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Lange godstog med mange vogne kan se flot ud, både i
virkeligheden og på modelbanen.
Dog kører modeltogene alt for tit med tomme godsvogne. Ved de
lukkede vogne ses det ikke, men tomme åbne godsvogne ser ikke
godt ud, især ikke hvis der er en land række, de bør forsynes med
gods af en eller anden art.
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Valget af gods i vogne bør afhænge af, hvilken form for industri eller
landbrug, der i øvrigt findes på ens anlæg.
For at kunne håndtere godset, også hvis en vogn vælter, bør det
samles i vognladninger på en eller anden måde, der afhænger af
hvilken form for gods, der køres med.

Gods der hældes direkte i åbne godsvogne
Klargøring af godsvogne, hvori der skal hældes løst gods.
Først laves en bund af pap eller skumgummi (så kan der spares på
det egentlige godsmateriale), der passes til efter bundens mål.
Skumgummi kan klippes eller skæres i form, så der kommer bunker
på overfladen. Skumgummiklodsens kanter må ikke være højere end
vognens side og skal være 2-3 mm lavere end det ønskede
vognlæs.
Godsvognen fores indvendig med plastfolie fra køkkenet.
Bundpladen af pap eller skumgummiklodsen
lægges på plads i vognen. Det er en god ide at
bruge så stort et stykke folie at det kan nå helt
rundt om vognen og beskytte den på undersiden,
medens der arbejdes videre.
Man kan i stedet vælge at lave en kasse af tyndt
pap og samle godset i denne. Kassen skal passe
ned i vognen og dens sider må ikke kan ses, når
den sættes ned i vognen.
Hvis man vil lave gods til mange lige store vogne kan denne måde
anbefales.
Man skal dog være opmærksom på, at for meget fortyndet lim kan få
papæsken til at slå sig, så den ikke ligger så godt i vognen.
Hvis kassen males indvendig i samme farve som vognen, behøver
godset ikke at må helt op til kassens overkant.
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Skærver/grus:
Til skærver eller grus bruges fint grus eller sand, evt. fra den
nærmeste akvariebutik.
Gruset renses og tørres evt. i en gammel kasserolle.
Der drysses et lag grus i godsvognen/kassen. Gruset skal nå helt ud
i hjørnerne og dække underlaget helt.
Hældes det ned i en tynd stråle, kan man få det til at ligge højere
midt i vognen end ved dens sider.
Fortynd hvid snedkerlim med vand (ca 1: 5) og
tilsæt et par dråber sulfo.
Limblandingen hældes forsigtigt ned i gruset og
vognen stilles til tørre.
Brug ikke for meget lim, det må ikke sejle i vognen.
Der kan kommes mere lim på senere.
Der må ikke røres ved gruset medens det tørrer, vent til det er helt
tørt og skal der rettes på gruset, kan det øverste skrabes af med en
spartel eller kniv. Derefter kan der kommes mere grus på, hvis der
mangler noget og der limes igen.
Når limen er helt tør, vendes
vognen/kassen med bunden i vejret
(hold på godset med en finger) og
det løse grus rystes af.
Godset tages forsigtigt op af vognen og plastfolien fjernes.
Efter en ekstra tørreperiode kan godset lægges i vognen.
Kul:
Til en vogn med kul bruges enten
findelt kul, som man nogle gange
kan være heldig at finde ved
veteranbanernes stationer, eller groft
køkkensalt.
Fremgangsmåden er næsten den
samme som for vogne med skærver.
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Bruger man saltkrystaller, bør man passe på at de ikke bliver for
våde, da de så opløses.
Når godset er taget op af vognen og helt tørt, males saltkrystallerne
med blank sort maling.
Når malingen er tør fjernes plastfolien og kullet lægges på plads i
vognen.

blok med tape og savet ud på en gang.
Derefter kløves de med et
stemmejern (foretages udskæringen i
bunden af en cigarkasse har man styr
på træstumperne). Små listestumper
kan også bruges.

