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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 

 
MBP netblad nr. 6, nytår 2003 

 
 

I 

denne smukke skov (Sdr Park Modeljernbaneklubs anlæg i Ringsted) er en stor 
del af træerne lavet af kviste og farvet lav. Til venstre ses en stribe 
flaskerensergrantræer. 

 (læs mere på side 3) 

Jernbanelandskaber 
 af Ole Jensens. 
 

Fotooplevelser i Europa i tre årtier af Ole Jensen. Bogen er en flot og 
alsidig inspirationskilde når der laves landskab på modeljernbanen. Den 
indeholder over 50 sider med foto ikke blot af tog, men også af de danske 
landskaber det kører igennem samt et tilsvarende foto fra det øvrige 
Europa. Bogen hører hjemme i enhver modelbanebyggers samling.  
ISBN 87-984437-4-7 
Anmeldt af M Nærum-Pedersen. 
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Ved alle indlæg angives navn på 
forfatteren.

 

 

Bunker fra epoke III (beskyttelsesrum) 
M Nærum-Pedersen 

 

Under 2. verdenskrig lavede man beskyttelsesrum mange steder i landet. I 
København og sikkert også andre landet findes disse stadig. Antallet er 
faldende og deres udseende har ændret sin med årene. 
 
På et modelbaneanlæg fra krigen eller senere, kan man sagtens have en 
model af en bunker, som beskyttelsesrummene kaldtes. Den er ikke så 
svær at lave, da man jo ikke kan se rummet under jorden, men kun den 
store jordbunke, nedgangen og ventilations-systemets øverste del. 
 

Mange bunkere er i dag, som den på 
billedet, skjult af buskads og det er nok 
de færreste, der tænker på, hvad der 
skjuler sig mellem disse buske. 
 
Ser man nærmere efter, vil man godt 
gemt mellem grene kunne få øje på et 

rør, der afslører at der er andet under buskene end blot en bunke jord. 
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Røret fører ned til et beskyttelsesrum, der fra starten har 
været dækket af et lag jord, hvorpå der senere er vokset 
et krat af buske op. 
 
Går man langs krattet ser man 
snart det næste tegn på at det 
skjuler en bunker. Oppe mellem 
de øverste buske dukker nemlig 
udluftningsskakten i bunkerens 

tag nemlig op. 
 
Umiddelbart ligner den bare en stor betonklods. 
Ser man lidt nærmere på den, kan man se flisen, 
der dækker dens top og  de skrå åbninger på 
dens sider. 
 

Indgangen til bunkeren skjuler sig på krattets anden 
side. Da man ikke bruger bunkeren mere, er dens 
indgang dækket med store tunge fliser, så det ikke er 
muligt at komme ned i bunkeren. 
 
De viste billeder er fra en Københavnsk bunker, som 
den ser ud nu mere end 50 år efter krigens afslutning. 
Disse billeder kan måske give inspiration til at lave en 

bunker på anlægget, hvor der måske kan bruges til at skjule en nedkørsel 
til en skjult banegård under anlægget.  

Her er en skitse af en 
udluftningsskakts øverste del, 
som er af cement. 
Vil man lave den i model, kan 
den saves ud af flamingo. Der 
skal bruges en fintandet sav. 
Den udsavede klods males 
cementgrå.  
 
Flisen øverst, laves af tykt pap 
og males cementgrå inden den 
limes fast på underdelen. 
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Her er en skitse af en af de 
fliser, der ligger over 
indgangen til bunkeren. 
I de fire hak er der en 
jernstang, som fliserne kan 
løftes i. 

Flisen skæres ud i tykt pap, der limes stumper af metaltrød på flisekanten, 
så de danner håndtag og flisen males cementgrå. 
 
Der laves 7-8 fliser, som lægges tæt ved siden af hinanden med 
undersiden opad. På flisernes underside limes cementgrå lister hele vejen 
rundt langs kanten af indgangshullet. 
 
På anlægget laves en 1½-2 mand høj bakke i hvis side rammen med fliser 
anbringes (skær evt. af listerne så de passer med underlaget. Øverst på 
bakken anbringes cementudluftningen og et stykke oppe af bakken 
anbringes et bøjet metalrør (se foto). 
 
Bakken dækkes med visne blade af tørrede knuste teblade. Der plantes 
buske på bakken, som nu er blevet til en bunker. 
 

 
 

En skov bør laves nedefra.  
M Nærum-Pedersen 
 

Træer i grupper eller skove er velegnede 
til at adskille sporene synsmæssigt og til 
at dække modelanlæggets afgrænsning 
mod væggene. 
 
