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et netblad, en hjemmeside  og 
en mailgruppe 

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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se teksten til bill edet på side 7 
 
 

Krise for modeljernbaneforum, blad og  
nyhedsgrupp e? 
 ( Merete Nærum-Pedersen ) 

 
Som I sikkert allerede har hørt, stopper Modeltog.dk efter nytår. 
Indlæggene i forum har været stærkt aftagende i en periode. Om det 
skyldes sommeraktiviteter i haven eller den megen mudderkastning, 
ved jeg ikke. Jeg er en af dem, der stadig kigger indenfor en gang i 
mellem, men må indrømme at det ikke er så tit.  

Fortsættes på side 13  
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netbladet og hjemmesiden,  
ModelBane Piger , 
redigeres af Merete Nærum-
Pedersen. 
merete_np@hotmail.com 
 
Indlæg, spørgsmål, tip, billeder 
og  vejledninger er altid velkomne 
hos netbladet og hjemmesiden. 
  
Ved alle jeres indlæg angives 
navn på forfatteren. 

 

 

Vi har fået en mail.  
Henrik J. Eriksen 
hjeriksen@hotmail.com 

 
18/7 2002 

Hej Piger  
 
Her er den ultimative modelbane - vi havde set hjemmesiden og fulgt 
opbygningen af anlægget igennem hele forløbet - nu i sommer skulle 
vi så se tingene IRL - og deres homepage er flot men at se anlægget 
er absolut endnu mere overbevisende - det kan anbefales.  
 
http://www.miniatur-wunderland.de/  
 
Dette er deres link  
 
I alle de år jeg har bygge modelbane og haft interesse for dette 
emne --- siden jeg var 8 år kan jeg sige at jeg igennem tiderne har 
set de mest utrolige anlæg men dette slår alt - det er ikke for 
ingenting de i deres navn undlader modelbane .... det er meget 
bevidst fordi det er mere end en modelbane -- vi har efter mange 
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timer kun set en lille del at de mange detaljer  et besøg kan 
anbefales.  
 
For en god ordens skyld skal jeg sige at min kæreste deltog og er 
klar til flere besøg på stedet samt at hun indtil nu har accepteret min 
hobby men nu vil hun selv deltage ... så til dem der tvivler .. tag et 
kig.  
 
Med venlig hilsen  
 

Henrik J. Eriksen  
Bygningskonstruktør  
alternativ mail: hjeriksen@get2net.dk  

 

 

Sommerminder på modelbanen. 
 
Når du og din familie har brag småsten, evighedsblomster m.m. med 
hjem fra ferien, som vi foreslog i artiklen ”Souvenir fra ferien” i MBP 
nr 4, kommer den tid, hvor disse ting skal bruges på anlægget. 
 
Stengærde langs en skov eller mark eller 
en støttemur langs banen laves af små 
sten. Først limes en række sten på 
underlaget med hvid lim. Når limen er tør, 
limes endnu en række sten oven på den 
første. Sådan fortsættes til gærdet eller 
støttemuren har den ønskede højde. 
 
Der sættes enkelte planter eller blomster 
(evighedsblomster) mellem stenene i gærdet/støttemuren. 
 
En stenhøje giver mulighed for at vise, hvor flotte de hjembragte 
sten er. Stene lægges så de danner en lille høj og der sættes små 
planter mellem stenene. Her er evighedsblomsterne velegnede. 
Både de kulørte og de i mere afdæmpede grønne og brune farver. 
Har man ikke taget billeder på turen, kan man låne bøger om 
stenhøje på biblioteket. 
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Gravhøje laves på toppen af en bakke, ved at  
anbringe to eller tre sten i en gruppe og 
lægge en flad sten oven på.  
Tingstedet lå ofte omkring et stort gammelt 
træ. Om træet havde rådets medlemmer 
deres pladser i en rundkreds på hver sin sten. 
 
