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Bag enhver tilfreds 
modeljernbane mand 
står en tålmodig 
kvinde. 
En mor, en søster, en 
veninde, en kæreste, 
en kone eller en 
datter
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Hvad laver en lysestage med lys og blomsterkrans på 
forsiden af et modelbaneblad? 
 
Du undre dig sikkert, men der er en ”fornuftig” forklaring. 
 
Den findes inde i bladet med overskriften:  
 
Giv modellandskabet lidt ekstra farver, det gør naturen jo! 

Se side 13
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Store grantræer til spor 0 
 
Et grantræ kan nemt være 10 m højt, ofte er et grantræ i skoven 
højere. 
Står træet i en klynge af træer, vil de nederste grene ofte være 
gået ud på grund af mangel på lys. Den grønne trækrone fylder 
derfor ofte kun den øverste halvdel/tredjedel af træet. Længere 
nede står stammen bar. 

 
Til spor 0, 1:45, svarer det til at træet bør være ca. 22 cm højt men 
grene på de øverste 8/10 cm. 

 
Højt grantræ 

 
Træerne kan laves på en måde der er en udvidelse af 
”svanemetoden”/”flaskerensermetoden” eller hvad den nu kaldes. 
 
Til hjælp ved fremstillingen af grantræerne bruges: 
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bræt med 5 huller (se skitse), skruestik til at 
holde brættet, en håndboremaskine med en 
krog i steder for bordet, saks, en flad skål og 
pensel. 
 
Til træet bruges: 
2 stykker ståltråd (gerne den type som 
blomsterbinderne bruger)/kobbertråd ca. 50 cm 
lange, sisalgarn eller ”krølgrene” (Fakta 
julevare), 1 mm pianotråd ca. 15 cm langt, 
blomstertabe, mørkgrøn bejdse, fint grangrønt 
smuler og brun maling til stammen.  

 
Sisalgarnet klippe ud i stykker mellem 5 og 10 cm. De  afklippede 
stykker snos op. En portion mørkgrøn bejdse hældes i en beholder 
og sisal trådene lægges derned i. Når de har trukket farve lægges 
de til tørre. Til sidst sorteres de nogenlunde efter længde og 
lægges i små bundter. 
 
Kobbertrådene males mørkebrune.  
  
Det vil være en stor fordel at være 2 personer til snoningen af 
træerne. 
 

Kobbertrådene bukkes på midten og 
deres ender stikkes gennem de fire 
små huller i brættet og snos et par 
gange om sømmene. 
Brættet sættes fast i skruestikken, så 
det holdes lodret. Midterne af trådene 
sættes på krogen i boremaskinen og 
strammes ud. Hvis trådene ikke er lige 
lange, snos den længste om sømmet. 

 
Der lægges bunder af sisaltråde mellem kobbertrådene. Først 
korte tråde senere længere. Når der er lagt nogle bundter på plads, 
holdes træpinden  på tværs mellem trådene (2 på hver side) 
medens de fire kobbertråde snos sammen ved hjælp af 
boremaskinen. Træpinden fjernes og der lægges flere bundter 
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sisal mellem trådene, hvorefter det næste stykke snos. Om og hvor 
meget træpinden skal bruges er forskelligt. 
 
Når der er snoet 8/10 cm med sisal i snoningerne, er træets 
øverste del færdig. Nu stikkes pianotråden gennem det midterste 
hul i brættet og lirkes på plads mellem de fire kobbertråde. Den bør 
gå helt op til sisallen og rage godt et par cm ud på brættets anden 
side. 
 
Nu fortsættes snoningen, så de fire kobbertråde snos omkring 
pianotråden og stammen. Derved får tykkelse på det bare stykke. 
Når trådene er snoet hele vejen ned til brættet, klippes de over ved 
snoningens nederste ende og træet med pianotråden i midten, 
trækkes forsigtigt ud fra brættet. 
 
Der vikles et lag blomstertape om træets stamme. Blomstertape 
klistre ikke. Det er et tyndt lag voks, som skal varmes med fingrene 
før det klistrer fast til metaltrådene. Sørg for en pæn, flad afslutning 
for neden, hvor pianotråden, som senere skal holde træet oprejst, 
stikker under ud af træet.  
 
Nu skal sisaltrådene klippes i form. Sørg først for at de stritter 
nogenlunde jævnt fordelt ud til siderne. 
Trådene studses med en saks, så træet bliver kegleformet for 
oven. 
Den kegleformede del af træet kuldes i fortyndet lim, så der 
kommer lim på trådenes yderste enden og et par mm ind. Derefter 
dyppes de i grønt smuler og stilles til tørre (pianotråden stikkes ned 
i et stykke flamingo eller lignende). 
 
