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FORSIDEN: En skiftetraktor trekker en 
slerke med godsvogner forbi lagerbygget 
til NNS på Cleas Lislerus modul. Du kan 
lese tredje del om byggingen av modulen 
på side 28, der Claes fortelle rom husbyg-
ging og litt om landskapet.
Foto: Håvard Houen.

MJ-bladet er et medlemsblad. Det finnes 
først og fremst for å binde alle oss som er 

medlemmer av MJF sammen, og for å gi 
inspirasjon og kunnskap både til medlemmer 
og andre lesere. 

En viktig oppgave for MJ-bladet er derfor 
å få saker og ting som folk driver med på 
trykk. Således har vi i dette nummeret flere 
artikler om arbeid utført av MJF-medlemmer. 

Se bl.a denne utgavens artikkel om 
Tommy Selands «Syretoget» og artikkelen om 
svingskiven på Lillehammer stasjon, bygget 
av Stein Løkken. Begge disse prosjektene 
har egne byggetråder på nettet, henholdsvis 
på Facebook og på MJFs MJ-forum. 

I tillegg har vi funnet, også på Face-
book, et flott anlegg i Sveits, og ikke minst 
denne månedens «Supermodellen», som 
viser den flotte modellen  Morten Jensen 
har bygget av Sandefjord stasjon.

Dette er en del av en utmerket delekultur 
på nettet som har vokst fram de siste 15-20 
årene. Det har aldri vært enklere å komme i 
kontakt med andre og fortelle om hva man 
driver med, eller å stille spørsmål om ting 
man trenger svar på. På den måten får vi 
et mange ganger større hobbyfellesskap.

Med disse store endringene er det antake-
lig ikke lenger sånn at MJ-bladet først og 
fremst skal speile medlemsaktivitetene. Alt 
dette umiddelbare, aktivitetene og diskusjo-
nene, foregår fortløp ende på nettet. MJ-
bladet må nå ta utgangs punkt i dette og 
først og fremst  forsøke å formidle det som er 
spesielt interessant, og med en høyere kvalitet 
som utnytter mulig hetene et trykt blad har til 
forskjell fra internett. Bladet bør være en varig 
dokumentasjon med en viss kvalitet av det 
folk driver med innen MJ i Norge.

Å formidle noe slik at andre forstår det 
kan være krevende, og det er lett å fatte at 
mange vegrer seg litt for å skrive artikler 
og sende bilder til bladet. Redaksjonen 
kan nok virke kravstor, men å levere et 
godt blad er en viktig motivasjon i seg selv 

for oss, som lenge har jobbet med slikt.  
Alt med måte, tenker du kanskje 

nå – og ja – det er vi ikke uenige i! Vi er 
da heller ikke på noen måte ute etter det 
perfekte. Men – tekst og bilder formidler 
det du har gjort til alle andre, og du vil vel 
gjerne at folk skal få et godt inntrykk?

Derfor gjelder det å lage noe som yter 
dine utmerkede MJ-aktiviteter rettferdighet. 
Dette kan vi i redaksjonen hjelpe til med.

Mange av artiklene du finner i bladet 
har vokst fram som et samarbeid, der 
redaksjonen har funnet eller fått tips og 
henvendelser om spennende ting, tatt 
kontakt, og samarbeidet med den som står 
bak om både skriving og fotografering. 

Gode nok bilder er helt avgjørende for å 
kunne vise hva du driver med. Mindre gode 
bilder stiller det utmerkede modellbyggearbeidet 
eller produktet ditt i et mye dårligere lys, og det 
er jo litt leit? 

Men – hva er «et godt nok bilde»? Ah, det 
er ikke enkelt å beskrive kort. Derfor vil 
redaksjonen jobbe med foto av MJ som et tema 
i det  kommende året. 

I mellomtiden har vi noen enkle tips og ønsker: 
• Ta mange bilder av det du gjør underveis. 

Dokumenter utviklingen. Ta vare på origi-
nalen i maks oppløsning; det trengs hvis det 
skal trykkes.

• Sørg for at bildene er fototeknisk OK. Det 
betyr at de må være bra belyst og skarpe. 
Lær deg litt om hvitbalanse og ISO. Bildene 
bør vise hovedmotivet og ikke alt mulig 
annet, en rotete bakgrunn eller mange ting 
på én gang.

• Lys, skarphet og et motiv. Verre er det 
egentlig ikke. Så får vi komme tilbake til en 
utdyping av fototriksene i de kommende 
artiklene. 

Sammen kan vi lage et best mulig medlems-
blad, som utnytter det trykte bladets fordeler, 
og som virkelig får vist fram alt det utmerkede 
arbeidet dere gjør.

MJ-FELLESKAP OG -FORMIDLING 

mj-bladet på internett : www.mjbladet.no   •   facebook : mjbladet

INNHOLD

Utgivelser:
Deadline for stoff er:
Nr. 1: 1. februar 
(postlegges mars),
Nr. 2: 1. mai 
(postlegges juni),
Nr. 3: 1. august 
(postlegges september)
Nr 4: 1. november
(postlegges desember).

Adresseendring og 
 mang lende levering  meldes 
til register@mjf.no.

Ansvarlig utgiver:
Modelljernbaneforeningen 
i Norge ved styret

Ansvarlige redaktører:
Svein Sando
Henning Larsen
Håvard Houen

Formgiving:
Henning Larsen

Språkansvarlig:
Tore Rygh

Kontakt:
redaktor@mjf.no
Se også kontaktskjema på 
http://www.mjf.no/kontakt.
asp
Nettsider: mjbladet.no
Facebook: Mjbladet

Annonser:
Tilbys som helside, halvside
og i tre ulike rubrikk
størrelser. Send en 
epost til redaktor@mjf.no for 
 annonseformater og priser.

Bidrag:
Dersom du har tips til stoff 
eller ønsker å bidra med 
stoff, kan du ta kontakt 
med et redaksjonsmedlem. 
Vi forbeholder oss retten 
til å redigere, forkorte eller 
forkaste bidrag etter vanlig 
praksis. 

Trykkes i 1100 eksemplarer  
hos Xidé media i Larvik
på Galerie Art Silk 100 g
og 170 g (omslag).

© Modelljernbaneforen
ingen i Norge og den 
enkelte artikkelforfatter. 
Ettertrykk er kun tillatt  
etter skriftlig tillatelse fra 
redaktør eller utgiver.
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Velkommen til 
modelljernbanemesse!
Norsk Jernbanemuseum - Hamar 
5.-6. november 2016
•
 
Salg av nytt og brukt MJ 

•
 
Utstillinger

•
 
MJ-anlegg i drift 

•
 
MJ- anlegg for barn 

•
 
Åpent bibliotek 

•
 
Foredrag 

•
 
Kaffesalg

Mer info på www.norsk-jernbanemuseum.no
Utstillere finner info om påmelding på nettsiden. Ingen standleie.

NORSK JERNBANEMUSEUM

Strandvegen 163, 2316 Hamar. Tlf: 404 48 880
www.norsk-jernbanemuseum.no



NMJ er ute med sine B32vogner 

nå, først ute er B32 nr 25503 og 

25510 type 3 ex B2, som bør være å 

få tak i hos din favorittforhandler når 

dette bladet er ute. Disse har rullet 

i ulike utgaver på norske spor siden 

1942, og ble i 1969 modernisert, for 

så å være i bruk helt til 2006 …

ROCO kommer i høst med både NSB 

El18 i sølv/grå utgave og en anvendelig 

lukket godsvogn/skyveveggsvogn 

litra Tbis i rødbrun utførelse. Deres 

startsett med Di3 og trevogner kom 

allerede i august, og er anskaffet av 

et lykkelig redaksjonsmedlem, som 

tilbrakte en hel søndag liggende på 

golvet med sitt første startsett siden 

han var 6 år … anbefales! … 

BREKINA fortsetter å komme med 

sine utmerkede norske biler, nå er en 

Opel Kadett A i stasjonsvognsutgave 

(CarAVan) med NSB logo i gull på veg, 

i klassisk lyseblå og hvit utførelse …

BRAWA sin NSB G10 33356 

godsvogn er når dette skrives på vei 

til Norge og er et must for enhver 

som kjører klassisk NSB … 

CUSTOM MODEL RAILROADS er en 

ny oppdagelse for oss, se på www.

cmrtrain.com, og de har begistret 

deler av redaksjonen med sine 

husbyggesett. Riktignok er de basert 

på amerikanske forbilder, men særlig 

industribyggene og bruene kan lett 

tilpasses norsk bruk. Billige er de 

nok ikke, men vi syns de er flotte. 

Helt ny er Milwaukee Road substa

tion no. 9, laserskåret i akryl med 

støpte isolatorer. Denne bygningen 

og en mindre slektning kan passe 

utmerket inn på et norsk anlegg.

Denne vippebrua, som kan 

ustyres med motor, burde kunne 

installeres uten videre på et norsk 

anlegg. Redaksjonens bruentusiast 

vurderer i alle fall å endre planene 

for havneområdet på TMJKs anlegg 

etter å ha kommet over denne …

Messer og utstillinger

Modelljernbanemesse
Modellbil Design og Norsk 

Modelljernbane arrangerer messe 

05.- 06.11.2016.

Sted: Skedsmo samfunnshus 

ved Skedsmo senter. 

Forhandlere, bruktbord, 

anlegg, servering! 

http://modelljernbane-

messen.mamutweb.com

Modelljernbanemessen ved 
Norsk Jernbanemuseum
05.- 06.11.2016, 

kl. 10-16 begge dager.

Sted: Norsk Jernbanemuseum, 

Strandvegen 163, Hamar

Påmeldingen til årets messe 

er åpen via nettsidene, se eget 

påmeldingsskjema.

Fristen for påmelding er 1. oktober.

Arrangør: Norsk Jernbanemuseum

http://www.norsk-jernbane-

museum.no/no/besok-oss/

modelljernbanemessen

Tips oss! 
Send informasjon om dine arr an ge-

menter og nyheter til MJ-bladet! 

Send oss gjerne produktprøver for 

mer fyldig omtale.

Kontakt oss for nærmere avtale på

redaktor@mjbladet.no

Kortnyheter

AKTUELT

Känn ingen sorg, Göteborg!

Nyheter fra Scandinavian Miniatures (SM)

Et av Skandinavias fineste klubbanlegg 
stod i akutt fare for å bli tilintetgjort 

da Göteborg Modelljernbaneklubb mistet 
lokalene de har leid siden 1963. Å skaffe 
over 100m2 egnede lokaler med     en over-
kommelig husleie er ingen spøk, men nå 
har klubben klart å finne nye lokaler ikke 
mer enn et par kilometer fra dagens. 

Flyttingen starter til neste år, og om 
man vil se anlegget før det pakkes ned for 
flytting, begynner det å haste. Anlegget har 
åpne visninger i oktober og november. 

Se gmjs.se for nærmere informasjon.

MEDLEMSKLUBB:  Drammen MJ-klubb har et stort anlegg med mange fine detaljer. 
MJ-bladet trykker en serie historier om smått og stort på dette anlegget.

På det lille industriområdet nær Solbergbyen ligger den tradi-
sjonsrike Solbergsmia. Som så mange andre bedrifter startet 

det hele med smed Gudbrand Gundersen. Dyktig som han var i 
sitt fag, ble han raskt etterspurt og brukt av både privatpersoner 
og andre bedrifter. Også den nærliggende jernbane visste å 
utnytte hans kvaliteter til å «smi» mens jernet var varmt.  

Han var mektig stolt den dagen han kunne ta i bruk nåværende 
bygning. Syntes han nesten hadde tatt i litt vel hardt med å bygge så 
stort, men i dag, i 1969, er ting annerledes. Bygningen er den samme, 
men altfor liten. For barnebarnet som overtok bedriften, hadde vyer 
for langt mer enn å smi noen dørhengsler i ny og ne. Nå er de fire 
 ansatte; bygningen for liten og den nye snutebilen til Norsk stål som 
kommer med varer, får nesten ikke plass. Flere kommer jo nå også med 
mer eller mindre kjørbare biler for å få hjelp av dyktige håndverkere. 

På gode sommerdager foregår det reparasjoner utendørs. Så også 
i dag, da et gjenstridig eksosanlegg skal av. Grunnet plassmangel har 
de også benyttet «grøntarealet» på yttersiden til å lagre både det som 
var tenkt reparert eller muligens benyttet som deler til ett eller annet. 
«Kjekt å ha, så vi setter det der så lenge» og som alle ser, lenge ble det.

SOLBERGSMIA

Scandinavian Miniatures (SM) 
har varslet at de kommer med 

fire varianter av sine byggesett 
av melkvogner litra S3 og Sf3, og 
en særegen konduktørvogntype 
som ble brukt mellom Voss og 
Flåm, nemlig F type 16. 

Melkvognene litra S
Melkvognene litra S var en lukket 
godsvogntype som i hovedsak lig-
net på de tilsvarende vognene av 
litra G, men var isolerte og utstyrt 
med ovn slik at melk og andre 
produkter ikke skulle fryse vin-
terstid. Vognene var malt hvite.

De første S-vognene kom 
allerede i 1882 til Smaalensbanen, 
men det er den siste varianten fra 
1920-tallet, S3 som SM lager byg-
gesett av. S-vognene var generelt 

utstyrt med samme bremsesystem 
som personvognene siden de på 
grunn av fraktens beskaffenhet 
måtte fort fram. For normalspor 
sin del, vil det si vakuumbremser 
fram til 1930-tallet da man gikk 
over til trykkluftbremser. For 
å kunne gå hvor som helst i en 
persontogstamme, ble S-vognene 
også utstyrt med gjennomgående 
dampoppvarmingsledning.

SMs modeller er fra tiden 
etter at de fikk trykkluftbremser, 
og det i fire utgaver: Sf3 med 
høyt bremserhus, S3, S3 med 
bremserplattform og S3 med 
bremserplattform med kjøleag-
geregat og moderne kjøledører 
slik brukt mellom Voss og 
Flåm til ut på 1980-tallet.

Konduktørvogn litra F type 16
Denne vogntypen, bestående av 
de to vognene 14952 og 8487, 
var også en type som gikk mel-
lom Voss og Flåm. Dette var 
opprinnelig to varmevogner 
litra Hv bygget i 1906 og 1907. 
Ombyggingen skjedde i 1942, 
antagelig for å skaffe enkle 
konduktørvogner for den nye 
Flåmsbana. Nye vognkasser ble 
bygget, men fordi Hv-vognene var 
ganske små, ble disse F-vognene 
betydelig kortere enn F-vogner 
ellers på den tiden. 14952 holdt 
ut lengst, og ble utrangert i 1973, 

for så å bli hvilebrakke for 
«bøtteballeten» på Voss stasjon.

Komplett bremseutstyr
SM hevder at de med disse 
S-vognene for første gang blant 
alle produsenter leverer kom-
plett trykkluftbremseutstyr med 
bremsesylider, bremseventil og 
trykktanker. De kan også levere 
ferdige etsefilmer for slikt utstyr 
for vogner av litra T3, T4 og G3.

Denne nyhetssaken bygger 
på tilsendt informasjon fra 
SM og på NSBs informasjon 
om disse vogntypene.

OVER:  Konduktørvogn litra F type 16 slik 
NSB Illustrerte fortegnelse viser den i 
1942.
UNDER: F-16 nr. 14952 på Voss stasjon 
29.1.1971 (Foto Svein Sando)

OVER: Hvite vogner litra Hv og S på 
melkerampa på Kristiania Østbanestasjon, 
antagelig i 1917. Foto Wæring.

Ikke korrekturlest

Ikke korrekturlest

Ikke korrekturlest
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DMJK #4 FOTO: Bjørn Runar LarsenTEKST: Jon Eliassen



TEKST: Håvard Houen FOTO: François RastAnlegg: FLÅMSBANA + BERGENSBANEN

At en sveitsisk lokfører og jern-
baneentusiast har en modell-
jernbane i kjelleren, er ikke 

spesielt oppsiktsvekkende. Har 
man reist med jernbane i Sveits, 
vet man at landet er bortimot et 
jernbaneeldorado. Hypermoderne 
strekninger skjærer seg gjennom 
landskapet og trafikkeres med 
det siste innen jernbanetekno-
logi. Smalsporbaner tråkler 
seg oppover dalsidene gjennom 
landskap som kan ta pusten fra 
selv den mest blaserte nordmann. 
Eksempelvis er de krappe kurvene 
og fantastiske steinbruene på 

Norsk jernbane  
har ikke bare  
appell innenfor  
landets grenser;  
i Sveits bygger 
François Rast  
et flott H0-anlegg 
basert på Bergens-  
og Flåmsbanen.

Rhäthische Bahn nærmest 
perfekte forbilder for modeller.

Men likevel fyller François 
Rast kjelleren sin med umiskjen-
nelig norsk landskap og jernba-
nestrekninger med forbilder fra 
Flåmsbana og Bergensbanen. 

François’ første seriøse MJ-pro-
sjekt var dog et anlegg i 0m skala 
med Sveitsiske Furka-Oberalp 
Bahn som forbilde. Senere ble 
det H0-skala med forstadsbanen 
Val-de Travers som forbilde, men 
i 2009 tok ting en ny vending. 
En Interrail-tur i Nord-Europa 

FRA MYRDAL …

førte François til Norge, der 
han forelsket seg i det norske 
landskapet og jernbanen med 
sin infrastruktur. Det rullende 
materiellet falt også i smak, og 
til sin glede oppdaget han at mye 
var tilgjengelig som modeller i 
H0. To NMJ El17 med matchende 
passasjervogner i Flåmsbanens 
farger ble innkjøpt. Deretter 
begynte snøballen å rulle. En 
modell av Myrdal stasjon ble 
første prosjekt. Og etter at den 
ble fullført, var ikke skrittet langt 
til å starte planleggingen av en 
komplett modelljernbane med 

Norsk MJ i Sveits

… TIL BERN
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BERGEN: Trafikkhallen i Bergen, slik den er tilpasset det 
tilgjengelige arealet. Ideen er å få fram preg og stemning, 
for full størrelse er det slett ikke plass til i François’ 
kjeller. Et ikke ukjent problem … 

ROMSLIG KJELLER: Anlegget er bygget frittsående, og har god tilgjengelighet. MYRDAL STASJON: Alt er scratchbygget av François.

OVER, OG OVER OG UNDER TIL HØYRE: Trengereid stasjon.

BERGENSBANEN OG FLÅMSBANEN:
Plan som viser de ulike seksjonene 
anlegget består av. Anlegget er bygget 
som ulike utsnitt av de to linjene.

VERKSTED: I Bergen fins et vognverksted som er åpent, slik at man kan se inn fra siden. 

helnorske forbilder. Sveitsiske forstadstog 
måtte finne seg i å bli plassert på sidesporet.

Anlegget
Anlegget består av tre deler; en 
bergensbanestrekning, en flåmsbane-
strek ning samt Bergen stasjon. 

