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”Jag – artikelförfattare? Nää...”
Jodå, det tror vi!

Artiklarna i Modelljärnvägsmagasinet och 
i andra skrifter är skrivna av någon som en 
gång i tiden, kanske inte för så längesen, 
skrev sin första artikel.

Det finns inte så många Strindbergare, nej-
visst – men det krävs heller inte. Och det är 
där som redaktionen kommer in i bilden. Vi 

hjälper till med språkgranskning, struktur 
och så vidare. Vi åtar oss även mer omfat-
tande textjobb utifrån dina artikelutkast.

Beställ vår skrivguide och fotoguide – där 
beskriver vi vad du kan tänka på när du skri-
ver din artikel och tar dina bilder. Du kan 
också ladda hem guiderna från vår hemsida.

Och du – man får betalt för publicerade 
artiklar!

Kontakta oss på redaktionen!

Skriv en artikel!

Omslaget:

Modulträff
Åka på modulträff tillhör de givande 
upplevelser man kan delta i som 
modellrallare – detta oavsett om 
det är i Sverige, Holland eller på ett 
flygmuseum i Norge, som på bilden. 
Läs mer om modulträffar i detta 
nummer – och följ ett modulbygge!

Foto: Stefan Nilsson

Sjätte numret –
dags att utvärdera

Det är redan dags – vi sa från start 
att vi skulle göra en utvärdering 

av Modelljärnvägsmagasinet efter sex 
nummer. Och redan är vi där.

Eftersom ingen visste hur det skulle 
gå att dra igång en renodlad tidskrift 
för modelljärnväg i Sverige, fick vi göra 
många uppskattningar. Nånstans måste 
vi ju börja.

Frågorna är många: ska vi ändra an-
talet sidor, antalet nummer per år, pap-
perskvalitet, design och så vidare. Ska 
vi alls driva tidskriften vidare? Går det 
ihop ekonomiskt, orkar vi hålla på, är 
folk nöjda?

I början av april har vi bokat in ett 
redaktionsmöte för denna diskussion. 
Men – ingen fara, nummer 7 kommer 
att komma ut!

Att döma av alla glada tillrop, till-
strömningen av material samt det ökan-
de antalet prenumeranter finns det goda 
möjligheter att fortsätta. Men vi åter-
kommer om detta i nummer 7. Skicka 
oss dina synpunkter under tiden!

Här i nummer 6 finns en hel del om 
FREMO, modulbygge och modulträf-
far, och i nästa nummer kommer mer.

Vi har inte tagit ställning för ett eller 
mot ett annat koncept, men besöket på 
träffen i Norge var mycket givande.

Dessutom tänkte vi att ni som kör en-
ligt andra koncept – se det som en ut-
maning och ett tillfälle att marknadsföra 
just er modulstandard: skriv om en träff 
inom Modul Syd, beskriv upplägget för 
MMM, berätta om ditt pågående mo-
dulbygge i americaN!

Vi har också fått en förteckning över var 
man kan hitta ritningar till olika SJ-lok. 
Det är Frank Edgar som sammanställt 
listan – stort tack för den! Där finns 
referenser till skrifter och källor med 
exteriörritningar.

Listan uppdateras vid behov och kan 
laddas ner som PDF-fil från vår hem-
sida: www.mj-magasinet.se/nedladd-
ning.htm

Till nummer 7 har vi redan nu en hel del 
spännande material och annat planerat. 
Det blir mer om digitalt, fler hembyg-
gen, utländska godsvagnar i svenska 
tåg, en uppföljare till inslaget Min bana 
– och mycket mer.

Deadline för material till nummer 7 
sätter vi till 15 april. Väl mött! D

Red.

Ett känt faktum är att man hittar de sista 
korrekturfelen i den tryckta produkten.

En grov miss var att vi glömde ange foto-
grafen till Spårförmans i Farsarvet artikel på 
sidan 74: Svenne Nordström.

