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MJ-Centralen
Handlare och tillverkare

* Återförsäljare av Modelljärnvägsmagasinet

Norrland

Modelljärnväg i Umeå
och Holmsund*
www.modelljarnvag.se
090–12 74 80

Modelljärnvägsspecialisten*
Luleå
www.modellhobby.se
0920–160 35

Svealand

Hanssons Tobak*
Karlstad
www.hanssonstobak.se
054–14 07 03

EA’s Hobbyprodukter
eashobbyprodukter@telia.com
biphome.spray.se/e.a.s/
076–100 2245

Tågcentralen*
Eskilstuna
www.tagcentralen.nu
0738–200 750

Frykmo Modellbyggeri
info@frykmodell.se
www.frykmodell.se

Lokstallet
Västerås
www.lokstall1.se
0705–32 33 13

Modelljärnvägens Hus*
Alunda
www.modelljarnvagenshus.se
0174–655 77

Tågreparatören*
Uppfartsvägen 12
Solna
08–730 2622

TMJ Konsult
Täby
www.tmjkonsult.se
08–758 5301

Hobbybokhandeln*
Stockholm
www.hobbybokhandeln.se
08–654 8455

Material*
Stockholm
www.materialbutiken.se
08–640 3002

Eskader*
Stockholm
www.eskader.eu
08–662 1853

Rimbo Grande
Stockholm Stuvsta
www.rimbogrande.se
08–774 2434

TrainShop AB*
Huddinge
www.trainshop.se
08–608 1000

Jörgen Edgar modellbyggare
Stockholm Tumba
www.jorgenedgar.se
070–474 3548

MJ-Hobbyexperten*
Stockholm Västberga
www.mjhobby.se
08–24 89 10

Hemikonsult
Katrineholm
www.signalsidan.se
0150–40 95 00

Götaland

Brimalm Engineering
Vadstena
www.brimalm.com
0143–102 00

Leni’s lek & hobby*
Skärblacka
www.lenislek-hobby.com
011–538 36

Rutenhjelms Elektriska*
Skara
www.rutenhjelm.com
0511-37 00 43

Habo Hobby &
Tågspecialisten*
Habo
www.habohobby.se
036–19 07 03

FV Elektro / tåg1
Forserum
www.tåg1.se
0380–206 80

MJ-Specialisten*
Vimmerby
www.hobbymodeller.se
070–520 3917

Hobbycenter*
Göteborg
www.hobbycenter.se
031–12 62 20

Vill ni stå med här?
Handlarlistan presenteras

även på vår hemsida.

annons@mj-magasinet.se
054–54 27 30

Pervald MJ*
Holmsjö
www.pervald.se
070–687 0858 

Eurohobby*
Helsingborg
www.eurohobby.se
042–13 15 30

Modell Digital*
Malmö
www.modelldigital.se
040–30 10 64

Övriga

Spor3*
Vejle
www.spor3.dk
spor3vejle@yahoo.com

På Sporet*
Frederiksberg C, København
shop.paa-sporet.com
0045 3323 1617

NMJ – Norsk Modelljernbane*
Strømmen
www.nmj.no
0047 6484 5739

Järnvägsmuseidagen
Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle
Lördag 20 september kl 10–16
Entréavgift
www.trafikverket.se/museer

Leksaks- o Nostalgimarknad
Friidrottshallen, Helsingborg
Söndag 28 september kl 7:30–15
Entré vuxna: 50 kr
www.leksaksmarknaden.se

Nostalgimässan
Hotell Arken, Göteborg
Söndag 5 oktober kl 9–16
Entréavgift
www.nostalgimassan.se

Modelltåg 14
Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle
Lör–sön 11–12 oktober kl 10–16
Entré vuxna ö. 19 år: 100 kr
www.trafikverket.se/museer

Marknader, mässor & evenemang
MJ-Hobbymässan
Älvsjö, Stockholm
Lör–sön 1–2 november
Entréavgift
www.mjhobbymassan.se

MJ-marknad
Innovatum, Trollhättan
Lördag 15 november
Entréavgift
sc.innovatum.se

Hjulmarknaden
Solnahallen, Solna
Lördag 29 november kl 11–16
Fri entré
www.hjulmarknaden.info

Observera att detta inte är de enda 
marknader och mässor som äger 
rum, utan de vi fått tips om.