Jeg har set et par eksempler på, hvordan 
man kan lave en ”spareskov”. Ideerne er 
gode nok, men afspejler at vi store 1:1 
mennesker ser modelskoven oppefra og 

ikke kigger ret meget ind mellem træerne. 
Stemmer det ned virkeligheden? 
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OMJK har Fruens Bøge på deres anlæg. Ud over at træerne er i den 
rigtige højde, kan man kigge ind i underskoven, hvor der er stier, 
grenstabler og mennesker. Det er nok den flotteste og mest gennemførte 
modelskov jeg har set. 
 
Lad os starte med en tur i skoven. Tag fotografiapparatet, papir og blyant 
(evt. en bog om skovens træer)  og familien med. Se på (og fotografer) 
beplantningen. Diskuter med familien: 
 

Hvilke træer er der i skoven? 
Hvor store er de? 
Hvordan sidder grenene (hele vejen op – kun 
i toppen)? 
Hvor langt er der mellem træerne? 
Er der fældede eller væltede træer? 
 
Er der underskov (eller har dyrene spist den)? 
Hvordan ser underskoven ud? 
Hvilke planter er der? 
Er ”jorden” grøn af græs m.m. eller brun af 
visne blade? 
 

Hvilke dyr ser man i skoven? 
Er der foderhuse eller anden mindre bebyggelse? 
 
Skovturen kan også give et andet udbytte end oplysninger. Hvis 
skovfogeden giver lov, kan man samle lav, små grene og andre materialer 
til at bruge i sin modelskov. Læs i MBP nr. 2 hvordan man kan lave træer 
af vinterstandere. 
 
Efter studierne i skoven er det på tide at planlægge ens egen skov. 
 
Granplantage, bøgeskov eller blandet skov? 
 
Først samles der en serie træer til skoven. Der skal nok mange til og det 
kan let blive dyrt. Man kan heldigvis lave en del af træerne selv.  
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Sankt Hans urt fra haven (se billedet) er fint til at 
lave træer af og der bliver mange vinterstandere 
fra hver plante. Den er nem at passe, vokser 
hurtigt og har flotte røde blomsterklaser om 
efteråret.  
Dens vinterstandere kan, når de deles ud i små 
buketter og males grønne, bruges til buske i 
underskoven. Beholder man lange stilke, kan den 
bruges som træer, der har en tæt krone et stykke 
over jorden. 
 
Fra siden ”Link” eller ”Tip & ideer” på MBP’s hjemmeside, kan man 
komme til nogle beskrivelser af, hvordan man selv kan lave træer. Skal 
skoven være stor er det nok en god ide at lave en serieproduktion af 
træer. Hele familien kan deltage, det gør jo ikke noget træerne ikke ligner 
hinanden og man skal bruge både store og små træer. 
Beslut hvor der skal være tæt skov, hvor der skal være lysninger i skoven, 
hvor der er fældet træer for nylig og hvor der skal være større stier eller 
veje. 
 
Man kan evt. bruge forskellige farver nåle efter hvilken type træ de 
repræsenterer. Mål efter om afstanden mellem træerne passer 
nogenlunde med den der blev målt ude i skoven. 
 
Skovbunden i nåleskov er dækket af nåle og er derfor mørkbrun. Mal 
først underlaget (uden at fjerne nålene) med brun maling og drys derefter 
brunt smulder oven i den våde maling. 
Der er ingen underskov i nåleskoven og kun sjældent stier lavet af 
gående. 
 
I tæt og hø j skov har lyset svært ved at 
trænge ned mellem træerne. På disse 
områder males underlaget jordfarvet og 
dækkes med nedfaldne blade (knuste 
teblade) og brun-grønt mos (tossegræs 
eller findelt lav).  
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Lavere og ikke så tæt skov har visne blade, små træer, buske og frisk 
grønt græs i bunden. Bunden males jordfarvet eller grøn og derpå laves 
større og mindre farvede pletter af knuste teblade, tossegræs, lav og 
savsmuld  
 
Bunden i lysningen males frisk grøn eller dækkes med græsmåtte og 
derpå kommes tossegræs m.m. i friske grønne farver og evt. mindre 
områder med blå violer (blå savsmuld) eller hvide anemoner. 
Træerne ved lysningens kant bør være mindre end de øvrige træer og der 
bør være mindre buske. 
 
Er lysningen opstået på grund af træfældning  (se også nedenfor) er der 
ikke mindre træer og buske i kanten og jorden bør være grøn, men 
dækket delvis af nedfaldne blade. 
 