Vårt exemplar av How to build more layout 
in less space köptes i en svensk butik. Men 
sen visade den sig inte längre finnas att 
köpa inom landet. Man kan förstås beställa 

direkt från förlaget i USA, eller be sin hand-
lare att ta hem.

Siffran 4 i revisionsskylten på •Gbl-vagnen 
i Hagfors anger att nästa revision ska ske 
inom fyra år från angivet revisionsdatum. 
Den tomma rutan längst till höger skulle ha 
innehållit verkstadens beteckning.

Vi beklagar dessa fel, och strävar mot bot 
och bättring!

Redaktionen

Korrigeringar av nummer 5
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MJ-Centralen
Handlare och tillverkare

* Återförsäljare av Modelljärnvägsmagasinet

Norrland

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

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

Svealand

Tågspecialisten*
Örebro
www.tagspecialisten.se
019–14 07 03

Tågcentralen*
Eskilstuna
www.tagcentralen.nu
016–13 07 50

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

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

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

MJ-Specialisten*
Solna
mj-specialisten.noxshop.se
070–520 3917

TMJ Konsult
Täby
www.tmjkonsult.se
08–758 53 01

Hobbybokhandeln*
Stockholm
www.hobbybokhandeln.se
08–654 84 55

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

Material*
Stockholm
www.materialbutiken.se
08–640 30 02

Rimbo Grande
Stockholm Stuvsta
www.rimbogrande.se
08–774 24 34

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

Vill ni stå med här?
Handlarlistan presenteras

även på vår hemsida.

annons@mj-magasinet.se
054–54 27 30

Klubblistan
MJ-föreningar

Vill ni ha er förenings logotyp och webbadress med här? 
Kostnadsfritt! Kontakta oss på red@mj-magasinet.se

www.modulsyd.se

www.hmjf.se www.umjf.sewww.mjf-r.se

www.kbh.nu/jemtrallarna

www.port.se/gmjs

www.smj.org
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Götaland

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

Lenis lek & hobby*
Skärblacka
www.lenislek-hobby.se
011–538 36

Tinumix
Herrljunga
www.tinumix.se
0707–24 17 96

MJ-Specialisten*
Vimmerby
mj-specialisten.noxshop.se
070–520 3917

Rutenhjelms Elektriska
Kvänum
www.rutenhjelm.se
0511-37 00 43

Tågspecialisten*
Jönköping
www.tagspecialisten.se
036–19 07 03

Habo Hobby*
Habo
www.habohobby.se
036–418 41

Lokverkstan*
Mölndal
www.lokverkstan.com
031-715 22 00

Kempes Hobby*
Göteborg
www.kempeshobby.nu
031–21 97 32

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

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

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

Övriga

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

NMJ – Norsk Modelljernbane
Strømmen
www.nmj.no
0047 6484 5739
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Skribentpresentation
Till nummer 6 av Modelljärnvägs-

magasinet är det många bidragsgi-
vare. Vi vill passa på att tacka alla för 
spännande och bra material!

Carl Dalin, allmänt intresserad av tåg, 
har byggt modelljärnväg i bitar, nu skro-
tade eller undanställda. På senare tid har 
intresset för lok tagit överhanden. Målar 
och märker om modeller med god hjälp 
av bland andra Bo Japlin. Medlem i 
Halmstads MJ-klubb.

Frank Edgar arbetar åt ett företag som 
inriktar sig på järnvägsteknik. Mest in-
tresserad av förebilden samlar han foto-
grafier samt gör ritningar av lok.

Pär Ekstrand är intresserad av att bygga 
modeller av svenska lok, vagnar, hus 
och miljöer i N. Förebilden är Mellan-
sverige runt år 1971.

Jonas Hjelm är aktiv medlem i Modul 
Syd och bygger moduler i H0. Samlar 
på franska snabbtåg av typen TGV och 
övriga tåg från SNCF.