Har ni ett arrangemang
som ni vill avisera?

Kontakta oss!

annons@mj-magasinet.se
054–54 27 30
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Omslagsbilden: Många trevliga nyheter synas i detta nummer, bland annat Jeco Hg, Roco Qbd makdamvagnar
och smalspåriga ”Emsfors” från Minitrains. Foto: Stefan Nilsson. Läs mer på sidorna 8–26!
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Bankalas i Skövde
Lördagen den 14 juni hölls årets Banakalas 
hos Skövde Modellsällskap. Det kändes som 
det var färre besökare i år, men där var ändå 
många från när och fjärran.

Sedvanligt fanns ett antal handlare på 
plats utomhus, där vi hittade en del intres-
santa nyheter. Medhavda modeller stod ut-
ställda på ett bord inne vid fiket, och där 
fanns också mycket intressant att se, såväl 
hembyggt som produktnyheter.

Minsta nyheten – när det gäller skala – 
var en begränsad upplaga av littera Ra i 
skala Z. Harald Freudenreich stannade till 
i Skövde på sin sverigesemester och passade 
då på att visa upp några svenska modeller.

Brimalm visade bland annat en prototyp 
till en växel i sitt spårsortiment SJ 1934. 
Intill stod en testmodell av en smalspårig 
överföringsvagn Q37p, gjuten i brons.

Ute hos Annas Hobby & Diversehandel 
fanns flera nya laserskurna husbyggsatser i 
H0, olika stationer och järnvägshotell med 
förebild från västgötskt smalspår. Läs mer i 
deras meddelande nedan.

I sortimentet av moduler från Minia-
ture Playground visades en variant upp 
där landskapet går ner lägre än banvallen. 
Dessutom demonstrerades ett skumplast-
liknande material för att forma landskap.

I övrigt fanns många snygga hembyggen. 
En av de roligare var Lars-Otto Malm-
grens modell av det 1910-talshus vi hade 
ritning på i nummer 15! Ett annat var ett 
snyggt inrett godsmagasin, byggt av Håkan 
Grundstedt.

Claes Mattisson hade byggt tre varianter 
på samma BJ-vagn: en BJ littera NNo, en 
sommarvagn med lös överdel BJ littera C2-
Co6 samt godsversionen med försatta föns-
ter, BJ littera Gb. Alla var byggsatser från 
HNJ Verkstad.

Sture Bylén hade med sig filmkameran, 
och sitt bygge av Sveasalen i Hedemora. 
Leta upp ”morshyttan1959” på YouTube, 
så finns där en fin film från dagen.

Björn Dahlström från Smalspårsfräm-
jandet visade även i år upp läckra smal-
spårsmodeller med ljud. Denna gång var 
det ett treaxligt ånglok av Orenstein & 
Koppel-typ i H0f. Det lät riktigt bra och 
gick mycket fint; ett litet filmklipp finns på 
www.youtube.com/mjmagasinet

Där fanns också mycket mer, så det-
ta var ett litet axplock. Se mer på hemsi-
dan, www.wnj.se. Där hittar du också årets 
gruppfoto.

Nyhetssvepet Foto: Stefan Nilsson, annars angivet

Annas Hobby & Diversehandel

Sortimentet har växt sen ifjol. Stationshus 
av klass III finns i sortimentet sedan slutet av 
förra året, och till detta nu även ett bagage-
rum som tillbyggnad som tillbehör.

I år har de tagit fram modeller av VGJ:s ban-
vaktstugor och godsmagasin. Alla modeller 
är utförda enligt samma koncept som tidiga-
re, laserskuren byggsats med stomme i kar-
tong som kläs med graverad board.

I höst hoppas de kunna utöka sortimentet yt-
terligare med den minsta varianten av VGJ:s 
stationshus, klass IV. Vidare finns planer på 
småbyggnader som uthus och avträden.

En lite udda modell är järnvägsrestaurangen 
i Nossebro. En prototyp finns framme, och 
underlagen skall kompletteras något innan 
byggsatsen släpps.

www.annashobbyochdiversehandel.nu

Svenskt i skala 
Z, bl.a. prototyp 
till litt. Ra, från 
FR-Model.

