og lysdioden.
Lysdioden er beregnet til 1,5-2 V og kan højst tåle 20 mA, lidt mindre
anbefales.
Spænding til lysdioderne

Til en stander med lys startes med at varme
enden af en tynd lysleder over en tændstik, så
der kommer en lille kugle i enden af lyslederen.
Kuglen gøres mat udvendig på et stykke fint sandpapir.
Selve standeren laves af et rør, der er tykt nok til at lyslederen kan
trækkes igennem det og med en udvendig diameter, der svarer til 9 cm.
Der skæres et stykke rør i standerens højde(se tegning). Røret males
orange udvendig.

De to ben på lysdioderne er ikke lige lange og selve huset er fladt ud for
det korte ben. Lod røde ledninger på de lange ben, så tæt på huset som
muligt, og sorte på de korte ben. Klip de overskydende ender af benene
og isoler lodningerne og det resterende af benene evt. med lak eller
plastlim.

Foden laves af et stykke tykt pap, som skæres ud efter tegningen.
Fodens sider er skåret på skrå udad.

Der bores huller i underlaget, der hvor de lysende standere skal stå.
Ledningerne trækkes ned gennem hullet, så standeren står pænt hen
over det.
Man kan også vælge at lægge ledningerne oven på underlaget og skjule
dem med bunker af jord.
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Ledningerne forbindes i serie og der sættes en modstand i serie med
dem, så disse ikke bliver ødelagt. Husk at lysdioder skal vende den
rigtige vej for at kunne lede strømmen (se tegningen nedenfor).

Kablet fra tromlen lægges ned i hullet, som her gerne må være længere
end teltet, og enden skjules i hullets fjerneste ende med noget jord.

Den lille havemand: http:/husbyggeren.dk – lagerplads – kabeltromle.

Beregning af modstanden:
På tegningen ses 3 standere og en
modstand forbundet til strøm kilden, som
her er et 9 V batteri.

Regnvejr på modeljernbanen.
Miljø på modelbanen.

S er antallet af standere
U er spændingen fra strømforsyningen
målt i volt

Det behøver da ikke altid at være tørvejr på en modelbane. Ok det
faldende regnvandet bør undgås, med de våde gader m.m. kan man
godt lave. Vælg et afgrænset område på modelbanen, hvor vejret kan
være anderledes end på resten af anlægget og lav et regnvejrsmiljø der.

R = (U - S x 1,7) / 0,015

Til et regnvejrsmiljø skal for uden det almindelige landskab bruges:
klar blank lak
figurer, gående dreng og dame/mand
paraply
regnslag

I eksemplet fås
R = ( 9 – 3 x 1,7 ) / 0,015 ca = 330
Der bruges en modstand på 330 ohm.
Snak evt. med ekspedienten om hvor stor modstand, der skal bruges.
Ledningerne loddes sammen, som vist på tegningen.
Firmabil
Vil man have en firmabil ved teltet, bør den selvfølgelig males rigtigt. For
det meste bruges Kasse- eller varevogne.
TDC’s biler er hvidmalede og har loge foran. Så vidt jeg husker havde
KTAS mørkegrønne biler. Hvordan de øvrige telefonselskabers biler
ser/har set ud, ved jeg ikke. Husk at undersøge det for netop den epoke
du har valgt til din modeljernbane.

Regnvand
I rendestenen langs
fortovskanterne
laves
løbende regnvand og
vandpytter af klar lak.
Større
vand/mudderpytter
males
gråbrune på de dybeste
steder og lakken kommes oven på, når malingen er tør.
Grøfter og enge

Hvis telefonvæsenet er ved at trække nyt kabel laves en kabeltromle
(se Den lille havemand – lagerplads).

Afvandingsgrøfter står ofte tomme på modelbanen, men når det regner
strømmer vandet lystigt gennem grøfterne. Dette vand laves med klar lak
(ikke på spraydåse) oven på bundmalingen i grøften. Skal der være
meget vand i grøften kommes det på i flere omgange. Hvis man venter til
lakken er næsten tør kan man ”risse” i lakken, så der kommer
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Kabeltromle

strømninger i vandet. Hvis lakken ikke er tør nok, flyder den sammen
igen og man må prøve en gang til.
Også på enge og andre lavtliggende områder kan der komme til at stå
vand, når det regner. Også her laves vandet af klar lak oven på
bundmaterialet, som kan være grønt savsmuld m.m. Sørg for at
bundmaterialet sidder godt fast, så det ikke kommer til at flyde oven på
lakken.
Hvis lakken fortyndes, har den nemmere ved at fordele sig mellem
planterne og den bør lægges på inden der sættes for mange detaljer i
området. Planlægges vegetationen inden, kan man sætte buske af lav
og lignende småting ned i den våde lak i stedet for at lime det oven på
lakken.
Til sidst sprayes det hele med lidt blank lak, så man kan se regndråber i
buske og træer.
Regntøj
Af en tynd metaltråd og et rundt stykke sølvpapir laves en paraply. Den
kan laves opslået eller sammenrullet fordi det ikke regner mere.
Paraplyen males i samme farve på begge sider
og stangen males brun.
Når figuren, damen/manden, er malet sættes
paraplyen fast i dens hånd.
Drengen, figuren, forsynes efter maling med et
regnslag af sølvpapir. Regnslaget laves som et
rektangel, hvor der laves et T-formet hul til at
stikke hovedet igennem. Regnslaget males og
formes efter figuren ved at folden over skuldrene
fortsættes ned omkring armene.

Fugtige omgivelser
For at give indtryk af at der stadig er vådt, sprayes
landskabet med blank lak, som godt må lægge sig i
smådråber.
. Sand og Jord bliver ikke blankt, det bliver mørkere,
når det er mørkt. Hertil bruges mørk spraymaling,
som sprøjtes på i meget begrænset mængde, da det
kun skal give skyggevirkning..
Træernes blade gøres blanke med lak nogle steder
og grenene bøjes nedad, tynget ned af vandet.
Vejbanen og hustagene bliver blanke af vandet,
dette laves med blank lak.
Foto
Tag fornuftigt tøj på og gå en tur med kamera og paraply. Paraplyen er til
at beskytte kameraet, ikke til dig selv, men du kan nok også være under
den.
Tag regnvejrsbilleder i et område, der ligner det du vil lave på din
modelbane. Marker, grøfter, træer, grusveje eller kørebaner med
rendestene, husmure, hægge og haver, og husk hellere for mange
billeder end for få. Inspiration kan man ikke få for meget af.
Tag også en serie billeder lige efter det har regnet. Et regnvådt landskab
i solskin er noget helt specielt.

Hjemmesiden opdateret.

Der bør ikke være så mange figurer, som der er i tørvejr. Nogle har
måske søgt læ i en port, andre har valgt at tage bilen, som er blank af
vand.

Hjemmesiden har skiftet udseende, idet der er blevet lagt flere billeder
ind på siderne.
Netbladet laves fremover i pdf format, hvilket kræver at man har Acrobat
Reader til rådighed. Den kan downlodes fra samme sted som selve
netbladet.
Desværre kniber det stadig med materiale fra brugerne. Tør I slet ikke
sende noget vi andre kan få glæde af?
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En løbende figurholder en avis over hovedet på sin vej gennem regnen.
Avisen kan laves af et stykke sammenfoldet hvidt papir.

ModelBane Piger

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