Roer/majskolber/æbler:

Indersiden af vognen beklædes med
plastfolie og af pap laves en bund, der
passer med vognbunden.
Træstumperne hældes ned i vognen i et jævnt lag, der når næsten
op til vognens overkant. Der hældes lidt fortyndet lim ned mellem
træstykkerne, så de bliver limet sammen og limet fast på
papbunden.
Hvis der bruges for meget fortyndet lim flyder træet ovenpå.
Efter tørring fjernes plastfolien.

Til er læs roer kan man bruge
tørrede vindruekærner. Undgå at
køre druer uden sten, så tager det
meget lang tid at samle kerner til et
helt læs, selv om du vælger en af de
små vogne.
Man kan i stedet bruge grødris, som
farves med lidt te og tørres inden de
hældes i godsvognen.

Naturbrænde:
Som majskolber bruges græsfrø, der farves grønne og brune og
tørres inden de hældes i den folie-beklædte vogn. For at undgå at
frøene spirer, anbringes vognen på et lunt sted under tørring.

Naturbrænde laves af tynde
naturgrene, der klippes med en god
bidetang i ca ½ cm tykke skiver (eller
sav et lille bund, der er samlet med
tape ud på en gang), der derefter
kløves de tykkeste ad grenene med et
stemmejern (foretages kløvningen i
bunden af en cigarkasse har man styr
på grenstumperne).

Æbler til mosteriet er af hirsekerner, der er farvet røde eller grønne
og tørret. De røde og grønne hirsekerner blandes inden de hældes i
vognen.
Fremgangsmåden er for alle tre godstyper, den samme som for
vogne med skærver.

Brændet hældes i vognene som beskrevet ovenfor.

Brænde:

Skrot:
Til et læs brænde bruges små
træstumper ca ½ cm på den længste
led. Et bundt pinde fra nytårsraketter
viste sig at være fin til at lave
brændestumper af. De samles i en

Som skrot bruges alle mulige små metaldimser. Også ting, der
forestiller at være lavet af metal, med som i model er af plast eller
pap, kan bruges.
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Inden skrottet lægges i vognen, bør en del af det nok males. Plast og
papting skal males metalgrå, gerne med lidt rød/orange/brun rust.
Bildele og andre gamle brugsgenstande kan males i andre farver, alt
efter hvad de har været anvendt til.
Et stykke sølvpapir males i forskellige farver på den ene side. Det
skal danne det nederste skrot lag.
Vognen fores med plastfolie og forsynes med en papbund. Der
smøres lim på pappet og det malede sølvpapir krølles sammen og
lægges ned i vognen, så den er fyldt ca. halvt op. Malingen på
sølvpapiret må gerne gå i stykker og den umalede side må også
gerne komme frem nogle steder.
Skrotstumperne hældes ned i vognen, så de dækker sølvpapiret og
når næsten op til vognens overkant. Derefter limes de fast med
fortyndet lim.
Når limen er tør kommes der evt. lidt ekstra rust eller skidt på
overfladen. Dette kan gøres med spraymaling.
Større gods, der transporteres i åbne godsvogne
Klargøring af åbne godsvogne til transport af større gods.






















Godset kan lægges/stilles løst i vognene, men det er nemmere at
holde styr på det, hvis det limes fast.
Der laves en plade af tyndt pap, som passer i vognens bund. Pappet
males i vognbundens farve, hvorefter den lægges ned i vognen.
Hvis man er bange for at få lim på vognens sider, kan man beskytte
den med et stykke plastfolie (
), der lægges i vognbunden inden pappladen lægges i.

Større gods der kan stilles/lægges i åbne godsvogne.
Tidligere blev olie m.m. transporteret i tønder, der blev stillet i åbne
godsvogne. De blev evt. sikret med reb, så de ikke flyttede for meget
frem og tilbage i vognen eller i værste fald væltede.
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Tønder:
Der lægges en papplade i vognens
bund (gerne malet i vognens farve).
Tønder kan købes færdige eller som
samlesæt i hobbyforretningen, men
da der skal bruges en del tønder til at
fylde en godsvogn, anbefales det at
lave dem selv.
En rundstok med diameter på 7 mm (H0) saves ud i 10 mm lange
stykker. Taper man flere rundstokke sammes som et bundt og saver
den på en gang, går udskæringen hurtigere.
Tøndernes ender slibes let og males i den farve tønderne skal have
på den øverste ende.
Da fleste tønder kun ses oppefra, er det ikke nødvendigt at male
dem i flere farver, blot overdelen er pæn.
Tønder, der står yderst i gruppen og som ses fra siden, bør der
gøres mere ud af (se evt.
).
Pappet lægges ned i vognen og tønderne stilles på det. Prøv
forskellige placeringer (for at finde den, der giver plads til flest
tønder.
Tønderne limes fast på pappet med en lille klat lim i bunden på hver
tønde.
















