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Skara
www.rutenhjelm.com
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www.tåg1.se
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MJ-Specialisten*
Vimmerby
www.mj-specialisten.se
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054–54 27 30
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031–12 62 20
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Modell Digital*
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På Sporet*
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www.paa-sporet.com
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Järnvägsmuseets dag
Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle
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Modelljärnvägsmarknad
Folkets hus, Köping
Lördag 24 september kl 9–15
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Lör–sön 22–23 oktober kl 10–16
Entréavgift
www.hmjf.se
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Omslagsbilden: Vy från Finspångs mjk:s klubbana med bland annat Finspångs station (foto Stefan Nilsson).
Läs mer på sidan 54!
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Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

Joswoods svenska skola

Firman Joswood (www.joswood-gmbh.
de) har släppt en byggsats av en svensk 
skola (25006). Förebilden står i Vissefjär-
da, Småland. De laserskurna byggdelarna 
kommer färdigmålade och är i olika tjock 
kartong. Instruktionen är i bildform, 
med enstaka kommentarer.

Vi har inte provbyggt satsen men den 
verkar genomtänkt. Cirkapriset är 450 kr.

Nytt från Frykmodell

Olle på Frykmo Modellbyggeri (www.
frykmodell.se) berättar om två nyheter 
inför hösten. Dels är det littera Tc som 
etsbyggsats utan drivning, med dekaler 
för tre olika märkningar.

Dels är det äldre svenska kontaktled-
ningsbryggor, etsade i rostfritt stål. De 
görs i modulform och kan kombineras 
för olika spannlängder.

Priserna är ännu inte satta, utan mer 
information kommer på hemsidan nu 
under hösten.

Godsmagasin från KMJK

Kalmar mjk (www.kmjk.se) visade ny-
heter på årets Bankalas. Bland annat var 
det godsmagasinet från Lesjöfors, en 
bruksort norr om Filipstad. Magasinet 
byggdes på 1940-talet och finns kvar än 
idag på platsen.

Den laserskurna byggsatsen kostar 
695 kr.

Märklins slanka kurvväxlar

Märklin (www.maerklin.com) släppte 
nyligen de slanka kurvväxlarna 24771 
och 24772 med kurvradie R3. Växlarna 
är byggda som två R3-kurvor med en 
64  mm-bit på den yttre kurvan. För att 
ansluta till växelns utgående spår behövs 
även de nya halvkurvorna 24315, fyra 
stycken per växel.

En detalj är de bitar som ser ut som ex-
tra stödräler i växeln. De är till för att lyfta 
släpskon över rälerna så den inte kortslu-
ter. Detta kan vara ett problem annars i 
slanka växlar, med vissa släpskor.

Cirkapriset är 350 kr för en växel och 
35 kr för en halvkurva 24330.

Foto Stefan
Nilsson.

Foto Stefan Nilsson.
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Svenska hus från Faller

Faller (www.faller.de) har kommit ut 
med två nya svenska husbyggsatser. Dessa 
har tagits fram i samarbete med Leni’s lek 
& hobby, och består av en Koppartrans 
besinstation (190567; cirka 400 kr) samt 
en svensk villa (190568; cirka 200 kr).

Villan är mycket lik det svenska skol-
hus som Pola på sin tid hade i sortimen-
tet, som senare sålts i USA under firma-
namnet Model Power. Oavsett är det en 
trevlig modell som passar bra som skol-
hus eller villa i svensk miljö.

O-vagnar från Hobbytrade

Danska Hobbytrade (www.hobbytrade.
dk) fortsätter presentera svensk rullande 
materiel, härnäst fler av SJ littera O.

Enligt Karsten Pedersen kommer den 
med fyra olika individnummer, alla för 
epok III (1949–1970).

Vi återkommer med en synare så snart 
vagnarna finns ute. Den provvagn vi fått 
oss tillsänd är i alla fall fint utförd med 
god detaljering och skarp märkning.

Viftande stins

Viessmann (www.viessmann- modell.de) 
har gett ut en viftande stins som funktions-
modell i både skala H0 (5023; cirka 350 
kr) och 0 (1723; cirka 450 kr).