Diverse pro-
totyper från 
Brimalm: växel 
samt överfö-
ringsvagn.

Frampå eftermiddagen hade skarorna 
kring modellborden i Skövde glesats ur
såpass det gick att fotografera modellerna.
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Svensk G-vagn i N!
Möllehems Gårdsproduktion (www.
mollehem.se) har kommit med en plast-
byggsats i skala N av SJ littera Gbls!

Foto: Möllehems Gårdsproduktion.

Äntligen, får vi väl säga, finns en äkta 
svensk godsfinka. Byggsatsen är komplett 
men omålad och kostar 265 kr.

Finskt godsmagasin i H0

Mestarimallit (fi-fi.facebook.com/Mes-
tarimallit) har börjat sälja en del av sina 
H0-modeller i Sverige, via Habo Hobby–
Tågspecialisten.

Vi beställde ett godsmagasin som passar 
fint också på en svensk bana. Väggar, tak 
och sockel är gjutna i resinplast, och de-
taljer som hängrännor och fönsterspröjs är 
etsade i mässing.

Delarna är fint gjorda och passformen 
verkar bra – provbygge pågår och vi siktar 
på att ge full rapport i nästa nummer.

Fliscontainers i N
Hobbytrain (www.hobbytrain.de) har 
en sats med åtta Innofreight WoodTainer 
fliscontainers i skala N.

Det är fyra stycken små XS och fyra stora 
XXL. De lastas på vanliga containervagnar, 
med gaffeltruck. Modellerna är välgjorda 
och locken kan tas av. Artikelnumret är 
H9008.

Skövde: Modul 
från M-Play med 
landskap lägre än 
banvallen, samt 
formbar matta i 
skummaterial för 
landskapsbygge.

Skövde: Lars-
Otto Malmgren 
hade byggt 
Kungsgatan 12 
i H0, efter den 
ritning vi visade i 
MJ-magasinet nr 
15. Kul!

Skövde: Håkan 
Grundstedt 
byggde detta 
godsmagasin 
med belysning 
och detaljerad 
inredning.

Skövde: HNJ 
Verkstads H0-
modell av BJ NNo 
i tre varianter, 
byggda av Claes 
Mattisson.

Nygammal trätågsfilm
Filmen Trätåg med Woxna Express från 
LEG Video från 1998 finns nu på DVD, 
och levereras i enklare pappfodral.

Filmen visar timmertågstrafik med Z66 
och Z67 i Dalarna, samt med Tmx-lok 
mellan Dalarna och hälsingekusten via nu-
mera nedlagda Dala–Hälsinglands Järnväg.

För det facila priset av 95 kr är filmen väl 
värd att rekommendera. D
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Minitrains ”Emsfors” –
svenskt 9 mm smalspårslok

Tyska småtillverkaren Minitrains 
har kommit ut med smalspåriga 
så kallade brigadlok. Sådana fanns 
även i Sverige, och extra roligt är att 
en av varianterna är målad som lo-
ket ”Emfors” hos Ohsabanan!

Förebilden • Loken byggdes i stort antal 
av flera olika tillverkare för den tyska krigs-
maktens smalspåriga (600 mm) järnvägar 
(Heeresfeldbahn, HFB) under första världs-
kriget, för transporter till trupperna i fält. 
Många lok användes dock aldrig i kriget 
utan såldes nya som överskottsmateriel.

Två av dessa överskottslok köptes av 
Emsfors bruk för trafik på deras järnväg till 
Påskallavik. När driften avvecklades köp-
tes ett lok av Ohsabanan och det andra av 
Östra Södermanlands Järnväg. ”Emsfors” 
hos Ohsabanan är tillverkat av Sächsische 
Maschinenfabrik 1919.

Första och sista axeln på denna typ 
av brigadlok gjordes som en så kallad 
Klein-Lindner hålaxel, vilket medgav stör-
re rörlighet. Loken klarade därmed att köra 
på spår med sämre spårläge.

”Emsfors” har senare byggts om. Hålax-
larna har ersatts med vanliga axlar för att 
förbättra gångegenskaperna vid det bättre 
spårläge som banan har.