Bo Japlin samlar uppgifter, bilder och 
ritningar av lok och vagnar, främst med 
västra Sverige i fokus. Bo var med och 
grundade MJ-föreningen MRW. Tillsam-
mans med Jens Dahlström presenterar 
han reklammålade godsvagnar.

Urban Johansson tycker att moduler är 
modellen. Bygger främst i H0 och gärna 
efter FREMOs standard samt har intres-
se av trafikspel.

Daniel Jonsson är ordförande i KMJK 
och har hållt på med modelljärnväg se-
dan innan skolan. Bygger H0 med för-
kärlek för skitiga godståg från 1960-talet. 
Ove Carlsson, kassör i KMJK, var med 
och bildade klubben 1978. Intresserad 
av järnvägar i fullskala och H0 sedan 
början av 1950-talet.

Anders Lattermann är modellrallare, 
medlem i SMJ och initiativtagare till täv-
lingen G-kraft. En del av Anders intresse 
rör moderna ellok.

Roland Lawrenz har en H0-bana med 
inslag av Z, som representerar någon-
stans i världen från cirka 1850 till nutid. 
I mån av tid utövas även live-steam.

Lars Ljungberg är aktiv medlem i Mo-
dul Syd och bygger MJ i N, H0 och 
0n30. Lars intresserar sig för realistisk 
trafik och spårplanering för MJ-trafik.

Gilla oss på Facebook!

Besök också våra fränder:
Allt om Hobby • www.hobby.se

Tåg • www.sjk.se/tag
Banen • www.banen.dk

MJ-Bladet • www.mj-bladet.no

Vår hemsida:
www.mj-magasinet.se

Vår blogg, med nyheter:
mjm.mj-magasinet.se

Claes Mattisson hör till de verkligt eta-
blerade H0-byggarna i Sverige. Hans byg-
gen omfattar såväl moduler och byggna-
der som lok och vagnar, i trä, plast och 
metall. Claes är medlem i föreningarna 
SWB och Skövde Modellsällskap.

Stefan Nilsson är redaktör för MJ-maga-
sinet och intresserar sig mycket för kopp-
lingen mellan förebild och modell, inte 
minst vad gäller upplägg och trafik, samt 
spårplanering.

Tomas Ottosson bygger med nyuppta-
get MJ-intresse en H0-anläggning i sitt 
garage, med avspegling av 1950-60-tal. 
Prövar sig fram med mässingbyggen 
främst i H0 normalspår, men också lite 
byggen för smalspår i VGJ-utförande. 

Johan Stenson, medlem av redaktionen 
och gillar fältspaningar, folkhemshisto-
ria och MJ. Hemma finns en H0-bana 
som ska representera ”någonstans i 
Värmland” under 1970–80-tal.

Lars T. Stenson är historiker med in-
tresse för teknik i alla former. Bygger 
framförallt fordon från 1970-talets bör-
jan för H0 normalspår och H09 smal-
spår med tonvikt på NKlJ. Har givit ut 
boken NKlJ – texter och bilder.

Hans Svensson är välkänd profil inom 
svensk MJ. Sedan många år bygger han 
huvudsakligen smalspår på Märklinma-
terial, ofta i skalorna 0e och 3:100.

Johannes Tångeberg är journalist inom 
dagspressen och Märklinrallare sedan 
barnsben. Anläggningen som byggs på 
sedan ett par år har fokus på Västtysk-
land under sent 1950-tal.

Kirby Vincent bor i Esbo och byg-
ger Åmål–Årjängs Järnväg i N finskala. 
Kirby ägnar mycket tid åt forskning om 
förebilden.

Niclas Westerlund, medlem i redaktio-
nen, är datakille med förkärlek för digi-
talsystem och datorstyrning av MJ. Som 
MMM-are bygger han främst H0-modu-
ler med treräls och intressant teknik.

