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IGEN ET NYT KLUB MEDLEM I DMJU:  BAHNFAN.net 

 
Klubben i Malling, Jylland, har til formål er at skabe et rum for kørsel med 
model tog efter moderne tysk forbillede. BAHNFAN synes der er mange 
spændende aspekter af den tyske jernbane, der i de senere år er blevet 
overskygget af det meget danske materiel på markedet. Klubben bygger 
moduler der forestiller en moderne tysk hovedbane med køreledning, signaler 
og alt hvad der hører sig til, og det er bygget med henblik på udstilling, så 
eksisterende - og kommende - modeljernbanefolk kan blive inspireret og få 
lyst til at arbejde med deres eget anlæg. 
 
’Det er selvfølgelig glædeligt med dansk materiel, men det har også skubbet 
det tyske forbillede ud på et sidespor’ siger repræsentanten for Bahnfan.net, 
Søren Jacob Lauritzen, ’det er vi lidt kede af, så med vores modulanlæg vil vi 
gerne vise, at tysk model tog stadig har sin charme og derfor er vi gået 
sammen om at få det budskab ud’. 
 
’Vi gør en del ud af, at vores modulanlæg er bygget af produkter som alle og 
enhver kan købe i handlen’ fortsætter Søren, ’vi vil gerne vise – især 
nybegyndere – at de ikke behøver at være model-eksperter for at skabe et flot 
resultat. Vi synes det skal være sjovt at bygge og køre med modeljernbanen, 
så vores krav er forholdsvis uformelle, og der skal være plads til at køre med 
et lokomotiv, fordi man synes det er pænt, og så gør det ikke så meget, at det 
måske er sen epoke IV og ikke epoke VI. Perioden spænder fra start 1990’erne 
til i dag. Vi bygger i H0, 2-skinne og kører alt digitalt med DCC’. 
 
Klubbens hjemmeside, www.bahnfan.net, indeholder mange guides, tips og 
tricks, og er kendt af mange i både Danmark og udlandet. Hjemmesiden er på 
engelsk fordi der er rigtig mange udenfor Tyskland, som også interesserer sig 
for tyske tog. De skal ligeledes have muligheden for at følge med. 
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