Man kan også vælge at bygge et hus i en lysning. I 
så fald bør lysningens bund laves som have eller 
park omkring huset. 
 
Nu er det tid at lave stier i skovbunden. Der skal 
laves både dyrestier (veksler), som er smalle og 
svære at se. Lav evt. en lille fordybning nogle steder 
i underlage, hvis der er mange løse blade. Brug lidt 

jordfarvet maling til stiens bund. 
Mennesketrampede stier bør være tydelige og males brune i bunden.  
Bredere stier og hjulspor fra traktorer til et sted, hvor der er fældet træer, 
laves ved at strø fint grus på underlaget og gennemvæde det med 
fortyndet hvid lim (ca 1:5). 
 

Når bunden er tør, laves und erskoven med buske 
(f.eks. lav), små nyspirede træer, nedfaldne grene 
(natyrkviste) og træstubbe. Pas på at underskoven 
ikke bliver for tæt (specielt ikke over dyrestierne) og 
at den varierer i højden.  
 

 Forskellige dyr (hjorte, ræve, hunde) og mennesker 
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kan sættes ned mellem træerne, på steder, der kan ses udefra. En familie 
på skovtur, et foderhus og en skovridder, en gruppe ryttere eller 
kondiløbere, kan også anbringes i skoven. 
 
Hvis man har valgt at lave et område med fældede træer, skal man huske 
at afstanden mellem stubbene skal være den samme, som afstanden 
mellem træerne ville have været. I stedet for træer, sættes der træstubbe 

(stykker af pænt oversavede grene) 
og mellem den lægges småkviste og 
afskårne grenstumper. Afskårne 
grenstykker kan stables ved en sti 
eller vej gennem skoven. Antallet af 
afskårne stammer må ikke være 
større end antallet af træstubbe. 
 

Nu er det så endelig tid at plante træerne. En knappenål fjernes og der 
bores et hul til at sætte træet i. Afmærk hullerne efterhånden som de 
bores, helst så det stadig er muligt at se, hvilke typer træer, der hører til 
hvor. 
Når man har boret en serie huller, sættes træerne ned i dem, men pas på 
at træerne ikke kommer i vejen, når de næste huller skal bores. Træerne 
kan limes fast i hullerne, men det er ikke nødvendigt og bør først gøres, 
når man har set hele skoven færdig.  
 
 

 

Spor 0 træf i København. 
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Skønt udbredelsen af spor 0 er begrænset, var der samlet godt 80 spor 0 
folk, (heraf  5 kvinder) i DMJK’s lokaler i weekenden den 2-3 november. 
 
Efterhånden som lokalerne fyldtes med modelbyggere, fyldtes også bordet 
med net materiel. Her diskuteres ikke så meget om modellens vinduer er 
1/10 mm for store, som byggemetoder, materialer og indkøbssteder.  
 
 
Alt rullende materiel er håndbygget. En meget 
flot Merylin Monroo  (Sofia Loren var ikke 
malet endnu og var blevet hjemme) og 4 
damplokomotiver, hvoraf de to stadig stod 
umalede i messing. 3 M/K’er under bygning 
viste, at materialevalget og byggemetoden 
kan varierer og kun afhænger af 
modelbyggeren. 
Blandt vognene sås en endnu umalet 

”chokoladevogn” (latrinvogn), 5 
næsten ens tankvogne i forskelle 
firmaers design og 4 meget flot 

norske bogie personvogne (som vore venner 
fra nabolandet havde medbragt). 
 
Et par af DMJK’s egne medlemmer har vist 
lidt problemer med målestoksforhold. Blandt 
de fremviste modeller ses en flot blåmalet 
spor 1 model, men bygmesteren øser med 
stor glæde af sine byggeerfaringer. Et par af 
vore ”gule tog” (Mortens sporvogne) var også 
til beskuelse. 
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Den altid hjælpsomme Århus klub medbragte en 
serie støbte smådele til lokomotiver og vogne samt 
et flot messingark med ætsede vinduer til 
bygninger. 
 
Medens gæsterne ankom, kørte DMJK’s 
medlemmer køreplanskørsel på anlægget. 
 
Efter frokost og velkomst fortsattes kørselen og 
gæsterne overtog mere og mere af kørselen efter 
at være blevet instrueret i brugen af Lentz 
kørerboksene. Også Stationerne blev bemandet 
med ”gæster”. 

 
Da DMJK kører treskinnedrift og den største del af det af gæsterne 
medbragte materiel er bygget til to skinnedrift, var der desværre ikke de 
store muligheder for at se set i drift. De norske personvogne kom efter 
nogle koblingsproblemer (kædekobling til Göteborgkobling) ud at køre 
som en meget flot stamme, der bragte overraskede og begejstrede udbrud 
frem efterhånden som den kom kørende ind i de andre lokaler forspændt 
en lokal My. 
 
