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Skriv en artikel!
”Jag – artikelförfattare?” 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, nejvisst – men det krävs heller inte. Och
det är där som redaktionen kommer in i bilden! Vi hjälper till med språkgranskning, synpunkter på struktur och så vidare. Vi åtar oss även mer omfattande
textjobb utifrån dina artikelutkast.
Foton, ritningar och andra bilder – beställ våra guider! Där presenterar vi vad
du kan tänka på när du skriver din artikel och tar dina bilder. Du kan också ladda
hem guiderna från vår hemsida www.mj-magasinet.se
Och du – man får betalt för publicerat material!

Prenumerera!
Prenumerera på Modelljärnvägsmagasinet! Som prenumerant behöver du inte
tänka på att hålla ögonen öppna efter Sveriges nya tidskrift för modelljärnväg.
Den kommer istället direkt i din brevlåda tre gånger om året.
MJ-magasinet utkommer i mitten av februari, juni och oktober. första numret
kommer i juni 2009. Du får – annonser och annat borträknat – minst 150 sidor
modelljärnväg om året!
Som prenumerant kan du på vår hemsida www.mj-magasinet.se ladda hem
diverse material från olika nummer: ritningar, spårplaner, Raily-filer med mera.
Och du spar pengar! En prenumeration kostar bara 247 SEK/år inom Sverige
(370 SEK/år inom Europa och 400 SEK/år utanför Europa).
Hör av dig till oss på adress nedan – välkommen som prenumerant!

Modelljärnvägsmagasinet
Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg
054–54 27 30
red@mj-magasinet.se
www.mj-magasinet.se
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Pågående montering av F 1200 i Nohab:s lokaler år 1914.
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Annonser:
Prislista finns på hemsidan
annonser@mj-magasinet.se
Modelljärnvägsmagasinet är
en oberoende svensk tidskrift
för järnvägar och tåg i modell,
som ges ut av Geographica Antikva Förlag. Innehållet bygger
på tematik och författas av enskilda personer, anknutna efter behov. Ett arvode utgår för
publicerat material enligt en
definierad trappa. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om
och när material kan publiceras. Vi ansvarar inte för insänt,
ej beställt material men tar
gärna emot artiklar, foton, ritningar och liknande. Vill Du bidra? Kontakta redaktionen!

Modelljärnvägsmagasinet 12 / 2008
Ritning: Ånglok littera F
Försmak i PDF-format

Redaktionen

4

Ånglok littera F – Fartfylld Framgång
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Ritningen: Ånglok littera F i H0 och N
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Skriv gärna ut denna PDF och ge till vänner och bekanta
som saknar tillgång till egen dator!

Webbplats och e-post:
www.mj-magasinet.se
red@mj-magasinet.se
ISSN: 1654-949X

© Modelljärnvägsmagasinet
samt resp. upphovsperson

Omslagsbilder: Heljans F 1200. Foto: Mats Abramson (överst).
F 1200 år 1917. Foto: Axel Swinhuvud (nederst).
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Försmak i PDF-format
Det är långt kvar innan första numret av
Modelljärnvägsmagasinet kommer ut.
Därför kommer vi att erbjuda ett antal
artiklar eller liknande att ladda hem som
PDF-filer fram till maj 2009.
Dessa är inte gjorda för tryck utan för
att ses på skärm. Men de är i tillräckligt
bra kvalitet för att kunna skrivas ut hemma. För er med dyrt skrivarbläck har vi
reducerat mängden färgrutor.
Eftersom Heljan i höst har kommit ut
med ångloket littera F i H0 så blir detta
temat för denna utgåva: ritning i skala N
och H0, lite information om förebilden
samt fotografier på förebild och modell.
Vi vill passa på att tacka alla som mött
oss med glada tillrop, konkreta förslag på
artiklar och inte minst alla som redan
tecknat sig för prenumeration! Responsen har varit nästintill hundraprocentigt
positiv och det känns förstås mycket bra.
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De negativa påpekanden vi hört har
handlat om just den långa perioden mellan tillkännagivandet av vårt projekt och
när första numret kommer ut. Vi är medvetna om att vi är ute i väldigt god tid,
men det har förstås sina orsaker.
Dels tar det sin lilla tid att göra ett nummer av en ny tidskrift. Dels vill vi förstås
att speciellt det allra första numret ska
bli så bra som möjligt. Dels är det inte
ovanligt med framflyttade leveransdatum
inom MJ-världen och den risken vill vi
minska.
Otålighet om en MJ-tidskrift tar vi som
ett tecken på att det är efterlängtat. Har
man, som en man skrev till oss, väntat
på en renodlad svensk MJ-skrift i 40 år,
så hoppas vi att ett halvår till ska vara
överstigligt!
Därav denna PDF-utgåva. Precis som
med innehållet i den tryckta versionen

av Modelljärnvägsmagasinet kan du diskutera denna utgåva på Svenskt Modelljärnvägsforum (se nedan)
Nästa PDF-artikel kommer ut i början
av februari. Den handlar om Forumnyttigt
– tips & tricks från webbforum.
Se gärna också vår blogg, Redaktörns rader: http://mjm.mj-magasinet.se där nyheter och annat presenteras forlöpande.
God Jul och Gott Nytt År tillönskar vi
er alla så länge!
D

Diskutera denna utgåva på
http://1208.mj-magasinet.se

En förseriebild av Heljans modell av
ångloket littera F nr 1200, som i höst
kom ut som färdig modell för både
2R och 3R. Foto: Heljan.

F 1207 med persontåg på väg ut ur
Hässleholm år 1916.