Genom att ansluta dess trådar till ström 
höjer respektive sänker stinsen armen 
och ger därmed avgångssignal. Dessutom 
kan stinsen kopplas till rälsen så att tågen 
inte kan avgå förrän han gett klarsignal.

Du kan se ett filmklipp när stinsen rör 
sig på vår Youtube-kanal www.youtube.
com/mjmagasinet.

Svensk syrevagn på väg

Artitec (www.artitec.nl) aviserade för 
ett par år sen en svensk behållarvagn för 
flytande syre, littera Q12b, registrerad på 
Johannisberg–Ljungaverks Järnväg, JLJ, 
med hemstation Stockviksverken.

Enligt Peter Jan Haas på Artitec kom-
mer två modeller med olika nummer, i 
två olika målningsversioner: en för epok 
III märkt ”Flytande Syre”, som planeras 
komma ut i september–oktober, samt en 
för epok IV, märkt ”Fosfatbolaget Fly-
tande syre”, som förhoppningsvis ska 
komma under årets sista kvartal.

Foto Stefan
Nilsson.

Fotona här ovan visar prototyper av 
modellerna, så utförandet kan komma att 
skilja sig från de färdiga vagnarna. Bland 
annat blir märkningen tryckt och inte de-
kaler som här.

Vi återkommer med en synare så snart 
modellerna kommit ut. Under tiden kan  
du läsa mer om JLJ på sidan 20. D
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Text och foto:
Stefan Nilsson

Finspång i H0

gamla lokstallarna och verkstäderna som 
förrådslokaler. Stationshuset är ett impo-
sant tegelhus med en utbyggnad söderut 
och ett stort godsmagasin på norra sidan.

I slänten västerut ligger hyreshus av 
femtiotalstyp, och Ingvar visar mig äldre 
fotografier där det framgår hur det såg ut 
innan äldre hus rivits och nya byggts.

Efter guidningen åkte vi till klubb-
lokalen. Där var redan fullt med folk 
eftersom det var körkväll, och det fanns 
många medhavda tåg som rullade på ba-
nans olika sträckor.

Slingorna med tvårälsspår och treräls-
spår (K-räls) är helt separerade, utom 
på ett övergångsspår där utbyte kan ske. 
Dessutom ligger det en liten sträcka 
smalspår utmed ena långväggen, och det 
går att rampa normalspårsvagnar upp på 
smalspåriga överföringsvagnar.

Först fick jag dock en guidning i verk-
ligheten av klubbens kunnige historiker 
Ingvar. Vi möttes vid stationshuset, som 
ännu finns kvar om än lätt bedagat och 
oanvänt. Eftersom jag knappt hade va-
rit i Finspång innan ville han ge mig en 
orientering på plats om hur området har 
förändrats, och det var behövligt.

Finspångs järnvägshistoria börjar med 
enkla smalspårsbanor från kringliggande 
industrier till hamnen vid den långsma-
la viken av sjön Skuten. Senare fick orten 
normalspårig järnvägsförbindelse med 
Södra stambanan vid Kimstad. En smal-
spårsbana med 891 mm spårvidd utgick 
från Finspång via Hjortkvarn och Pålsbo-
da till Örebro, och en annan bana gick till 
Lotorp. Idag löper bara ett ensamt, oan-
senligt industrispår förbi stationen.

Direkt söder om stationshuset ligger 
idag en gymnasieskola, som använder de 

Finspångs modelljärnvägsklubbs 
anläggning är mestadels frilansad, 
men som lås i smycket finns Fin-

spångs samhälle och station.

FMJK håller som flera andra klubbar 
till i ett före detta skyddsrum. Här har 
de fått in långa körsträckor och ett flertal 
stationer, med både två- och trerälsspår.