En noget større sten i en spændende, fantasifuld form, evt. med et 
hul i, kan bruges som klatresten på en legeplads, ved en 
sportsplads eller i et skovområde. På legepladsen skal stenen være i 
”børnestørrelse”, så det ser sandsynligt ud, at børnene selv kan 
klatre op på stenen. I et skovområde kan man bruge en større 
afrundet sten (måske en rokkesten?). 
 
Havebassinet laves af en blåmuslingeskal der anbringes i en 
fordybning. Der dækkes til med sand eller savsmuld rundt om 
muslingeskallen. Sandet/savsmuldet overhældes med fortyndet hvid 
lim. Vandet kan laves af klar lak eller man kan købe plastgranulat i 
en hobbyforretning (se Tip og ideer på hjemmesiden). 
 
Krukker med blomster kan laves af låg til tandpastatuber og 
lignende fra rodekassen, hvori sommerens høst af evighedsblomster 
plantes, efter de er blevet klippet ud i små buketter.  Sandet eller 
savsmuldet de plantes i gennemvædes først med fortyndet lim. 
 
Både sten, grus og sand kan bruges som god s i god svogn ene 
(læg et stykke plastfilm i vognen inden du begynder at lime, så kan 
godset tages ud igen). 
 
Ja så skal der jo nok også bruges sand/grus til ballast mellem de 
spor, der skal lægges efter ferien. 
 
 
 
 
 
 

Du kan finde mere om ”Dansk natur” på Den lille husbygger’s 
hjemmeside: http://husbyggeren.dk 



MBP nr. 5, Side 5 af 5 

 

 

DMJU’s udstilli ng i Valbyhallen. 
 

Som nævnt i forrige nummer af 
dette blad, var der 
modeljernbane-udstilling i 
Valbyhallen  31/8 og 1/9. 
 
Da jeg sammen med øvrige 
medlemmer fra DMJK ankom til 
hallen fredag eftermiddag var 
man i fuld gang med at opstille 
det meget flotte tyske H0-anlæg 
midt i hallen. Et meget 

spændende og detaljeret anlæg, hvor der ikke blot kærte adskillige 
lange togstammer, men også biler og busser i gaderne. 
 
Efter opstilling af DMJK’s anlæg tilbragte vi en hyggelig eftermiddag 
med komentaret og snak medens andre af klubberne samlede deres 
anlæg. 
 
Interessant var det at følge samlingen af modulanlæggene, hvis 
dele, som var lavet af forskellige klubber, aldrig havde været samlet 
før. Det endte med at en ”Kvej bro” blev indskudt midtvejs for ikke at 
skulle flytte halvdelen af modulerne og for at skaffe plads mellem 
banens U-ben. 
De standardiserede samlinger mellem modulerne så ud til at fungere 
efter hensigten. Og det store fællesanlæg kom til at fungere godt. 
 
I hallens modsatte hjørne samledes senere et andet modulanlæg. 
Her var modulerne mindre og lavet af enkeltpersoner. Også her gav 
samarbejdet et pænt stort velfungerende anlæg. 

 
Til vores glæde, var Svenskerne 
repræsenteret med et spor 0 anlæg. Et lille 
men usædvanlig detaljeret smalsporet anlæg, 
hvor der var masser af inspiration at hente. 
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Næsten alle størrelser blev for øvrigt vist. 
Lige fra en stor hjemmebygget E-maskine 
(vist nok i 1:10) med rigtig damp til nogle 
håndbyggede ældre gods- og personvogne til 
spor Z (1:220). 
 
H0-, N-, TT- og G- materiellet var 
hovedsagelig industribygget, dog var en del 
ombygget til danske udgaver af vogne og 
lokomotiver og forsynet med korrekte danske 
litreringer. 
 
Håndbygget var også H0-lokomotivt 
på billedet her, bemærk 
byggematerialet (en rødkålsdåse). 
Nogle modeljernbanefolk kan få 
noget ud af næsten ingenting. 
 
