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I en verden af leg og lærdom
AF JAN BONDE

Interessen for modeljernbaner er som en bacille. Når først den
er i blodet, går den aldrig væk
MIDDELFART: Lyden af et tog, der sætter i gang, fylder rummet og
sender straks fire-fem voksne mænd i knæ, mens de følger
bevægelsen langs skinnerne på bordet.
- Der kan også komme lys på, siger John Dinesen.
Men egentlig er det overflødigt, for lyset i øjnene på de granvoksne
mænd baner så rigeligt vejen for det lille stykke mekanik på skinner.
Vi befinder os i tilbygningen til Dinesens privatbolig. Her har han
gennem flere år samlet effekter fra DSB, og her er hans
altoverskyggende fritidsinteresse på rette hylde.
- Min far var loko-fører her i Middelfart. Jeg var nogle gange med til at
køre toget ind på remisen, så er det jo ikke så sært, jeg er blevet
interesseret, siger John Dinesen - næsten saligt.

Kim Jespersen, John Dinesen, Svend
Erik Buch, Henrik Carlsen og Brian
Ottens er vilde med modeltog.
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Bacillen i blodet

Annonce

- Ja, og når først bacillen går i blodet, så går den ikke væk igen, tilføjer Brian Ottens, der fandt sammen med de
mest inkarnerede i gruppen, da han for tre år siden søgte efter "tog-nørder" på nettet for at finde nogen at snakke
med i Middelfart.
- For lige børn leger bedst, som han siger.
Efterhånden som aftenen går, drysser de sidste deltagere ind ad døren og får fat i en kop kaffe.
Snakken går om på mandag. Her bliver gruppen nemlig til en rigtig forening, når MDMJK (Middelfart Model
Jernbane Klub) skal stiftes.
- Vi håber at blive i alt 10-15 stykker. Mere er nok ikke realistisk, siger Leif Falk Christensen, der er
alderspræsident med sine 67 år.
Han har arbejdet med modeltog hele sit liv. Det samme gælder Svend Erik Buch, der vimser rundt og retter lidt på
lokomotiv og vogne.
- Jeg skulle forbi Odense Banegård for at komme hjem fra skole, da jeg var knægt. Men jeg endte altid oppe på
perronen for at se på togene. Så måtte mine forældre hente mig dér. Nogle gange havde jeg lavet mine lektier,
mens jeg sad der, fortæller han med et smil.
Svend Erik Buch er måske den i gruppen, der er mest ramt af bacillen. I hvert fald lyder de karakteristiske DSBtoner, når hans mobiltelefon får en sms.
Og han kan også fremtrylle en lydbid med ordene: "Gå ikke over skinnerne. Der kommer tog".

Optagelse i Kauslunde
- Den har jeg optaget ude på Kauslunde Station. Der kan man komme helt tæt på højttaleren, oplyser han og
putter telefonen tilbage i lommen.
Henrik Carlsen og Kim Jespersen er de yngste og sidst ankomne i gruppen.
- Du er din egen entreprenør, arkitekt og stationsforstander, når du bygger med det her. Og så er der meget
teknik i det, som man kan lære. Det er jo ikke så meget det at køre med togene. Det er ikke så tit, vi når så
langt, siger de to med et smil.
Den nye forening håber at få et lokale stillet til rådighed af kommunen, for der er ikke meget plads i tilbygningen
hos John Dinesen.
Men først skal der være generalforsamling. For alle dem, der er hårdt ramt af tog-bacillen.
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