Bildøre, fælge, cykler (knækkede), tynde rørstumper, tagrender,
nedløbsrør, rustne tønder, overskud fra udsavning af messingplade
og meget andet. Brug fantasien og del evt. tingene i mindre stykker.

Brændestaver:
Tynde træstammer, der endnu ikke er udskåret til
brænde, laves af naturgrene, der er ca. ½ cm tykke,
som skæres ud i længder, der kan ligge på tværs i de
åbne godsvogne (saml en bundt grene med tape og
sav den ud på en gang).
Vognen beklædes med plastfolie indvendig og Der lægges en
papplade i vognens bund (gerne malet i samme farve som vognen).
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Kasser:










Kasser af forskelig størrelse laves af træklodser og små lister (se
beskrivelse hos
).
Mindre kasser samles på en papplade der passer i vognens bund.
Store kasser, der fylde næsten hele vognens bredde kan lægges på
et par liste (limes fast på kassens bund) der når ud til vognens sider,
så kassen ikke rykker sig.
Husk at sikre kasserne med tove af tynd malet metaltråd, sytråd eller
elastiktråd.

Isolation i baller:
Hos
findes beskrivelse af en del af de ting,
man kan finde på en byggeplads. En del af disse ting, bl.a. stabler af
tagplader og isolation i baller, kan bruges som gods i åbne
godsvogne.
Ballerne med isolation stables i en godsvogn med et stykke pap i
bunden. Ballerne limes fast på bundpladen og de limes sammen,
både med ballerne ved siden af og med dem nedenunder. Lim kun
på midten af ballernes sider, så limningerne ikke binder ballernes
kanter tæt sammen.
Til sidst dækkes hele læsset med en presenning (
),
der gøres fast til vognen med tove af sytråd eller tynd elastiktråd.
Gods, der transporteres på paller
En del af det gods, der tidligere blev stillet/stablet enkeltvis på
godsvognene bliver transporteret på paller. Det gælder hovedsagelig
mindre og mellemstort gods, hvor af- og pålæsning er blevet
nemmere.
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Tykkere stammestykker laves af ca. 1 cm tykke grene, der skæres
ud i stykker på ca. 2 cm.
Der lægges et stykke pap i vognens bund og grenstykkerne stille på
højkant i vognen. Når vognen er tæt pakket, limes grenstykkerne fast
på pappet i vognens bund.
Brændestavene dækkes eventuelt med en presenning (
).

bliver flad i denne ende medens træernes øverste ender ikke når lige
langt ind mod vognens midte.
Træerne limes på pappladen og de sammen når de stables. Til sidst
bindes de sammen med reb af sytråd eller elastiktråd, som gerne må
presse træerne nedad mod pappladen i bunden, med ikke bøje
denne.
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Grenstykkerne lægges omhyggeligt på tværs af vognen. De limes
fast ved siden af hinanden til vognbunden er dækket, hvorefter der
limes et lag ovenpå. Der fortsættes til lagene når næsten op til
vognens overkant.

Gods der transporteres på paller.
Juletræer:
EURO-paller til gods












Juletræerne laves som grantræer (se beskrivelse om
).
Juletræerne lægges i
net eller surres, så de
ikke fylder for meget
og lægges i to bunker, en i hver ende
af vognen.
Træerne lægges på et stykke pap, der passer i bunden af vognen.
De lægges med den nederste ende mod vognens ende, så bunken
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En stor del af pallerne er lavet efter standardmål, der omsat til H0 er
14 x 9 x 1½ mm.
Pallens overside laves af et stykke pap eller finer der er 9 x 14 mm
(finerens årer bør ligge langs pallens den længste side.
Under pladen limes 3 lister på 9 x 1½ x 1 mm, en liste langs hver af
pallens ender og en midt mellem de to andre.
Herunder limes 3 lister på 14 x 1½ x ½ mm, en langs hver af pallens
lange sider og en midt mellem dem.
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Til at holde brændet på plads, limes der et vandret bræt på midten af
de lodrette brædder og et for oven på hver af pallens ender.
Omkring pallerne med brænde vikles et stykke
,
hvorefter pallerne sættes i en godsvogn med et stykke pap i bunden.
Pallerne limes fast på bundpladen.