Vårt nya artikelforum:
forum.mj-magasinet.se

Diskutera detta nummer på
611.mj-magasinet.se
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Kort från NürnbergPocherbulletinen

Pocherbulletinen sammanställs av med-
lemmar i ”Svenska Pocherakademien” 
och ges ut av H-felt Förlag.

Än så länge finns två nummer ute. En 
Thermotransport-vagn tas upp i det för-
sta och en Felix-vagn i det andra num-
ret. På 24 sidor beskrivs historien bakom 
företaget Pocher, historik om företagen 
bakom märkningarna och förebilder till 
vagnarna, och avslutas med en detalje-
rad modellhistorik.

Skriften är illustrerad med fotografier 
i svartvitt och färg. Bakgrunden till mo-
dellbilderna är i det ena numret en lik-
artad blå och i det andra en likartad röd 
färg som finns på omslagen (och på Po-
chers kartonger). Idén är kul men kon-
trasten mot den röda bakgrunden blir i 
mina ögon lite för skarp.

Formatet är A5 och det tycker jag är 
ett bra val. Skriften blir hanterlig och 
omfånget lagom, utan att innehållet blir 
för komprimerat.

Pocherbulletinen ges ut ”med ojämna 
mellanrum ofta i samband med MJ-
mässor och marknader”, kostar 50 kr 
plus porto och beställs från: H-felt för-
lag, Badstrandsvägen 19, 141 39 Hud-
dinge. Se också www.pocher.se D

Stefan Nilsson

Hastighetstavlor i N

TågfabrikeN pre-
senterar i samarbete 
med Etsmodeller 
etsade svenska has-
tighetstavlor från 
1950-talet i skala N.

I en sats finns åtta 
tavlor med stolpe 
samt ett dekalark 
med 16 olika hastig-

heter. Allt man behöver göra är att måla 
stolpen och sätta dit dekalen.

En sats kostar 115 kr men man läm-
nar ett introduktionspris på två satser 
för 175 kr. www.tagfabriken.se D

Red.

Foto: Lenis Lek & Hobby AB

I år hade vi inte samma möjligheter till 
reportage från Nürnberg som ifjol. 

Men något ska vi bjuda på!

För en del stortillverkare som exempel-
vis Märklin med Trix verkar 2011 vara 
ett mellanår, då relativt få rena nyheter 

aviserats. Istället kommer olika ommål-
ningar av befintliga modeller, som till 
exempel Green Cargo Re.

Ladda ner en PDF med fler bilder: 
www.mj-magasinet.se. En bra samman-
ställning av skandinaviska nyheter 2011 
finns på www.modellrallaren.se D

Norsk Modell-
jernbane (NMJ) 
visade sina nya 
SJ 60-talsvagnar 
med InterCity-
pilar. En variant 
har grått och en 
svart tak.

Vidare fanns SJ 
Interfrigo •Ibblps 
i NMJs monter, 
ihop med andra 
typer av svenska 
kylvagnar.

Där fanns också 
SJ •Gbls-u i oli-
ka utföranden, 
bland annat en i 
reviderat skick.

Redaktionen
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NMJ hade också norska nyheter, som 
dessa El13.2134-lok i Topline-serien 
– redan slutsålda enligt www.nmj.no.

Nedan: Lehnhardt Blechbahn visade snyggt spårvägsmate-
rial och tillbehör i skala 0 (www.dr-lehnhardt.de).

ESU (www.esu.eu) visade LokSound 
V4.0 på detta snitsiga sätt.

Höger: Märklin 
(www.maerklin.
com) visade bl.a. 
sitt nya koncept 
för barn, samt 
Green Cargo Re 
1429 i den enkla-
re modellserien.

Nedan: Faller 
(www.faller.de) 
hade flera diora-
man med exem-
pel på laserskur-
na hus, plasthus, 
tillbehör och inte 
minst sitt Car 
System.

