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Ett nätverk kring modelljärnväg i Nskala 

www.nskalaskane.se 
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VAD ÄR SKÅNSKAN 

Skånskan är en informell grupp, ett nätverk, för folk 

med intresse för modelljärnväg i Nskala. 

SkånskaNs mål är att sprida info om Nskala och ge de 

som önskar en möjlighet att träffa likasinnade och 

utveckla sitt intresse. 

I skånskaN finns folk med olika intressen, vissa bygger 

hemmabanor, andra kör moduler, bygger 

mässingsmodeller, samlar på modeller etc. 

Det kan vara folk med intresse för svenskt, östtyskt, amerikanskt m.m. 

Gemensamt för alla är dock skalan: N. 

Du väljer själv om du vill engagera dig i möten och aktiviteter eller om du bara vill följa vad som 

händer kring Nskalan via nyhetsbrevet. 

Mer info finns på hemsidan, www.nskalaskane.se eller skicka ett brev till info@nskalaskane.se 

  

Trelleborgsfärjan Starke i Nskala 

Ett svenskt B-lok ombyggt från Fleischmanns BR38 

http://www.nskalaskane.se/
mailto:info@nskalaskane.se
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VAD GÖR VI 

Centrum i skånskaN är hemsidan, www.nskalaskane.se . 

Där samlar vi allehanda info kring Nskala och där hittar 

man information kring kommande träffar. 

Ett nyhetsbrev kommer ut med jämna mellanrum. Det 

innehåller allehanda information om vad som är på gång. 

Gamla nyhetsbrev finns på hemsidan. 

SkånskaN ordnar också träffar med olika teman. Vad vi gör är upp till 

var och en att föreslå – är man nyfiken på något så kanske en träff kan 

ordnas runt det ämnet. 

Träffarna kan kretsa kring att titta 

närmare på någon hemmabana, 

introduktion till digitalstyrning, 

minikurs i vädring, modulsnickeri, 

övning i trafikspel etc. 

Modulgruppen i skånskaN är också ofta ute på olika 

modulkörningar i Sverige och grannländerna. 

 

 

  

En container blir naturligt 

väderbiten. 

Modulsnickrande 

Studiebesök på hemmabana 

Nedsmutsad vagn på vädringskursen 

Intro till trafikspel på en liten modulbana 

Matpaus för modulsnickarna 

http://www.nskalaskane.se/
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MODULER 

En aktiv grupp inom skånskaN är modulbyggarna. 

”Moduler” handlar om att bygga delar av en bana i 

små standardiserade delar, moduler. 

Dessa delar, typiskt 1 meter långa och 40 cm breda, 

är standardiserade i kortändarna och kan därmed 

sättas ihop med andra moduler.  

Därigenom kan en stor bana byggas upp från alla 

smådelarna. 

En modul kan vara en enkel raksträcka, kurva eller en station. 

Modulbyggarna träffas vid olika körmöten och bygger upp stora 

banor, unika för varje tillfälle. Dessa banor får ofta en längd på 

100 meter eller mer. 

Modulerna 

används också då 

skånskaN är med 

på utställningar 

där vi bygger upp 

mindre 

utställningsbanor. 

På körmöten har man chansen att lufta sina tåg på 

stora banor, där det kan ta en halvtimme att köra 

från ena änden till den andra. På körmöten brukar 

också anordnas trafikspel och man får chansen att 

prova rollen som lokförare eller stins. 

Med jämna mellanrum ordnar skånskaN snickarträffar då man 

kan skruva ihop en egen träfärdig modul. Landskapet fixar man 

på egen hand hemma. 

Vill man prova på 

modulhobbyn så går det 

naturligtvis att följa med på 

ett körmöte. 

Mer information om 

moduler finns på hemsidan, 

www.nskalaskane.se. 

En modulbana i en handbollshall i Hellerup 

En modul under montering 

Vid trafikspel ges tiden av en snabbklocka 

Några träfärdiga moduler efter en 

snickarträff 

Åhus station på modulträff 

http://www.nskalaskane.se/