Bergensbanedelen omfatter stasjonene 
Myrdal og Trengereid. Siden landskapet rundt 
disse to stasjonene er svært forskjellige, er 
strekningen delt inn i to adskilte scener. Den 
ene er høyfjellslandsskapet rundt Myrdal (866 
m.o.h.), og den andre er fjordlandskapet ved 
Trengereid. Trengereid er et ypperlig forbilde 
for en stasjon i modell; den ligger klemt 
inne mellom to tunneler og trenger ikke mye 
plass. Landskapet rundt Sørfjorden med sine 
mange tunneler, broer og pittoreske stasjoner 
er svært interessant for en modellbygger.

Som det fremgår av sporplanen, er 
Flåmsbanadelen en L-formet del av anlegget. 
Her er det flere scener fra strekningen Myrdal-
Flåm med sin dramatiske 55 ‰ stigning. 

Bergen stasjon er fortsatt under bygging, 
men en komprimert modell av det karakter-
istiske sporoverbygget er på plass. Selve 

stasjonsbygningen havner utenfor anlegget, 
så denne vil ikke bli bygget i modell. 

Naturlig nok er hele modellen en sterkt 
komprimert utgave av forbildet. En skala riktig 
modell av Bergen stasjon ville vært mange 
ganger lenger enn François’ kjeller. Her hand-
ler det om å fange karakteren til stasjonen, og 
etter vår mening har François lykkes overmåte 
godt med det, til tross for at hans hall bare har 
tre spor. Med tid og stunder vil det også bli 
bygget litt bergensk bymiljø rundt stasjonen. I 
tillegg planlegger François en Tollpost Cargo-
terminal tilknyttet denne delen av anlegget.

Landskap
Landskapet er bygget med råvarer fra en rekke 
forskjellige kilder. En del er kommersielle MJ-
produkter, hvor fargene ofte er justert. I tillegg 
er mye kjøpt i butikker for kunstnermateriell. 
Men ikke alt er innkjøpt; mye av landskaps-
materialet er sand, stein og tre funnet i det 
fri. I tillegg bruker François gratis materialer 
som tre fra frukt- og grønnsakemballasje samt 
papp og plast fra ymse annen emballasje. 

Teknikkene er velkjente. Fjell, berg og 
skjæringer er formet i gips og malt med 

akrylfarger. Fargene fortynnes 1:16 med 
vann. Paletten består av gul oker, brunt og 
svart. Teknikkene er ikke ulike de som er 
blitt presentert i tidligere utgaver av MJ-
bladet. Se for eksempel Henning Larsens 
fjellbyggeartikkel i MJ-bladet nr. 1 2016. 
Bygningene er selvbygde  eller modifi serte 
byggesett. 

Tekniske data
Anlegget er oppdelt i seksjoner. Hovedsakelig 
har seksjonene tre størrelser; 180x60x20 
cm, 120x60x20 cm og 60x60x20 cm. Det 
er viktig å merke seg at selv om seksjonene 
har standardiserte størrelser, er det ikke 
snakk om moduler. Et seksjonsanlegg 
kan bare settes sammen på én måte. 
Faktorenes orden er ikke likegyldig, slik de 
for eksempel er på et FREMO-anlegg.

På de eldste delene av anlegget er spor og 
veksler Peco Streamline Code 75. På de nyere 
delene har François gått over til Tillig-veksler 
med ESU «switch pilot servo»-vekselmotorer. 
Luftledningen er modifiserte Viessmann-
komponenter. På Bergensbanedelen vil 
det bli benyttet luftledning fra Entec. 

3-2016  •  MJ-BLADET   MJ-BLADET  •  3-2016   98



LANDSKAP: François har lyktes godt i å fange det grønne vestlandslandskapet. Bildene på denne siden er alle fra 
området like bortenfor Trengereid, der sporet går gjennom et dramatisk landskap langs fjorden, gjennomskåret av 
elver og raviner.

François Rast (29) er utdannet geograf og jobber 

som lokfører for SBB. Han har strekningen 

gjennom Gotthardtunnelen som sin arbeids

plass. François er aktiv på Facebook, og du kan 

følge byggingen av anlegget på @flamsbana. Og 

skulle du ha veien forbi Bern, tar François gjerne 

mot besøk!
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OVER: Denne scenen er knapt 300 mm dyp, men det ser ut som mye mer på grunn av de stadig mindre målestokkene som brukes. Det er tre sjikt – 1:76 i forgrunnen, 1:87 
i midten og 1:100 bakerst. Denne scenen er tilsammen omtrent én meter lang, og det er overraskende at perspektivet med flere målestokker fungerer såpass bra fra alle 
vinkler. (Til høyre: Perspektivprojeksjoner av Albrecht Durer, det var han som fant ut disse tingene en gang på 14-1500-tallet.)

En av de mest krevende 
tingene å få til på et mj-
anlegg er å antyde forbildets 

dimensjoner i det vi bygger. Til 
og med små landsens stasjoner 
langt ute i ødemarka ble bygget 
i noe som på modelljernbanen 
vil virke som en enorm skala.

Du kan danne deg et inntrykk 
av det nødvendige arealet en liten 
stasjon trenger, ved å se på det 
området der min tidligere lokale 
jernbanestasjon lå, en liten og 
ubetydelig kryssingsstasjon på 
en enkletsporet landsens linje. I 
dag ligger det to supermarkeder 
og et enormt fritidsanlegg med 
tilhørende parkeringsplasser der.

Hvem har vel så mye 
plass? Faktisk er det sånn at 
en fotballbane i H0 i sin fulle 
utstrekning krever et areal på 
omlag én meter i lengden og en 
halv i bredden. De fleste enger 
og beiter er betydelig større enn 
dette; samtidig er de fleste av de 
jordene vi ser på mj-anlegg, knapt 
større enn min egen bakhage. 

Tim Shackleton bruker tre ulike målestokker som 
en metode for å gjøre anlegget sitt større … 

TVUNGENT  PERSPEKTIV Og det er verdt å tenke på at 
selv om Roy Jacksons berømte 
Retford-anlegg i England (se 
MJB 4 2011) med sin 25 meters 
lengde nærmest virker uende-
lig stort, så vil dette i 1:1 bare 
kreve en rolig tjue minutters 
rusletur for å komme fra den 
ene enden til den andre.

Trangt og smått
Vi må motstrebende rett og 
slett bare godta nødvendigheten 
av sammentrykte landskaper 
og ultrakompakte sporplaner. 
Likevel, det fins fortsatt mulig-
heter for å antyde at et anlegg 
er større enn det faktisk er. Vi 
kan for eksempel bruke speil for 
å gi inntrykk av at landskapet 
fortsetter videre. Et annet vanlig 
virkelmiddel er å krympe stør-
relsen på bygninger, ofte helt opp 
til 20 %. Mange produsenter av 
husbyggesett og ferdige bygninger 
gjør dette, fabrikker, bruer og 
hus er, selv om de ser ut til å passe 
inn, ofte betydelig mindre enn 

korrekt målestokk tilsier. Det er 
ikke alltid så lett å se slikt, før du 
plasserer bygningen ved siden av 
et objekt som har dimensjoner 
som du vet er 100 % korrekte.

Tvunget perspektiv
Tvunget perspektiv er en mer vel-
lykket metode for å antyde dybde. 
Det er definert på Wikipedia som 
«en teknikk som bruker en optisk 
illusjon for å gjøre at et objekt 
virker lenger borte, nærmere, 
større eller mindre enn det faktisk 
er. Vår oppfatning av sammen-
hengen mellom objektet og øyets 
eller kameraets standpunktet 
påvirkes ved å bruke nedskalerte 
objekter.» Museumsdiorama 
bruker ofte tvunget perspektiv 
for å skape dybdeeffekter, slik at 
objekter trekkes innover i model-
len, og det hele ser større ut.

Prøving og feiling
Som alt annet i det fysiske 
universet styres perspektiv av 
lov messigheter, og hele akadem-

iske karrierer er blitt skapt 
gjennom forskning på slikt. 
Mange modellbyggere har i 
tidens løp utviklet metoder for 
å bruke tvungent perspektiv 
til å utvide anleggene sine.

Framfor å jobbe med speil og 
krevende kalkulasjoner benytter 
jeg meg av prøving og feiling. Jeg 
bygger i målestokk 1/76, mens re-
sultatene av denne eksperiment-
eringen vises ved at målestokken 
reduseres (og fargene endres) 
etter hvert som blikket vandrer 
fra forgrunn til bakgrunn.

Tre sjikt, tre målestokker
Hvert sjikt innover mot bakgrun-
nen bygges i en egen målestokk, 
lik i bredderetningen, slik at alle 
sjiktene hver for seg er måle-
stokk riktige i sin fulle bredde.

Utsnittet jeg viser – en del av 
et mye større anlegg – viser en 
hovedlinje med godsspor, som 
går forbi et frukt- og grønn-
sakdistribusjonslager med egne 
godsspor. Disse ligger en anelse 

TEKST OG FOTO: Tim ShackletonAnleggsbygging: TVUNGENT PERSPEKTIV

OVER: Detaljer er holdt på et absolutt minimum. Alt som kan ødelegge eller avsløre 
spillet, er utelatt. Uten noe som forstyrrer øyet, aksepterer vi det vi får servert.

3-2016  •  MJ-BLADET   MJ-BLADET  •  3-2016   1312



høyere enn resten av sporet. 
Forgrunnssjiktet, den eneste 

delen, der togene faktisk rører 
på seg, er bygget i målestokk 
1:76. («4 mm skala»). 

Lagerbygningene bak 
dette er bygget i i 1:87 og er 
noen resin byggesett fra Artitec, 
som her blir brukt som grunne 
bak grunnsbygninger. Så er også 
de forskjellige «Transfesa»-
vognene som står spredt utover 
skiftetomta. Bak dette igjen 
fins flere sidespor med vogner 
i 1:100 («3 mm skala»). Hele 
utsnittet er bare 300 mm dypt, 
men det virker som mye mer.

Virkningen av mink ende 
måle stokk er at alt later til 
å trekkes bakover, vekk fra 
betrak teren, som om du så 
gjennom en vidvinkellinse.

Et sjikt med trær i 1:100, 
i dempede farger, forsterker 
illusjonen ytterligere.

Horisonten er viktig
Et avgjørende kriterium er at 
du må bestemme horisontens 
plassering, da høyden på den 
styrer alt annet. Det er også viktig 
at terrenget stiger for å møte 
horisontlinjen. (Noe jeg har lagt 
merke til på museumsdiorama 
bygget av profesjonelle.) 

Hvis du bygger alt helt 
flatt, vil det ikke fungere, 
hvis du ikke tilpasser betrakt-
ningshøyden utelukkende til 
øyehøyde eller eventuelt bygger 
den amerikanske prærien.

Enten må terrenget 
stige jevnt, eller som her, stige 
i tilpassede skritt innover.

Et bevegelig standpunkt fungerer
Det er to ting som overrasker meg 
når jeg ser på dette. I tidligere 

forsøk på tvunget perspektiv 
har jeg gjerne benyttet meg av 
et strengt styrt standpunkt, men 
her ser jeg at hele området forblir 
troverdig, uansett hvor man 
står. Den andre, høyst velkomne 
observasjonen, er at det ikke er 
helt nødvendig med et standpunkt 
i øyehøyde; med modellen 
i brysthøyde ser det likevel 
troverdig ut – skjønt et hvilket 
som helst ovenfra-og-ned-foto vil 
umiddelbart ødelegge illusjonen. 
(Noe flere generasjoner av gjøker 
som fotograferer anlegg for 
mj-tidsskrifter aldri har forstått!)

Bakgrunnen har ingen målestokk
Husk også at bortenfor jernba-
negjerdet fins det ikke lenger en 
entydig målestokk (tenk litt over 
det … ). Ingen kan avgjøre om et 
tre, et jorde eller et fjerntliggende 
kirketårn er bygget i samme 
målestokk som togene eller i noen 
som helst målestokk, egentlig. 

Så lenge alt er konsistent 
utført, kan du lage sånne ting 
i den målestokken du ønsker. 
Et godt eksempel på dette er 
2 mm-anlegget (eng. N-skala, 
1:152) til The Model Railway 
Club i London, «Copenhagen 
Fields». Bygningene i bak-
grunnen er i en langt mindre 
målestokk (og langt mindre 
detaljert) enn de i forgrunnen.

Målestokktips
Du kan begynne med 1:87 
(H0) som basismålestokken 
i en basislinje, kanskje med 
litt 1:76 (00) i den nærmeste 
forgrunnen, for så å bruke 1:120 
(TT) og 1:160 (N) videre 
innover, bak jernbanesporene.

Hvis du har plass på anleg-
get, forsøk å lede blikket inn i 

anlegget forbi objekter i en enda 
større målestokk, f.eks en port 
eller en sti i 1:45 (0). Se særlig på 
dette hvis du fortsatt er i plan-
legingsfasen. Jeg har sett dette 
bli gjort, og det fungerer bra.

Byggene i forgrunnen
Anleggsutsnittet med stadig 
minkende målestokk som jeg 
viser her, vil bli en del av de 
bakre seksjonene på et langt 
større anlegg. Jernbanen går 
gjennom midtre del, og den vil 
synes bak en lang rekke industri-, 
lager- og boligbygg i forgrunnen.

Bygningene her er i eksakt 
målestokk etter virkelige 
forbilder. Det slo meg hvor store 
de egentlig er, da de var ferdige 
– mye større enn de smålåtne 
greiene vi ofte ser på modelljern-
baner. Sammen med modellene i 
redusert målestokk i bakgrunnen 
vil dette bidra til å forsterke 
følelsen av dybde i landskapet.

Prøv selv!
Framfor at jeg skal bestemme 
alt her, foreslår jeg at du selv 
eksperimenterer med dette for 
å finne ut av hva som virker og 
ikke virker. Rydd arbeidsbenken 
eller spisebordet, sett ut et utvalg 
objekter (enkle skissemodeller 
i papp fungerer utmerket), se 
på dem i forskjellige vinkler 
og høyder, og det vil snart 
oppstå noe du kan bruke. 

Det var denne prøve- og 
feilemetoden jeg brukte, da 
jeg jobbet med dette. Jeg er for 
rutinert til å lure meg selv med at 
alt er OK, når det åpenbart ikke 
er det, men det tok ikke lang tid å 
finne noe som så ut til å fungere, 
og å ane at jeg kunne være på 
vei mot en brukbar løsning.

HORISONTEN: Alt avhenger 
av å finne ut av hvor 
horisontlinjen er, i 
dette tilfellet omtrent på 
høyde med takmønet. Hvis 
standpunktet var høyere, 
ville ulikhetene i målestokk 
bli tydeligere.

FORSVINNINGSPUNKT, FORTEGNINGER OG HORISONTEN: Skissen viser 
hvordan objekter har forsvinningspunkt som ligger langs horisonten. Det 
er helt avgjørende for at scenene skal bli troverdige at man ikke aner 
disse tenkte linjene langs objektene inn mot forsvinningspunktene. Hus 
og annet med tydelig form må altså ikke stå særlig skrått og avsløre 
lureriet, det gir ofte merkelige fortegninger når det blir trangt. Dette 
gjelder også på malte bakgrunner.
I stedet må man jobbe med sjikt, slik som denne artikkelen viser. Ved å 
gradvis minke størrelsen på parallelle objekter innover i en slik fortettet 
scene, vil forsvinningspunktene antydes, og et perspektiv framtre – uten 
at det oppstår fortegninger. 

T.V: Perspektivet virker 
selv fra en ganske høy 
betraktningsvinkel, men 
høyere enn dette bør man 
ikke gå.

LIVET KOPIERER KUNSTEN: Mens jeg drev og fotograferte tog ved Colton Junction sør 
for York, slo det meg hvor likt en modelljernbane dette var. Landskapet kunne være 
i hvilken som helst målestokk. Det kunne være et enkelt relieff, eller det kunne være 
malt på bakgrunnen. Hekker kan bli én meter høye eller ti. Og hvor høye er trærne i 
mellomgrunnen?

OVER T.V: Denne scenen bygget av Paul Bambick, er bare omtrent 20 cm dyp. Bruken av 
tydelige lag forsterker følelsen av avstand, mens skjerming og godt uttenkt plassering 
skjuler hvordan proporsjonene til huset er blitt endret.

TIDLIGE FORSØK: Geoff Williams anlegg «Aylesbury» fra 1960-tallet var et anlegg med en 
enorm innflytelse, og det ser fortsatt bra ut i dag. Anlegget er nylig restaurert. Byggeren 
benyttet tvunget perspektiv i et forsøk på å få anlegget til å virke større. Fra øyehøyde 
fungerer det, men lureriet avsløres tydelig fra et høyere standpunkt.
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Amerikansk MJ har i mange år vært en stor inspirasjonskilde for mange 
norske MJ-ere. Kalmbach-tidsskriftet Model Railroader og andre MJ-tids-
skrifter er å få kjøpt i godt utstyrte Narvesen-utsalg, og noen norske MJ-ere 
bruker også rullende materiell fra USA. Noen av oss er eller har også vært 
medlem i den amerikanske MJ-foreningen NMRA (National Model Railroad 
Association) , og mottatt medlemsbladet deres, NMRA Bulletin.

En av de mest kjente nålevende MJ-ere 
i USA er den nå 81-årige Dr. Bruce 
Chubb i Grand Rapids. MJ-bladet 

tok kontakt med ham rett før sommeren, 
og det var ikke vanskelig å få lov til å 
besøke ham og hans nesten 250 kvadrat-
meter store MJ-kjeller med banesystemet 
Sunset Valley Oregon System (SVOS).

Bruce Chubb er en av de «store» i 
amerikansk MJ, slik en av styremedlem-
mene i MJF uttrykte det. Og det var 
virkelig til inspirasjon å besøke dette 
anlegget som de av oss som har fulgt 
med i amerikanske MJ over mange 
år, kjenner gjennom mange artikler i 
ulike amerikanske MJ-blader. Denne 
inspirasjonen vil jeg prøve å bringe videre 
til MJ-bladets lesere, og da i hovedsak 
ved å legge vekt på ting som norske 
MJ-ere kan nyttiggjøre seg, også de 
som ikke bygger amerikanske MJ. 

Bruce, Janet og alle hans medarbeidere
Bak dette store anlegget står det mennes-
ker – mange mennesker. Mye av suksessen 
til Bruce Chubbs MJ-imperium skyldes 
hans hustru Janet som ikke bare har 
godtatt mannens dedikerte MJ-interesse, 
men også deltatt aktivt i den som både 
modellbygger og operatør av togene. Da 
jeg besøkte dem, ble jeg møtt av begge, og 

Janet sa til meg med et glimt i øyet i det 
hun pekte på trappen ned til MJ-kjelleren: 
«When you go down there, you’ll be lost.»