Udstillingen havde mange og store 
kørende anlæg, mange flere end vi har set på de tidligere 
udstillinger. Enkelte steder var der arbejdende værksteder, hvor der 
var mulighed for at se bygning af biler, lokomotiver og huse samt 
påsætning af litreringer på vogne. 
 
Forhandlernes stande var ikke så dominerende på udstillingen, som 
vi har oplevet tidligere, men der var som altid gode tilbud at gå efter. 
 

 
 
Jeg har med rund hånd uddelt vores visitkort på udstillingen. Det er 
blevet positivt modtaget og mange har udtrykt glæde over at vi 
forsøger at få de ”medbyggende” piger frem i lyset. En del af dem 
var meget synlige ved bestemte forhandlere, hvor der bl.a. blev 
kigget på og købt små mennesker og dyr. 
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Landskab, diorama og små milj øer. 
 ( se bill edet på forsiden ) 

 
Tja, hvad er forskellen eller er det et kært barn med mange navne? 
 
Både her i bladet og på hjemmesiden har der været billeder og 
beskrivelser af små miljøer. Små grupper af personer eller ting, der 
skaber et spændende sted på modelbanen. 
 
Jeg har for nylig lånt ”Komma’s modelbygger håndbog”. I den er der 
et afsnit om ”dioramaer og landskab”. Jeg har spekuleret på, hvad 
forskellen er på det jeg kalder små miljøer og dioramaer. Landskab 
(et ord som næsten ikke bruges i bogen) er for mig noget større end 
de to andre ting. Et landskab kan vel være en samling af miljøer eller 
dioramaområder, der er sammensat til en større enhed. 
  
Nå nok om navnene, der er forhåbentlig en læser, der kan svare mig 
på spørgsmålet. Egentlig er det vel ikke så vigtigt hvad det hedder, 
bort set fra, at man ikke bør snyde sig selv for vejledninger m.m., 
fordi man kun fokuserer på et af begreberne. Der findes litteratur om 
dem alle. 
 
Dioramaerne i bogen er fyldt med detaljer. Til gengæld er de større 
”kedelige flader” skåret bort ved dioramaets kant. Modelbanen har 
hele landskabet med, selv om de forskellige landskabstyper ikke 
prioriteres helt som i virkeligheden. 
 
Planlæg landskabet i grove træk og betragt mindre områder i det 
som dioramaer over bestemte emner (afstivet baneskråning, vej, 
tunnel ende, station, baneovergang o.s.v.) Mellem disse områder 
laves ”kedelige flader” (græsmark, parkeringsplads, bjergskråning, 
sandstrand). Efterhånden vil områderne vokse sammen med mindre 
dioramaområder. 
 
Først laves jernbane, veje og ”kedelige flader” på anlægget. 
Ligesom i virkeligheden kan man lade landskabet ændre sig 
efterhånden. 
En tunnelindgang kan starte med at være en sten/cement- ramme 
omkring hullet til tunnelen og grus- eller græsdækkede skrænter 
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udenom. Det kan ligge sådan i årevis for så at blive opfrisket som et 
dioramaområde med detaljer af forskellig slags. 
 
De dioramaer jeg har set har haft utrolig mange detaljer. De fleste 
har været med militær i en eller anden situation. På modeljernbanen 
bør dioramaområderne laves med hverdagssituationer, der viser 
miljøet med eller uden mennesker. Mennesker og dyr tiltrækker 
beskuerens opmærksomhed ligesom små detaljer i en farve, der 
afviger fra områdets øvrige farver vil kunne gøre det. 
 
I modelbygger håndbogen er der foto og instruktioner for fremstilling 
og maling af nogle landskabsdioramaer. Der er god inspiration at 
hente, men det har overrasket mig at farvevariationerne ikke er lavet 
ved at benytte forskellige farver på de valgte materialer, men ved at 
male disse efter dioramaets opbygning. 
Beskrivelsen af maling er lige så lang, som resten af beskrivelsen. 
 