Der kan eventuelt vikles
omkring pallen med gods, når
limen er tør.
Pas på at folien ikke bliver for dominerende. Foliens lag klæber selv
sammen.
Pallerne kan eventuelt limes på en papplade, der lægges ned i
bunden af godsvognen.

Bildæk

12 små tønderne laves af ø 4 mm runde lister i en længde på 6 mm
(kan evt. købes færdige) eller der bruges rørformede plastperler (fås
til at lave perleplader af).
De slibes mod et stykke sandpapir i begge ender.
Tønderne males i to farver, en i hver ende, eller i en farve i enderne
og en stribe i en anden farve i et bånd rundt om tøndens midte.
Malerbøtterne males hvide eller blanke sølvgrå og forsynes med en
kulørt etikette på ca. 5 x 4 mm, som printes ud på PCen.

Bildæk kan købes færdige i hobby forretninger der
handler med plastbyggesæt.
2 - 4 dæk lægges på en palle og bindes fast med
smalle strimler af selvklæbende etiketter på begge
ledder.
Mursten på paller






Tønder/malerbøtter

Drænrør på paller

Brændet laves som beskrevet ovenfor. På en palle limes med 6
lodrette brædder der er dobbelt så høje som pallen er bred. 3 på
hver af de lodrette sider. Brædderne forbindes med et bræt midtvejs
og et for oven. Brændestykkerne stables mellem de lodrette
brædder, så de ligger på tværs af pallen i to stabler.

Ældre gummiisolationsrør til elektronik (lavet af gulligt gummi og ca.
1 cm lange) kan bruges som drænrør til spor 0.
Drænrørene stables i lag, der vender skiftevis den ene og den anden
vej på paller.
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Brænde på paller






Der limes 2 x 3 tønder på en palle. Oven på limes et
stykke 13 x 8 mm papir. Øverst limes endnu 2 x 3
tønder.
Når limen er tør vikles et stykke
udenom
palle og tønner. Folien skal gå 1½ - 2 gange omkring
tønderne. Det skal nå ned til pallen (gerne lidt ned
over den) og så højt op at de to sider når sammen for oven.
Pas på at folien ikke bliver for dominerende. Foliens lag klæber selv
sammen.

Hos
findes beskrivelse af en del af de ting,
man kan finde på en byggeplads. En del af disse ting, bl.a. paller
med mursten, kan bruges som gods i åbne godsvogne.
Man kan vælge at samle 4 eller 6 stabler mursten på en EURO-palle
eller stille murstensstablerne på hver sin lille palle. Omkring pallerne
med mursten vikles evt. et stykke
, hvorefter pallerne
med mursten sættes i en godsvogn med et stykke pap i bunden.
Pallerne limes fast på bundpladen.
Der kan laves et eller 2 lag paller med mursten og de kan eventuelt
dækkes med en presenning (
), der gøres fast til
vognen med tove af sytråd eller tynd elastiktråd.
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Man kan lægge to rækker rør ved siden af hinanden på en EUROpalle eller en næsten kvadratisk stabel på en lille palle til mursten.
Omkring pallerne med rør vikles et stykke
, hvorefter
pallerne sættes i en godsvogn med et stykke pap i bunden. Pallerne
limes fast på bundpladen.
Der kan laves et eller 2 lag paller med mursten og de kan eventuelt
dækkes med en presenning (
), der gøres fast til
vognen med tove af sytråd eller tynd elastiktråd.
Gods på lange åbne godsvogne
Metalplader
Har du nogensinde set "ståltoget"? Et tog der kørte/kører stålplader
fra Stålvalseværket i Frederiksværk ad bl.a. s-togs sporet fra Hillerød
over København og videre sydpå.
Toget trækkes ofte af 2 Mz´er, skønt vognene forekommer de fleste,
der set det fra stationerne på vejen, som værende næsten tomme.
I en åben godsvogn lægges 3 evt. 4 stk. ½ - 1 mm tykke jernplader,
der er skåret ud i et mål, der passer ned i godsvognen. Pladerne
skal ikke gå ret højt i vognen og slet ikke ovenud af den.
Pas på et vognene med plader ikke bliver for tunge, så lokomotivet
ikke kan trække dem. Man kan eventuelt lave huller i de nederste
plader, så de ikke vejer så meget. Den øverste plade skal være uden
huller.
Pladerne limes fast i bunden af vognen.