Janet påstår at hun startet med MJ før 
Bruce. Tre år gammel fikk hun et Lionel-
togsett i julegave, mens Bruce måtte vente 
til han ble fem år. De to er jevngamle 
og møtte hverandre, da de var seks år, 
som naboer. Bruce utviklet sin Lionel 
0-skalabane ganske raskt, med både 
flertogsdrift, hurtigklokke, tidtabeller 
og godshåndtering. Janet likte å spionere 
på ham gjennom kjellervinduet, når han 
kjørte sine tog. Ti år gammel ble Janet 
utnevnt som sekretær ved 0-skala-utga-
ven av Sunset Valley RR. 13 år gammel 
fridde Bruce for første gang til Janet, 
men Janet syntes de var litt for unge. 19 
år gamle, i 1954,  giftet de seg. Siden har 
det vært dem – og Sunset Valley RR.

Bruce evnet tidlig å knytte også andre 
til Sunset Valley RR. Bruce er derfor 
ingen MJ-nerd som trekker seg tilbake 
for seg selv i sin MJ-kjeller; han har hele 
tiden lagt stor vekt på det menneskelige 
fellesskapet man kan ha rundt en slik 
hobby. En del av den nåværende MJ-
kjelleren består derfor av en sofagruppe 
midt i banen. De han knytter til banen, 
gis både utfordringer og fullmakter, slik 
at dette MJ-anlegget i realiteten fungerer 

SUNSET VALLEY

OREGON SYSTEM
MJ-bladet på besøk hos Bruce Chubb i Grand Rapids, MI, USA.

Sunset Valley Oregon System – også til inspirasjon for norske MJ-ere

TEKST OG FOTO: Svein SandoMJ-Profil : BRUCE CHUBB



OVER: East Port Harriman Passenger Terminal på Southern Pacific og Union pacific. Hovedbygning er 
en av de første Bruce bygde fra scratch selv.

UNDER: Riddle station er deler av anlegget som kom fra den første Sunset Valley RR. På dette partiet er 
nivå 2 og 3 bygget på sammen.  
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 Scale Rails  

article and photographs by

Dr. Bruce Chubb, MMR

Long-time readers of Model 

Railroader have undoubtedly ob-

served that model railroading is a 

very important aspect of my life. My wife, 

Janet, and I both loved the previous HO 

scale Sunset Valley Railroad, which began 

construction in 1959. It was so functional, 

and we got it to run perfectly. Every square 

inch was super-detailed, and we kept every-

thing clean and ready for visitors. SV op-

erators enjoyed over a thousand operating 

sessions, and visiting groups from around 

the world came to enjoy the railroad. The 

system was featured in numerous issues of 

Model Railroader, including a six-part series 

in 1979 and an epilog article in October 

1992. It also served as the nucleus for my 

book, How to Operate Your Model 

Railroad, published by Kalmbach in 

1977. The railroad was featured on several 

national TV news programs and was in-

sunset valley   oregon system

Above: A Southern Pacific AC Class cab forward pulls a lumber-laden train up grade along the 

rock cliffs of the Sunset Valley Oregon System. 

Below: Bruce with the previous HO scale Sunset Valley. Everything visible in this photo has been 

directly incorporated into the new SVOS. 

som en MJ-klubb, selv om det formelt er Bruce 
som eier den og antagelig også har finansiert 
alt sammen. Av utdannelse er Bruce elektro-
ingeniør med doktorgrad og har også vært 
i Norge en gang på 1980-tallet for å holde 
faglig foredrag på Bolkesjø. Han har derfor en 
faglig bakgrunn som kan anvendes på en bit 
av det som MJ kan handle om. Det er ingen 
ulempe. Det at han har kunnet formidle sitt 
«sivile» fag, har kommet MJ-ere over hele 
verden til gode, gjennom alle de artiklene han 
har skrevet til inspirasjon og praktisk hjelp. 
Han har også skrevet et par bøker, blant annet 
om det elektroniske styringssystem han utvik-
let for MJ-anlegget, og som også har vist seg 
anvendelig langt utenfor MJ2.  Dette styrings-
systemet skal vi komme tilbake til flere ganger.

Den første H0-utgaven av Sunset Valley RR
Sunset Valley Railroad ble påbegynt som et 
H0-anlegg i 1959. Sunset Valley RR er en helt 
fiktiv jernbane. Bruce og Janet la stor vekt på 
å superdetaljere hele banen og holde den ryd-
dig og klar for når som helst å kunne motta 
tilskuere og medarbeidere. Bruce sier i dag at 
det han liker best med denne hobbyen, er selv-
bygging av bygninger. Likevel er han nok mer 
kjent for sine bidrag til MJ innen elektronikk 
og trafikkspill (operation). Om det siste skrev 
Bruce boka How to Operate Your Model 
Railroad i 1977. I MJ-elektronikk har han gitt 
et vesentlig bidrag ved å utvikle det såkalte 
C/MRI-systemet tidlig på 1980-tallet, som 
knytter hjemmedatamaskiner til MJ-anlegget. 
Han delte det med andre gjennom en større 
artikkelserie i Model Railroader fra 1985 og 
utover, slik at andre også kunne ta det i bruk. 
Det viser hvor allsidig Bruce er som MJ-er. 

Om å utvikle seg som MJ-er
Mange vil nok si at Bruce Chubb med sin 
Sunset Valley RR på 1980-tallet var en 
komplett MJ-er, med alle de ulike aspektene 
av hobbyen han hadde involvert seg og vært 
foregangsmann i. Nå går det alltids an å bli 
enda dyktigere i noen av aspektene, og Bruce 
utvidet seg på den tiden i hvert fall i bredden.

NMRA Bulletin hadde i 1983 en 
artikkel som viste 12 forskjellige måter å 
drifte et MJ-anlegg på. Jeg utvidet denne 
beskrivelsen blant annet i min bok fra 1992 
Modelljernbane på norsk,  til også å omfatte 
forskjellige måter å være MJ-er på, der to av 
typene er realisten og historikeren3. Disse 
typene «vil helst ha et anlegg med et konkret 
forbilde i virkeligheten og kjører gjerne tog 
etter ruter fra en virkelig jernbane». Det var 
nettopp i den retningen Bruce utviklet seg. 
Han ble mer og mer en realist og historiker 
og ville etter hvert ikke bare ha en bane etter 
fiktivt forbilde, men etter faktiske forbilder 
for både modellene og driften av banen. 
Å bygge et anlegg strengt etter et forbilde 
krever enormt med plass og ressurser, noe 
de aller fleste finner umulig og også uønsket, 

Hvorfor bruke plass i et norsk MJ-blad på amerikansk MJ? Ame-
rikanske forhold er så forskjellige fra norske, at det kan da ikke 

være mye å hente for oss, vil noen kanskje mene. Nå er det likevel 
slik at amerikansk MJ har inspirert mange norske MJ-ere til tross 
for forskjellene mellom europeiske og amerikanske både fullskala 
jernbaner og modelljernbaner. Historisk kan man imidlertid finne 
flere likhets punkter mellom norske og amerikanske jernbaner enn de 
fleste andre europeiske land. Norsk terreng og landskap kan man finne 
mange likhetstrekk til i USA, og mye amerikansk MJ har valgt sine 
forbilder i det røffe terrenget som krever krappe kurver, tunneler, dype 
kløfter, steile fjellsider og tunneler, som vi er så vant med i Norge. 

Det amerikanske lokomotivverkstedet Baldwin Locomotive Works 
leverte i perioden 1879 til 1919 ikke mindre enn 66 damplokomotiver 
til ulike statsbaner. Den amerikanske byggemåten med store trebroer 
(trestles) ble også anvendt på norske smalsporbaner i stor skala på 
1800-tallet. Boggivognene ble tidlig tatt i bruk i Norge nettopp på 
grunn av de kurverike banene våre, og de første av disse kom fra 
USA. Meråkerbanen og Østfoldbanen fikk Europas første «Ten 
Wheelers» tenderlok – fra Baldwin, det som ble type 14 hos NSB. 

Selv om det er få norske MJ-anlegg som tidsmessig er plassert i 
perioden med disse sterke amerikanske innslagene i norsk jernbane-
stell, er de kulturelle båndene mellom Norge og USA sterke. De fleste 
nordmenn har nær eller fjern slekt som har utvandret til USA eller 
Canada, og noen har fortsatt kontakt med norske aner «over there». 

Jeg vet ikke om det er grunnen til at også mange norske MJ-ere 
bygger etter amerikanske forbilder, eller om det også skyldes en fasci-
nasjon for store amerikanske tog («everything is BIG over there») eller 
også for den store variasjonen i forbilder som man finner der. Og om vi 
ser bort fra disse tilknytningsflatene mellom Norge og USA/Canada, 
så dreier MJ seg også mye om ting som ikke er knyttet til konkrete 
for bilder, men til teknikker og systemer som kan brukes helt på tvers. 
Modellbygging av høy kvalitet kjenner ingen landegrenser, og det kan 
inspirere uansett hvor i verden det kommer fra. USA har hatt MJ-tids-
skrifter svært lenge, og flere av dem har i mange år vært tilgjengelig i 
noen utsalgssteder med godt utvalg. Selv på den lille Narvesen-kiosken 
på Vikhammer i landkommunen Malvik var Model Railroader å finne 
i hyllene en periode. Amerikanske MJ har derfor bydd på seg selv 
lenge, og det har også fortsatt etter at Internett ble allment tilgjengelig.

«Everything is BIG over there»

Amerikanske 
innflytelser

Meråkerbanens store 10-hjulinger («ten-wheeler»), de første i Europa med tender, var de første lokene NSB kjøpte fra 
USA. Disse fire første lokene kom i 1879 og det eneste som røper at disse lokene ikke var for en amerikansk jernbane, 
er at der utstyrt med buffere og skrukobling samt teksten på tenderen; «Norsk Stats Jernbane». Kufangeren foran ble 
raskt tatt av etter at lokene kom til Trondheim, men ellers beholdt disse lokene sitt amerikanske preg hele driftstiden, 
fram til de ble tatt ut av drift i 1925 (3 lok) og 1934 (1 lok).

Da NSB senere trengte flere lok av denne typen, ble de bestilt hos Baldwin Locomotive 
Works i Philadelphia for leveranse både 1917 og 1919. De fikk tegninger fra NSB, men 
Baldwin klarte likevel vel å gi de sitt typisk amerikanske grovere «touch», slik bildet 
av 33c 391 viser. Det bildet er tatt på Gjøvik på slutten av 1930-tallet; fotograf Erling 
Østberg.

NSB type 33 var en 14-tonns godstoglokomotivtype, som opprinne-
lige ble konstruert av Thunes Mekaniske Verksted for Bratsbergbanen 
i 1916. Bildet tl venstre viser en flunkende ny  nr. 301.
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Sunset Valley Oregon System

ANLEGGSROMMETS DIMENSJONER: 16,8 m x 20,1 m
AREAL: 237,5 m2

UTFØRELSE: Går gjennom alle rommene i kjelleren, 
inkludert under garasjen.
NAVN: Sunset Valley Oregon System
BANER SOM ER BYGGET: Southern Pacific, Spokane 
Portland and Seattle, Union Pacific, Northern Pacific, 
Great Northern, Northern Pacific Terminal, Longview 
Portland and Northern, Fruit Growers Supply, Coos Bay 
Lumber, Hanna Nickel Mine og Sunset Valley
GEOGRAFISK TILHØRIHET OG TIDSPERIODE: Nordvestre 
Stillehavs-kyst i 1955
MÅLESTOKK: 1:87, HO
LENGDE PÅ HOVEDLINJER:
152,5 m Portland til Dunsmuir
61 m Seattle to Portland
LENGDE PÅ SIDELINJER:
58 m SP&S Portland to Eugene
67 m SP Coos Bay Branch
45,8 m SV Crescent City Branch
18,3 m Fruit Growers Supply
15,3 m NP Terminal
9,2 m SP Tillamook Branch
7,6 m Longview Portland & Northern
4,6 m Coos Bay Lumber
1,5 m Hanna Nickel Mine
1,5 m SP Toledo Branch
SAMLET LINJELENGDE, ALLE BANER: 442 m
MINIMUMSRADIUS:
86 cm Hovedlinje
71 cm Sidelinjer
61 cm industri- og skogbrukslinjer
SPOR: Fleksspor, code 55 til 100 samt mye håndbygget 
spor der det er kompliserte forhold.

RAMMEVERK: Seksjonsanlegg, flyttbart
med ¾” kryssfiner og ½” trefiberplate for sporunderlag.
BAKGRUNNER: Combination drywall and Masonite (both 
¹⁄8”and ¼”)
MAKS STIGNING: 3.6% hovedlinje og sidelinjer,  
8% på tømmerbaner
STYRESYSTEM: DCC, utstyr fra NCE
SIGNALSYSTEM: CTC, ABS og APB,  
som gjør bruk av C/MRI med 7 seriekoblede noder
ANLEGGSHØYDE: 60 cm til 202 cm  
med 4 nivåer og ingen heliks

med tanke på at et anlegg også skal kjøres 
på en fornuftig og interessant måte. 

Tony Koester, en annen amerikansk 
MJ-guru, utviklet begrepet «prototype free-
lancing», som Bruce ville realisere på Sunset 
Valley RR.  Han forsøkte å endre det eksiste-
rende anlegget sitt i den retningen, men innså 
at dette ikke i tilstrekkelig grad imøtekom 
hans nye ambisjoner, og skjønte at han måtte 
starte helt på nytt. Han anga fem grunner 
for å måtte bygge banen etter en ny filosofi4:  
1. Stigende interesse for å modellere 

en (eller flere) faktiske jernbaner.
2. Ønske om å knytte forbildene til 

et bestemt geografisk område.
3. Modellering av mange steder, 

der ulike baner møtes og utveks-
ler vogner (interchange).

4. Romsligere passasjer langs anlegget 
med tanke på at mange operatører skal 
kunne gå langs anlegget med sine tog.

5. Et ønske om å bygge et nytt hjem.
Historikeren og realisten ser vi i punkt 

1 og 2 i lista. Interessen for realistisk 
jernbanedrift hadde Bruce hatt lenge, 
men med punkt 3 ville han tilføre enda 
flere prototype jernbanedriftsoppgaver 
til MJ-anlegget. Punkt 4 handlet om å gi 
operatøren av anlegget bedre arbeidsforhold 
og samtidig ikke utsette anlegget for å bli 
skumpet borti av tunge kropper. Hvis alt 
dette kan kombineres med også å starte på 
nytt med hjemmet sitt, ligger alt duket for 
å bygge drømmerommet for MJ-anlegget. 

Det siste er det MJ-ere i Norge som også 
har gjort (se f.eks. Finn Arne Syversen i MJ-
bladet 2/2011 s.14 ff), og dermed har det vært 
mulig å spesialtilpasse anleggsrommet ut fra 
egne ønsker og behov for hvordan bevege seg 
langs, i eller under anlegget. Det er bare å 
innse at kroppens smidighet avtar med årene, 
så det som kan ha vært en helt akseptabel 
«duck under» som 40-åring, er det ikke 
sikkert er det tjue år senere. Bruce Chubb har 
løst dette ved ikke å ha noen «duck unders» 
lavere enn at man skal kunne gå oppreist 
under dem. Syversen løste det ved å grave 
seg ned under anlegget, og bygge en trapp 
ned, under og opp igjen, til anleggets indre.

Punkt 3 i Bruces liste om å bygge steder, 
der ulike baner møtes, er typisk for ameri-
kanske jernbaner med de mange private jern-
baneselskapene. På disse møtestedene, «inter-
changes», setter godstogene fra seg vogner 
som skal videre på den møtende banen. Slikt 
skaper trafikk og gjøremål også på MJ-anleg-
get. Lokomotivene får holde seg på banene der 
de hører hjemme, mens vognene passerer fritt. 

Slik er det jo ikke Norge, hverken i dag 
eller tidligere. NSB var inntil 1997 nærmest 
monopolist i godsframføringen, så NSBs lok 
gikk over alt. Vel, kanskje ikke over alt, så noe 
lignende kunne man skape, der banestandar-
den er slik at de tyngste lokene ikke kan kjøre 
på en svak sidebane, eller man har overgang 

enten via lyssignaler langs sporet eller ved 
hjelp av telefoner langs banen, dersom 
toget skal betjene sidespor. De utveksler 
informasjon etter en fastlagt prosedyre, ikke 
ulikt slik det blir gjort ved 1:1-baner og på 
FREMO-treff. To forskjeller på trafikkspill 
på SVOS og FREMO-måten i Europa er 
at SVOS bruker hurtigklokke på ca. 2,5:1 
mot FREMO på 5:1 – 6:1, og at godstogene 
ikke har fast rutetabell, men kun antydende 
avgangstidspunkter, og at de bruker den tiden 
de trenger på å gjennomføre oppdragene sine. 
Persontogene har derimot prioritet for å bruke 
hovedsporet, så et forsinket godstog må vente 
til et rutegående persontog har passert, før 
godstoget slipper ut på hovedsporet igjen.

Signal- og styringssystem
Anlegget er – i henhold til forbildet – utstyrt 
med alle typer signaler. De blinker og plinger 
slik de skal. Alt dette er satt sammen og 
styrt, slik man gjorde det på mange ameri-
kanske jernbaner i 1995, nemlig ved CTC-
fjernstyring. Anlegget har to CTC-paneler, 
utført helt etter forbildet til to forskjellige 
forbilder. CTC-operatørene har telefonkon-
takt med punkter langs anlegget, også det 
etter slik man gjorde det i 1955. Jeg spurte 
om hvordan noe var i dag på amerikanske 
jernbaner, men fikk til svar at det var han 
ikke oppdatert på: «I do it the 1955 way».

Dette gjelder imidlertid bare i det synlige 
og hvordan banen betjenes. Bak styringen 
ligger det et på samme tid avansert og i 
prinsippet svært enkelt elektronisk system 
som Bruce Chubb har utviklet selv, nemlig C/
MRI. Det ble tidlig på 1980-tallet utviklet for 
den opprinnelige Sunset Valley RR. Kjernen 
er en datamaskin som hele tiden innhenter 
informasjon om tilstander på anlegget (inn-
data) og ut fra dette utfører ting på anlegget 
(ut-data). Typiske inn-data er sporfeltene 
som viser hvor tog og vogner befinner seg og 
bryterstillinger på styringspanelene, mens 
typiske ut-data er legging av sporveksler 
og stilling av signaler. Systemet har vist seg 
svært robust og tilpassingsdyktig og er også 
rimelig lett å ta i bruk av andre. Bruce Chubb 
har, etter idé fra kona Janet, bygget opp en 
tilhørende småbedrift som leverer dette elek-
troniske utstyret, både for dem som vil lodde 
komponenter selv, og ferdigtestede enheter. 
De har levert over hele verden, og særlig i 
Australia har det vært stor etterspørsel.  