Konceptet känns igen, och är dessutom 
sympatiskt: att så många som möjligt ska 
kunna köra sina tåg på banan. Ordföran-
de Anders demonstrerar smidigheten för 
mig, då han kör från en tvårälsdel till ett 
trerälsspår – utan att stanna. Hemlighet-
en ligger i en digitalt höj- och sänkbar 
släpsko under loket – finurligt!

FMJK har ett parti på banan som avbildar delar av Finspång. Nere till höger syns den normalspåriga ”Ankan”.
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Respektive linje är digital men det går 
även att koppla om till analog körning. 
Vid varje station finns en telefon, vilket 
skvallrar om att det ibland kanske också 
körs trafik på anläggningen…

Banan löper runt tre väggar i lokalen, 
och så finns det en långsmal halvö med 
en större station och lokstation på, samt 
en kortare halvö där Finspång ligger på 
övre plan. Här vänder även trerälsspåret. 
Under Finspång finns en vändslinga med 
flera uppställningsspår för tvårälslin-
jen. En andra kort halvö innehåller ett 
litet industriområde samt de två andra 
vändslingorna. Mellan borden finns sma-
la gångar (se spårplan på FMJK hemsida).

Förutom att vara sakkunnig i det histo-
riska har Ingvar också målat bakgrunds-
kulisser runt banan, ”fuskat” som han 
själv säger, men fusk vill jag inte kalla det. 
Snarare är det riktigt välgjort. Vissa par-

tier är hämtade från Finspång med om-
nejd. Ingvar har även byggt en fin modell 
av den treaxliga elmotorvagnen ”Ankan”, 
som gick på smalspåriga MÖJ, fast mo-
dellen är gjord normalspårig.

Mycket av landskap, byggnader och 
miljöer är tämligen färdigbyggt, men det 
finns delar där arbete ännu pågår. På höj-
den ovanför lokstallarna är villaområdet 
Högklint från 1930-talet på väg att upp-
stå. Dessutom håller man på att utöka 
en del av spårsystemet till en hittills out-
byggd del av banan. Så det finns att göra.

Flera byggnader är köpebyggsatser 
men många är specialbyggda av med-
lemmen Knut som uppenbarligen har 
god känsla för hus. Det gäller speciellt de 
hyreshus och andra byggnader som står i 
modellens Finspång.

Här hittar vi till exempel den idag rivna 
Majorsvillan där trafikchefen bodde. Sta-

tionshuset, lokstallarna och hyreshusen 
i slänten ovanför är också av hans hand. 
Nära stationen låg fram till 1966 ett vit-
putsat 1700-tals hospital, ”Spettaln”, som 
Knut också gjort i modell.

På banan finns flera roliga inslag, från 
killen som smygfotograferar badbrudar 
till en vägvält som går fram och tillbaka 
för att jämna till en nyasfalterad plätt i 
vägen intill stationshuset, eller mannen 
som byter vindskivor på sitt hus. Eller re-
klamskylten för om man tappat bort sin 
klocka, att man då kan vända sig till P. 
Rutbergs Urspårningar AB.

Vid stationen finns en stor grop där det 
ligger gamla kanoner som håller på att 
bärgas. Det ska förställa 2001 års utgräv-
ning efter kanoner som på 1700-talet tap-
pades i dåvarande hamnen. Den verkliga 
utgrävningen misslyckades dock, men på 
anläggningen har den fått ett lyckligt slut.

I slänten ovanför Finspångs station ligger dessa hyreshus. Bakom gymnasieskolan finns de gamla verkstadsbyggnaderna.

Idag är järnvägen till Finspång bara ett 
ensamt industrispår.

Stationshuset känns också lite ensamt och övergivet.
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Banan har även en gruva, men den är 
nedlagd och laven håller på att förfalla. 
Gruvhål och rester av smalspåriga gruv-
banor vittnar om de forna aktiviteterna.

I ett hörn bakom den stora lokstatio-
nen finns ett stickspår till ”Kvack & Son 
Hembr. AB”. På spåret står en tankvagn 
med viss vätska i, och inne på området 
går rörledningar mellan olika byggnader. 
Gubbar med lätt obalans i stegen går på 
grusplanen, och även kajorna på staketet 
verkar tankade.