Træstammerne males brune. Gerne i flere nuancer ind imellem 
hinanden og evt. med lidt finkornet sand blandet i en af garverne, 
så barken bliver lidt nubret. Mal evt. lidt grønt mods på træets øh… 
nordside?.  

 
Træstub efter grantræ 
 
Til en træstub bruges: 
En naturgren lidt tykkere end stammen på dine grantræer,  
blomstertape, ca. 5 cm pianotråd og brun maling. 
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Sav naturgrenen over på tværs med en fintandet sav. Fjern barken 
på et par cm af grenen. Sav lidt skråt opad i grenen ca. halvt 
igennem fra den ene side. Sav ind i grenens modsatte et par mm 
længere hende på grenen  (se skitsen) og knæk det sidste stykke 
over, så der står splinter tilbage på midten af stubben. 
 
Der bores et hul fra stubbens underside og i stubben, men endelig 
ikke igennem den. Pianotrådens ene ende limes fast inde i hullet. 
 
Vikl et stykke blomstertape om træstykket som bark og mal barken 
på samme måde som på grantræet. 

 
Knækket granstamme 
 
Til den knækkede stamme bruges: En lang lige naturgren lidt 
tykkere end stammen på dine grantræer,  blomstertape, ca. 5 cm 
pianotråd og brun maling. 
 
  Naturgrenen knækkes i stykker på 10 – 20 ca. Der må/skal gerne 
komme splinter ved brudstederne. 
 
Grenstykkerne skæres over på tværs, så de hver kan blive til 2 
knækkede træstammer. Barken fjernes fra grenstykkerne og i 
stedet vikles blomstertape omkring stammerne. 
 
Barken males som beskrevet ved de høje grantræer og splinterne 
ved brudstedet kan evt. gives et forvitret præg ved at male dem 
med lidt meget fortyndet lysegrå maling. 
 
Der bores et hul fra stubbens underside og i stubben, men endelig 
ikke igennem den. Pianotrådens ene ende limes fast inde i hullet. 
 

 
 
Vand i model, fortsat. 
 
Jeg sluttede mit indlæg i sidste nummer med: Jeg er spændt 
på, hvordan vandet ser ud næste gang jeg kommer ned i 
klubben, hvor modulet står. 
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Jeg må 
indrømme, at 
jeg blev 
skuffet. Så 
skuffet at jeg 
ikke vil 
anbefale 
andre at 
bruge det 
omtalte materiale, Gel Denso. 
 
Det modelvand (et cremeagtig hvidt materiale) jeg brugte 
blev ikke, som lovet, gennemsigtigt. Det har mange steder 
bevaret den hvide farve og er på disse steder ikke 
gennemsigtigt. Jeg har forsøgt at komme tynde lag af cremen 
på et stykke finer. 
 Mellem påsmøring af lagene fik det et par dage i den varme 
sommer til at tørre i. Heller ikke her er det tørre ”vand” helt 
gennemsigtigt, det har et hvidligt skær skønt de tre lag 
tilsammen er under 1 mm tykke.   Bemærk hvordan de ellers 
tydelige årer forsvinder under det tynde lag modelvand. 
 
Jeg tabte en dråbe modelvand på 
fineren. Den  ses her til højre. Som 
målestokken viser, er den kun 3 mm 
bred og ca. halvt så tyk. Alligevel er 
den blevet hvid og ugennemsigtig. 
Den har tørret i mere end 2 ugen i en 
meget varm stue.  
 
Jeg er skuffet over resultatet og har besluttet ikke at bruge 
mere af dette modelvand. 
Hvad jeg vælger i stedet ved jeg endnu ikke, det afhænger 
bl.a. af om jeg kan finde noget der er forsynet med en 
brugsvejledning. 
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Til venstre ses et stykke af 
vandløbet, som det ser ud i 
øjeblikket. Det er blevet 
foreslået at lave et rør, der 
leder spildevand ud i åen. Jeg 
vil tilslutte mig, at det godt kan 
ligne forurening, men jeg 
foretrækker at lægge et lag 
”rent vand” oven på det her 
viste, bl.a. for at gøre åen 
dybere og bredere. 
 
Mere om åen og modelvand, 
når jeg har besluttet hvad jeg 
gør. 
 