Ohsabanan har även ”Tyska loket”, 
ett brigadlok av samma typ tillverkat av 
Orenstein & Koppel 1917. Detta lok 
importerades privat till Sverige omkring 
1980, och är målat i svart, precis som en av 
varianterna från Minitrains.

Den tredje, fältbanegrå variant som Mi-
nitrains erbjuder har också svensk relevans. 
Minst ett av de importerade brigadloken 
var nämligen grått när det kom hit. Det 
målades dock relativt snart om till svart.

 
Modellen • Modellen finns i tre färgvari-
anter: grå (originalfärg under kriget), grön 
samt svart. Jag har synat den gröna varian-
ten, då den liknar ”Emsfors”.

Modellen är något stor, ungefär i skala 
1:76. Det är en kompromiss för att pro-
portionerna skall bli bättre mot den 9 mm 
breda H0e-rälsen, som är för bred för att 
motsvara 600 mm i skala 1:87.

Storleken är dock inget man tänker på, 
och loket passar bra ihop med både övrig 
fältbanemateriel från Minitrains och andra 
modeller i H0e.

Snabbtitt

Lars Ljungberg

Minitrains ”Emsfors”, ihop
med några av deras vagnar i H0e.

”Emsfors” i sin nuvarande tjänst-
göring som veteranlok på Ohsabanan.

Synare

Det senare importerade
”Tyska loket” på Ohsabanan.
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Loket är tungt för sin storlek, hela 
70  gram. Modellen är väl utförd, med 
många detaljer såsom nitar och luckor. 
Ångvissla, säkerhetsventiler och rör från de 
båda sanddomerna saknas inte heller.

Slangen till ejektorn (som används för 
att suga upp vatten från till exempel en 
bäck) ligger upprullad på den karaktäristis-
ka hållaren runt främre sanddomen.

Kopplen sitter relativt tätt inpå buffert-
balkarna, vilket ger ett kort och bra avstånd 
till vagnarna.

Loket har fungerande belysning fram 
och bak, som växlar med körriktningen, 
bestående av små varmvita lysdioder. Ty-
värr är ledaren till den bakre lyktan röd, 
vilket syns lite väl mycket. Det förtar inte 
helhetsintrycket, även om en svart ledare 
hade varit att föredra.

Modellen har utvändigt ramverk precis 
som förebilden. Slidstyrningen är en fast 
detalj i plåt men kolvarna är förbundna 
med koppelstängerna och rör sig som för-
väntat. Hjulen har fin profil.

Loket erbjuds endast som analogt. Alla 
axlarna drivs via kugghjul av en stående 
motor i hytten. Då loket har svänghjul och 
driver på alla axlar går det riktigt bra. Kryp-
körningsegenskaperna är också goda, men 
kräver ren räls och inkörning. Den relativt 
höga vikten bidrar till den fina gången.

Det finns några större skillnader mellan 
modellen och den nutida förebilden, vete-
ranloket ”Emsfors”:
• Sotskåpsluckan ska vara svart.
• Buffertbalkarna ska vara röda både fram 

och bak.
• Emsfors har ingen klocka på hyttaket.
• Ohsabanans lokskyltar saknas.

Bra! • Detta är en mycket väl utförd mo-
dell, som ger gott betyg åt tillverkaren. 
Den första serien är redan slutsåld, men en 
ny omgång har aviserats till september.

Modellen är riktigt intressant, då den 
kan gynna H0e-rallandet i Sverige. D

Minitrains Feldbahnlok
Svart version (Borsig): 1021
Grå version (Henschel): 1022
Grön version (Sächische): 1023
Cirkapris i Sverige:  1400 kr

Se en provkörningsfilm:
www.youtube.com/mjmagasinet

Mått (mm) Förebild Modell
Längd ö buffert: 6014 71,5
Hjulbas:  2260 25,4
Bredd:  1750 22,8
Höjd över r.ö.k: 2650 35,7
Axeltryck: 3,25 ton —