På modeljernbanen, som står i et lukket rum bør man hovedsagelig 
bruge vandbaseret maling, så der ikke kommer dampe fra giftige 
opløsningsmidler i rummet. 
Da der til en modelbane bruges større mængder af sand, farvet 
savsmuld m.m. end til et diorama, kan man sagtens købe materialer 
i flere farver uden at det får større indflydelse på den samlede pris. 
Forskellige farvede materialer kan blandes inden brug. 
 

Et eksempel. 
Se forsidebill edet. 

 
1)  Banedæmning med spor og ballast (bør lægges omhyggeligt fra 
starten). 
 
2)  Banedæmningens sider dækkes med en ikke for omhyggelig 
blanding af fint grus og grønt savsmuld eller græsmåtte. 
 
3)  Fordybning langs banedæmningen, se senere. 
 
4)  Kornmark lavet af kokusmåtte. Underlaget er hævet med en tynd 
flamingoplade. 
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5)  Skel mellem 
kornmarken og 
græsmarken, se senere. 
 
6)  Græsmark dækket 
med lyst- og mellemgrønt 
savsmuld eller en 
græsmåtte. Underlaget er 
hævet med en tynd 
flamingoplade. 
 
7)  Landevej. Malet med 
sort eller brun maling. 
 
Nu ser området færdigt 
ud og det kan sagtens 

blive liggende på denne måde.  
Får man senere lyst til at arbejde vide for at få et flottere, og mere 
naturtro anlæg, indbyder dette område til opbygning af nogle 
”dioramaområder”  
 
1)  Selve sporet bør kun flyttes, hvis det ikke ligger godt og har 
indflydelse på kørselen. 

Ballasten mellem svellerne 
gås efter og der kan laves 
mørkere striber efter 
oliespild. 
 
2)  På baneskråningen 
sættes buske og mindre 
træer. Visse steder i landet 
har man lupiner, andre 
steder bjørneklo på 

banedæmningen. Efter voldsomt regnvejr kan der dannes små 
”floder” ned af skråningerne og der vil senere være spor af disse, 
hvor de har ”skåret sig ned” i banedæmningens side. 
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3)  Det nedløbende vand 
ender i en grøft langs 
dæmninger. Der lægges 
grus i bunden af grøften og 
grønt savsmuld på siderne. 
Der kan laves siv af 
trevlerne fra en kokusnød 
eller hår fra en pensel. 
Sivene limes fast i grøftens 

bund. Vand i grøften kan laves med klar blank lak, der hældes ud 
over bunden i grøften. 
Langs grøftens kanter laves frodigt grønt græs. Der sættes en række 
hegnspæle på den side af grøften, der er fjernest dæmningen. Disse 
pæle laves af naturgrene, der skæres i passende længder (hvis de 
er for tygge, flækkes de med en kniv). Bor huller i underlaget til at 
sætte pælene fast i og lim til sidst to hegnstråde (tynd ståltråd eller 
kraftig sytråd) fra pæl til pæl idet de vikles en gang rundt om hver 
pæl. 
 

5)  Det er almindeligt at 
man anbringer marksten i 
skællet mellem markerne.  
Disse sten kan have mange 
forskellige størrelser. Har 
der været mange sten på 
marken er der måske 
ligefrem bygget et 
stengærde af dem. 
Mellem stenene sættes 
træer og buske til at give læ 
på markerne. Ofte er der en 
smal sti langs disse levende 
hegn og et trådhegn ind til 
græsmarken. Stien laves af 

fint grus, der gennemvædes med fortyndet lim tilsat lidt sulfo. Hegnet 
laves som hegnet langs banegrøften. 
Stien fortsætter langs banedæmningen, men man må kravle over 
hegnet ind på græsmarken for ikke at komme ud på banens område. 
Der er ingen sti langs kornmarken, afgrøden må ikke ødelægges. 
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I det levende hegn kan man anbringe en ræv, kat eller hare, der 
sidder og gemmer sig mellem grenene. 