På det mindre industriområdet ligger 
AB Trädestillat samt AB Kap&Klyv, där 
skogsråvara förädlas till olika produkter. 
Här är också ena ändstationen för smal-
spåret. En tankvagn innehåller trätjära 
medan en godsfinka är märkt ”Explosiv 
vara / Växlas försiktigt” – det kan behö-
vas eftersom den går med känsligt inne-
håll till Bofors.

FMJK bildades 1983 och har idag ett 
fyrtiotal medlemmar. På onsdagar är det 
bygg- eller körkväll beroende på humör. 
Och humöret verkar det inte vara något 
fel på, stämningen är på topp i lokalen. 
Vid mitt besök är det nog ett tjugotal 
medlemmar på plats.

Det viktigaste i klubben är att alla ska 
trivas och ha kul, så att de även kan ta 
med valfria tåg att köra. Det gör alltså 
inget om det plötsligt kommer ett tåg 
från USA eller Tyskland mitt bland de 
svenska loken och vagnarna. Medlem-
marna gör även andra aktiviteter, som 
exkursioner ut i förebilden eller hälsar på 
andra klubbar.

Som i alla sociala sammanhang är sam-
varon viktig, och det slängs en del käft vid 
fikat. För fikar gör man såklart också, och 
jag vill tacka FMJK för att jag fick komma 
på besök, och för fikat! D

Banan har vackra landskapspartier och 
en fint målad bakgrund, och det finns 
många kreativa detaljer att hitta.

Se fler bilder från FMJK:
www.mj-magasinet.se/2616

Se ett litet filmklipp från FMJK:
www.youtube.com/mjmagasinet

Finspångs mjk:
www.fmjk.org
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Lokstationen är rejäl och kan hantera 
både två- och trerälsfordon.

Järnvägsgatan – närmast i bild platsen för utgrävningarna av de kanoner som sjönk 
här på 1700-talet. Sedan stationen, och längst bort på gatan går en vägvält fram och 
tillbaka. På höjden i bakgrunden håller villaområdet Högklint på att växa fram.

Lokstallen och verkstäderna i Finspång finns förstås med. ”Spettaln” från 1700-talet är idag rivet men finns här i modell.

Gruvindustrin verkar nedlagd… …medan dryckesfabriken går för fullt.
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På besök hos Berlins spår 1-vänner

Text och foto:
Johannes Tångeberg

Strax utanför Berlin finns en stor 
spår 1-anläggning som sedan 20 år 
drivs av en entusiastisk förening. 
Modelljärnvägsmagasinet åkte dit.

Modelljärnvägsanläggningar 
kräver plats – inte minst om de är i 
skala 1. Att ha så stora ytor tillgängliga 
för modelljärnvägande hemma är få för-
unnat.

Det var också ur den problematiken 
som några spår 1-rallare bestämde sig 
för att grunda föreningen Spur 1-Freunde 
Berlin–Brandenburg (Berlin–Branden-
burgs spår 1-vänner), som firar 20 år i år.

Efter en del letande hittades en lämp-
lig lokal, ett cirka 200 kvadratmeter stort 

rum i en industrifastighet i Hennigsdorf, 
strax utanför Berlin. Relativt snabbt bygg-
de medlemmarna upp en triangelformad 
anläggning, som består än i dag och som 
fortsätter att utvecklas och byggas ut.

Spårplanen är i grunden en rundbana 
med en avstickare till den stora loksta-
tionen – eller rättare till två olika loksta-
tioner, en för ånglok och en för diesellok. 
Längs den ena långsidan finns en stor sta-
tion med hela tolv spår. Dessutom finns 
en smalspårig bana, som delvis fortfaran-
de är under uppbyggnad.

När MJ-Magasinet besökte föreningen 
pågick också utbyggnaden av en skugg-
bangård under anläggningen, med planer 
på ytterligare en spårförbindelse mellan 
skuggbangården och stationen.