Hvor eftermiddagen og aftenen blev af, aner jeg ikke. På et tidspunkt 
mellem snak, kaffe og modeltogskørsel (uden nævneværdige uhæld), 
fremtryllede nogle af  ”de tålmodige kvinder bag modeljernbanemændene” 
en udmærket middag (hvad skulle vi gøre uden dem). 
 
Søndag formiddag mødtes vi ved DSB 
Museumstog, hvor vi bl.a.  benyttede 
lejligheden til at fotografere detaljer fra 
togene, så modellerne kan blive så korrekte 
som muligt. 
 En drengedrømmen om at ”styre lyntoget” 
blev opfyldt. 
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 Udenfor fandt vi en ældre F-maskine med 
ekstra tender samt en samling af forskellige 
hjulpar m.m.  

 
 
 
 
 
 

Enkelte tog et smut op på banedæmningen, for at få et kig på den i Olsen 
Banden filmen brugte kontrolpost. 
 

Tilbage i 
klubbens 
lokaler 

fortsatte 
snakken 

under 
kaffen. 

Hen på eftermiddagen begyndte det at tynde ud, 
da jyder og fynboer skulle med toget hjemad. 
Nordmændene blev lidt længere før også de 
pakke deres modeller og tog af sted. 
 
Endnu et hyggeligt og givtigt spor 0 træf var slut, men det næste var aftalt 
inden vi skiltes. 
 

 

Et forslag: ” Gak hen og gø r ligeså” . 
 
Efter at have været med til spor 0 træffet, undre jeg mig over, at der ikke 
holdes træf for de andre lidt sjældnere brugte sporvidder. 
 
Flere spor Z folk har ytret ønske om klubber. Prøv at starte med et træf for 
Z-folk i hele landet. Hvis I bor lige så spredt som 0-folkene er det nok 
svært at mødes ugentligt, som man gør i de almindelige klubber. 
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Udstilli ng p å Fisketorvet. 
 

 
 
I ugen op til den 18 december, var der modeludstilling på Fisketorvet i en 
af de ellers tomme forretninger.  

 
Her ses en stor figur forestillende en af 
hovedpersonerne, Frode, en ung hobbit fra Herredet. 
 
Der var store flotte landskaber, som man sagtens 
kunne lægge en modeljernbane igennem. Dette var nu 
ikke meningen med disse landskaber. Landskaberne 
var inspireret af ”Ringenes herre” og både på de 
grønne sletter og i bjergene sås elverfolk, trolde, og 
hobbitter. Figurer var omhyggeligt malet og der var 
masser af små detaljer. 
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Her ses landskabet fra den 
ene ende, den anden ende 
ses på det første billede. 
 
Denne ende af landskabet 
viser en del af Herredet. 
Landskabet er nogenlunde 
fladt og kunne godt bruges på 
den hjemlige modeljernbane. 
 
På de næste billeder ser vi 
nogle af detaljerne lidt tættere 
på. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her er en grusvej med græsskråninger omkring. I bakkerne ses de runde 
skodder for hobbitternes huller. De bor nemlig ikke i huse. 
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Læg mærke til  hegnet hil venstre nedenfor de to grønne skodder, 
hegnspælene til højre for vejen og det efterladte vognhjul. Fine detaljer, 
som giver landskabet liv.  
 
Da jeg stod ved denne ende af 
landskabet, kunne jeg ikke undgå at 
overveje, om min grønlandske 
vinterhytte (fra julekalenderen) ikke 
i virkeligheden var indgangen til et 
hobbithul. Hvem ved, jeg har ikke 
været inde og se efter, hvem der bor i 
det hjem. 
 
I  landskabets højre side er der en bro over floden. Det er nu ikke lige den 
bro, der er billede af her. Den her på billedet er lavet på et mindre 
landskab et andet sted på udstillingen. 
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Ser man nærmere på træerne er man ikke i tvivl, de er magen til dem man 
kan købe hos modeljernbaneforhandlerne. Også de grønne græsmåtter 
har jeg set der, men figurerne er anderledes end på modeljernbanen, vi er 
jo i Tholkiens verden på dette landskab. 
 
Ca midt på landskabet rejser en gruppe bjerge sig. Foran den er der et 
mindre bjerg. På toppen af dette ligger en ruin. En ruin som denne kan 
købes som byggesæt i blandt andet Fanatic, en forretning i Classensgade. 
 