 
4)  Det er blevet høsttid og en 
del af kornmarken 
(kokusmåtten) er blevet 
klippet kortere. Resten af 
måtten er blevet gjort gulere 
med gul spraymaling, så den 
nu ligner modent korn. Rundt 
omkring på det høstede 
(kortklippede) stykke af 
marken ligger halmballer og 
kornsække. Der kan 

anbringes høstmaskiner vis man har nogen i den rigtige størrelse, 
men anbring ikke en stor moderne mejetærsker på en lille kornmark 
fra epoke III. 
 
Ønskes en forårsgrøn mark, bør den være grøn, som umodent korn. 
Også dette laves med spraymaling. 
 
 
7)  På  begge sider af læhegnet laves indkørsel fra vejen til de to 
marker. I fordybningen langs vejen lægges et rør og der fylde grus 
over røret op i niveau med markerne og vejen. Gruset 
gennemvædes med fortyndet lim. 
 
Den malede vej dækkes med grus. Grusvejen formes med hjulspor, 
ved at den lægges et tykkere gruslag midt i hjulsporene og på begge 
sider af den. Gruset på vejen må meget gerne have en anden farve 
end gruset i indkørslen til markerne 
Der laves græsrabat på begge sider af vejen og evt. lidt græs midt i 
hjulsporet. Vandpytter i sporet kan laves med klar lak.  
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Enkelte steder sættes en lille 
busk eller en sten 
(kilometersten). 
Indenfor denne grøft laves 
der et trådhegn på 
græsmarken. Ud for 
indkørslen laves et led og 
områder indenfor gives 
mudrede brune farver med et 
hjulspor. 
 
 
 
6)  Inde på græsmarken har 

vandet samlet sig og danner et mudret område, evt. med lidt vand 
(klar lak) 
 
Der er anbragt et vandtrug ved en vandhane på marken og der er 
kommet dyr (køer, får eller heste) på marken. 
 
Kig på det andet billede (det med tallene) i denne artikel igen. 
Landskabet er blevet mere spændende efterhånden, ikke. 
 
Man behøver ikke at lave det hele på en gang. Der er intet i vejen for 
at man kan vende tilbage og arbejde på et område igen og igen med 
forskellige detaljer og småting. Det er da slet ikke sikkert at den 
rækkefølge, jeg har beskrevet her, overhovedet kan bruges på dit 
anlæg. Jeg håber den alligevel har inspireret dig til at lave nogle 
mindre detaljer ind i mellem, de behøver ikke at tage så forfærdelig 
meget tid hver.  
 
Småtingene må vi nok vende tilbage til ved en anden lejlighed. 
 

 



MBP nr. 5, Side 13 af 13 

 

Krise for modeljernbaneforum ….. 
  ( fortsat fra forsiden ) 
 

En skam at en hjemmeside som Modeltog.dk lukker, men arbejdet er 
åbenbart blevet for stort. 

 

Også ”Den kreative” fra ModelMagasinet har problemer. På grund af 
for meget arbejde (det der nogen af os lever af) søger ham en 
redaktør eller en medejer til bladet. Niels har ingen planer om at 
lukke. Han søger en ny redaktør eller en der vil stå for indsamling af 
stof til bladet.  
Er man interesseret, kan Niels kontaktes på tlf 75614924 eller mail: 
den_kreative@grafisk.dk 
 
Nyhedsgruppen  dk.fritid.jernbaner.model  har så vidt jeg har erfaret 
ikke opdateret siden midten af august. De nyere indlæg er ikke 
kommet med på siden. Er der nogen, der ved hvorfor og om gruppen 
er kommet i gang igen? 
 