Hos Brekina (www.brekina.de) 
fanns många svenska varianter 
av volvobilar i H0.
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Nyshamn i H0
Stefan Nilsson

58

Ibland dyker de där utmaningarna upp, 
som förefaller omöjliga men som man 

ändå inte kan låta bli. Nynäshamnsba-
nan på cirka tre kvadratmeter?

Bibanan från Älvsjö söder om Stock-
holm har sin ändpunkt vid Nynäshamn. 
Staden uppe på en berghöjd rundas av 
järnvägen innan den når säckstationen. 
Idag består trafiken i princip uteslutande 
av pendeltåg, bland annat för resenärer 
till Gotlandsfärjor.

Men för inte så längesen var även 
godstrafiken omfattande. Bland annat 
hade oljebolaget Nynäs sin oljehamn 
bortanför stationen, med mycket trans-
porter per båt och tåg.

Kraven för modellbanan var en yta på 
cirka 2 x 2,2 m med 1 m bred yta längs 
ena benet och cirka 80 cm bred längs 
det andra. Och så skulle det vara Märk-
lin C-räls, delvis med dubbelspår.

Banan i spårplanen står i ett ytter-
hörn i ett rum; det är alltså väggar vid 
veteranföreningen och Nysenbads håll-
plats.

Tillfredsställande trafik på så liten 
yta, speciellt om man vill köra pendel-
tåg med flera enheter, är tämligen orea-
listiskt i H0. Men det går att ha åtmin-
stone ett eller två tåg i rörelse.

Lösningen är att ha en dold motsta-
tion, och plats för den finns under ber-
get som staden står på. Tyvärr måste då 
staden vara ett öppet lock under kör-
ning. Den dolda bangården syns svagt 
i spårplanen, och rymmer tre lite längre 
spår samt fyra kortare stickspår.

Från motstationen utgår ett dubbel-
spår, som rundar nedre änden. Veteran-
järnvägsföreningen passeras, varefter det 
blir enkelspår vid Nysenbads hållplats. 
En veteranförening ger möjlighet till 
såväl äldre som udda fordon på banan. 
Efter att ha rundat berget kommer så 
Nyshamns station. Där finns ett stick-
spår till godsmagasin och frilast, ett till 
färjehamnen och två till oljehamnen.

Spåret invid oljehamnen fortsätter in 
i berget så att en dold rundbana bildas. 
Slutligen finns en hög industribyggnad 
(här en chokladfabrik) som lastar både 
per järnväg och per lastbil från staden.

Banan skulle göra sig bättre i N-skala 
med det lilla utrymmet, men det är kul 
att ändå försöka sig på en lösning i H0. 
Korta växlar och minsta kurvradie R1 är 
nödvändigt, utom R2 på dubbelspåret.

Det behövs två motorvagnståg, ett el-
ler två lok, några tankvagnar samt några 
slutna och öppna godsvagnar.

Om det blir bra? Tja, det skulle i alla 
fall kunna fungera...! D

Till detta nummer finns följande filer att ladda ner från vår hemsida:

• Ritningskällor för SJ-lok av Frank Edgar (PDF)

• Bilder från Nürnberg av Lenis Lek & Hobby AB (PDF)

• Målningsvarianter och bildbilaga av SJ litt. Z43 av Frank Edgar (PDF)

• Ritning av godsbrygga i H0 av Johan Stenson (PDF)

• Spårplan Nyshamn i H0 av Stefan Nilsson (JPEG-bild och Raily-fil)

Från och med nu krävs ingen inloggning på hemsidan för att ladda ner 
något material, allt är tillgängligt. Vi har även lagt ut filer från tidigare 
nummer för fri nedladdning. Välkomna!

Och webbadressen är:
www.mj-magasinet.se/nedladdning.htm

Saknar du tillgång till Internet? Kontakta oss i redaktionen
så skickar vi material per brev mot portokostnad!