De fleste plastrør bør males, så de ikke længere har plastens planke
overflade. Det kan være en fordel at slibe rørenes overflade med
sandpapir inden malingen.
Træstammer saves ud af naturgrene. Vælg grene der er lige og som
er 1-2 cm i diameter. Grenene saves ud i længder, der er kortere
end vognen de skal ligge i.
Tynde træstammer kan i nogen tilfælde anbringes en serie stammer
i vognens ene ende og en anden stabel i vognens anden ende.
Stammerne fastgøres ned kæder, der lægges over stammerne både
i enderne og ofte også undervejs.
Tynde kæder fås ofte i hobbyforretninger, som tilbehør til fremstilling
af smykker.
Bjælker saves ud af tynde lister. Uhøvlede bjælker kan laves af
pinde fra nytårs raketter. Disse saves ud i varierende længder, der
ligesom træstammerne kan lægges i stabler fra begge ender af
vognen eller i en stabel der rækker over hele vognen.
Maskiner
Ind i mellem kan man være heldig at finde ”en model” af maskiner i
en legetøjsbutik. Små maksiner, som hører til noget helt andet og
som er i en ubestemmelig målestok i forhold til det sæt, som
sådanne ting ind i mellem dukker op i (rumskibssæt, bilsæt med et
par personer eller bondegårdssæt). Overvej om prisen er så lav, at
du vil betale den for at få den lille ”maskine” og skrotte resten (give
det øvrige væk).
Efter maling kan sådanne små maskiner spændes fast på en
godsvogn med elastiksnor og evt. dækkes med en presenning.

Rør/Træstammer/Bjælker
Til disse ting kan man tømmervogne forsynet med kæpskinder. Er
godset meget langt eller af store dimensioner, kan det anbringes på
fladvogne eller meget lange godsvogne specielt beregnet dertil.

Presenninger m.m. til gods på åbne godsvogne

Elektrikerrør fås i længder på 2 m. Af sådan et rør kan der blive en
del rør, når de saves ud i længder, der passer til vognlængden.
Også rør med andre formål kan bruges til at lægge på godsvognene.

For at holde varerne på plads på pallerne, vikler
man ofte plast omkring både palle og varer.
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Beskyttelsesplast, der vikles udenom gods samlet på paller
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Også på paller i model, kan man have fordel af at vikle plast om
pallerne med varer. Som i virkeligheden, holdes varerne bedre fast
på denne måde.
Af en rulle husholdningsfilm (fra køkkenet) skæres
forsigtigt med en meget skarp kniv et stykke med 1 –
2 cm plast. Skær helt igennem rullen, så du får en lille
rulle plastfilm, der passer til dine modelpaller.
Plasten vikles direkte fra rullen et par gange omkring din palle, evt.
først for neden og derefter videre rundt om de øverste varer på
pallen.
Plasten bør nå op over og ned under varerne.

Man må gerne kunne se varerne ved presenningens underkant og
man kan lade den være blæst til side så varerne inden under ligger
frit synlige.
Form den forsigtigt omkring varen, så du får de rigtige folder frem.
Presenningen bildes sytråd eller elastiksnor omkring varen. Husk at
dette giver ekstra folder i presenningen.
Lim presenningen fast ved kanterne og lim godset og presenningen
fast i bunden af en godsvogn, evt. på en papplade i vognens bund.
Presenninger med firmanavn, printet på papir
Store presenninger, der skal dække hele læsset på en godsvogn
dækker ofte et kasseformet læs og kan være forsynet med fikma
logo.