11 st Feldbahnlok av denna typ i Sverige
Babst (= agent) 1 st: Nohab > Aspa bruk nr 2.
Borsig 6 st: Nohab > Aspa bruk nr 3 > Eds  
 bruk > Linköpings järnvägsmuseum.
 Vattenfall > Smedjebacken nr 8.
 Bratteborg–Eckersholm > Ohs bruk.
 Nohab > Munkedals Järnväg nr 3.
 Ohs bruk.
 Emmaljunga torv.
Hartmann (Sächische Maschienenfabrik) 2 st:
 Emsfors–Påskallavik nr 1 > Ohsa- 
 banan, samt nr 2 > ÖSlJ.
Henschel 1 st: Stockholms hamnbyggnad >
 Hamra bruk > Ahrs kalkbruk.
Schwartzkopf 1 st: Stockholms hamn-
 byggnad > Strå bruk nr 6.
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Stefan Nilsson

Projekt: Hallsberg i H0

Ett antal Hallsbergare hörsammade 
kommunens inbjudan att komma 
på möte om ett modellbygge. Det 
var i maj 2011, och projektet gick 
ut på att skapa en modell av Halls-
bergs station i nutid – ett projekt 
lika unikt som stort.

Byggstarten var i december 2012. Grup-
pen har alltså hållit på i cirka 2,5 år och har 
redan uppnått ett gott resultat, där tågen 
redan börjat rulla.

Bygget betalas av Hallsbergs kommun 
och medel från Leader (EU), samt sponsras 
av några företag.

Deltagarna bildade Hallsbergs modell-
järnvägsförening. Av de cirka 20 medlem-
marna är 10–15 stycken aktiva byggare, 
flest män men även kvinnor. Modelljärn-
väg är trots allt bra på det sättet, att var och 
en kan hitta sin speciella nisch.

Ordförande är Andreas Karlsson, och 
han är den som berättar historien bak-
om projektet för mig. Jag besöker dem en 
byggkväll; de bygger vanligen måndag- och 
torsdagkvällar.

Redan under advent 2013 höll man 
öppet hus, och det kom då omkring 300 
besökare. Annars har de haft öppet för all-
mänheten denna sommar. Premiären var 
den 14 juni, med speciellt inbjudna gäster, 
främst lokalpolitiker. De som innan varit 
skeptiska till satsningen gick därifrån med 
en positiv inställning, så det råder politisk 
konsensus kring satsningen.

Sedan har det varit mellan 40 och 90 be-
sökare om dagen, ibland över 100. Inträdet 
gällde även ordinarie sommar utställningar 
i Bergööska huset, samt en utställning om 
järnvägen i Hallsberg. Denna sistnämnda 
finns i undervåningen av samma magasin 
som modelljärnvägen huserar i.

Föreningen letade lokal och fann det-
ta magasin, som ligger precis intill spåren 
strax öster om Hallsbergs station. Därmed 
är lokalfrågan löst för många år framåt, 
samtidigt som byggnaden blev renoverad. 
Dessutom kan både byggare och besökare 
se samma tåg rulla i verkligheten utanför 
fönstren som på modellen.

Modelljärnvägen avbildar Hallsberg i nu-
tid, och de bygger så nära förebilden de 
nånsin kan.

Förebildens spårplan förminskades till 
skala 1:87, skrevs ut och lades på borden. 
Spåren ritades av, och utifrån flygfoton 
markerades lägen för stolpar och bryggor 
till kontaktledningen. Där omkring ritades 
lägen för gator, hus och annat in.

Spårmaterielen är vald för att mest möj-
ligt efterlikna verkligheten. Rälsen är av fa-
brikat Tillig Elite, och växlarna deras allra 

www.hallsbergs-mjf.com
www.hallsberg.se

Hallsbergs modelljärnvägsförening har fått drömuppgiften: 
att skapa en skalenlig modell av stationen. Under 2,5 års 
byggande har de kommit en bra bit på väg!
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slankaste med 6 graders vinkel. Hittills är 
cirka 125 växlar utlagda.

Växlarnas spårgeometri gör att det blir 
en del avvikelser, men dessa är små och så 
få som möjligt. Spår som i verkligheten har 
betongslipers respektive träslipers har det 
motsvarande också på modellen.