Geographica Antikva Förlag • Åstorpsgatan 3 • 660 50 Vålberg
054–54 27 30 • 070–659 7819

Nedladdning!

Nyshamnsbanan – en 
tolkning i H0 av Nynäs-
hamnsbanan på för li-
tet utrymme. Planen är 
ritad i Raily med Märk-
lins C-räls, och kan 
laddas ner på www.
mj-magasinet.se/ned-
laddning.htm Rutnä-
tet är 25 x 25 cm.
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FREMO-träff på Gardermoen
5–7 november 2010 Stefan Nilsson

Johan Stenson

Helgen 5–7 november 2010 anordna-
de Skårerbanens Venner, en del av 

FREMO Norge, sin årliga modulkörning 
på flygvapenmuseet vid Gardermoen. 
Redaktionen hade fått en inbjudan att 
delta, så Stefan och Johan åkte dit för 
att få uppleva en modulkörning med 
trafikspel. Vi var spända på att se vad 
en FREMO-körning egentligen innebär 
– och skulle vi klara av att delta utan att 
ställa till oreda?

På övre plan i norska Forsvarets Fly-
samling hade medlemmar på fredagen 
monterat upp en nästan 100 meter lång 
modulbana i H0. Den bestod av en hu-
vudlinje mellan Sverige och Norge, med 
fummelstationer i respektive ände, och 
två sidolinjer. Den ena gick till Grim-
stad och den andra till Thorshaug.

När vi anlände på fredag kväll fick 
vi en första guidning av banan av Hal-
vor Sannæs och Steinar Snøtun, två av 
frontpersonerna i FREMO Norge.

På lördag morgon slutfördes de sista 
förbredelserna och det var dags för brief-
ing om helgens övningar. Kai Solvei var 
den som hade organiserat trafikuppläg-
get och redogjorde för det. Som total 
nybörjare var man smått nervös – men 
vi var inte de enda nya på träffen och 
fick gå ihop två och två ihop för att sak-
ta lära oss.

Vi började med att köra morgonens ge-
nomgående expresståg från Sverige till 
Norge (undrar varför just vi fick just 
det?), så vi hämtade vår tågorder och 
gick utmed banan för att rekognosera. 
Då det var dags för avgång pluggade vi 
in vår Fred, körkontrollen till just vårt 
lok, och gav oss ut så sakta på linjen.

Eftersom detta tåg var genomgående 
expresståg från A till B hade vi få stopp 
längs vägen. Däremot var det tågmöten 
på vissa stationer, samt att vi ibland fick 
vänta på andra tåg, så det var inte bara 
att köra. Och såklart måste vi följa både 
signaler och tjänstetidtabellen – bannor 
annars! När vi så var framme med tåget 
lade vi ner körkontrollen och hämtade 
en ny tågorder, den här gången varsin 
för att köra på egen hand.

När vi kört några tåg fick vi prova på 
att vara stins, eller txp som det kallades 

Freundeskreis Europäischer Modellbahner 
– FREMO

FREMO Europa:
www.fremo-net.eu

FREMO Norge:
www.fremo-norge.org

FREMO Sverige:
www.fremo-sverige.org
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på norska. Det var lagom att börja med 
en station med lagom mycket trafik, och 
det blev heller inte för tråkigt. Körningen 
byggde mest på godstrafik och det fanns 
gott om lastplatser utmed linjerna.

Tiden för just denna FREMO-träff var 
satt till vecka 35 i augusti 1959. Miljöer-
na och fordonen skulle vara trovärdiga 
för denna tid. Främst skänker detta en 
tilltalande helhetlighet. Dessutom var 
det en period då trafik med vagnlaster 
och styckegods var omfattande, liksom 
att ånglok, ellok och diesellok kunde exi-
stera parallellt. I övrigt säger norsk FRE-
MO-norm att landskapet ska vara sen-
sommar och tidsperioden 1955–1980.