Til sidst klippes plasten over et lille stykke fra rullen og den sidste
ende af plaststrimlen glattes ind til varen.
Også mellemstore varer, som ikke ligger på paller,
kan være beskyttet af et lag kraftigt plast.
Pladsten holder sig selv på plads (statisk elektricitet)
men hvis man vil være helt sikker på den bliver
siddende, kan man sikre den med lidt lim eller et lag klar spraylak.
Presenninger af aluminiumsfolie (sølvpapir)
Mindre presenninger kan med fordel laves af et
stykke alufolie (fra køkkenet). Folien kan formes efter
ønske og klasker ikke sammen, når den har stået et
stykke tid.
Klip et stykke alufolie, der er noget større end den ønskede
presenning. Alufolien males med almindelig hobbymaling på begge
sider (lad den tørre inden du maler anden side). Mal evt. ydersiden
en ekstra gang.
Klip presenningen ud i den ønskede størrelse og læg den ned over
det gods den skal dække.
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Logoet printes midt på et stykke A4 papir. Se på skitsen, hvordan
logoet skal placeres for at få det til at se bedst ud, når presenningen
sættes på vognen (foldelinierne skal ikke tegnes op). Presenningen
når ned over vognens sider og måske helt ned over hjulene.
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Når logoerne m.m. er printet ud sikres blækket mod at løbe ud, når
der kommer lim på papiret, ved at spraye det med klar lak og lade
det tørre.

Også mindre varerlæs kan dækkes helt med en presenning bundet
fast med sytråd. I sådanne tilfælde kan varen erstattes med en
træklods, en klump FIMO-led (husk hærdning) eller lignende.

Der laves en kasseformet træklods, som passer ned i vognen.
Kassens højde bør være mindst så høj at hele logoet kan ses på
siden af vognen.
Klodsens kanter kundes med sandpapir.

Mulighederne er mange, når blot man bruger fantasien. Måske er
børnene gode til at lave biler af FIMO-leret og da de bliver dækket af
en presenning kan også lidt kluntede modeller anvendes.
Forbered børnene på at der kommer presenning omkring tingene.

Presenningen klippes ud (længden tilpasses senere).
Den foldes med bløde folder på langs af vognen og presenningen
lægges ned over klodsen.
Presenningens ender foldes (som på en gavepakke) forsigtigt ned
og de skrå sidesnipper foldes ind mod midten af vognens ender.

Inden FIMO-bilerne hærdes i ovnen, lægges en
sølvpapirspresenning omkring den og bindes fast med sytråd.
FIMO-bilen med presenning hærdes i ca. 15 min i en 130 grader
varm ovn.
Skulle sytråden forsvinde under hærdningen, kan den erstattes med
en ny tråd, når bilen er kølet af og presenningen er malet.

Pressendingens underkant afmærkes nu. Den skal gå lidt ned over
vognens sider, men ikke ned over hjulene.
Træklodsen tages ud af presenningen og denne klippes af ved
afmærkningen af underkanten.
Der kan evt. laves folder i papiret, som giver presenningen et mere
naturligt udseende.

Link
Den lille husbygger

Modelbane-piger.dk/husbyggeren

Træklodsen lægges i vognen og limes fast. Presenningen lægges
ned over den. Med sytråd eller elastiktråd og lidt lim fastgøres
presenningen til vognens sider lige under disses overkant.
Til sidst gives presenningen endnu et par lag spraylak, som giver
den mere tykkelse og får den til af ligne voksdug lidt. Husk af dække
den nederste del af vognen med malertape, så der ikke kommer lak
på selve vognen.
Presenninger over klodser, der forestiller stort gods
Som beskrevet ovenfor kan man lave presenninger til at dække
varerne med. Det kan både være mindre partier af varer, som delvis
er synlige under presenningen, og store varerlæs, der fylder hele
vognen og selve varerne ses slet ikke.
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ModelBane Piger
har en hjemmeside med adressen:
http://www.modelbane-piger.dk
e-mail: ModelBane_Piger@hotmail.com
Web-masters e-mail: merete_np@hotmail.com
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