Ja, og det er så nu flere uger 
senere. 
 

Under et besøg i JMJK så vi store, meget flot vandflader. Jeg 
fik oplyst at de var lavet med ”Fallervand”, en blanding af 2 
væsker fra Faller. Prisen for ca. ½ l er omkring 300 kr. og et 
af klubbens medlemmer importerer det direkte fra Faller. 
 
Jeg har brugt ca. 2/3 af den halve 
liter jeg fik med hjem. Det blev 
hældt i åen på moduler i tynde 
lag på et par mm. Første lag 
opløste delvis det mislykkede 
acrylvand, som jeg tidligere 
havde forsøgt mig med. Der ligge 
nu nogle mældkehvide skyer ved 
åens bund og der bliver lavet et 
udløg med spildevand fra det ene 
af husene direkte ned i åen. 
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Fallers vand ser meget naturtro ud og løber ind mellem de 
sten, jeg har lagt i åens bund og lidt op af siderne. Man bør 
være opmærksom på, at Fallervandet skal have god tid til at 
tørre helt igennem, gerne nogle uger uden at det røres. 
 

 
 
 

 
 
Første klub h ar meldt sig til i nteresselisten. 
 
Som den første klub, har DMJK meldt 
sig til interesselisten. Redaktøren på 
klubbens eget blad, har den seneste 
tid printet tre modeljernbaneblade fra 
nettet og de indgår nu i klubbens 
øvrige samling af modeljernbane 
tidsskrifter. 
De to andre blade er spor 0 blade. 
 
Klubben, som er landets ældste, kører 
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og bygger i 1:45. 
 
Klubbens Harry forsøger ihærdigt at få Solvej til at melde sig ind. 
Solvej læser selvfølgelig ModelBane-Piger´s netblad med stor 
interesse og Harry får lov at kigge med. 
 
Link til DMJK´s hjemmeside: http://www.DMJK.dk 
 

 
 

Tanker om god strafik, fortsat. 
 
Kort efter jeg havde skrevet indlægget om godstrafik til forrige 
nummer af bladet, fandt jeg Steffan Olsen´s artikel i Lokomotivet 
om næsten samme emne. 
 
I Lokomotivet nr. 82 (TJEK)  findes et forslag til en sporplan, som 
giver store muligheder for rangering med godsvogne i et mindre 
industriområde. 
 
Det lille anlæg, som er i H0, er ca. 3 m langt og indeholder 7 
sporskifter. Langs anlæggets ene side ligger et spor i hele 
anlæggets længde. Dette spor kan  forbindes til ”omverdenen” i 
begge ender, så sporplanen bliver en del af et større anlæg, hvis 
man ønsker det. Man bør da følge ideen op og planlægge firmaer, 
der kan modtage varerne andre steder på anlægget. 
 
Ud over selve sporet er bladet forsynet med forslag til landskab og 
bygninger, der vil passe mellem sporene. Der findes også en 
beskrivelse af formålet med kørslen og hvilke emner man forestiller 
sig der er i godsvognene. 
 
Et spændende lille anlæg, som jeg gerne ser brugt som inspiration, 
når man planlægger klubbens nye anlæg og evt. senere når 
kørerplanen laves, sørge for et godstog der besøger alle firmaerne 
mindst en gang om dagen. 
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Vi bygge videre på Modu let t il DMJK, 3.del 
 
I område 1 kommer en grusvej fra modulets kant, krydser sporet 
og fortsætter i område 2. Overkørslen er lukket med et led, der 
tydeligvis aldrig åbnes. Gående kan passerer sporet gennem 
drejekrydset ved siden af leddet.  
Opsynsmandens kontor (se MBP nr. 17 side 11) skal ligge 
nærmest skrænten i område 1. På den anden side af grusvejen 
ligger en parkeringsplads. 

 
Først laves underlaget 
i området. 
På billedet ses yderst 
til højre det mørke 
græs langs skrænten 
ned til åen (fint grønt 
savsmuld). Til venstre 
ses grusvejen, som er 
lavet med fint 
akvariegrus i en anden 

farve end skærverne.  
I nederste venstre hjørne ses nogle mørke sveller til overkørslen. 
 
Området, hvor huset skal stå er dækket med et stykke græsmåtte 
og noget grønt savsmuld. 
(Nederst i billedet ligger træterrassen, som skal sættes op ved 
huset.) 
 
Nedenfor ses område 2 nederst i billedet og kontoret i område 1 
øverst i midten. 
 
