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Miniudgave af historisk kro
klar til stort modeljernbaneanlæg
Viborg Model
Jernbaneklub har
lavet Hjarbæk Kro i
miniudgave til
klubbens store
modeljernbane.
Forleden blev den
vist frem på den
historiske kro i
fjordbyen.

Uffe Christian Salomonsen
uffe@viborgfolkeblad.dk

Modelhusbygger Peter Kjær i midten med modellen af Hjarbæk Kro flankeret af fra venstre Lone Bekker, Mikkel Bekker, Per Kristensen og Morten Bekker. Foto: Uffe Salomonsen

CC
Jeg har været her tre-fire gange for at måle 
op, så det blev så præcist som muligt.
PETER KJÆR, VIBORG MODEL JERNBANEKLUB.

HJARBÆK: - Hvor er den flot.
Superlativer var der masser af
på Hjarbæk Kro torsdag mid-
dag.
Anledningen var ikke stor,

men det var netop størrelsen
og akkuratessen, der fik mas-
ser af rosende ord med på
vejen. Peter Kjær og Per Kri-
stensen fra Viborg Model Jer-
nbaneklub var nemlig på vi-
sit på kroen, for at vise en
hjemmebygget model af kro-
en frem. Den er bygget af Pe-
ter Kjær fra klubben og me-
ningen er, at kro-miniaturen,
der er lavet i det klassiske mo-
deljernbane-skala HO sva-
rende til 1/87, skal have en
plads på klubbens store mo-
deljernbaneanlæg på
hjemadressen i Viborg.
80 procent af husene på

modeljernbaneanlægget er
hjemmebyggede, og kroen
får plads mellem andre histo-
riske bygninger, som områ-
det omkring Viborg Station,
som det så ud i 1955.
- Man kan købe færdige

bygninger i samlesæt, men de
fleste firmaer, der laver dem,
er tyske, så bygningerne ser
også tyske ud. Så vi vil helle-
re have vores egne historiske
bygninger, og vi er hele tiden
i gang med nye og med at ud-
skifte de gamle, og planen er,
at alle bygningerne skal være
hjemmebyggede, fortæller
formanden for modeljernba-
neklubben, Per Kristensen.

Ud for at måle op
Nogle gange kan der findes
tegninger af bygninger, som
kan nedskaleres til den rigti-
ge skala - andre gange må
man på ud på stedet og må-
le den rigtige bygning. Sådan
har der været i tilfældet Hjar-
bæk Kro, fortæller Peter Kjær,
der har stået for byggeriet af
modellen af Hjarbæk Kro.
- Jeg har været her tre-fire

gange for at måle op, så det
blev så præcist som muligt.
Og det er noget, der tager tid.
Med to-tre timers arbejde om

at det var sjovt at bygge virke-
ligheden i miniformat, siger
Peter Kjær.

En historisk bygning
Lone og Morten Bekker, der
sammen med sønnen Mikkel
Bekker driver kroen i Hjar-
bæk, var alle fulde af lovord
for modellen.
- Jeg synes modellen er fan-

tastisk flot, og der er da sjovt
at tænke på, at kroen i mini-
format får en plads på model-
jernbanen sammen med an-
dre modeller af historiske
bygninger. Og det er jo en hi-
storisk bygning som vi jo vir-
keligt kerer os om, så det er
fantastisk, siger Lone Bekker.
Den rigtige krobygning er

fra 1847, og fungerede frem
til 1867 også som toldstation,
da Hjarbæk var den store ind-
skibningshavn for varer, der
kom til Viborg ad vandvejen
gennem Limfjorden. Meget
apropos var det netop det
faktum, at Hjarbæk ikke blev
forbundet med Viborg med

en jernbane, der betød, at
havnen mistede den betyd-
ning til fordel for netop jern-
banenettet, der blev udbyg-
get i det midtjyske fra om-
kring 1864.
Kro-modellen vil forment-

lig få plads ved vand på den
store modeljernbane, men
ikke i en gengivelse af omgi-
velserne ved Hjarbæk Fjord,
siger formand Per Kristensen.
- Vi laver modellerne af

bygningerne så præcist som
muligt, men tager os friheder
i forhold til omgivelserne, si-
ger han.
Klubbens modeljernbane-

anlæg er i et lokale på 10 gan-
ge 10 meter, og der er spor i
tre niveauer. Bygningerne er
oftest gengivet, som de så ud
fra starten af 1950´erne og
frem til begyndelsen af
1970´erne. I den periode var
det nemlig både el-lokomoti-
ver, damp-lokomotiver og
diesel-lokomotiver i drift her-
hjemme, og det kan så gå igen
på modeljernbanen.

Hjarbæk Kro som den ser ud i skalaen 1/87. Ornamentationerne på murværket er lavet af små stykker pla-
stik, der er varmet med en hårrtører, så de kunne bøjes. Foto: Uffe Salomonsen

dagen tager det vel fra fire til
seks uger at blive færdig. Fli-
sebelægningen alene er lavet
af enkelte sten, så det tog vel
omkring syv timer. Orna-
mentationerne på murene er
lavet af tynde stykker plastik,
der er varmet op med hårtør-

rer og formet, mens plastik-
ken er blød, fortæller Peter
Kjær.
Han har tidligere har været

med i modeljernbaneklub-
ben i Bjerringbro og har her
bygget modeller af blandt an-
det stationerne i Bækkelund,

Rødkærsbro og Bjerringbro
til modeljernbanen dér.
- Jeg har altid været interes-

seret i modeltog, men i dag
kører jeg ikke længere med
togene. Jeg bygger huse, og
jeg skulle nok have været ar-
kitekt, for jeg har altid synes,