I nuvarande stadium är det främst den 
östra delen av stationsområdet som börjar 
likna färdigt. Här finns några villor (varav 
en i verkligheten ägs av en medlem), som 
byggts så skalenligt som möjligt, inklusive 
trädgårdar. Spåren är här ballasterade och 
det finns såväl markgrönska som träd.

Den övriga bangården är fortfarande 
mer rudimentär. Spår och perrongen finns 
på plats, liksom studiemodeller av statio-
nen samt ett par andra byggnader. Dessa 
ska framöver ersättas av mer detaljerade, 
skalenliga hus. På samma sätt ska idag be-
fintliga hus längs norra sidan av Storgatan 
byggas upp.

Mycket på banan är byggt från scratch av 
medlemmarna, så en stor andel av tiden går 
åt till att leta lämplig materiel och lämpliga 
material. Även en hel del av elektroniken 
under banan är byggd av föreningens med-
lemmar själva.

Bangårdsområdet är helt skalenligt mel-
lan två brytpunkter. Utanför dessa avviker 
modellen från förebilden. Bland annat böjs 
spåren till rangerbangården av 180 grader, 
så denna byggs på två bord parallellt med 
men bakom stationen. Totalt kommer mo-
dellen att omfatta fyra skalenliga kilometer.

Västerut går dubbelspåret mot Göteborg 
in i en dold vändslinga. Österut går för 
närvarande två linjer: den mot Örebro och 
den mot Stockholm. Linjen mot Mjölby är 
ännu så länge inte utbyggd, men finns med 
i byggplanerna.

Stockholmslinjen går idag till en tillfäl-
ligt utlagd, öppen vändslinga, medan spå-
ren till Örebro går som en hyllbana utmed 
lokalens hela bortre långvägg, till en annan 
dold vändslinga.

Från denna finns även spår in till en ser-
vicelokal. I samma utrymme finns även 
tågledningen. Via datorer styrs tåg och 
ställverk automatiskt, så det enda sommar-
personalen behöver göra är att trycka på en 
startknapp vid respektive dold vändslinga.

Projektet i Hallsberg är unikt och redan 
idag en imponerande sevärdhet, trots att 
mycket återstår att göra. Det finns mig ve-
terligen ingen svensk modelljärnväg som 
lika skalenligt avbildar en så stor station 
som Hallsberg.

Det kräver förstås mycket arbete att få 
ihop allt – så känner du att du vill hjälpa 
till kan du ta kontakt med föreningen! D

Kvarteret där magasinet med modelljärnvägen huserar finns förstås avbildat.

Det gamla godsmagasinet har väl alla sett som passerat Hallsberg.

Utmed långväggen löper den ena linjen på en hyllbana med landskap inspirerat 
av Bergslagen.

Byggarna diskuterar banans utbyggnad medan snabbtågen drar förbi.

29
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Godsvagnar –
i skala 1:1 och 1:160
Bengt Nilsson

Här har jag parat ihop vagnar i ska-
la 1:1 med modeller i skala N. Jag 
har försökt hitta vagnar som är så 
lika varandra som möjligt, även om 
beteckningarna inte alltid överens-
stämmer.

Förebildsfotona är tagna i Helsingborg och 
Malmö, så detta är alltså utländska, moder-
na godsvagnar som passar utmärkt på en 
svensk modelljärnväg.

Jag återkommer med fler exempel i nästa 
nummer. D

CH-SBB Shimmns 4777 048-9.

D-DB Shimmns-u 4670 932-1.

D-DB Hbbillns 2458 219-5.

D-Wasco Sdggmrs 4993 672-7.

Roco SBB CFF 4777 549-0.

Roco D-DB 4373 906-5.

Minitrix DB Hbbillns 2457 983-9.

Roco ÖBB Sdkmmss 4794 581-5; båda har LKW-trailer.

Svenska tågsammansättningar
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Shimms F-SNCF 4768 555-6.

Fleischmann 4672 279-5 var det närmaste jag kom.

Fleischmann 4668 154-2 är NL-RN-registrerad.

D-DB Shimmns 4675 622-3 utan övrig märkning.

Roco SNCF 4771 674-0.

D-DB Shimmns 4675 891-4 Railion.

D-DB Shimmns 4680 127-6 DB Schenker.