Belysning 
Anlegget er belyst med LED-lamper som lyser 
i en bestemt retning. Mange av dem er mon-
tert på skinner og kan vris i ønsket retning. 
Fargetemperaturen er som dagslys, noe som 
gir et klart og tydelig lys og som gjør at det 
blir automatisk helt naturlige farger når man 
tar bilder. Det var til en NMRA Convention 
i 2007 at Bruce installerte LED-belysningen, 
dels fordi den eldre belysningen var lett å 

mellom elektrisk drift og damp eller diesel. 
Men vi har også hatt privatbaner i Norge, og 
det har vært noen stasjoner som har så mange 
sidespor til industri rett ved, at denne indus-
trien har hatt egne lokomotiver eller skifte-
traktorer til å bringe vogner til og fra stasjons-
sporene. Borgestad stasjon på Bratsbergbanen 
(bildet under) er et slikt eksempel, hvorfra 
NJK fikk i gave damplokomotivet M2, et lok 
som i alle år trafikkerte brygge- og lagerspo-
rene som grenet ut fra stasjonen (bildet). Ideen 
om interchange som trafikkskaper er derfor 
fullt mulig å bruke også på norskinspirerte 
MJ-anlegg. Så kan man jo bare på Koesters 
vis finne opp en troverdige privatbane eller 
storbedrift som har vognutveksling mot NSB 
(eller Jernbaneverkets spor i nyere tid).

Det nye anlegget, Sunset Valley Oregon 
System – historisk materiale ble påkrevet
Bruce daterer det nye anlegget til 1992. Det 
ble bygget kjeller under både det nye huset og 
garasjen, slik at anleggsrommet er på hele 236 
kvadratmeter. Det nye anlegget forsøker å vise 
en modell av hele ti jernbaner som fantes på 
nordvestkysten av USA i 1955. Noen av 
banene inngår med bare noen få meter for å 
kunne utveksle vogner. 

For å få plass til disse ti jernbanene som 
møtes og utveksler vogner, er anlegget bygget 
i flere nivåer, ett sted opp til fire nivåer, men 
uten bruk av helikser for å endre høyde. 
Overgangen fra det ene nivået til det andre 
er derfor ikke alltid så lett å få øye på. En 
bane kan stige opp i bakgrunnen, mens en 
annen befinner seg i forgrunnen. Banene er 
ordnet, slik at man i hovedsak kan gå langs 
anlegget og følge det toget man kjører. Det 
øverste nivået ender i en sløyfe som ligger tett 
oppunder taket. Den inneholder en skyggesta-
sjon, Dunsmuir, 1,90 m over gulvet, med 16 
spor. Stasjonen styres både med kameraer så 
man kan se hvor togene er, og et sporpanel 
som viser hvilke spor som er opptatt, og 
når tog er kommet helt innenfor oppstil-
lingssporet. Motsatt er det en stor synlig 
oppstillingsstasjon bare 55 cm over gulvet, 
som dels fungerer som Seattle, Spokane eller 
Pocatello, ettersom hvilket tog det gjelder.

For å få anlegget så troverdig som mulig 
innenfor Koesters «prototyp freelancing», 
samlet Bruce historisk materiale fra de 
involverte banene, som dokumenterte 
både bygninger, området banen gikk gjen-

nom, stasjonsplaner, broer, materiell og 
driftsopplegg. Han brukte en rekke kilder 
og knyttet en rekke kontakter med både 
andre MJ-ere og andre som forventes å 
kunne skaffe til veie ønsket informasjon. 

Dette var før Internett var blitt allment 
tilgjengelig, så han brukte andre metoder, 
ikke minst nettverket i NMRA. At det alle-
rede fantes en nasjonal forening for MJ-inter-
esserte, var altså svært nyttig. Dermed kunne 
han engasjere lokale MJ-ere i Oregon-området 
på Vestkysten, som ligger flere dagsreiser 
med bil unna hans eget bosted. Selv om vi 
med dagens kommunikasjonsteknologi og alt 
som legges ut offentlig av historisk materiale, 
kan få tak i mye kildemateriale svært enkelt, 
er kontakten med andre likesinnede ikke å 
forakte. Jernbaneforumene i Norge brukes da 
nettopp til slike søk og kunnskapsutveksling. 

I skrivende stund pågår det en interessant 
kildeutveksling på NJKs forum Stasjonen 
om «Småindustri med sportilknytning» 
med over femti innlegg5 . Denne ble startet 
av Claes Lislerud som skriver artikler i MJ-
bladet om nettopp dette for tiden – se serien 
vår om byggingen av en FREMO-modul. 
Dette temaet ligger altså ikke langt unna 
det ovennevnte med «Interchanges», men 
har mer moderate krav til størrelsen av 
det som ligger utenfor NSB/JBV-nettet.

Trafikkspill
Anlegget er bygget med tanke på trafikkspill 
for mange aktører. Hvis banen er fullt beman-
net, trenger den fire togledere, åtte operatører 
av skiftestasjoner, utvekslingsstasjoner eller 
banegårder og 10-30 kjørende personale. 
Henimot 50 aktører kan altså beskjeftiges 
på anlegget. Banen er laget for å kunne 
simulere togtrafikk i Oregon i 1955, ved at 
man gjør tilnærmet de samme oppgavene 
som ble gjort i 1:1. Til tross for at alt styres i 
bakgrunnen av elektronikk og datamaskiner, 
er det ikke snakk om noen automatisk kjørsel. 
Styringen av lokomotivene skjer med trådløse 
DCC-håndkontroller av typen NCE. Banen 
er utstyrt med en rekke sidespor til bedrifter 
som sender og mottar vognlast. Trafikkspillet 
består for en stor del av å sende disse vognene 
mellom sidesporene og ut til den fiktive 
MJ-verdenen utenfor anlegget. Godsvognene 
utstyres med fraktsedler (way bills). 

For de som kjenner til FREMO og tra-
fikkspillet der, er det mye likt, men antallet 
sidespor på SVOS virker langt større enn det 
som i hvert fall er på norske FREMO-treff. 
SVOS har mellom 1 000 og 1 500 godsvogner 
med unike numre. Godstogene utgjør også 
hovedtyngden av tog, og de organiseres ikke 
ulikt, slik NSB praktiserte det tidligere, med 
godstog som går mellom de store terminalene, 
arbeidende godstog som betjener stasjoner 
og sidespor mellom terminalene og kipptog 
til og fra en terminal eller større stasjon. 
Togpersonalet kommuniserer med togleder 
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OVER: Riddle station, fra den første Sunset Valley RR. Nivå 2 ses i bakgrunnen.  STEINBRUDD: Ved Quarry station. Kalksteinsbrudd og knuseverk.

CTC: Toglederplassen for Southern Pacific med sitt CTC-panel som opereres helt slik 
som forbildet. Anlegget har to slike toglederplasser.

OPPSTILLING: 55 cm over gulvet ligger den nederste oppstillingsstasjonen som ettersom 
hvor togene kom fra, eller skulle hen, illuderte Seattle, Spokane eller Pocatello.

LOKALPANEL: Et lite CTC-panel for Albina Yard

MANGE NIVÅER: Det nederste nivået, 117 cm over gulvet, viser deler av Albina Yard og Terminal 4 Seaport. På nivået over ligger sidelinjen Fruit Growers Supply som ble trafikkert 
med Shay-lokomotivet pga de store stigningene. Helt øverst , 187 cm over gulvet, går hovedlinjen (SP) inn til øvre oppsamlingsstasjon Dunsmuir.

skade, hvis man støtte bort i anlegget, dels 
avga svært mye varme. Å ha 50 – 100 men-
nesker nede i anleggsrommet ville gjøre det 
hele til en svært varm affære, til tross for 
luftkondisjonering (som «alle» amerikanske 
hus likevel har). Selv om LED-lamper var dyre 
i 2007, har de likevel betalt seg på grunn av 
betydelig lavere strømforbruk i årene siden. 

Teamwork
SVOS er et privat anlegg, men det er likevel 
ikke én manns arbeid som ligger bak. Bruce 
hadde som mål å bygge det opp i løpet av ti år. 
For å få til det måtte han få mange andre 
modellbyggere med seg på dette ambisiøse 
prosjektet. Allerede på den opprinnelige 
Sunset Valley RR hadde han flere som i mange 
år hadde bidratt på det anlegget, men nå 
måtte antallet økes, og byggeprosessene måtte 
systematiseres og effektiviseres. Det store 
nettverket av MJ-ere som NMRA utgjør, ble 
nøkkelen. Bruce skaffet seg adresser til alle 

MJ-ere i rimelig nærhet, og han brukte også 
SIG6-er som han allerede var medlem i. Måten 
han organiserte byggingen på, er virkelig til å 
ta etter for klubbanlegg, så her er hans egen 
tekst (i oversettelse) om hvordan dette ble 
gjort:

Særskilte konstruksjonsmåter ble tatt i 
bruk for å få til høy produktivitet og høy kva-
litet i alle ledd. Det ble lagt vekk på hvordan 
oppgavene kunne tilpasses hver enkelt delta-
gers evne og interesse for å ville bidra. Egne 
arbeidsbokser («kit boxes») ble gjort i stand 
for nesten enhver oppgave, enten det gjaldt 
rammeverk, sporlegging, vekselmotorinstal-
lering, avkoblere7 , trær, styringspaneler, 
ledningstrekking eller elektronikkprosjekter. 
Hver arbeidsboks inneholder det nødvendige 
materialet og eventuelt spesialverktøy8.  

Dette er en idé som kan praktiseres av alle 
MJ-ere, men som er særlig nyttig for MJ-
klubber som har medlemmer med forskjellige 
interesser og evner innen MJ. Gode arbeids-

beskrivelser er også veldig nyttig for å få folk 
til å våge seg på nye typer arbeidsoppgaver. 
Det erfarte vi i starten av det pågående anleg-
get til TMJK. Det var veldig mye snekkerar-
beid som måtte gjennomføres til å begynne 
med, før vi kunne begynne med sporunderlag 
og skinnelegging. Med en arkitekt blant 
pådriverne fikk vi andre utdelt komplette 
tegninger til hvordan materiale skulle skjæres 
til og settes sammen. Det var arbeid for alle 
som ville, og det ble snekret veldig mye på 
ganske kort tid. Det er vanskeligere å lage 
presise arbeidsbeskrivelser til oppgaver som 
krever mer direkte tilpasning til der det skal 
stå, og da vil det kunne bli vanske ligere 
for novisen på området å få til dette.

Kvalitet på alle nivåer
Dette teamarbeidet har medført for SVOS sin 
del at man har fått et anlegg som har høy 
kvalitet på de fleste områdene man kan tenke 
seg ved et MJ-anlegg:

Noter: 
1.  NMRA = National Model Railroad Association 

(www.nmra.org), dvs. interesseorganisasjonen 

for MJere i USA. Det tilsvarer omtrent MOROP i 

Europa. Begge utarbeider og vedlikeholder stan

darder for MJutstyr som produsentene bør følge.

2.  Chubb, B. (1989). Build your own universal com

puter interface. Blue Ridge Summit, PA: Tab Books. 

2. utgave kom i 1997 på forlaget MacGrawHill.

3. En oppdatert versjon finnes på mitt nettsted: 

http://sando.co/index.php?aut=&vis=203&nid=3 

4.  Scale Rails, March 2007, s. 15

5. http://medlem.njk.no/forum/forum.php?mo

dul=traad&toppinnlegg=232795&rom=24 

6. SIG = Special Interest Group

7. Anlegget bruker den i USA sedvanlige 

Kadeekoblingen, der løsning av koblingen mellom 

vognene kan gjøres enten ved permanentmag

neter eller elektromagneter under sporet.

8. Scale Rails, March 2007, s. 20.

• Modelleringskvalitet
• Landskap
• Sporlegging
• Signalsystem
• Drift
• Valg av rullende materiell i 

forhold til baneforbilde
• Historisitet
• Totalsammenheng

Dette skyldes at det fins bærende ideer for hele 
anlegget, slik at man har hatt noe å styre etter 
– en målsetning. Disse ideene har igjen gitt 
retning for planleggingen av enkeltdelene. Da er 
det også mulig å involvere flere til å bidra 
innenfor hvert sitt interessefelt. En god og 
begrunnet plan gjør at ting ikke skjer tilfeldig, 
og da er det mye større sjanse for at sluttresulta-
tet blir bra, enn om man bare bygger etter 
innfallsmetoden. Samtidig må man ikke bli 
slave av en plan. Planer kan endres – av ny 
planlegging.
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TEKST OG FOTO: Morten JensenSupermodellen: SANDEFJORD STASJON

Modellen av Sandefjord stasjon er en modell jeg begynte på for 
snart to år siden. Her har det fra starten av vært størst oppmerk-
somhet på selve stasjonsbygget og de tilhørende bygningene. 

Landskapet rundt er et kompromiss mellom slik det var, og hva som 
passer inn i det eksisterende modelljernbaneanlegget. 

Stasjonsbygget
Sandefjord stasjon var ved oppføringen et meget pent bygg. I senere tid 
er dessverre bygget blitt noe ombygd, og utsmykningene fjernet. Mo-
dellen er av bygget slik det var som nytt ved åpningen av Vestfoldbanen 
på begynnelsen av 1880-tallet. Porsgrunn og Holmestrand stasjon var 
av samme typen.

Da jeg ikke har klart å oppdrive noen form for tegninger, gikk det med 
mye tid og planlegging, før jeg i det hele tatt kunne sette i gang. De 
grove målene som lengde og bredde tok jeg ut fra den ekte stasjonen. 

Sandefjord stasjon

Er man glad i byen sin og driver med modelljernbane, 

     så er det jo klart man må ha en modell av stasjonen. 

Godshuset og toalettbygget
Av godshuset fant jeg en enkel tegning på nettet. Denne var til god 
hjelp, da den hadde en del mål tegnet inn. Ved oppføring var godshuset 
vesentlig kortere enn dagens bygning, så her måtte det undersøkes. Det 
er blitt skjøtet på i begge ender. Går man og ser på godshuset, så ser 
man klart på takbjelkene hvor det opprinnelige taket gikk. Selve model 
len er bygd på samme måte som stasjonsbygningen. Plattformen ut mot 
gaten er laget av trelister for å gi en litt grovere struktur. Sporet til 
godshuset er ført inn, men modellen er laget med lukkede dører. 

Toalettbygget lå, der dagens Narvesen ligger i dag og måtte baseres 
på kun et fåtall bilder. Her fant jeg ingen tegning, men som med de 
andre bygningene klarte jeg greit å regne ut målene, basert på bilder og 
andre mål jeg kjente. Dette bygget var spesielt flott, med dragehoder og 
et flott detaljert møne. Feltene over vinduene i hver ende var for ventila-
sjon. På bilder kan man se at bygget fikk montert en pipe noe senere, og 
det ble etter hvert også dekket av tegl.

Dioramaet
Landskapet er bygd opp av isopor på hob-
byplate. Diverse strømateriell er brukt, og 
trær er fra Heki. Alle gjerder er laget selv. Det 
samme gjelder flaggstangen. Denne er laget av 
Evergreen rund profil i flere forskjellige tyk-
kelser, så den trapper inn som en ekte flagg-
stang. Norgesflagget er håndmalt på alumini-
umfolie, og det henger løst i «tau» og er ikke 
limt direkte på flaggstangen. Kulen på toppen 
ble «dreiet» ved hjelp av en drill og fint pus-
sepapir. Folkene er en blanding av Preiser og 
Woodland Scenics, og hestene med kjerre er 
fra Artitec. 

Sammen med gode fotografier gikk det rimelig greit å regne ut resten 
av målene.

Hele modellen er bygget av plast med utgangspunkt i Evergreen 
profilerte kledningsplater. Skifertaket er laget av skiferplater fra Auha-
gen. Vinduer, dører og detaljering er laget av Evergreen styrenprofiler. 
Modellen er hovedsakelig malt med diverse Humbrol-produkter, og da 
mest akrylmaling. På de to kortsidene av bygningen er det stasjons-
skilt, og dette er tørrdekaler fra Woodland Scenics som er plassert 
bokstav for bokstav. Innvendig ble modellen malt sort og delt opp for å 
hindre gjennomsyn. Lampene ved hovedinngangen er N-skala lamper 
fra Brawa. 

Som grunnmur ble det brukt «baby building blocks» fra «Dr. 
Ben’s». Disse er utmerkede steiner for å lage alt fra grunnmurer til 
støttemurer. Disse ble også brukt som plattformkant. De er like tykke 
og med ru kant, så de kan bygges nesten som Lego. De er også enkle å 
kappe og forme med en god kniv eller sandpapir. 
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Supermodellen:
SANDEFJORD STASJON

Bygget av Morten Jensen
Målestokk: 1/87
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Bygg en FREMO-modul på

MJ-bladet følger byggingen av en FREMO-modul i en serie på fire deler

1-2-3+4
Siden forrige artikkel har landskapsskallet og grunndekket kommet på plass, 

gresset begynt å gro og husene er bygget. Les her om hvordan.

Byggelogg: FREMO-MODUL, DEL 3 TEKST: Claes Lislerud  FOTO: Håvard  Houen

Trerammen fra del 2 av denne serien er nå 
dekket av både landkapsskallet, de første 
gresstustene, grus og ballast. Selve land-

skapsskallet ble bygget med to metoder, 
isolasjonsplater og pappstrimler. De høye 
hjørnene av modulen ble fylt opp med mindre 
biter av markisolasjonsplater. Det samme 
gjelder også den lille høyden mellom toglinjen 
og stikksporet. Åpningen i modulen bak 
garasjen ble tettet igjen med strimler av bølge-
papp, limt med smeltelim. 

Over alt dette la jeg et halvtykt lag av 
sparkelgips (noe som jeg måtte spesialbestille 
fra en byggevarehandel her i Bodø). Jeg ønsket 
også å benytte meg av vermikulitt, et fyllings-
middel til gips som Henning Larsen har 
skrevet om i MJ-bladet tidligere i år. Men det 
produktet later til å være nærmest umulig å få 
kjøpt her nord. De eneste som kan levere, er 
Felleskjøpet, men da må man kjøpe en palle; 1 
200 l vermikulitt vil man ha på lager hjemme, 
da! Så det utgikk. (Se kommentarboks.)

Firemannsboligen

For noen år siden kom Auhagen med sitt 
byggesett av en boligblokk. Dette er en 

modell som jeg vil tro er blitt solgt i utrolig 
mange eksemplarer. Slike hus finnes på mange 
anlegg i dag. Etter at vi skaffet oss hund her i 
Bodø, har jeg tuslet rundt i omtrent alle gater 
som finnes. Ett eller annet skal man jo se og 
tenke på, når man lufter bikkja. For min del 
har det vært å se på hvordan hus ser ut. Etter 
en modningsprosess oppdaget jeg at det burde 
la seg gjøre å endre Auhagens treetasjes 
boligblokk til en klassisk norsk firemanns 
bolig fra etterkrigstiden. Det er en type hus 
man kan se i de fleste byer, men som gjennom 
60 år er blitt temmelig forandret. De er bygget 
på, fått nye balkonger, blitt tilleggsisolert osv. 
I tillegg ble disse husene bygget i forskjellige 
størrelser med toroms leiligheter som de 
minste og fireroms som de største. Kombina-
sjoner av disse finnes naturligvis også. 