Ser man landskabet fra siden, deles det af en stor flod, som deler sig 
omkring klippen med ruinen. 
 
Flodens vand er meget blåt med masser af hvide krusninger på 
bølgetoppene. Det ligner ikke det vand, man oftest ser på en 
modeljernbane, men det er flot og passer godt på dette landskab. Måske 
kan det også anvendes på modelbanen, hvis det laves i tilsvarende 
omgivelser.  
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I bjergets side ses denne mur med en 
stor tunnelindgang. Her på 
landskabet fører porten ind til 
bjergenes gamle miner under bjerget. 
På modeljernbanen ville der helt givet 
komme et stort damptog med en 
stribe vogne dampende ud af 
tunnelen. 
 

Både tunnelportalen, murene og 
stræbepillerne kan købes  færdige, 
ligesom man kan få forskellige 
materialer til bjergene. 
 
På denne dæmning, som stammer 
fra et tredie landskab, myldre det 
med figurer, som slås tappert. 
 
Den kunne have været brugt med et 
meget mere fredeligt formål, idet der 
kunne have ligget et spor over 
dæmningen fra bjerget til bjerget på 
den anden side af kløften. 
 

 
At både bjerg og muret dæmning kan bruges 
på flere måder er der ingen tvivl om. 
 
På dette landskab går det overalt voldsomt til. 
De gode bekriger de onde. 
 
Til højre angribes porten til Helms Kløft, hvor 
kvinder og børn fra Rohirrim’s slægt har søgt 
tilflugt.  
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Midt på sletten i spidsen for rytterne fra Rohan, der 
kommer til undsætning, ses en meget flot figur af Gandalf 
på Skyggefaxe. 
 

 
 
På dette mindre udsnit af 
endnu en landskabsmodel 
er klipperne spredt på en 
stor græsslette.  
Farverne på dette 
landskab er brunlige og 
der er områder uden 
græs. 

 
Vandret, foran bjergene, ca. halvvejs oppe i billedet, er der ligesom en 
linie over landskabet. Mon ikke det ville være passende at lægge en 
jernbane her? Det må kunne gøres uden alt for meget jordarbejde, man 
skal jo spare på anlægsudgifterne. 
 
Rundt om et af landskaberne stod en 
gruppe børn, især drenge, i varierende 
alder. På dette landskab blev der spillet 
med terninger, der bestemte, hvor og hvor 
langt man kunne flytte sine figurer eller 
grupper af figurer på spillelandskabet. Alt 

blev 

omhyggeligt beregnet og målt før 
krigerne fandt deres nye pladser og 
somme tider fik slået nogle af 
modpartens figurer. 
 
 
Hvorfor havde FANATIC – Games & 

Miniatures lavet denne udstilling? 
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Sandsynligvis stammer en del af de udstillede ting fra den store udstilling 
fra KB Hallen et par uger tidligere. Begge udstillinger var inspireret af og 
optakt til den nye film ”De to tårne”, der skulle have premiere den 18 
december over hele landet. 
 
Hos FANATIC kan man købe en del af de materialer, som er brugt til de 
flotte landskaber eller høre mere om spillene på dem. 
 
Likn til Fanatic  www.fanatic.dk 
  www.ringenesherremesse.dk 
 

 

Hjemmesiden. 
M Nærum-Pedersen 

 
Som de faste besøgende nok har opdaget, har der i december været en 
julekalender (december foto) på hjemmesiden.  
Besøgsantallet er næsten tredoblet i løber af denne periode og 
lillejuleaften passerede vi besøg nr. 5000. Nu er det så spændende om 
besøgstallet holder samme niveau i det nye år. 
 
Karsten Madsen har sendt adressen til sin hjemmeside, der er en 
opfølgning af hans beskrivelse af, hvordan man laver en kornmark (se Jeg 
savner En kornmark). 
På denne side findes også andre tip til modelbanen. 
 
Da vi nu er kommet gennem julen, er der ikke link til december foto (vores 
julekalender) mere. Det lille miljø med juletræssælgeren er lagt ind 
sammen med de andre miljøer. 
Jeg har moret mig med at lave julekalenderen og jeg har lært at lave nye 
effekter på hjemmesiden. Det har været sjovt, men det har taget tid. 
 
Alle ønskes et godt nyt år af 
 

Merete Nærum-Pedersen 
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Link. 
 
DMJK  www.dmjk.dk 
Fanatic   www.fanatic.dk 
  www.ringenesherremesse.dk 
Karsten Madsen www.drosselvej.dk/Nr6/nr6_1.html 
 
 

 
 

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 

 
 

 
 