Klubben har ett femtontal medlemmar 
och varje torsdagskväll samlas åtminsto-
ne några av dem för att bygga, köra eller 

bara umgås i lokalen. Både anläggningen, 
som är uppdelad i segment, och den rull-
lande materielen ägs enskilt av medlem-
marna, så att var och en också mer eller 
mindre har haft ansvar för bygget av sitt 
avsnitt. Den som vill lämna föreningen 
och ta med sig sin del av anläggningen 
får göra detta – dock med en viss tidsfrist, 
så att de kvarvarande medlemmarna har 
möjlighet att ersätta den del som på så vis 
försvinner.

Några regler om att fordonen ska re-
presentera en viss epok eller något visst 
land finns inte, men åtminstone när 
MJ-magasinet var på plats dominerade 
de tyska loken och vagnarna – dock ut-
spridda över olika epoker och med re-
presentation från både Deutsche Bun-
desbahn och DDR Reichsbahn. En eller 
annan amerikansk modell fanns också att 
beskåda.
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Medlemmarnas olika intressen och 
kompetenser får helt enkelt avgöra vad 
som körs och görs. Området runt loksta-
tionen är utsmyckat med många trevliga 
små scener: här finns en konstnär som 
målar tåg och Tintin samt Dupond och 
Dupont (detektiverna) syns på gatan, för 
att bara nämna några enstaka exempel. 

En av medlemmarna, Georg Fietz, är 
utbildad elektroingenjör och ansvarade 
för digitaliseringen av anläggningen för 
åtta år sedan. 

– Tidigare krävdes det minst tre per-
soner för att kunna köra anläggningen, 
berättar han – nu klarar man det ledigt 
ensam från den centrala styrpulten, där 
tågvägar kan läggas och alla lok nås.

En annan medlem, relativt ny i klub-
ben, är Rainer Spohr. Han är en erfaren 
modellrallare. Hemma pysslar han med 
den minsta skalan, Z, men i 1-föreningen 

ansvarar han för smalspåret, som är tänkt 
att byggas ut och få en egen station.

Med jämna mellanrum är föreningen 
också öppen för icke-medlemmar. Dels 
visas anläggningen ibland för allmänhet-
en, dels ordnas regelbundet ”gäst-körda-
gar” då de som har spår 1-fordon men 
ingen anläggning får möjlighet att se sina 
lok i trafik.

Alla skalor har sina för- och nackdelar. 
Spår 1 tar förstås mycket plats, men stor-
leken är också en styrka. När ett ånglok 
med rökgenerator och ljud sätter sig i rö-

Spur 1-Freunde:
www.spur-1-freunde.de

relse på spår 1-anläggningen är det helt 
enkelt mäktigare än när det sker i någon 
av de mindre skalorna.

Den som vill veta mer om föreningen 
hittar information på dess hemsida. Här 
finns också möjlighet att läsa om kom-
mande evenemang eller att kontakta dem 
för den som vill göra ett besök. D

Det finns många trevliga detaljer på klubbanläggningen, till 
exempel Dupondtarna.

I den stora lokstationen härskar fliten.

Rainer Spohr är en av föreningens medlemmar. Han ansvarar 
för utbyggnaden av smalspårsbanan.

Smalspåret utgår från den stora stationen, men det återstår 
ännu att byggas ut.

Vänster sida: En stor station upptar 
långsidan av den triangelformade 
anläggningen.

Ett stort ånglok, 
Baureihe 01 i DDR 
Reko-version, vid 
kolningsanlägg-
ningen. Alla lok, 
liksom för övrigt 
anläggningens 
olika delar, ägs 
enskilt av med-
lemmarna.
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Text och foto:
Stefan Nilsson

Bankalas 2016 –
Skövde Modellsällskap 40 år

I år fyllde Skövde Modellsällskap 
(www.wnj.se) 40 år, och i samband med 
det var årets Bankalas lite extra.

Förutom att visa banan och de nya till-
skotten på den hölls även två workshops. 
Bengt Nylén demonstrerade en metod 
för att göra granar, och därefter visade 
Mats Björkelund hur han målar tallar.