Det første jeg gjorde med byggesettet, var 
å sage bort den nederste etasjen. Platene er 
veldig tykke, så det er bedre å sage disse enn å 
prøve å skjære dem. Jeg har en bordsirkelsag 
fra Proxxon som gjorde denne jobben perfekt 
for meg. Man må tenke på hvor man legger 
snittet, slik at høyden på førsteetasjen blir 
eksakt den samme som den man sager bort. 
Mål avstanden mellom vinduene og ned til 
enden av veggen og sett dette målet fra vin-
duet i annen etasje.

For å fjerne betongpreget og for å fornor-
ske Auhagens byggesett limte jeg på «Board 
and Batten»-plater (art. nr. 4542) fra Ever-
green. Balkongdørene som er med i byggeset-
tet, er helt i glass, har et sidefelt og er dermed 
lite norske, i hvert fall for et 50-talls hus. Jeg 

Da gipsen var tørr, malte jeg den med 
brent umbra og drysset statisk gress over med 
min egenlagde fluesmekkergrasmaster. På 
YouTube finnes mange som lager instruksjons-
videoer for statisk gress, og én av dem er 
australieren Luke Towan. Han brukte Mod 
Podge som lim, og gleden ble stor, da jeg 
oppdaget at Panduro Hobby har dette i sitt 
sortiment. Vær klar over at Panduro har tre 
typer ModPodge: blank, glitter og matt. Det 
er matt vi skal bruke. Bland 1 del ModPodge 
med 2 deler vann og ha i noen få dråper Zalo. 
Da har man en fin blanding som kan dusjes 
over området, eller man kan bruke pipette for 
mer kontrollert liming. Jeg brukte den siste 
teknikken på ballasteringen av sporet. Et 
annet tips er å dusje over med sprit (isopropa-
nol eller teknisk sprit), før man limer. Det gjør 
at kapillærkreftene får mer tak, og limet 
trekker seg enda bedre inn i kriker og kroker.

Større steiner, busker og trær kan med 
fordel limes med utynnet ModPodge. Gårds-

plassen mellom huset og garasjen var et 
vanskelig kapittel. En slik grusplass er vanske-
lig å få naturlig. Jeg har samlet sand, og denne 
ble silt i ulike kornstørrelser. Den litt grovere 
korningen fra sikting med en tesil ble lagt i 
bunn, og oppå denne hadde jeg en enda finere 
korning som jeg silte gjennom et meget fin-
masket nett. En gårdsplass er jo temmelig 
pakket, og det ønsket jeg å få frem. Med 
limblandingen dusjet over ble denne grusen 
omtrent som fin sement. Denne glattet jeg ut 
med en stållinjal til det resultatet dere ser på 
bildene.

På gårdsplassen utenfor lageret la jeg 
brostein fra Faller. Dette er et selvklebende 
skumgummilignende produkt som har en 
veldig fin og naturlig overflate. I enden av 
plassen har jeg lagd en mur av Capa-skive.

Hus og enkelt landskap er på plass på 
modulen nå, og alt dette skal jeg i fortsettelsen 
detaljere og finpusse. Mer om dette i neste 
nummer.

3-2016  •  MJ-BLADET   29



oppdaget på mine spaserturer at 
på disse husene er det vanlig med 
en enkel balkongdør med et 
stuevindu tett inntil. Siden jeg 
fjernet en etasje og at Auhagens 
byggesett kan bygges i flere ulike 
versjoner, blir det mange vinduer 
til overs. Jeg saget nye åpninger 
for disse stuevinduene og fjernet 
sidefeltet til dørene. I og med at 
jeg limte på et nytt lag med plater 
på veggene, ble disse veldig tykke. 
Dermed ville vinduene stå unatur-
lig langt inn i veggen. Jeg skar 
bort den bakre rammen på alle 
vinduene og pusset disse, så de 
passet inn i åpningene. Vannbord 
over og under vinduene ble lagd 
av 0,4 mm styrenplate og tilpasset 
hver åpning. I trappehuset la jeg 
inn ett av de små vinduene, men 
snudde det 90°. Jeg har en for-
kjærlighet til inngangspartier i 
teak, så et sånt måtte det bli på 
huset. Inngangsdøren ble også 
ombygget, ved at glassåpningene 
ble fylt igjen med teakpanel. 

Grunnmur og tak har jeg ikke 
forandret noe på. Jeg har utelatt å 
montere plattformene som er 
mellom skorsteinene. Modellen 
har veldig mange skorsteiner, noe 
som er temmelig unorsk, men når 
man driver med Kitbaching, så 
må man svelge noen kameler. Skal 
man ha det 100 % rett, må man 
ty til ren scratchbygging, og når 
jeg ser tilbake til alt arbeidet det 
ble med dette huset, hadde kan-
skje det vært like enkelt.

Farge på hus er alltid en liten 
nøtt. Jeg ønsket en nøytral farge, 
slik at huset ikke kan tidfestes. En 
Fremo-modul skal jo kunne 

brukes fra 50-tallet frem til i dag. 
Det ble noen klikk på nettet for å 
se hvilken farge som kan passe. 
Jeg kom frem til at lys beige er 
bra. Jeg traff tydeligvis så bra, at 
fotografen Håvard, som er arki-
tekt som yrke, ikke la merke til 
fargen på huset, da vi tok bildene 
til artikkelen. Det var akkurat det 
jeg ønsket. 

Glassene i vinduene er dekk-
glass til mikroskop, skåret med 
teknikken som Håvard forklarte i 
forrige nummer. Bak glasset lagde 
jeg en vegg med Capaskiver, limte 
på svart papp og malte på gardi-
ner, lamper og blomster. For å få 
enda mer 3D-effekt brukte jeg 
noe av strømateriellet som følger 
med i Auhagen-settet til blomster.  
Ser man på et hus på dagtid en 
sommerdag, så ser man kun de 
første 10-20 centimetrene, dvs. 
det som er i vinduet bak til gardi-
nene. Det som er innenfor det, er 
helt mørkt. Denne innerveggen 
skal ikke stå klint opp til vinduet, 
men la det være noen få millime-
ter luft mellom. Det blir en stor 
forskjell til de gardinene som 
pleier å følge med i husbyggesett. 
Ett alternativ til å male på gardi-
nene er å bruke de som følger med 
modellen, skjære de ut omg lime 
disse på den svarte veggen.

Andre detaljer jeg har montert 
på huset, er hageslange lagd av en 
0,2 mm kobbertråd fra en jor-
dingskabel, opphengt på en halv 
rundstav. Inntaksboks for strøm, 
støtter for taket over inngangdø-
ren og solskjerm på én av balkon-
gene ble laget fra scratch med 
Evergreen-produkter.

Garasjene

Garasjerekken er lagd ved hjelp 
av 4 stk. garasjer fra SMB 

Service, art nr. 103. Tor-Jørgen 
Moskaug har lagd et ganske 
enkelt byggesett, der man bygger 
sammen en kasse som har monte-
ringsfliker i hjørnene. For å bygge 
sammen flere garasjer skar jeg av 
halvparten av disse flikene, slik at 
to vegger kunne dele samme 
slisse. Tak og gulv måtte også 

tilpasses. Siden jeg fjernet så 
mange vegger, kunne jeg bruke 
disse til å lage liggende panel inne 
i den åpnede garasjen. 

Jeg droppet å bruke sandpapi-
ret som fulgte med som takpapp, 
men erstattet det med medisin-
tape skåret i 1,1 cm strimler og 
deretter malt gråsvart. Veggene 
ble malt i samme sandbeige farge 
som huset.

Lagerbygget

Industribygget er, som jeg tidli-
gere har beskrevet, inspirert av 

Wasas fabrikk sør for Hamar, 
men er så absolutt ingen modell 
av akkurat den. Dette hjørnet av 
et hus er helt bygget av ulike 
Evergreen-plater, lister og profi-
ler. Mitt ønske var at det skulle se 
ut som et svært billig og enkelt 
lagerbygg, som var satt opp på 
slutten av 50-tallet eller tidlig 
60-tall, fordi fabrikken har vært 
nødt til å utvide og starte med 
togfrakt. I og med at man ser bare 
et bitte lite hjørne av huset, aner 
man ikke hva som lages eller 
lagres inne i dette bygget. Jeg 
diskuterte fordeler og ulemper 
med dette med mange. Da dette er 
en Fremo-modul, ønsker man jo 
at det skal være mye variert 
trafikk til og fra stikksporet. 
Ideene har vært mange. For å 
nevne noen: bryggeri, 
fiskeforedlingsfabrikk, stykk-
godslager osv. 

Noe skjedde da jeg begynte å 
tenke på Felleskjøpet. Det kunne 
det ikke bli, for da ville det være 

behov for å kunne motta trakto-
rer og redskaper. Det er ikke 
mulig her. Tankene gikk da til 
Coop, eller rettere sagt Norges 
Kooperative Landsforening. Jeg 
googlet dette for å få mer infor-
masjon og inspirasjon om NKL, 
da jeg kom over lokalhistorie-
wiki.no. Her sto det plutselig om 
Nord-Norges Salgslag. Pang, der 
var firmaet jeg har lett etter. 
Nordnorsk, nedlagt og 
stedsubestemmelig!

NNS var store i hele Nord-
Norge etter krigen og frem til 
2006, da de ble oppslukt av 

Nortura. NNS var bøndenes 
salgslag og tok over slakterier og 
fryselagre som tyskerne hadde 
bygget under krigen. Man drev 
altså med kjøttvarer de første 
årene, men etter hvert kom det 
krav om at man skulle ta imot egg 
og grønnsaker. Dermed ble NNS 
en del av Norske Eggsentraler og 
Gartnerhallen. Siden Gartnerhal-
len ble tilknyttet, ble også frukt 
en del av varesortimentet, og man 
åpnet blant annet eget banan-
modneri på Fauske. NNS ble også 
enedistributør av Frionors pro-
dukter i Nord-Norge. I 1959 laget 

NNS et nytt vakuumpakkeri i 
Harstad for pålegg. I den forbin-
delse utlyste man en navnekon-
kurranse for disse produktene. 
Vinnernavnet ble Gilde som i 
ettertid har fått en eventyrlig 
utbredelse og suksess. I 1964 
bestemte hele det bondeeide 
kjøttsamvirket seg for å bruke 
Gilde som et felles varemerke for 
hele kongeriket. 

Det er utrolig hva man lærer 
seg av å drive med 
modelljernbane!
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FIGUR 2: Strømkrets med seriekobling.
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Strømbruker

FIGUR 1: Strømkrets med glødelampe.

Effekt - watt
Det er en nøyaktig sammenheng 
mellom spenning og strøm, for 
at vi skal få elektrisk kraft av 
det. Samlet sier strømstyrken og 
spenningen hvor mye arbeid som 
gjøres, eller hvilken effekt vi får 
ut et sted, der det brukes strøm 
med en bestemt spenning. Denne 
sammenhengen uttrykkes med 
en enkel matematisk formel:
Effekt = spenning  x  strømstyrke  
(P = UI)

Det vil si at hvis vi har en 
spenning på 15 volt, og det går 
1 ampère strøm, så blir effekten 
15 watt. Måleenheten for effekt 
er altså watt (W). I det daglige 
gjenfinner vi uttrykket watt på 
lyspærer og varmeovner. Før 
sparepærer og slikt ble vanlig, 
brukte vi i vanlige lamper gjerne 
lyspærer (glødelamper) med 
effekter fra 15 til 75 W. Elektriske 
panelovner har gjerne innstil-
linger fra 250 W og opp til 2 000 
W. Det går altså mye mer strøm 
gjennom en vanlig varmeovn enn 
gjennom en lyspære, og det selv 
om en 60 W lyspære kan være 
atskillig varmere å berøre enn en 
varmeovn som står på 500 W. 
Det har å gjøre med at varmen 
fra en varmeovn er fordelt over 
en langt større flate enn glasset 
rundt en glødelampe. Men regner 
vi på forskjellen i strømstyrke 
på en 25 W lyspære og en 250 W 
varmeovn, og sier at spenningen 
på husholdningsnettet er 250 V 
(det er litt høyt), så går det 0,1 A 
gjennom lyspæra og 1 A gjennom 
varmeovnen. Det går altså bare 
litt mer strøm gjennom en 250 W 
varmeovn som gjennom et MJ-
lokomotiv. Men forskjellen er at 
spenningen er mye større i var-
meovnen enn i MJ-lokomotivet, 
så den samlede effekten blir 
langt mindre i lokomotivet.

I forrige artikkel (MJ-Bladet 2/2016) så vi på forskjell på vekselstrøm og likestrøm, og særlig på hvordan man kan 
omforme vekselstrøm til likestrøm. I denne artikkelen skal vi se på det som kalles elektrisk effekt, grunnleggende  
om hva en strømkrets er, og litt om hvordan måle spenning, motstand og strøm blant annet.

En strømkrets
La oss sette alt dette sammen i et 
konkret eksempel, se fig 1 t.h.

Til venstre er det en spen-
ningskilde (som dermed også er 
en strømkilde) som leverer en 
spenning på 12 volt (rød ledning). 
Strømmen brukes i en glødelampe 
som lyser opp. Glødelampen er 
koblet til spenningskilden, slik 
at strømmen flyter gjennom 
lampen for så å føres tilbake til 
spenningskilden igjen. Der kan 
vi tenke oss at strømmen pumpes 
opp til 12 volts nivå igjen, for 
så å kunne brukes på nytt. Man 
tegner gjerne slike skjemaer på 
den måten at den friske spennin-
gen ligger øverst, og en ledning 
for 0 volt nederst. Det som bruker 
strømmen, plasseres da mellom 
disse ytterpunktene. Da er det 
lettere å tenke seg at spenningen 
faller nedover på skjemaet.

Alt dette er et bilde på 
hva som foregår. Strømmen 
flyter egentlig ikke, og den 
pumpes heller ikke opp. Men 
dette er gode bilder for å få 
en tilstrekkelig forståelse av 
hva som skjer med tanke på å 
kunne anvende dette riktig.

Det er fullt mulig å ta ut 
spenningen gradvis. Da kobler vi 
de ulike strømbrukerne i såkalt 
serie, og spenningen over hver 
av dem avhenger av de innbyrdes 
forskjellene, men alltid slik 
at summen over alle delene er 
spenningen som spenningskilden 
leverer. Dette vises i tegningen 
nedenfor, med to elektrisk sett 
like strømbrukere. Siden de er 
like, tar de ut like mye av spen-
ningen, men fordelt med 6 V på 
hver av dem. Se fig 2 over t.h.

Her har vi innført noe nye 
symboler. Betegnelsen R på 
strømbrukeren vil si at strøm-
brukeren yter en motstand mot 

En serie om mj-elektro og elektronikk 

   for deg som rett og slett ikke har peiling.

         Eller som kanskje vil vite litt mer?

på modelljernbanen
Elektrisitet

Del 3: EFFEKT, SPENNING OG STRØM

U=RI

strømmen av størrelsesorden R. 
R står for resistans. Motstand 
måles i antall ohm (Ω).  Strøm-
men som flyter, er betegnet med 
symbolet I; spenningen med U. 
Siden spenningen varierer over 
strømkretsen, har jeg brukt 
betegnelsene U2 for utgangs-
spenningen på spenningskilden 
som i eksemplet er 12 V. Når 
strømmen har gått gjennom den 
første strømbrukeren, er spen-
ningen U1 falt til 6 V, og når den 
har vært gjennom strømbruker 
2, har den falt helt ned til U0 = 
0 V. Spenningen varierer over 
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Kjørekontroller /
DCC-sentral

Kjørestrømsbussen

Tilførselsledninger for hvert skinnestykke

FIGUR 3: Sporet og kjørestrømmen.

SPENNINGSMÅLING: Hvis du skal sjekke om det er riktig spenning på sporet på en 
digitalstyrt bane, kan du bruke et ordinært multimeter, stille det inn på vekselspen-
ning (AC) og trykke probene ned på hver sin skinnestreng. Vent noen sekunder til 
målingen faller til ro, og den skal vise rundt 16 V.

MATELEDNINGER OG KJØRSTRØMBUSS: De tynne ledningene er loddet til skinnestrengen 
og føres til passende tilkoblingspunkter ganske nære. Her er det brukt vanlige 
treskruer som tilkoblingspunkter. Derfra går det ledning med tykkere tverrsnitt videre. 
Hvis man bruker vanlige skruer som tilkoblingspunkter, er det viktig at man sørger 
for at loddingen skjer mellom ledningene direkte, for det kan være vanskelig å få 
loddetinnet til å bite skikkelig på stål og jern.

strømkretsen, men strømmen I 
er den samme over hele kretsen.

Det finnes en matematisk 
sammenheng mellom strøm, 
spenning og motstand 
som heter Ohms lov:

Spenningen over en mot-
stand R er strømmen gjennom 
motstanden multiplisert med 
motstandsverdien  (U = RI)

Hvis vi har en spenningskilde 
på 10 volt, og det flyter 2 A i 
strømkretsen, må motstands-
verdien være 5 Ω. Det finner 
vi ved å bruke formelen over: 
U(10) = R(5) x I(2). Slike formler 
er kjekke, for de kan skrives 
på flere forskjellige måter, et-
tersom hva det er vi vil vite:

• Hva er spenningen, når 
vi kjenner motstanden og 
strømstyrken? U=RI.

• Hva er motstanden, når 
vi kjenner spenningen og 
strømstyrken? R=U/I

• Hva er strømstyrken, når 
vi kjenner motstanden 
og spenningen? I=U/R

Hva kan vi bruke denne kunn-

to meter har dobbelt så mye 
motstand som en på én meter.

Dersom lokomotivmotoren 
representerer en motstand på 24 
Ω, og tilførselsledningene mellom 
sporet og spenningskilden også til 
sammen er på 24 Ω, da vil spen-
ningen som lokomotivet kan nyt-
tiggjøre seg, være på bare 6 volt, 
siden halvparten av spenningen 
brukes til å varme opp ledning-
ene. For analoge lokmotorer er 
6 V ofte for lite til at den starter 
i det hele tatt. En analog kjøre-
regulator for likespenning gir 
spenninger typisk mellom 7 og 12 
volt, og så 0 V for helt stopp. Hvis 
du derfor erfarer at lokomotivene 
går langsomt på deler av anleg-
get, bør du sjekke om du mater 
de partiene med ledninger som 
har for mye motstand. Har du 
lange tilførselsledninger, må de 
være tykke for ikke å gi for mye 
motstand mellom spenningskil-
den og sporet. Dette gjelder også 
for digital drift. Man anbefaler 
derfor at man langs sporet legger 
en tykk 2-leder, f.eks. vanlig 

selv måle motstanden i tilførsels-
ledninger, spenningen på sporet 
og også strømmer. Hvis ting ikke 
skjer der de burde, kan man også 
sjekke om det er tilstrekkelig 
spenning over den elektriske 
delen, der det ikke skjer noe. Alle 
disse målemulighetene kommer i 
ett måleinstrument, kalt multi-
meter. Du får enkle slike for et 
par hundrelapper.