Vid den stora holländska FREMO-
modulträffen i Zuidbroek (se Lars Ljung-
bergs artikel på föregående uppslag) fick 
norrmännen också mycket uppmärk-
samhet, just för att deras bana och for-
don bildade en fin sammanhängande 
helhet.

Det gamla uttrycket att formen befriar 
stämmer alltså bra in på detta sätt att 
utöva modelljärnvägshobbyn. Faktiskt 
var det detta man mest slogs av under 
helgen på Gardermoen, att formen be-
friar. Allt blir mycket enkelt om man är 
så ense som möjligt om så mycket som 
möjligt. Det gäller speciellt vid aktivt 
trafikspel, men också annars.

Vid andra träffar som FREMO Norge 
har, eller vid byggande och körningar 
inom de egna klubbarna, är formerna 
för landskap, fordon och körning inte 
lika strikta som här. Men det finns ett 
högre mått av formalisering som vi upp-
lever ofta saknas på svenska sidan. Så-
dan formalisering upplevde vi som nå-
got praktiskt och positivt.

Som txp ska man ta emot tåganmälan, 
släppa in tågen på stationen, återanmäla 
tågets ankomst, sen fråga nästa station 
om linjen är klar och så släppa iväg tå-
get efter klartecken, och så anmäla tåg 
ut. Dessutom ska txp leda och övervaka 
rangering på sin station.

På några stationer fanns dels ett elek-
troniskt system för tåganmälan och dels 
telefon. Boxen för elektronisk tågan-
mälan hade skapats av Pål Olsen, före-
ningens elektronikguru. Han låg även 
bakom korta signalmoduler, som bara 
bestod av en gräsmatta, ett spår och en 
signal. Dessa placerades en bit från sta-
tionen som infartssignaler.

FREMO är en stor europeisk organisa-
tion, med bas och ursprung i Tyskland. 
Eftersom nivån av formalisering är re-
lativt hög inom FREMO tillåter man 

Dagtid var museet 
öppet för besö-
kare. Bakom mo-
dulerna syns tre 
av arrangörerna: 
Kai Solvei, Steinar 
Snøtun och Hal-
vor Sannæs.

Inför ett körupp-
drag fick man 
hämta en tågor-
der, med bland 
annat tjänstetid-
tabell.

Johan kör ut sitt 
persontåg från 
Paalsrud stasjon. 
Sladden till FRED, 
körkontrol len, 
kan enkelt kopp-
las i och ur där 
det behövs.

Som tågklarera-
re (Txp) på Rise 
stasjon fanns en 
del att göra. Jo-
han bockar här 
av inkommande 
motorvagnståg.
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Rise station har full inredning, även 
i godsmagasinet.

Se fler bilder från körningarna på:
gardermoen10.mj-magasinet.se

ganska få avvikelser från former och 
normer. Men den elektroniska tåganmä-
lan som Pål tagit fram var man mycket 
intresserad av nere på kontinenten.

En annan sak som väckt uppmärksam-
het på träffar nere i Europa är att norr-
männen i mesta möjliga mån använder 
trådbygelkoppel, så kallat TB-koppel, 
som från början togs fram av svenska 
modellrallare. Men i europeiska FRE-
MO-sammanhang kallas det för Norwe-
gian Tread Coupling.

Under lördagen genomfördes fyra–
fem körsessioner. En högt monterad 
snabbgående klocka används för trafik-
spelet. Under dagen gjordes paus för fika 
och lunch, så man orkade med hela da-
gen. Efter en god och trevlig gemensam 
middag nere under vingarna på gamla 
flygplan följde fler körningar fram till 
sena kvällen.

Flygmuseet var öppet under helgen 
och en del av besökarna hade kommit 
för att se modelltågen. Arrangemanget 
är annars oannonserat och till för del-
tagarna.