Den del af område 2, der ligger nærmest åen er dækket ned et 
stykke lysegrønt flisstof (er en del billigere end græsmåtten og kan 
børstes med en stålbørste så det ligner græs). 
 
Områdets anden ende, hvor hytterne skal stå er dækket af jord, en 
blanding af mellembrunt savsmuld og kaffegrums (under arbejdet 
er der sat tape langs modulets kanter, så jorder/græsset kan 
lægges helt ud til kanten inden det limes) . 



� � �

 nr. 19 Side 11 

Ved overkørslen ses grusvejens fortsættelse ind på området, hvor 
vejen forsvinder i græsset. 

 
Ved siden af limflasken ses de 
første stolper til de hegn, der 
skal være på begge sider af 
sporet. 
 
Led over grusvejen laves af 
tynde lister (1x3 mm) med 
hængsler af (1 mm) kobbertråd. 
 
Mellem skinnerne lægges 
sveller på langs af sporet. Der 
skal være plads mellem 

skinnen og den yderste svelle, så hjulflangerne ikke komme i 
klemme. På begge sider af sporet laves en opkørsel, evt belagt 
med sveller. Til sidst udfyldes mellemrummene mellem vejens 
sveller med fint sand eller grus, der limes med fortyndet lim. På 
begge sider af overkørslen skal der være et led, se tegning 
nedenfor. Er overkørslen bred laves leddet dobbelt, men på 
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modulet her skal der være en overkørsel, der kun bruges meget 
sjældent, så den er smal og leddene noget forfaldne.  
 

Hængslerne til leddene laves 
af kobbertråd, der vikles 3-4 
gange om en lidt tykkere 
tråd, hvorefter trådenderne 
bøjes ud til den ene side og 
tråden klippes over. Til 
hængslets anden del bøjes et stykke tråd til en lille øsken, der kan 
sættes gennem øjet på den første del.  
 

 
Til hver låge bruges 2 vandrette brædder, 2 lodrette bjælker, 2 sæt 
hængsler og en tråd til at bære lågens yderende. Dertil kommer 2 
lodrette stolper, der skal bære lågen. 
 
De lodrette bjælker limes sammen af to lister.  
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På billedet ses delene til en låge. Der er skåret plads til 
hængslerne og de vandrette brædder i alle de lodrette brædder og 
der er lavet et indhag i de vandrette brædder for at give plads til 
hængslerne. 
 
De vandrette brædder og hængslerne limes på det 
ene af de lodrette brædder, det andet bræt limes 

oven på så hængslerne kommer til 
at sidde på ydersiden af den stolpe 
de to brædder danner.  De to 
andre brædder limes på som 
bjælke ved lågens anden ende. 
 
I listerne, som skal danne de stolper, hvor 
hængslernes anden del skal sidde, skæres riller 
til kobbertråden. Listerne limes sammen omkring 
kobbertrådene, som klippes af så de ikke rager 
ud på stolpernes anden side. 
  

Når lågen er 
tør males 
den og 
derefter 
bores der 
huller til den 
tråd, der 
skal bære 
lågens 
yderste 
ende samt til 
låseringen.  
Et stykke kobbertråd klippe til og bøjes i enderne, så det passer i 
hullerne. Et andet stykke bøjes i en firkant, der er dobbelt så lang 
som stolperne er brede og bred nok til at kunne glide ned over 
stolperne. Trådens ender samles midt på firkantens korte ende, 
stikkes gennem hullet i lågen og enderne klemmes sammen, så de 
mødes inde i bjælken. 
 
For at stolperne ikke kommer for langt ned i underlaget, bores et 
hul i hver og en stump tråd stikkes igennem. 
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Lågen og stolperne males hvide. 

På billedet ses stadig trådene i hegnet langs sporet. 
Hegnsstolperne er stykker af naturgrene, der er sat med 2 m 
mellemrum. Trådene i hegnet er tynde nylonelastiktråde, der er 
bundet fast omkring stolperne og derefter limet.  
Limen, der skal sikre at knuderne om leddets stolper går op, skal 
tørre inden trådene over grusvejen klippes væk. 
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Da grusvejen ikke bruges mere, skal leddene være lukkede og de 
vil senere blive forsynet med et par skilte (overkørsel forbut). 

 
Hytterne har funder 
deres plads i område 
1 og 2. Især i område 
2 mangler der stadig 
nogle store træer og 
en masse mindre 
planter samt et 
bålsted. 
 