Siden man kan måle mange 
forskjellige ting med samme 
instrument, må det stilles inn for 
det du vil måle. Les bruksanvis-
ning for det aktuelle multimeteret 
for å finne hvordan det brukes 
til forskjellige målinger, dersom 
det ikke gir seg selv. Moderne, 
mer avanserte multimetre er 
ofte selvjusterende i så måte. I 
beskrivelsen som følger, antar 
jeg likevel at man må gjøre disse 
innstillingene manuelt.

Spenning er det enkleste 
å måle. Da setter man de to 
måleprobene (ledningene fra 
instrumentet med en passende 
ende til å sette inntil eller klype 
seg på en elektrisk leder) inntil 
de to punktene man vil måle 
spenningen over. Man må vite 
om det er vekselstrøm eller like-
strøm man måler, for å få riktig 
måleresultat. Det gjerne en bryter 
som kan stilles inn på AC eller 
DC for det valget. Man må også 
ofte angi største spenning man 
vil måle. Er man usikker, start 
på et høyt nivå, og gå nedover, 
inntil målingen blir fornuftig.

Skal man måle motstanden i 
en leder, må lederen gjøres fri fra 

resten av det elektriske nettverket, 
i hvert fall i én av endene. Innstill 
multimeteret på motstandmåling 
og velg et måleområde som gir en 
synlig måling. Er det ledninger du 
vil måle, så vil det antagelig være 
den laveste innstillingen som er 
aktuell, da motstanden i vanlige 
ledninger normalt er svært liten.

Å måle strøm er praktisk sett 
det mest kompliserte, for da må 
man sette måleinstrumentet inn 
som en del av den strømkretsen 
man vil måle strømmen i. Strøm-
men må nemlig gå gjennom 
multimeteret. I verste fall må 
man kappe en ledning i to, og 
skjøte endene sammen igjen via 
ledningene fra multimeteret. 
Multimetre har begrensinger på 
hvor mye strøm de kan måle, og 
det er gjerne egne tilkoblings-
punkter på multimeteret for 
dette. For store strømmer er dette 
gjerne koblet til en sikring som 
bryter strømmen før multimeteret 
ødelegges. Man bør derfor ha en 
viss peiling på hvor mye strøm det 
kan gå i lederen, før man prøver 
å måle strømmen. Multimeteret 
må tåle denne strømmengden. I 
MJ-sammenhenger for skalaer 
opp til H0 er det sjelden at man 
bruker strømmer på over 5 A.

Noen multimetre kan 
også måle kapasitansen på 
en kondensator og om en 
diode virker som den skal.

1: Arbeid med elektrisk opplegg på 
modelljernbanen vil ganske fort kreve at 
man kan lodde sammen ledninger. Dette 
vil bli beskrevet i en senere artikkel i 
serien.

lampeledning, for kjørestrøm-
men. Med jevne mellomrom, helst 
til hvert skinnestykke, kobler 
man korte ledninger mellom 
denne såkalte kjørestrømbussen, 
og skinnene, slik fig. 3 over viser.

Man trenger ikke trekke 
en kjørestrømbuss under hvert 
eneste spor, men det bør ikke 
være for lang avstand fra bussen 
til sporet. Blir mateledningene 
over 30 cm, bør du trekke en 
parallell buss til. Man kan imid-
lertid unngå dette ved å bruke 
tykke mateledninger også, men 
tykke mateledninger er vanske-
ligere å lodde1 pent til skinnene 
enn tynne. De som bygger anlegg 
i moduler eller seksjoner med 
50-60 cm bredde, trekker gjerne 
én buss langs modulen til mating 
av alle spordelene på modulen.

Nyttig med et  
elektrisk måleinstrument
Det er lurt for så godt som alle 
som driver med MJ å ha et måle-
instrument for å måle spenning, 
strøm og motstand. Da kan man 

skapen til på et MJ-anlegg? En 
helt grunnleggende ting for 
vellykket kjøring er at lokomoti-
vene får nok strøm, og at lednin-
gene mellom spenningskilden og 
sporet ikke blir varme, slik at 
det forsvinner strøm til ingen 
nytte, og at de ikke blir så varme 
at isolasjonen smelter. Kan 
ledninger bli varme? Ja, det kan 
de, fordi enhver elektrisk leder 
yter motstand mot strømmen. 
Målet må da være at lednings-
motstanden må være minst 
mulig, slik at mest mulig av 
spenningen brukes i lokomoti-
vet. Motstanden i en ledning er 
avhengig av tre ting: Metallets 
ledningsegenskaper, tverrsnittet 
på ledningen og lengden på 
ledningen. Kobber leder strøm 
veldig bra, så vi foretrekker å 
bruke kobberledninger på 
MJ-anlegget. Tynn ledning (lite 
tverrsnitt) gir mer motstand enn 
tykk ledning, Lang ledning gir 
mer motstand enn kort ledning, 
og her er sammenhengen såkalt 
lineær. Det vil si at en ledning på 

SPENNINGSMÅLING: Måling av spenning (15,82 V) over en lampe som lyser. Her er 
probene byttet ut med ledninger med store bananstikker, og med krokodilleklemmer i 
den ene enden for å kunne klype seg fast til punktene man skal måle på.

STRØMMÅLING: Måling av strøm (0,06 A) som går gjennom lyspære. For dette multi-
meteret må det brukes et annet tilkoblingshull (helt til venstre) for den ene ledningen 
enn ved måling av spenning og motstand.

MOTSTANDSMÅLING: Måling av lyspæras motstand (28,2 W). 
Ved motstandsmåling må det ikke gå strøm i kretsen. Derfor lyser ikke pæra.
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Da Stein var gutt bygde faren hans et   
4 x 2 meter stort Märklin-anlegg som 
han fikk være med på. I 13-årsalderen 

overtok andre ting oppmerksomheten, og 
anlegget ble tatt fra hverandre og lagt i kas-
ser på loftet. Der ble det værende i årevis. 

Steins interesse for jernbane var ikke 
helt borte i disse årene, for han klarte å 
overta fra NSB stillverkstransparenten fra 
Lillehammer stasjon, da de moderniserte den. 
Transparenten ble tilbudt både Maihaugen 
og Jernbanemuseet, men begge takket nei. 
Så ble trans parenten også stående i garasjen, 
og en dag Stein kastet et blikk på den, ble 
ideen født om å gjenoppta MJ-hobbyen og 
bygge en modell av Lillehammer stasjon, 
slik han husket den fra guttedagene.

Märklin-utstyret som hadde ligget 
lagret i nesten femti år, ble plukket fram 
og var tenkt brukt på prosjektet Lilleham-
mer stasjon. 3-skinnesystemet var dermed 
valgt. Stein skjønte at han trengte hjelp 
for å få til dette prosjektet, og startet en 
tråd på MJFs forum den 20. februar 2016 
med denne replikken i første innlegg:

«Jeg kan nesten ingen ting om modell-
bygging, kan mye elektronikk og litt 
2D-tegning. Ved hjelp av venner med 
fres, laser osv. og sikkert mye hjelp her på 
forumet om f.eks. lakk, maling, smussing, 
steinsetting, gruslegging og gress, er det 
ikke helt umulig at resultatet kan bli bra.»

Dette er historien om hvordan kunn-
skap og erfaring fra områder utenfor MJ, 

kombinert med et åpent sinn for både å lære 
noe nytt og søke etter faktakunnskap samt 
selvfølgelig en interesse og pågangsmot for 
prosjektet, kan avstedkomme resultater 
som ligger helt i framkant av hva de fleste 
godt erfarne MJ-ere makter. Her skal vi 
bare beskrive det første delprosjektet av 
Lillehammer stasjon i H0, nemlig svingskiva.

Utgangspunktet for Stein var et par bilder 
av svingskiva på Lillehammer, ett fra mel-
lomkrigstiden en gang med et 30a-damplok 
på, og ett fra 1973. Skiva skulle selvbygges, 
og han la ut nøyaktige tegninger på forumet 
under hele byggeprosessen. Det meste 
skulle laserskjæres med utgangspunkt i de 
tegningene han viste fram på forumet. Han 
forklarte og stilte spørsmål, og han fikk svar; 

informative svar. Ikke minst bidro Helge 
Lindholm med sin sakkunnskap om både 
svingskiver og damplokdrift i 1:1 (Krøder-
banen), samtidig som mange kjenner Helge 
som MJ-mann fra de mange årene han drev 
MJ-avdelingen i butikken Standard øverst 
i Prinsens gate rett ved Stortinget. Stein tok 
imot alle innspill med takk og tok dem videre 
med i byggeprosessen i den grad de var mulige 
og ønskelige å realisere innenfor de rammene 
han selv hadde satt. Modellen av svingskiva 
skulle ligge tett opp til originalen, men noen 
kompromisser og endringer tillot han seg.

Ett av kompromissene gjaldt lengden på 
svingskiva. I 1:1 var dette en 20 meter lang 
skive, noe som ble standardlengden i Norge 
på svingskiver sånn fra ca 1. verdenskrig. 

Lillehammer fikk sin 20-meterskive i 1923. 
På disse skivene gikk alle norske damplok, 
også «Stortyskerne», eller type 63a som 
var NSBs betegnelse på disse store 1’E-
lokene som tyskerne etterlot seg i hopetall i 
1945. Märklin har laget en NSB-utgave av 
disse lokene, som jo tilsvarer tysk BR 52. 
Problemet er at Märklins modell ikke er en 
helt nøyaktig nedskalering i 1:87 av BR 57. 
Den er riktignok bare ca 0,5 cm lenger enn 
forbildet. Type 63 var med sine 19,0 meter 
hjulstand lang nok som den var for rent 
praktisk å få den inn på en 20 meter lang 
skive. For å benytte Märklinloket, måtte skiva 
gjøres litt lenger enn den egentlig burde være 
i 1:87, men han la på bare det som strengt 
tatt var nødvendig, nemlig de 0,5 cm som 

 Selvbygget svingskive fra Lillehammer stasjon:

 EN SVINGSKIVE 
for 3-skinnedrift

Stein Edgar Løkken har etter nesten femti års pause tatt opp igjen MJ-interessen,

og det med en kvalitet som vi sjelden ser hos en som må regnes som nybegynner.
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slik som forbildet, er kanskje den største 
utfordringen for de fleste som har for-
søkt seg. Stein hentet løsningen fra et 
annet område har kjente godt til: 

«Børsteløs motor beregnet som PAN-
motor på kameragimbal til multikopter 
(drone). Store gode kulelager og en enhet 
med 12 slepekontakter i midten. Gjen-
nom dem skal jeg overføre kjørestrøm, 
signaler til låseservo og kanskje strøm 
til et veldig svakt lys ned i grava.» 

Det siste fikk han kommentar til på 
forumet, for lys ned i svingskivegraven, nei, 
det fantes ikke på de skivene NSB satte opp 
i sin tid: «Det vanlige var derfor at det sto 
en eller kanskje to alminnelige lyktestolper i 
nærheten av svingskiva, med 40 watts lyspæ-
rer eller kanskje 60 watts, hvis man virkelig 
skulle flotte seg», skrev Helge Lindholm, 
men Stein ville gjerne at superdetaljeringen 
av svingskivevogna med nagler og det hele 
skulle synes. Belysningen ble droppet.

Skiva skulle være for 3-skinne. Altså 
måtte det punktkontakter til. Stein hentet 
disse fra et par gamle M-skinner og laget 
en tegning for laserskåret gangbrett med 

små hull, slik at punktkontaktene kunne 
stikke opp på mest mulig diskret måte.

Rekkverk langs gangbrett var ved NSB 
bare vanlig for de største skivene og ikke 
for alle disse heller. På Lillehammer var 
det rekkverk, og Stein laget dette ved å 
bøye til 0,2 mm plastfolie som L-jern, bore 
hull og tre tynn wire gjennom hullene.

Selve svingskivegrava ble laget i flere 
deler. Bunnen, med nøyaktig tilpasset feste 
for motor, ble frest ut i skummet PVC. Kanter 
og grader ble pusset ned for hånd. Skinne-
ringen nede i grava som svingskivevognas 
hjul løper på, ble utført på en snedig måte. 
Han benyttet den ene strengen på en 
fleksibel skinne og beholdt svillene med 
fester, men kortet dem ned til halvparten. 
Det var frest inn spor for disse svillene i 
bunnplata, slik at skinneringens sviller «bare» 
var å trykke ned i de utfreste sporene. 

Basis for den steinsatte ringen ble frest 
ut i skummet PVC. Fugene mellom steinene 
ble, etter en del øvelse, frest ut for hånd 
med en fin fres på en Dremel. Med dette 
måtte Stein øve seg i teknikker han aldri 
hadde brukt før, men «det er skrekkelig 

modellen er for lang. Skive med lok kom 
dermed til å se ut som på tegningen over.

Svingskivevogna (den delen av 
sving skiva som roterer om midten, om 
«kongen») fikk Stein hjelp til av en tegning 
fra NTH-professor Kolbjørn Heies bok 
Vei- og jernbanebygning, Oslo: Aschehoug, 
1941, side  511. Se tegning til venstre.

Stein diskuterte hvordan de fire hjulene 
på svingskivevogna best skulle lages. Han 
foreslo først vognhjul, men de ble for store. Så 
lurte han på om 8 mm små kulelagre kunne 
brukes. Så kom det opp et forslag om 7 mm 
vognhjul, men når Helge Lindholm kom med 
det nedenstående bildet av de 70 cm store 
hjulene på svingskiva på Krøderen, tok det 
Stein bare 19 minutter å svare: «Så flott. 
Jeg får prøve å komme så nær originalene 
som mulig med den tid, de hjelperne og den 
ferdigheten jeg har til rådighet. Slike hjul kan 
kanskje laserskjæres i 1,5 mm akryl e.l.» 

To dager senere forelå de laserskårne 
hjulene. Med noen justering og også tilvirk-
ning av prototyplignende fester for hjulene 
ble resultatet som på bilde X tre uker senere:

Å få en selvbygget skive til å rotere 

moro», skrev han på bloggen. Selve bun-
nen av grava ble dekket med fin subbus, 
og det ble også lagt inn noen gresstuster.

Steinringen ble montert på bunnen, og 
dermed var egentlig svingskiva ferdig etter 
bare to måneders konstruksjons- og byggetid.

Svingskiva er i seg selv meget vel utført. 
Enda mer imponerende er det at dette er gjort 
av en som har borte fra MJ i 50 år. Han har 
tatt i bruk nye og avanserte metoder for å 
framskaffe byggedelen, en kompetanse han 
tok med seg fra andre områder, som altså 
viste seg svært så nyttige og anvendelige 
i MJ også. I det hele tatt har MJ-utøvere 
mye å hente fra andre områder, ikke minst 
med hensyn til byggeteknikker og hva slags 
materialer som lar seg bruke. Stein visste 
ut fra andre ting han har fått til gjennom 
livet, at det gikk an å sette seg høye mål, 
gjennomføre dem og komme i mål. 

MJ-bladet takker Stein for at han valgte 
å dele dette med oss på MJF-forumet, dette 
var både til å bli inspirert av og til å lære 
av. Vi vil oppfordre alle andre om også å 
dele det dere driver med, enten på et forum, 
eller i en epost til redaktor@mjf.no.

FORBILDET: Nærbilde som viser hjul i grav. Foto Helge Lindholm MODELLEN: Svingskivevogn med hjul i grav. 3-SKINNEDRIFT: Det er laget tilpassede punktkontakter i dekket på svingskivevogna. REKKVERK: I plastvinkler og wire.

SNITT: Stein tegnet skiven slik at den passet nøyaktig til Märklins Stortysker, dvs 0,5 cm lenger enn forbildet. MOTOR: En kamerapanoreringsmotor brukt i droner. STEINRING: Skinnering på steinring, og svingskivevogn.

FORBILDET: Svingskivevogna, gjengitt etter Kolbjørn Heie.

 (Bilde rekkverk)
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… og limes sammen til den nye vogna.… delene pusses rette med smergel … KUTTING: Originalvogn deles opp og endene dreies til …FERDIG VOGN: Kun maling gjenstår.
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Tommy er lokfører under 
utdanning og har selv 
kjørt dette «syretoget», nr. 

4903 og returtoget nr. 4903, 
og dermed var drømmen om 
et slikt tog i modell i gang.

Ved første øyekast ser toget 
enkelt ut å gjenskape i modell. 
El 14 finnes allerede, og vognene 
ligner flere av vognene en får 
tak i hos forhandlerne, men det 
viser seg at vognene har ulik 
lengde og har avvik i viktige 
detaljer som boggier og buffere.

Tommys prosjekt startet med 
lokomotivet. Utgangspunktet 
var Limas El 14, som han 
pyntet opp med speil, ploger, 
nye strømavtakere, kobbel og 
bremseslanger. Fremgangsmåten 
til dette er beskrevet i en egen 
artikkel i bladet. Loket er lak-
kert på nytt og nye dekaler er 
påsatt, før det ble smusset som 
forbildet. Hjulene er også dreiet 
ned, men noe arbeid gjenstår 
på dette, i tillegg til lys og lyd.

Da han tjenestegjorde på 
toget gjorde han samtidig en 
viktig oppdagelse: Vognene er 
ulike! Etter nøyere studie viser 
det seg at toget består av i hvert 
fall tre ulike vogntyper. Selv 
har han aldri vært i Sarpsborg 
og sett hvor mange vogner som 
egentlig tilhører togstammen, 
men prosjektet er først og fremst 

«Syretoget» 
i modell

Sørlendingen Tommy Seland har satt seg som mål å 
bygge tog 4904 i modell. Dette godstoget går 

ukentlig mellom Sarpsborg og Kristiansand og 

trekkes av et El 14-lok og en mer eller mindre fast 
vognstamme med tankvogner som er lastet med 

syre. Tommy oppdaget etter hvert at prosjektet var 
mer omfattende enn han hadde sett for seg!

plarer i syretoget og vogntypen 
antas å være den lengste i toget. 
Tanken er V-formet ved at den 
senker ned litt på midten hvor 
av- og påfylling skjer. Den ene 
har boggier av den såkalte type 
Y25, så visuelt får en dermed to 
forskjellige vogner, selv om de i 
utgangspunktet er like. Model-
lens utgangspunkt er Märklin 
art. nr. 47564. Byggestatus: Har 
modifisert begge og byttet ut 
boggier på den ene som ble hentet 
fra Märklin art. nr. 47561.