På söndag morgon var det så dags igen 
för en ny kördag, fram till tidig efter-
middag. Vi deltog återigen och kände 
att vi hade klarat av såväl lokförartjäns-
ten som stinsuppdragen utan att ställa 
till alltför mycket,

Halvor och Steinar berättade un-
der en pratstund på söndagen att de är 
mycket intresserade av att göra något 
tillsammans med svenska modulral-
lare. Och visst vore det riktigt kul med 
en gemensam träff mellan exempelvis 
MMM eller Modul Syd och FREMO 
Norge? Det kunde ske nånstans på riks-
gränsen, antingen mot Värmland eller 
ner mot Dalsland–Bohuslän. Då kunde 
man köra trafik med utbyte över grän-
sen, liksom det blev intressanta inslag av 
respektive lands fordon på ömse sidor. 
Detta är nåt att fundera vidare på.

Efter hemkomsten kände man sig trött 
men ändå taggad, inspirerad att bygga 
sig en modul – eller åtminstone ställa 
iordning ett lok och några lämpliga vag-
nar för trafikspel, vare sig det är i Mel-
lansverige eller Mittnorge.

I nästa nummer kommer mer om 
FREMO Norge och FREMO i stort, där 
vi går mer in på koncept som finns. D

De allra flesta moduler var mycket 
väldetaljerade.

Grimstad stasjon (www.auto-
classic.no/amjk/grimstad/) vid 
slutet av den ena sidolinjen.

Rast under vingens beskydd. 
Modulkörning är en i högsta grad 
social företeelse.

Vid Centralen, den ena fummel-
stationen, syntes trevliga ånglok.

På vissa ställen fanns speciella, 
korta signalmoduler.
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• Mer om LocoNet

• Bygg en bortlyftbar bro

• Bygge av Oms i N

• Min bana: MSJ

• Och förstås mycket mera

I nästa nummer:

Prenumerera på Modelljärnvägsmagasinet! Som prenumerant behöver du 
inte tänka på att hålla ögonen öppna efter Sveriges nya tidskrift för modell-
järnväg. Den kommer istället bekvämt i din brevlåda tre gånger om året.

Modelljärnvägsmagasinet utkommer i mars, juni och november. Du får 
– annonser och annat borträknat – minst 150 sidor MJ om året!

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

Och du sparar pengar! En prenumeration kostar bara 247 kr/år inom Sverige 
(370 SEK/år inom Europa och 400 SEK/år utanför Europa).

Du kan betala direkt till vårt bankgiro (glöm inte namn och adress!) eller via 
PayPal – eller beställa inbetalningskort från redaktionen.

Välkommen som prenumerant!

Prenumerera!

Vi ses igen i juni!

Redaktionen

Sveriges tidskrift för modellrallare

Modelljärnvägsmagasinet
Geographica Antikva Förlag

Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg
054–54 27 30

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

1

Sveriges nya tidskrift för MJ • www.mj-magasinet.se

• Tema: G-vagnar vid SJ

• Starta med digitalt

• Vagnbyggen

• Provbygge

• Synare

• Ritningar

• Spårplanering

• Museibesök

• Samt mycket mera

MJ-magasinet Nr 1 Juni 2009 • Pris 99 kr inkl. moms

Premiärnummer!
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Bygg Ma i N!

1

Sveriges nya tidskrift för MJ • www.mj-magasinet.se

• Tema: Moderna ellok

• Vagnbyggen

• Trix Hector Rail 441

• Nyheter

• Synare

• Ritningar

• Spårplanering

• Mässbesök

• Museibesök

• Vändslingeautomatik

• Samt mycket mera Tema: vattentorn
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Modelljärnvägsmagasinet Nr 2 November 2009 • Pris 99 kr inkl. moms

Tema: vattentorn

Returadress:
Geographica Antikva Förlag
Åstorpsgatan 3
SE 660 50 Vålberg
Sweden

Vi besöker Modelljärnvägens Hus! Foto: Stefan Nilsson.

MODELLJÄRNVÄGS-
MAGASINET