Jeg har fundet et debatforum på VonFut’s hjemmeside, men der er 
ikke kommet nye indlæg det sidste år. Har du lyst at kigge på det er 
adressen: http;//www.vonfut.dk/debat/disc12_frm.htm 
 
Det er en skam at opbakningen fra brugerne har været så 
begrænset, at initiativerne lige så stille dør eller arbejdet bliver for 
stort. 
Vil vi have inspiration og orientering om vores hobby, bliver vi nok 
nød til selv at yde et bidrag ind i mellem. Med de hjemmesider 
mange af jer har, er jeg ikke i tvivl om at mange af jer kan skrive et 
indlæg om netop jeres interesse og jeg er sikker på at I næsten alle 
sammen ligger inde med billeder fra jeres anlæg, som vi andre vil 
glæde os over at se. 
 
Hvor finder jeg efter nytår et dansk forum om modeljernbane med 
aktive besøgende? 
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” Besøg fra telefonvæsenet” (Rettelse til MBP nr. 4) 

I vejledningen til miljøet ”Besøg fra telefonvæsenet” i nr 
4 har der indsneget sig en fejl, idet tegningen til 
standeren er vist i forkert målestoksforhold, hvilket jeg 
beklager meget. 
Her kommer tegningen i korrekt målestok sammen 
med vejledningen til standeren uden lys. 
 
 Stander og afspærr ing 
 

 
Rundt om teltet og 
udgravningen laves en 
afspærring med 
orangerøde standere 
(125 cm høje og diameter 
på  9 cm) med en firkantet 
sortmalet fod. Mellem 
rørene anbringes 
brædder, der er malet 
skiftevis røde og hvide (i 
stykker på 1/2 m) eller der 
sættes en smal strimmel 
rød/hvid-malet sølvpapir 
(10 cm bredt i 1:1). 
 
Vejledningen til 
telefonvæsenets telt og 
stander med lys samt den 
komplette beskrivelse af 

miljøet findes i MBP  nr 4, der kan hentes fra vores hjemmeside. 
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Redningsposter ved vandet. 
 
Redningspost opsat ved stien langs voldgraven omkring 
Kastellet. 

 
Redningskrans 
Træstige ca. 3 m 
Bådshage ca. 4 m 
Tilhørende liner. 
 
 
Redningskransen har en 
udvendig diameter på 76 cm og 

en indvendig på 46. Til spor H0 
svarer det til ca 8 og 5 mm, til spor N til 5 og 3 mm og til spor 0 til 10 
og 17 mm. 
Man kan købe færdige redningskranse i en hobbyforretning, der har 
dele til modelskibe. Disse redningskranse skal man kun male i de 
ønskede farver. 

 
Redningskransen kan også laves af en gardinring 
eller en rund hønsering i passende størrelse, 
hvorpå man limer en kraftig sytråd med fire smalle 
strimler af selvklæbende etiketter. Derefter males 
kransen rødorange og etikettestrimlerne hvide. 
 

Stigen er ca. ½ m bred (svarende til 6 mm, 3mm og 11 mm i H0, N 
og 0) og godt 3 m lang (35,19, og 66 mm). 
Stigen er af træ og den er malet skiftevis rød og hvid (farveskift ud 
for trinnene) på ydersiden. 
Man kan købe stigen færdig eller lime den sammen af tynde lister. 
 
Bådshagen er forsynet med en togrenet bøjet gaffel af metal i den 
yderste ende. Skaftet er ad træ, godt 4 m langt (46, 25 og 88 mm). 
Bådshagens yderste del bøjes i metaltråd og limes på et stykke tynd 
rund træliste. 
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Stativet, som tingene hænger på, er lavet af vandrør ca. 1,2 m højt 
(13, 8 og 27 mm) og 2 m bredt. Halvvejs oppe er der et vandret rør, 
hvorpå bådshagen hænger. 
  
Redningspost f ra Københavns havn. 

 
I havnen ses disse lukkede 
redningsposter, som er lavet af 
kraftig plast. 
 
Posten rummer en redningskran 
med tilhørende line.  
 
På skitsen ses målene, som 
omregnet ses i skemaet. 
  