Vogntype 3: Litra Zacs. 
Lengde over buffere: 14,40 meter.
Dette er den vogntypen det 
er flest av i toget, selv om det 

basert på det toget han stort 
sett ser i hjemtraktene. Han 
har vært på gjentatte besøk på 
Kristiansand stasjon for å studere 
toget samt gjort observasjoner 
de dagene han kjørte det selv. 

LITT OM DE ULIKE VOGNTYPENE
Alle vognene er utleievogner 
fra tyske VTG, og er merket 
med utleiefirmaets logo. Til nå 
har Tommy laget seks vogner 
og noen gjenstår før han er 
fornøyd. Vognene er kortet ned 
til de lengdene som er riktige for 
de enkelte vogntypene, endene 
dreiet i dreiebenk for å få korrekte 
former og båndene rundt tankene 
laget på nytt av plaststrips for å 
bli mer identiske med forbildene. 

Vogntype 1: Litra Zacs. 
Lengde over buffere: 13,7 meter.
Denne vognen ser ut til å ha den 
bærende konstruksjonen i tanken, 
og virker å være den korteste 
vog nen i syretoget. Modellens 
utgangspunkt er Märklin art. nr. 
47564. Byggestatus: Har ennå 
ikke fått tak i riktige boggier. Dis-
se må nok bygges fra bunnen av.

Vogntype 2: Litra Zacs. 
Lengde over buffere: 15,20 meter.
Denne vognen er rammebygd. 
Den ser ut til å finnes i to eksem-

forekommer noen varianter 
med konstruksjonen av selve 
tankene som f.eks. hvor mange 
«magebelter»/bånd det går rundt 
disse, og tykkelsene på disse. Alle 
vognene ser ut til å ha tanken 
som bærende konstruksjon. Det 
er også variasjoner i bufferne, 
som både er runde og firkan-
tete ringkjerne-typer. Modellens 
utgangspunkt: Märklin art. nr. 
47564. Byggestatus: Bygget én stk.

Vogntype 4: Litra Zacs. 
Lengde over buffere: 14,40 meter.
Det kan også se ut som at denne 
vognen er lik type 3, men typen 
har Y25-boggier og er litt høy-
ere. Modellens utgangspunkt er 

Märklin art. nr. 47564. Byggesta-
tus: Har ikke bygget denne ennå.

Både lok og vogner har for 
øvrig fungerende skalakobbel 
og bremseslanger! Sistnevnte er 
anskaffet fra sidespor.no og er 
magnetiske slik at de kan kobles 
sammen eller henge nede som på 
forbildet. Slangene ser imidlertid 
ut til å være noe for korte til 
selve godsvognene og virker 
stramme etter sammenkobling. 
Mellom loket og første vogn 
er de imidlertid forbilledlige.

Du kan også følge Tommys 
prosjekt på Facebook på
@syretoget. (søk!)
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DELER: Alle delene kan du finne i lista under.

SPARKLING:Hull etter festetapper tettes.

TAKET: Bremsemotstander og takoppbygg

TAKOPPBYGG: Ferdig modell.

STRØMAVTAKER:

Lima-lokene kom i to 
utførelser. Eskene på 
den første utførelsen var 

sorte og lyseblå, mens den 
senere utførelsen hadde esker i 
sølv med rød logo og striper eller 
mørkeblå esker med striper og 
logo i gull. Den første utførelsen 
(eks. art. nr. 208130) hadde to 
hull nederst på lokkåpen, so  m 
var til å feste understellet til 
denne – praktisk, men lite pent. 

Tappene på understellet bør 
derfor skjæres vekk, og hullene i 
lokkåpen tettes. Dette kan gjøres 
ved å lime på en tynn plastbit 
på baksiden og sparkle med 
f.eks. Tamiya Putty på utsiden. 
Man kan få tak i de manglende 
løftepunktene (de som sitter på 
lokkåpen rett over boggisen-
teret) hos Messingmodeller. 

På taket skal det være bremse-
motstander. Disse manglet på 
den første utgaven. Jeg har fått 
brukbart resultat ved å kutte opp 
et par tresviller fra noen utgåtte 
skinner jeg hadde liggende. Det 
skal være tre par i hver ende (to 
stk. i bredden på ca. 4 mm). For å 
få dem på plass og feste dem må 
en helst fjerne takoppbygget. På 
noen lok sitter takoppbygget løst 
nok, til at en kan fjerne det ved 
å dra det opp for hånd; på andre 
lok kan takoppbygget se ut til 
å være limt fast, slik at man må 
skjære det løs med en skarp skal-
pell for å løsne det fra taket. Når 

I de tidligere artiklene har 
vi tatt for oss digitalisering 
og forbedring av gangegen-
skapene til Limas El 14. I 

denne og neste artikkel skal 
vi se nærmere på det ytre. 
Først ut er detaljeringen. Vi 
anbefaler å studere bilder 
på nettet av de ulike 
variantene av El 14 som har 
kjørt på norske spor.

Limas El 14 del 4:

Detaljering

en først har fått av takoppbygget, 
kan man gjerne bore små hull 
eller erstatte den øverste delen 
med en hullete rist, hvis en har 
noe passende liggende. Plasten er 
tykk, så det kan evt. være gunstig 
å frese ut plasten fra undersiden.

Felles detaljering for 
begge versjonene 
Vinduer og smådeler bør 
demon teres før detaljering.

Speil kan lages med en liten 
messingplate på 4 x 2 mm. Buen 
formes med en tang og loddes 
til en 0,5 mm messingtråd eller 
kjøpes ferdig fra NMJ eller 
Messingmodeller. Se bilder på 
nettet for plassering. Speilene 
bør limes på lokkåpen, før de 
males med lokkåpens farge. 
Maling kan kjøpes hos Messing-
modeller eller i fargehandelen. 
Fargekoder finnes på http://
mjwiki.no/wiki/Fargekoder 

Bufferne på Limas lok blir 
brukt til å holde fast lokkåpen til 
understellet, og hylsene er motsatt 
i forhold til forbildet. Disse 
bufferne skal ha det tykkeste røret 
ytterst og ikke innerst som på 
Limas lok. Man kan enten sette 3 
mm tykke rør i 4 mm lengde over 
Limas eller kjøpe nye forbilde-
riktige buffere. Jeg fant noen på 
NMJs godsvogner som så temme-
lig identiske ut. Messingmodeller 
har bufferplater som kan limes 
på den løsningen man velger.

duene. Senere ble dette montert 
utvendig mellom frontvinduene.

Lokene ble også utstyrt 
med diverse antenner på taket. 
Limas nyeste serie hadde slike, 
men løse antenner kan også 
skaffes (se innkjøpsliste et an-
net sted i denne artikkelen).

I endene på bufferbjelken 
sitter det 1000 V-kontakter. Disse 
er illudert på understellet og kan 
males lysegrå. Løse kontakter kan 
også kjøpes som Roco-reservedel. 

Bremseslanger gir en 
ekstra piff. Jeg anbefaler 
noen i plast, da disse sitter 
bedre enn f.eks. messing, når 
en limer dem til plastkåpen.

Liliput har noen flotte, fjær-
ende skrukoblinger til en rimelig 
penge, hvis en vil ha dette i ende 
1. Flere produsenter har også 
ikke-fungerende illuderinger.

Understell
Plogene til Lima er et sørgelig 
kapittel. Det finnes flere løsninger 
på ploger i handelen. Skala 
Design har noen flotte ploger i 
messing. Disse må tilpasses noe 
og limes med tokomponentlim 
for å sitte. NMJ har både løse 
ploger til Topline-lokene og løse 
ploger i resinstøp. Selv brukte jeg 
ploger fra Pünther på et av mine 
lok, men de er ikke lenger å få 
tak i, da denne produsenten ikke 
lenger er aktiv. Plogene kan enten 
limes på lokkåpen eller på selve 

Innkjøpsliste
MM = Kan bestilles fra www.messingmodeller.no

NMJ = Kan bestilles fra www.nmj.no 

1. Gitter, MM art. nr. 8153 / vindus rammer art. nr. 8155 m. bufferplater

2. Detaljeringssett (hvis gammel utgave av Lima), MM art. nr. 5306

3. Buffer med tykk hylse ytterst, NMJ

4. Speil, MM art. nr. 8146 / NMJ art. nr. NMJB1121

5. Ploger, NMJ art. nr. NMJT9923 / NMJB1117  

6. Strømavtager, NMJ art. nr. NMJB1120 / NMJT9908 / NMJT9907 

7. Signalhorn/tyfoner, MM/Roco art. nr. 100964 

8. 1000Vkontakter, MM/Roco art. nr. 100981 

9. Bremseslanger, MM/Roco art. nr. 8148 

9. UHFantenner, MM/Roco art. nr. 88164 

10. Skrukoblinger, NMJ/Liliput

Lokene har hatt ulike typer 
strømavtagere, og ingen av dem 
er identisk med dem som følger 
med Lima-modellene. NMJ selger 
løse strømavtagere til sine El 
13-lok. De er mer eller mindre 
identiske med dem som har vært 
på El 14-lokene. Strømavtagere 
fra Sommerfeldt kan også benyt-
tes, eks art. nr. HO 946 for tidlige 
versjoner. Svenske Entec har også 
flotte strømavtagere for nyere 
versjoner. Flere av CargoNets 
lokomotiver har også ettbens 
strømavtager. Se bilder på 
nettet og sammenlign med de 
ulike tilbudene fra produsentene. 
Roco og Sommerfeldt har flere 
varianter å velge mellom. Legg 
imidlertid merke til at alle 
strømavtagerne er festet på fire 
isolatorer som er montert like 
langt fra hverandre i et kvadrat. 
De fleste ettbens strømavtagere er 
festet på tre isolatorer i trekant.

Ved leveranse i gammeldesign 
og til midten av 1980-tallet hadde 
lokene gitter foran vinduene. Slike 
gitre finnes fra flere produsenter. 
NMJ hadde slike i salg allerede 
på 90-tallet, og Skala Design 
har hatt disse i sitt sortiment. 
Messingmodeller selger nå 
slike i nettbutikken. Signalhorn 
mangler helt på modellene. Disse 
har gjennom tidene hatt ulike 
plasseringer. I begynnelsen satt 
signalhornet inne i loket, og lyden 
gikk ut i et hull mellom frontvin-

boggien. Jeg vil anbefale å fjerne 
koblingen i ende 1 for å få mest 
mulig forbilledlig utseende, men 
da mister man muligheten til å 
«gå rundt» med loket. I ende 2 
må plogen sitte under koblingen 
på boggien, og det må da files en 
liten fordypning i plogen for å få 
plass til den originale HO-kob-
lingen som sitter fast i boggien.

Ressurser

1. http://mjwiki.no/wiki/Fargekoder

2. http://forsk.njk.no/mdb/mdb.

php?hid=94&aut=&eng=

3. http://jernbane.net/bo/subpage.

php?s=3&t=27

4. http://mjwiki.no/wiki/NSB_El_14
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VMJI.NO 

Vestfold Modelljernbaneimport 

Kun 895,- pr. 2-vognssett , begrenset opplag 
NYHET: 
Containervogn fra utleiefirmaet ERMEWA med 30’ bulkcontainere fra Nordic Bulkers. 
Forbildet ble benyttet i trafikk fra Verdal i Norge til Husum i Sverige med kalk. 

Denne nye modellen er produsert av belgiske B-Models for vår butikk. 
Leveres i 2 forskjellige sett.  
Hvert sett kommer med 2 vogner og 4 containere , alle med forskjellige numre. 

 
Vestfold Modelljernbaneimport - Storgaten 11, Horten. Kveldsåpen butikk 

«Fra entusiast til entusiast» 

 
 

VW Peppes Pizza og NSB service 
 

Produsert av Rietze, for vår butikk 

Du har vel ikke glemt våre norske modellbiler ? 

VMJI.NO 

Vestfold Modelljernbaneimport 

 
Vestfold Modelljernbaneimport - Storgaten 11, Horten. Kveldsåpen butikk 

«Fra entusiast til entusiast» 

Har du sett de flotte brønnvognene fra Rocky Rail ? 

Vogner i metall med påsatte detaljer. Flere varianter på lager i vår butikk. 

NB! Green Cargo og Carlsberg-utgavene ventes inn til lager om kort tid. Disse bør forhåndsbestilles!! 

Savner du skalariktig vei og husbelysning ? 

Sjekk ut lampene fra Beli-Beco med LED i sokkelen og kun et tynt lysfiber opp til lampekuplene 
Flott lys i skalariktige lamper både i H0 og N-skala. 

Bildene klarer dessverre ikke gjengi hvor delikate disse lampene er. De må oppleves! 

Fiberenhet med 7 
 lysfiber for bruk 
med vegglampe 
og veggur 

3mm 

Tremast med LED i 
lampekuppel i topp. 
Meget delikat utfø-
relse. Passer perfekt 
som plattformlampe 
på norske tre-
plattformer ! 

 

Roco Norsk snøfreser Beilhack «Jernbaneverket» 
Digital funksjonsmodell med fantastiske funksjoner; 
-Fres kan tiltes og rotere 
-Overdel roterer på understell for å kunne snu på linjen. 
-Lyd 
-LED-belysning 
Fås til AC eller DC-digital 

Vår pris: 3.835,- 

Nå kommer Rocos skandinaviske brønnvogner! 
 
Mange forskjellige utgaver med skandinaviske 
semitrailere ventes inn utover vår/sommer. Se 
våre nettsider for komplett utvalg. 

 

 

 

   Vår pris 860,- /stk 



Drakenbergsgatan 34, S-412 69  GÖTEBORG
Tel. +46 31 172660 eller 211200 (+ fax)
epost: cicero@swipnet.se

Siden 1970 har vi laget kvalitetsmodeller i messing av trikker i 
skala 0 og H0 i tillegg til forbilderiktig trikkespor – SWEDTRACK.

Unn deg gleden av å kjøre norske trikker fra Oslo som SKABO tilhenger, 
HAWA-vogner, gullfisker og SM 91 på ekte trikkespor.

Få tilsendt vår katalog – send oss 100 SEK eller NOK pr post.

Byggesett - støpedeler - tilbehør 
Motorvogner - personvogner 
teakvogner - godsvogner

Messingmodeller - Torskroken 4c - 3404 Lier

Bestill direkte på 
www.messingmodeller.no

Birkemo AS

birkemo.no

Asylgata 1, 4013 Stavanger
Tlf. 51 89 56 02 · Fax 51 89 56 04

Alt innen RC-Hobby
Bil - Båt - Fly - Helikopter - Plast

Drager - Modelljernbaner og utstyr

MODELLBIL DESIGN
Norske ferdigmodeller og dekaler

Importør og forhandler av
Herpa - AWM - Wiking

Postboks 330 Holt-Vestvollen
2023 Skedsmokorset

E-post: modellbildesign@getmail.no
Telefon: 63879655 / 911 95038

www.modellbildesign.no

Modeller i 1:87

- Norske kontaktledningsåk
- Norske kontaktledningsmaster
- Norske signaler
- Norske byggesett

Nettbutikk: www.sidespor.no

Lederens hjørne – ved  MORTEN PELLE KORSMO

Én gang i året har vi en unik mulighet til å få nasjonal blest om hobbyen vår. Første gang 
Modelljernbanens dag ble arrangert, var i 2015, etter initiativ fra et miljø i Tyskland. I år er 

det første gang dagen markeres i Norge, og vi har alle en mulighet til å få flere til å bli interessert 
i hobbyen vår!

Hvordan skal en slik dag markeres? Dette er noe alle kan bidra med. MJF vil ta ansvar for 
en samlet, nasjonal markering i riksmedia. Vi er allerede i dialog med flere riksmedier og har 
begynt planleggingen av markeringen. Imidlertid var det ikke budsjettert med noen slik marke-
ring på GF i vår, og i og med at medlemstallet er gått ned de siste årene, er ikke midlene så store 
som vi kunne ønsket oss. Så vi trenger hjelp fra dere der ute i lokalmiljøet. Klubber og aktive 
grupper kan bidra med å få blest i lokalmiljøene. Jeg oppfordrer derfor alle klubber og grup-
peringer til å ha åpen dag fredag den 2. desember og fortelle så mange som mulig om dette.

Det er mange som ikke kjenner til hobbyen vår. Noen erindrer riktignok å ha et gammelt 
modelltog pakket ned i esker på loftet. Hvordan skal vi nå disse? Vi må tenke bredt! Del ut 
flyveblad i postkasser og på handlesentre og send inn pressemeldinger til lokalavisen. Fortell om 
dette til lokalradioen, legg ut bilder og info på sosiale medier og heng opp lapper på opp-
slagstavler – Vi bør benytte anledningen en slik internasjonal dag gir til å skaffe hobbyen 
oppmerksomhet!

Modelljernbane er en allsidig hobby! Det finnes absolutt muligheter for alle og enhver. Noen 
liker å bygge hus, andre landskap, mens enkelte bygger togene. Noen har stor plass og danner 
mindre grupper til å jobbe på anlegg i loft eller kjeller, mens andre har en lokal klubb de går til. 
Selv har jeg noen skinner til hagejernbane jeg tar ut hver sommer til stor begeistring for barna i 
nabolaget. Alle får lov å kjøre, og det er like mange jenter som gutter som vil kjøre togene. Inne 
legger jeg skinner fra et par startsett på teppet i stua når jeg har sønnen min, og barna som 
kommer på besøk, står i kø for å bedrive kjørespill. Enkelte tar også frem BRIO-toget. Jeg 
håper med disse initiativene at flere spirer er sådd for vår kommende generasjon.

Hvordan kan DU bidra? Hva skal vi gjøre for å få nye til hobbyen?  
Gi innspill og kommentarer på http://www.mjf.no/flerespor/ 

2. desember:

Verdens modelljernbanedag!

Vi vil gjerne ha deg som annonsør i MJ-Bladet! Med en annonse i  MJ-Bladet når du 
hele bredden av norsk modelljernbanehobby, fra nybegynner til proff.  MJ-Bladet 

er det eneste norske bladet som utelukk ende har stoff om modelljernbane.

MJ-bladet sendes alle medlemmer i  Modelljernbaneforeningen i Norge og legges også 
ut til løssalg i relevante hobbyforretninger og på noen  hobby- og MJ-messer.  Bladet 
gis ut fire ganger årlig. Sidetallet er minimum 48 sider + omslag. Det er  fargetrykk 
på alle sidene, og formatet er 22,5 x 30 cm. Normal utgivelsesplan er at bladene 
 sendes til medlemmene ca. 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember.

Annonser er en del av MJ-bladet, og vi inviterer deg til dels å støtte opp om å få utgitt 
et godt MJ-blad, dels å vise fram dine produkter eller tjenester til den spesifikke 
MJ-bruker – som effektivt nås gjennom MJ-bladet. 