Det lille hvide kryds 
til højre i billedet 
viser det sted, hvor 
røret med spildevand 
fra kontorbygningen 
skal sættes ind i 

skrænten. 
 
På parkeringspladsen i område 1, skal der stå et par biler og på 
den grusbelagte plads i område 3 kommer der nok også en enkelt 
bli. 
 

 
 

Snart jul og n issetid. 
 
Det gik egentlig først rigtig op for mig, hvor tæt vi er på julen, da 
jeg fik denne mail med subject ”Jeg er målløs” fra Manuela. 
 
Sikke dog et par skønne sider (Den Lille Husbygger og den Lille 
Havemand). Min mand og jeg er begejstrede; vi er gået i gang med 
et mere omfattende ”nisselandskab” i dioramastil og har fået 
kaskader af gode ideer inde på dine sider. Min and er p.t. i gang 
med et lille bindingsværkshus og jeg er gået i gang med stalden. 
 
Hvilke materialer bruger du som sne? 
 
Har du nogle idéer til stråtag. 
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M.v.h. Manuela 
 
Det glæder mig at se at mine sider også kan bruges til andet end 
modeljernbane. Nu beder jeg så jer andre om hjælp. Det er mange 
år siden jeg har lavet nisselandskab og dengang brugte jeg og 
mine børn et stykke vat som sne. 
 
Har du erfaringer med sne i model? 
Man kan selvfølgelig bruge en af de spraydåser som mange 
forretninger sælger på denne årstid, men der må være andre 
materialer, der kan bruges.  
Hvordan laver man sammenføget sne f.eks. op af en husmur eller 
bag et træ? 
Hvordan får man det til at blive hængende?  
 

Hvor får man nisser, som passer til et 
”nissediorama” og hvor store er de? 
 
Ideer og forslag ventes med spænding og 
interesse. 
 
Nej, nej, jeg har ikke glemt stråtaget. Det hører vi 

også gerne om forslag til. Skulle I være for utålmodige, kan I finde 
et forslag hos ModelBane-Piger.dk under ”jeg savner”, hvor jeres 
kommentarer også vil blive lagt ind hurtigst muligt. 
 
Julemandens lune vinterhytte på Grønland, finder du en 
byggebeskrivelse til på vores hjemmeside under December foto d. 
14/12 2005 . 
 
For øvrigt, Manuela, kunne jeg godt tænke mig et par billeder af 
nisselandskabet, når det er færdigt, også selv om det bliver efter 
jul. Lidt beskrivelse m.m. vil sikkert også være velkomment til 
bladets efterårsnummer i 2006. 
 
Lignende bidrag modtages også gerne fra andre læsere. 
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Giv modellandskabet lidt ekstra farver, det gør 
naturen jo! 
 

 
På forsiden ses et billede af en 
blomsterkrans omkring et lys. Her ses et 
stykke af en anden blomsterkrans. 
 
Denne blomsterkrans er skilt 
ad i de dele, som den engang 
blev sat sammen af. Ud over 
15-20 af de viste røde 
blomstergrene var der nogle få 
lidt mindre gule blomstergrene 

samt små hvidgule duske (bliver til hø hos grisene) og 
nogle små, blanke, røde blomster, som ses til på det lille billede. 
 
I den orange blomsterkrans findes nogle orange blomster, der 
ligner de små blanke røde samt nogle få små, tørrede blomster. 
 
Der ud over findes nogle orange stofblomster, som er for store til at 
anvende til modelbanen og diverse grøn plast til at holde 
blomsterkransene sammen. 
 
De røde blomstergrene kan 
blive til hele planter på 
modelanlægget medens de 
små blanke blomster kan 
sættes enkeltvis og spredt 
som valmuer eller andre 
sommerblomster. 
 
De små gullige blomster, 
der ses sammen med de 
små røde, blev brugt til hø 
hos dyrene i område 4. 
 
De 2 blomsterkranse er købt i en 10-kr butik, hvor det også er 
muligt at finde andre farver blomster end de to jeg har valgt. 
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Samme sted fandt jeg for øvrigt noget tynd elastiktråd, som jeg vil 
bruge til hegnstråd og lignende. Det knækker ikke så let som 
sytråd, hvis man kommer til at trække i det ved et uhæld. 
 

 
Link 
 
DMJK  http://www.dmjk.dk 
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har en hjemmeside med adressen: 
http://modelbane_piger.dk 

e-mail: ModelBane_Piger@hotmail.com 
Web-masters e-mail: merete_np@hotmail.com 

 

 
 