Fleischmann DB 4675 003-6.

D-DB Snps-x 4725 397-2 med rörlast . Minitrix Sps 4717 752-8.
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Juniortåget är ett samarbete mellan olika 
järnvägsföreningar i västra Sverige, en ide-
ell sammanslutning som kallar sig Spår & 
Tåg i Väst (STV).

Syftet är att skapa intresse hos barn och 
yngre för spårburen hobby, och inte minst 
modelljärnväg. Initiativtagare till det hela 
var Rutger Friberg, berättar ordföranden 
Peder Lidbark. Ekonomin fylls på genom 
olika sponsorer men framförallt lotterier.

Vid varje station fanns en aktivitet för 
besökande barn att genomföra. Det var 
allt från att färglägga lokteckningar till att 
köra rangerspel. För varje avklarad station 
klipptes biljetten. Efter att alla stationer 
var gjorda fick de skriva namn och telefon-
nummer på biljettens baksida, och deltog 
därmed i en lottdragning.

I det vanliga lotteriet fanns vinster i oli-
ka klasser, från skrifter och leksaker till en 
Märklin startsats.

Stefan Nilsson

Fryksdalsbanans dag 2014

Sträckan Sunne–Oleby på KFJ, Kil–
Fryksdalens Järnväg, öppnades 
1914. Detta firades med Fryksdals-
banans Dag i Sunne den 18 juli i år. 
Där fanns förutom ångpendeltåg 
även Juniortåget med modelljärn-
vägar för yngre – och äldre.

KFJ trafikerades redan från början av BJ, 
Bergslagernas Järnvägar, som också var 
största aktieägare. Den 82 km långa KFJ 
förstatligades tillsammans med övriga 
GDG 1948, och blev 1988 länstrafikbana 
under namnet Fryksdalsbanan.

I flera omgångar har den varit nedlägg-
ningshotad, men starka lokala krafter har 
lyckats hålla den kvar. Sträckan Sunne–
Torsby har nyligen rustats, inte minst för 
att klara tåg som körs från den nya timmer-
terminalen i Torsby.

Bergslagernas Järnvägssällskap, BJs, del-
tog i arrangemanget genom att köra upp 
två ånglok och en lång rad personvagnar 
till Sunne, dagen innan jubileet.

Som föreningen brukar lösa det gick de 
båda ångloken tender mot tender, så att ett 
lok alltid går framåt i körriktningen. Där-
med slipper man vända lok, vilket är bra 
då det på Fryksdalsbanan idag inte längre 
finns några vändskivor, annat än den i Kil.

Med loken och många personvagnar 
kördes pendeltåg dels norrut mellan Sunne 
och Lysvik, dels söderut mellan Sunne och 
Bäckebron, tre tågpar åt vardera håll. Tå-
gen var välbesatta av resenärer, och många 
stod med kameror utmed vägen.

På Sunne station stod Juniortåget upp-
ställt, ett för dagen tre vagnar långt tåg. 
Varje vagn innehöll en järnvägsrelaterad 
barnaktivitet, mest dock modelljärnvägar.

BJs litt. B 1037 passerar den vackert 
renoverade hållplatsen Ingmår på 
Fryksdalsbanan norr om Sunne.
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Juniortåget åker runt i Sverige på olika 
sådana här arrangemang. Antalet vagnar, 
och därmed omfattningen av stationerna 
varierar med arrangemanget. Aktuellt pro-
gram finns på STV:s hemsida.

Övriga vagnar i tåget ägs av BJs, men 
STV disponerar sedan ett antal år en helt 
egen vagn. Den var ursprungligen DFo5 
3189, en post- och resgodsvagn från 1937, 
som för 20 år sedan var närmast skrot-
ningsmässig. Med förenade krafter har vag-
nen sedan renoverats och utgör sedan 2012 
STV:s bas utställning.

I vagnen finns olika modelljärnvägar: en 
smal hyllbana uppe under takkanten, en 
rundbana med spår i en 8, en dubbel rund-
bana med landskap där ett kameratåg gick 
runt samt ett bord med spår och två kranar 
som styrdes med joystick – denna verkade 
vara barnens favorit.