Besökare hade rest till från stora delar 
av Sverige men även Norge och Dan-
mark. Någon hade vid ett tillfälle räknat 
till 230 personer. Regnet lyckades dessut-
om lysa med sin frånvaro fram till klock-

an 3, då det ändå var dags att börja packa 
ihop utomhus.

Ett antal handlare fanns på plats, och 
även tillverkare som visade nya och kom-
mande modeller. Finn Moe från NJ hade 
med de kommande E- och E2-loken samt 
provgjutningar för den nya serien med 
1960-talsvagnar. Kalmar mjk visade sin 
nya byggsats av Lesjöfors godsmagasin. 
Från Rimbo Grande avsierades en ny et-
sad husbyggsats, av ett enplanshus kallat 
Gyldne Freden, samt av smalspårs vagnar 
littera Cp, CFp och Grp. One:87 hade 
med fina provmodeller av sin kommande 
motorvagn littera Y1 och YF1.

Givetvis fanns också ett stort antal 
medhavda modeller utställda inomhus. 

Vi hann bara titta närmare på en bråkdel 
av dem, men fler foton finns på dels vår 
hemsida (www.mj-magasinet.se/2616) 
och dels på klubbens hemsida.

Lars Eric Bergman hade med ett på-
gående bygge av gruvanläggningar vid 
Klackberg. Göran Tholin hade med sitt 
snygga uthusdiorama. Mats Björkelund 
hade etsat fram en motorvagn HHJ 53, 
eller här snarare WNJ 10 Blå Geten. Peter 
Falk från MRW hade med ett parti från 
Kortbrons slussar.

En klart udda modell var ett handbyggt 
ellok i skala 1:10 som Tommy Bäckström 
hade med. Kan det vara en förslagsmodell 
från AEG på ett nytt malmtågslok? Hör 
av dig till oss om du vet mer! D

Ovan: Snedvy av Göran Tholins fina bondgårdsdiorama.
Vänster: HHJ motorvagn 53, eller snarare WNJ mv 10 Blå Ge-
ten, hemetsat bygge av Mats Björkelund.
Nedan: Ett parti av ny sluss vid Kortbron på MRW:s anläggning. 
Bygge av Peter Falk.
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Ovan: Bengt Nylén MMJK demonstrerar 
en enkel metod för att göra grana.
Ovan, höger: Lite oskarp närstudie av 
littera Y1 som kommande modell från 
One:87.
Höger: Pågående bygge av Lars Eric 
Bergman av gruvområdet vid Klack-
berg.
Nedan: NMJ:s kommande modeller av 
SJ litt. E och E2, fina pjäser som fotona 
(eller snarare fotografen) inte gör riktig 
rättvisa.

Tommy Bäckström på TNF hade fått tag på en udda modell av 
ett svenskt ellok, men ingen typ som nånsin funnits i Sverige.

Modellen är klart handbyggd, i skala 1:10, och kan vara en pro-
totyp från AEG som aldrig blev verklighet. Eller vet du mer?
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I nästa nummer:

Prenumerera på Modelljärnvägsmagasinet! Som prenumerant behöver du inte 
tänka på att hålla ögonen öppna efter Sveriges tidskrift för modelljärnväg. Den 
kommer 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 oli-
ka 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 
PayPal – eller beställa inbetalningskort. Vi har även norskt bankkonto.

Välkommen som prenumerant!

Prenumerera!

Modelljärnvägsmagasinet
Geographica Antikva Förlag

Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg

054–54 27 30 (mån–fre 9–16)

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

Laxå–Röfors i modell

Lurigt löda lysdioder

Koloniområde i Lund

Rädda en modelljärnväg
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Tema: Husbygge

Bygg en visningsbana

Personvagnar 1856–70
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Åsbacka–Djupsunds 
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• California Dreamin’
• SJ:s äldre godsfinkor
• Anlegg på Kornsjø stasjon
• Modellfoto i ögonhöjd
• Och mycket mera –   

vi ses igen i november! Kaliforniskt nattlandskap. Foto Staffan Åkerlund.