Oversikt over annonsetyper og priser kan du laste ned fra en lenke på denne siden:
http://www.mj-bladet.no/utgivelsesdatoer-og-frister/

Kontakt: redaktor@mjf.no
Nettsider: mjbladet.no  –  Facebook: Mjbladet

Annonsér i MJ-bladet!
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FORENINGSKORRESPONDANSE/ 
LETTERS TO THE BOARD:
Postboks 467 Skøyen
0213 OSLO
http://www.mjf.no/kontakt.asp

MEDLEMSREGISTER: 
register@mjf.no
Inn og utmeldinger, adresse
endringer, manglende MJblad 
og salg av gamle blader

MJFS BIBLIOTEK OG MEDLEMSSERVICE
Konseptet er under omarbeiding og 
vil komme i ny utgave utover i 2016

BANK:
Kontingentkonto:  1280 28 16330

KONTINGENT 2016/FEE 2016:
Hovedmedlem: 450,
Juniormedlem: 300,
Husstandsmedlem: 100,  
(mottar ikke MJbladet)
Utenlandsmedlem: 600,

FOREIGN PAYMENTS
Bank: Høland Sparebank, Norway
Account:1280 11 51017
IBAN: NO0212801151017
SWIFT: HOLLNO21

MJF er medlem av MOROP

Modelljernbaneklubber i Norge
Oversikt over klubber som er medlemmer i MJF. Meld inn din klubb!

Christiania Modell 
Jernbane Selskab 
(CMJS)
Leder:  Tor Øivind Kirkeby

Postboks 149 Skøyen, 

0212 Oslo 

Tlf: 22 83 80 56 

( mandager 1822)

Haugaland 
Modelljernbaneklubb
Leder:  Bjørn Hisdal

Ringgata 3, 4250 Kopervik 

Tlf: 52 85 10 35

bhisdal@online.no

Horten 
Modelljernbaneklubb
Leder:  Thor Juveth

Postboks 408,   

3193 Horten

Tlf: 90 92 77 31

epost@hortenmjklubb.no

www.hortenmjklubb.no

MODELLJERNBANE -
FORENINGEN I NORGE
NORWEGIAN MODEL RAILWAY ASSOCIATION
MODELLEISENBAHNVERBAND NORWEGEN

STYRET 2016-17

Morten 
Pelle Korsmo 
Styreleder

Stein 
Johannesen
Varamedlem

Håvard 
Houen
Nestleder

Bjarne 
Reinholdt
Styremedlem

Arne 
Augestad
Styremedlem

Einar Næss
Jensen
Sekretær

Bernt I. 
Harrang 
Kasserer

Morten 
Wæraas
Styremedlem

Claes 
Lislerud
Varamedlem

Kløfta 
Modelljernbaneklubb
Kongsvingervegen 6,  

2040 Kløfta

post@kmjk.no

www.kmjk.no

NJK Aktivitetsgruppe 
Kråkstad
Leder:  LeifH. Ruud

Tlf: 994 18 736 

www.njk.no/ostfold 

Åpen kveld i «Den røde 

Baron» i spor 4 på 

Kråkstad hver mandag fra 

ca. 18:00.

NJK/Bergen 
Modelljernbanegruppen
Leder: Oddvar Clementsen 

Dokkeskjærskaien 1,  

5006 Bergen. Tlf:  

55 36 60 40 (ons 1923)

www.njk.no/bergen

Salten Modelljernbane 
Klubb
Pleierveien 10 C

8076 BODØ

epost: 

formann@saltenmjk.org 

www.saltenmjk.org 

Smaalenene 
Modellbaneforening
Tlf.: 90157144, epost: 

mcs@stegard.com

c/o Morten Chr. Stegard

Kornsjøveien 1008,  

1796 Kornsjø

Stavanger 
Modelljernbaneklubb
Leder:  Jan Erik Waaland

Rudolf Nilsens gt 2,  

4021 Stavanger

Tlf: 936 56 113

jan.erik.waaland@lyse.net

www.smjk.no

Sør-Østerdal 
Modelljernbaneklubb
Leder:  Bjørn Åke Persson

Damhaugvegen 22,  

2410 Elverum

toeffebo@online.no

Trondhjem 
Modelljernbaneklubb
Leder:  Håvard Houen

Postboks 5512, Nidarvoll, 

7037 Trondheim

Tlf: 402 19 068

formann@tmjk.no

www.tmjk.no

Endringer meldes til  
redaktor@mjf.no

Ønsker dere å bli 
klubbmedlem i MJF? 
Meld inn din klubb her:  
www.mjf.no/kontakt.asp
For full oversikt over klubber 
i Norge besøk:
www.mjf.no/mjklubber.asp

Rubrikkannonser



«SELVBYGGEREN» har en kompromiss løs  byggefilosofi 
med til tider nærmest absurde utslag – Men de aller 
fleste teknikker, materialer og verktøy i denne spalten 
vil forhåpentligvis være av interesse for alle som driver 
med selvbygging fra scratch eller byggesett uansett 
nivå og ambisjoner. 

TEKST OG FOTO: Håvard HouenMODELLBYGGING

«SELVBYGGEREN»
        En spalte om å ta det hele veien ut!

TEKNIKK 3: Betongdekker
Betong er enkelt beskrevet sement 

blandet med småstein. Denne steinen 

er med på å gi betongen tekstur, 

spesielt der den er eksponert for 

slitasje og værpåvirkning. 

I modell lager jeg betong av gips, 

der jeg tilsetter finsiktet sand.  Jeg 

benytter Panduros alabastergips. For 

å bremse herdeprosessen kan du 

tilsette 5 % skummet melk i vannet. 

For å gi en grunnfarge tilsetter jeg en 

ørliten mengde svart fargepigment. 

Vær ekstremt forsiktig; du skal bare 

så vidt kunne ane at gipsblandingen 

er lys grå og ikke hvit. Prosedyren er 

deretter i grove trekk som dette: 

1. Lag en form for betongdekket 

og støp «betongen», slik at den 

eksponerte overflaten vender ned. 

Er du forsiktig, bør du kunne støpe 

flakene ned til ca. 5 mm tykkelse. 

Bunnen bør være glatt og litt fleksi

bel, for eksempel 1 mm akrylplate.

2. Ta delene ut av formen, så 

snart gipsen er fast nok. 

3. Dypp en svinebustpensel (eller en 

annen kortbustet og stiv pensel/

børste) i vann og skrubb overflaten, 

slik at de øverste sandkornene blir 

eksponert. Dette krever en viss 

fingerspissfølelse. Gipsen skal ikke 

være så myk at penselen lager furer 

i gipsen, men heller ikke så fast at 

gipsen ikke lar seg påvirke.  

4. Når gipsen en fullstendig tørr, 

skal den beises. Den skal ikke 

males; det vil ødelegge den fine 

overflateteksturen du har jobbet så 

hardt for å få til. Kraftig fortynnede 

Tamiya akrylfarger gjør susen. 

Gode betongfarger er XF57, XF54, 

XF20 og XF19. Her kan det være 

en fordel å benytte Tamiyas egen 

«Laquer thinner» og ikke vann. La 

overvaskingene tørke helt mellom 

påføringene. Målet er at det skal 

være en smule variasjon i fargetone

ne, men det skal ikke være skjolder 

som røper at betongen er beiset. 

5. Avslutt med forsiktig å børste på 

pigmentpulver. Du kan alltids legge 

på mer, men det er vanskelig å 

fjerne ekstra pigment som er påført.

Bildet viser en test av teknikken med 

tanke på et verksteddiorama. Dette 

bildet illustrerer et annet viktig poeng: 

Bygg etter slik forbildet er, ikke slik 

du tror forbildet ser ut. Jeg har lagt 

på litt bremsestøv langs sporet, men 

i ettertid har det slått meg at det 

neppe bremses så hardt i et verksted 

at det blir synlige spor av bremsestøv. 

Jeg synes heller ikke oljeflekkene er 

helt overbevisende; også disse er 

lagd ut fra en idé om at oljeflekker 

på et verkstedgulv er sannsynlig.

Så nok en gang: Studer forbildene 

og eksperimenter! Lag prøvebiter, 

fotografer resultatet og evaluer.  

Tema for denne utgaven av selvbyggeren er 
teksturer. De fleste overflater i den virke-
lige verden har en tekstur. Betong er 

ruglete, siden den inneholder mye stein, asfalt 
likeså. Rust flaker seg og flasser når den blir 
tilstrekkelig fremskreden. Takpapp er over-
strødd med små steinfliser som gir relieff. 
Gammelt ubehandlet tre sprekker og flises 
opp. Studer forbildene, så vil du finne mange 
flere eksempler. 

Når det er sagt, er det mange modell-
byggere som overdriver dette med tekstur. I 
H0 vil det ofte være tilstrekkelig å airbrushe 
med matt maling for å gi en skalariktig 
tekstur. 

Teknikkene som beskrives under er derfor 
først og fremst nyttige for dem som bygger i 
0-skala og større. Om man er en smule ek-
spresjonistisk i sin modellbygging kan teknik-
kene også benyttes i H0, men vær oppmerk-
som på at det som kan se flott ut «live» kan se 
merkelig ut på nærbilder. Prøv deg frem!

TEKNIKK 1: Rust
Som regel er det ikke mer tekstur i en rusten 

overflate, enn at det kan illuderes med matt 

maling, men enkelte objekter får tydeligere 

struktur. Ett eksempel er eksosrør på skikkelig 

gamle kjøretøyer. På en modell av en gammel 

veiskrape brukte jeg derfor denne teknikken:

1. Form eksosrøret av 1 mm messingstang. 

2. Svert røret med en egnet svertevæske. Jeg 

bruker Birchwood Caseys våpenbrunering 

for messing.  

3. Mal så røret med en matt, mørk rødbrun 

Humbrolfarge, f.eks. Matt 70. Det skal 

være dugelig med maling. 

4. Dryss fargepigment over den fuktige 

malingen. Bruk en stiv pensel til å dytte 

pigmentpulveret inn i malingen. Dryss 

deretter på litt mer pigment.  Jeg benytter 

MIGs pigmenter. Først «Regular rust», 

deretter «Old rust» og til slutt «Smoke 

black» nær utløpet. 

Jeg var overrasket over hvor enkelt det var å få 

et bra resultat med denne teknikken – bare 

prøv selv!

TEKNIKK 2: Takpapp 
Takpapp er overstrødd med små steinflis, 

og dette gir en smule tekstur. Her har jeg 

benyttet maling som pudres med talkum, 

mens malingen ennå er våt. Tidligere benyt-

tet jeg maskeringstape som utgangspunkt 

for takpapp i modell, men jeg synes denne 

er litt tykk, selv i 0-skala. Smergelduk eller 

vannslipepapir finner jeg uegnet av samme 

grunn. Det som egner seg best etter min 

mening, er kirurgtape. Denne får du kjøpt 

på apoteket i forskjellige bredder. Finner 

du ikke helt korrekt bredde, er det en smal 

sak å skjære den ned til riktig dimensjon. 

Etter det jeg vet, er den vanligste bredden 

for takpapp 100 cm. Her er oppskriften: 

1. Ta en lengde dobbelsidig teppe-

tape og tape den ned på et passende 

underlag. Ikke fjern dekkpapiret! Det 

er glatt og slipper lett kirurgta-

pen, uten å fjerne alt limet.

2. Plasser passende lengder av 

kirurgtape på dekkpapiret. 

3. Penselmal tapen med et skikkelig strøk 

maling, for eksempel Humbrol 67. 

4. Mens malingen fortsatt er våt, 

pudres den med talkum. For å få 

et jevnt dryss sikter jeg talkumen 

gjennom en nylonstrømpe. Ikke 

press talkumen ned i malingen. 

5. Når malingen er absolutt helt 

tørr, børstes løs talkum bort. 

6. Tapen løftes forsiktig opp fra dekk-

papiret og tapes ned på modellen. 

7. Om du vil være skikkelig fancy, maler 

du med blank sort maling i overlappen, 

før neste bane legges for å illudere at 

det sivet ut litt  overskytende tjære/

bek under monteringen av takpappen.  

Talkum i maling for å gi tekstur kan 

forøvrig brukes i en rekke sammenhenger, 

der en trenger tekstur i overflaten. 

Har du et bra byggetips, send det i en epost   
til Selvbyggeren: havard.houen@mjf.no.
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Fra Göran Tholin har fått 

dette fantastiske bildet 

fra hans eget anlegg. 

Bildet er tatt i ordinær 

anleggsbelysning uten 

ekstra lys. Vi lar Göran 

beskrive det selv:

M/S FRITJOF  
I RöDESUNDS HAMN: 
Fartyget fraktade 
mestadels bulkgods över 
Vättern och genom Göta 
kanal och ut i Vänern. 
Det var oftast kalk, 
sand, kol och koks som 
fyllde lastutrymmet. Här 
ligger dock fartyget los-
sat vid kaj och väntar på 
en ny last. Kanske skall 
hon segla med en extra 
däckslast av ved med 
tanke på de framväxlade 
vagnarna lastade med 
timmer?
Foto: Göran Tholin

BANELANGS SEND OSS GJERNE BILDER: redaktor@mjf.no

Er MJ barnslig? Den store årlige Nürnberg-
messen, der MJ-fabrikantenes nyheter presente-
res, er jo egentlig en Spielwarenmesse, altså en 

messe for leketøy. Det sier vel alt? MJ er leketøy. Når 
voksne driver med MJ, må det jo være at man ikke 
har klart å forlate sin barndom og dermed har en 
eller annen svikt i sin normale utvikling. Denne 
oppfatningen, som jeg neppe tror at særlig mange av 

dette bladets lesere er enig i, tror jeg dessverre et ganske utbredt. Det 
hindrer en del voksne i å drive med MJ eller gjør at man driver med det 
i det skjulte. De mange historiene om fedrene som ga barn MJ i jule-
gave som en skjult måte å ville drive med det selv, bidrar til denne 
misforståelsen.

Men hvor kommer så denne vrangforestillingen fra, dersom det 
ikke stemmer at MJ er barnslig, og hvordan kan den imøtegås? Jeg 
tror det er to grunner. 

1. BARNS LEKER er i stor grad miniatyrer av ting i voksenverdenen. 
Grunnen til det kan være flere. Den ene er at barn rent praktisk 
ikke kan håndtere for store gjenstander. Det at gjenstandene er så 
små at barn kan kontrollere dem, gir også en opplevelse av kontroll 
og mestring, og hele menneskelivet, voksnes også i blandet grad, 
består jo i nettopp å kunne kontrollere og mestre sine omgivelser. 
Det består altså et relativt forhold mellom personen og elementer i 
omgivelsene. Det er to måter å beherske omgivelsene på. Den ene er 
å bli stor selv. Den andre er å gjøre omgivelsene mindre. Miniatyri-
sering er enklest av disse to. Feiltagelsen mange gjør, er å tro at dette 
ønsket om å beherske er noe som opphører når man blir voksen.

2. DEN ANDRE FEILTAGELSEN er at det å leke er noen bare barna 
driver med. At voksne ikke leker, er tull, men mange voksne vil ikke 
innrømme det, eller de kaller det noe annet. Nå er det ikke så lett 
å si hva lek egentlig er. Det ligger faktisk til lekens vesen at det et 
stykke på vei unndrar seg å bli definert, fordi lek er en slags tilstand 
på siden av den ordinære virkeligheten. Lek er et spill, der noe an-
net skjer, enn det som det ser ut som, sett utenfra. Lek har mye til 
felles med rusen, men i motsetning til den er den kontrollert, og 
den som leker, vet at han leker og kan også når som helst gå ut av 
leken og være helt og holdent i den tradisjonelle virkeligheten. Dette 
vet barn meget godt og mestrer det til fulle, men en del voksne har 
glemt dette, eller de vil ikke innrømme at de fortsatt evner å leke.

Lek og leker har fulgt den menneskelige kultur så langt tilbake 
som vi kan spore den. Miniatyrer også. Det kryr av arkeologiske 
funn av miniatyrer, og man må ikke tro at alt dette bare er barns 
leker. Som jeg skrev om i Sluttsignalet i MJ-bladet 1/2011, har den 
australske matematikeren Alan Bishop studert hvordan matematikk 
framstår i ulike kulturer verden over. Han fant syv universelle grun-
nelementer i matematikken. Én av disse syv er leken! Matematikk 
er lek! Bishop sier at en god matematiker må kunne tenke seg det 
som ikke er, som om det er, for å kunne lage en matematisk modell 
for noe. Nettopp: «Modell». Det å tenke seg det som ikke er, som 
om det er, er nettopp å leke. Barn gjør dette hele tiden. Det høres 
litt mer voksent ut hvis vi kaller dette «fantasi». Dette ordet er igjen 
avledet av det greske verbet phainein som betyr «å vise» eller «gjøre 
synlig». Modellen gjør nettopp noe synlig, men det modellen viser, 
er ikke det som det er en modell av, men den henviser til det. 

Og det er akkurat det som skjer for mange som driver med MJ. 
Når man betrakter et tog som kjører på banen, så henviser det til det 
store toget der ute i landskapet et sted. Eller den som bygger en modell 
av et falleferdig hus, prøver hele tiden å knytte forbindelsen til det 
virkelige, falleferdige huset som faktisk finnes (eller fantes) eller en 
idé om et slikt falleferdig hus som kunne ha eksistert i virkeligheten. 

Det siste er viktig for å skjønne litt mer om hva MJ er. For MJ 
handler om en kjede av fantasier. Det kan starte med en idé om 
et falleferdig hus og hva som skal til for at noe skal kalles et fal-
leferdig hus, til en forestilling om hvordan det kunne ha sett ut i 
virkeligheten, og så videre til en forestilling om hvordan huset så kan 
bygges som modell. Det er det samme som skjer når man planleg-
ger et MJ-anlegg. Man har en idé om hva en jernbane måtte være. 
Den skal så virkeliggjøres innenfor noen rammer som ikke minst er 
gitt av den plassen man har til rådighet for et anlegg. Fantasien er i 
full gang i denne planleggingen. Og så en ny runde med fantasi når 
denne planen skal gjennomføres i tre dimensjoner. Mange velger å 
bruke hus, trær, spor osv. som er å få kjøpt, slik at den fantasifulle 
gjennomføringen består i å sette dette sammen til et stort ensemble, 
mens andre velger å bygge noen eller flere av elementene selv.

Er dette barnslig? Ikke i det hele tatt, dersom man med 
barnslig snakker om noe som bare barn gjør. Voksne som 
leker, er ikke barnslige. De er fantasifulle og kreative.
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Togbutikken har Märklin også!

I Togbutikken kan du handle alt det du trenger for å gjenskape din egen verden i miniatyr.  
Vi har de fleste store og kjente merkevarene, og har nå også blitt Märklin-forhandler. 
Vi er kanskje ikke ”Norges minste MJ-butikk” lenger, men vi jobber hardt med å fortsette å være best på service.  
Vårt mål er ikke å være størst eller billigst, men det skal være en hyggelig opplevelse å handle hos oss  
– enten du handler i vår flotte nettbutikk eller besøker oss i vår nye butikk på Sem utenfor Tønsberg. Vi ser frem til å høre fra deg! 
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