Ånglok littera F – Fartfylld Framgång
Snälltågsloket littera F togs fram för att
möta kraven på kortare restider mellan
storstäderna. Dess arbetsliv kom dock
att bli kort – i Sverige vill säga. Elektrifieringen av stambanorna gick snabbt och
elloken utvecklades alltmer, så 1937 såldes samtliga 11 F-lok till Danmark där de
fick littera E. De var trots detta en framgångsrik loktyp även på svensk räls. Två
F-lok har tagits tillbaka till Sverige, 1200
och 1202. Fem danska E-lok finns bevarade medan alla övriga är skrotade.
F 1200 har haft tur under sin existens.
Vid en provkörning 1914 körde loket in
i ett framförvarande godståg eftersom lokföraren (en byrådirektör från Stockholm)
inte lyckades stanna i tid. Loket kunde
dock repareras på Nohab i Trollhättan.
Nohab-chefen med familj, som åkte i en

personvagn bakom loket, klarade sig dock
utan svårare skador, liksom föraren och
eldaren. Två mekaniker som åkte på gångborden skadades dock allvarligt.
På kvällen den 1 oktober 1918 hade
järnvägsbanken norr om Getå rasat efter
ett förbipasserande tåg. F 1200 som därefter kom med ett snälltåg körde ner i
raset, varvid 42 personer sägs ha omkommit. Loket bärgades och reparerades igen
till körbart skick.
Totalt tillverkade Nohab 11 F-lok, som
fick numren 1200–1209 samt 1271. Loktypen var designad för en topphastighet
på 127 km/h och för att kunna klara
minst 360 tons tågvikt med minst 60 km
per timme i 10 ‰ stigning. Detta klarade det med glans. I högre farter var det
dessutom både bränsleeffektivare och stadigare i spåret än A- och B-loken.

Svante Runberger har skrivit en mycket
utförlig uppsats om F-loken i Allt om Modelltåg 8 (Allt om Hobby Förlag 2008).
På www.jernbanen.dk kan man läsa
mer om de danska E-loken (DSB Ù Damplokomotiver).
F-loket finns i modell från tre tillverkare: Keyser, Brimalm och Heljan (se sidan 7). Ombyggnader och förändringar
under åren, inte minst när loken befann
sig i Danmark, gör att tillverkarna behöver förhålla sig till vad deras modell egentligen ska föreställa.
D

Uppgifterna hämtade från:
Leif Dahl: Ånglok vi minns i Gunnar Milles: Svenskarna och deras järnvägar (Allt
om Hobby Förlag 1970).
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Ritningen:
Ånglok littera F
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H0
Skala 1:87
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Skala 1:160
Fordonsdata
Axelföljd:
2’C’1-4
Längd över buffertar: 21300 mm
Längd lok utan tender: 13200 mm
Drivhjulsdiameter:
1880 mm
Dragkraft:
9,40 ton
Effekt:
1800 hkr
Nettovikt:
87,80 ton
Bruttovikt:
142,8 ton
Adhesionsvikt:
48 ton
Kolförråd:
6,5 ton
Vattenförråd:
25 kubikmeter
Heusingers slidstyrning. Fyra cylindrar med kompoundverkan, vilket
var unikt vid SJ.

Heljans F 1200, direkt ur kartongen.
De löst medskickade delarna i den så
kallade godispåsen är ännu inte monterade. Vissa lok behöver justering av
löpboggien fram och ordentlig inkörning. På vissa har smådelar lossnat.
Kolboxen och främre väggen mot
loket på tendern stämmer inte riktigt
mot förebilden på Heljans modell.
Dessutom har modellen dansk asklåda. Foto: Mats Abramson.
>>>

Modelldata
Keyser:
F 1200 (svart)

Vitmetall 1981

Brimalm:
F 1200–1209, 1271 Mässing 1999
Version 1 i utförande 1918-1925.
Version 2 i utförande 1920-1937.

Heljan:
F 1200, 1202, 1207 Plastkåpa 2008
F 1200 Guld: digital 2R och 3R, ljud,
rök, blånerad panna och hytt.
F 1202: 2R och 3R, svart panna och hytt.
F 1207: 2R och 3R, blånerad panna och
hytt.

Referenser:
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87 1941–2001 (2001).
www.heljan.dk
www.modellrallaren.se
www.stinsensforum.se
www.svensktmjforum.se
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Nästa utgåva
Nästa PDF-utgåva av Modelljärnvägsmagasinet kommer i början
av februari 2009:
• Forumnyttigt – tips & tricks från webbforum
Se gärna vår blogg, Redaktörns rader, http://mjm.mj-magasinet.se
där nyheter och annat presenteras forlöpande.
Vi ses igen i januari – God Jul och Gott Nytt År tills dess!

Redaktionen

HNJ Verkstad
Byggsatser av svenska lok, motorvagnar
och vagnar i H0. Mässing, resin och gjutet.
Byggdelar. Tillbehör. Dekaler.
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Nordens största MJ-butik, surfa in på www.mjhobby.se
Västbergavägen 24
S-12630 Västberga
Tel: 08-248910
Fax: 08-247140
www.mjhobby.se
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Tåg & Hobby i Luleå AB
Smedjegatan 5, 972 33 Luleå
Tel 0920 – 160 35
www.modellhobby.se

Tack till våra annonsörer!
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SJ littera Grf med dekaler
för Eve, Milda eller Felix.
Resinvagn (exkl. dekal, hjul
och koppel):
595 kr
Dekaler:
110 kr/st

Sveriges nya tidskrift för modelljärnväg och modellrallare.
Beställ vår annonsprislista – rabatterat
pris första året!
annons@mj-magasinet.se