De vuxna gillade dock mer att köra med 
någon av tågbanorna, och passade på när 
inte barnen var i närheten.

I stationshusets väntsal fanns en liten 
skärmutställning med fotografier från byg-
get av KFJ. Flera kände jag igen från boken 
om Fryksdalsbanan (SJK 65), men andra 
var nya för mig.

Sunne station avviker från de övriga, 
men även dessa har intressant arkitektur 
med många vinklar och vrår. Banans övriga 
stationshus fanns i två klasser, och utöver 
dem fanns enklare hållplatsbyggnader. Ett 
exempel på det sistnämnda är det vackert 
restaurerade hållplatshuset i Ingmår.

Många stationshus längs banan är idag 
privat ägda, så resenärer får hålla till godo 
med enkla hållplatskurer – på de platser 
där tågen ännu stannar.

I juli nästa år är det tänkt att hundraårsju-
bileet av hela KFJ ska firas, då med Torsby 
som utgångspunkt. Då blir det kanske till-
fälle till fler ångtågsresor och andra special-
arrangemang på Fryksdalsbanan.

KFJ är för övrigt mycket lämplig att av-
bilda i modell. Ett par mindre ånglok eller 
T21:or, några två- och ett par fyr axliga per-
sonvagnar eller ett par Y6:or samt ett antal 
standard godsvagnar littera O och G räck-
er långt. Och något sågverk, ett massabruk 
samt någon mer liten industri längs vägen.

Inte minst är naturen vacker utmed lin-
jen, så en resa kan rekommenderas även 
med ordinarie motorvagnståg. D

Länkar
BJs: www.bjs-club.se
Spår & Tåg i Väst: www.stv.nu

Se ett filmklipp av ångpendeln:
www.youtube.com/mjmagasinet

Spår & Tåg i Väst har före detta 
DFo5 3189 för sin utställning
med modelltåg.

Stationen Göteborg var ett ranger-
spel, eller rättare sagt två.

”Stinsar” vid varje station hjälpte till 
och klippte barnens biljetter.

I STV:s egen vagn fanns två banor 
samt en hyllbana uppe under taket.

Avgående motorvagnståg mötte 
ankommande ”ångpendel”.
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• Mina Streamliners

• Arduinostyrda stationsljud

• Modelltågssemester i Tyskland

• Plus mycket annat läsvärt

I nästa nummer:

Prenumerera på Modelljärnvägsmagasinet! Som prenumerant behöver du inte 
tänka på att hålla ögonen öppna efter Sveriges tidskrift för modelljärnväg. Den kom-
mer istället direkt i din brevlåda fyra gånger om året i mars, juni, september och 
november. Du får – annonser och annat borträknat – minst 200 sidor MJ om året!

På vår hemsida www.mj-magasinet.se kan du ladda hem visst material från olika 
nummer: ritningar, spårplaner, artiklar med mera.

Och du spar pengar! En prenumeration kostar bara 339 SEK/år inom Sverige 
(499 SEK/år inom Europa och 549 SEK/år utanför Europa).

Du kan betala direkt till vårt bankgiro (glöm inte namn och adress!) eller via Pay-
Pal – eller beställa inbetalningskort. Vi har även norskt bankkonto.

Välkommen som prenumerant!

Prenumerera!

Vi ses igen i början av november!
Red.

Modelljärnvägsmagasinet
Geographica Antikva Förlag

Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg
054–54 27 30

www.mj-magasinet.se
red@mj-magasinet.se

Strömlinjeformade amerikanare. Foto: Stefan Nilsson.

1

Sveriges tid
skrift 

för m
odellrallare • w

ww.mj-magasinet.se

Nummer 18 • September 2014

Pris 99 kr inklusive moms

M
magasinet

odelljä
rnvägs-

Ljus och lju
d till d

in bana!

Montera lju
ddekoder • B

urlänge–Fångåkers Järnväg • P
endeltrafik med Arduino

M
odelljärnvägsm

agasinet Nr 18 Septem
ber 2014

 

 

 

 
 

 
  

med 
Melleruds 
Modelljärnvägsklubb 
www.fjid.org 

www.lundarallarna.se

www.emjk-rapidho.se www.hallsbergs-mjf.com