 
1:1 H0   1:87 N   1:160 0   1:45 

90 cm 10 mm 6 mm 20 mm 
67 cm 8 mm 4 mm 15 mm 
40 cm 5 mm 2½ mm 9 mm 
20 cm 2 mm 1 mm 4 mm 
16 cm 2 mm 1mm 3 mm 
10 cm 1 mm ½ mm 2 mm 
4 cm ½ mm ½ mm 1 mm 

 
Posten laves af 4 lag pap eller 
plast, som vist på den nederste 
skitse (snit). 
 
I lag 1 er de buede felter samt 
cirkelen med 40cm diameter 
skåret væk. Når lag 1 og 2 
limes sammen fås fordybningen 
i postens forside  
 
Lag 4 kan evt. laves af 
balsatræ, så er det nemmere at 
lave rundingen på postens 
bagside. 



MBP nr. 5, Side 17 af 17 

Mellem lag 3 og 4 limes, så den hænger ud for neden på posten, en 
stump hvid snor. 

 
Når de fire lag er limet 
sammen, males de to 
buede fordybninger ved 
siderne hvide, resten af 
posten males rødorange 
 
Imidterfeltet anbringes 
en hvid, cirkelrund 
brugsvejledning og i det 
firkantede felt for neden 

en pil ned mod linen ved postens underkant. 
 
Redningspost f ra strand. 
 
Den trekantede redningspost rummer en redningskrans med line , 
en redningssele samt to svømmeveste. 
 
På skitsen ses målene, som omregnet ses i skemaet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

1:1 H0   1:87 N   1:160 0   1:45 
145 cm 17 mm 9 mm 32 mm 
35 cm 4 mm 2 mm 8 mm 
25 cm 3 mm 1½ mm 6 mm 
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Posten laves af kraftigt karton. Trekanterne et 
ligesidede (alle sider er lige lange). Posten 
tegnes på karton og skæres ud. Det runde hul 
skæres ud og posten males rødorange. Buler 
kartonen, bør den også males på den anden 
side (den kan evt. lægges i preds). 
Der limes et stykke klar plast på indersiden af 
vinduet. Posten limes sammen langs siderne 
og der limes en tynd liste på bagsiden af 
posten som stander. 
 

 
 
Der sættes brugsvejledninger og andre mærkater på 
redningsposterne. 
 
På redningspostens bagside limes en gråmalet liste til at bære 
posten. Listen sættes ned i et hul i underlaget. 

 
 

 
 
 

Læs mere om redningsposter og badesikkerhed på hjemmesiden fra 
Rådet til større badesikkerhed: http://www.badesikkerhed.dk 
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Hjemmesiden. 
 
15/7 2002, godt 10 måneder efter ModelBane Piger’s start, 
nåede antallet af besøg på vores hjemmeside op over 2500. Et 
hurtigt overslag viser, at der gennemsnitlig har været ca. 8 besøg på 
hjemmesiden pr dag. 
 
I dag, d. 27/9 2002 er besøgsantallet nået op på 3332 besøg, hvilket 
er ca. 11 besøg pr dag i de sidste 2½ måned. 
 

 
 

Netbladet. 
 
Efter endnu engang at have overvejet fil-formatet for netbladet har 
jeg besluttet alligevel at fortsætte med Word-formatet. 
Beslutningen blev truffet efter at have opdaget at filerne fylder 
betydelig mere i pdf-format end i doc-format på grund af billederne. 
 

Indho ldsfortegnelse 
 
En samlet indholdsfortegnelse for netbladets første 5 numre (2001 & 
2002) kan nu hentes fra hjemmesiddden. 
 

 
 

MMooddeellBBaannee  PPiiggeerr   har en hjemmeside med 
adressen: 

http://husbyggeren.mobilixnet.dk 
e-mail: ModelBane_Piger@hotmail.com 

Web-masters e-mail: merete_np@hotmail.com 
 
 

 
  


