
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Velkommen i 

Velkommen i 
Modeljernbaneklubben H0 Aalborg 

 

Medlemskab: 

- Inspirerer billeder og 

beskrivelser dig? 
 

- Er det noget for dig at 

bidrage her til? 
 

- Så er der stadig masser 

af udfordringer. 
 

Kom forbi en torsdag aften 

eller kontakt formanden. 

 
Kontakt information: 
 

Formanden 
Lars Nilsson 
 Tlf. 26 30 70 43  
 
E-mail: 
formand@h0aalborg.dk 
 

 
Mere Information: 
Vi mødes hver torsdag 
aften fra 19 tiden på 
Forchhammersvej 7 i 
Aalborg. 
 
Se mere info på:  
www.h0-aalborg.dk 
 
 
 

mailto:formand@h0aalborg.dk
http://www.h0-aalborg.dk/


Beskrivelse af modeljernbane anlægget 
 

Opbygges som et dansk anlæg inspireret af perioden fra ca. 1945 – 
1972 kaldet epoke III. Anlægget er i størrelse H0, dvs. 1:87 og vi køre 2- 
skinne digital drift. Vi har taget udgangspunkt i nordjyske strækninger 
fra både DSB og Aalborg Privatbaner. Vi har stationer med forbillede i 
Aalborg, Frederikshavn og Svenstrup på DSB strækningen samt 
Hadsund station på privatbanen. Landskabs mæssigt prøver vi også at 
bygge karakteristiske bygninger og miljøer fra området og tiden. 
 

 
 

Til at styre kørslen anvender vi Lenz digitalt system. Det betyder, at 
 vi kan styre hvert enkelt lokomotiv med både retning, hastighed, lys og 
eventuel lyd effekter uafhængigt af de andre lokomotiver på anlægget. 
 
Vi mødes hver torsdag og på klubaftener bygges der både på anlægget 
og i vores værksted. Der arbejdes eksempelvis med landskab, 
bygninger og elektronik til styring af stationerne - sikringsanlæg. Der er 
ligeledes mulighed for at bygger/ombygger egne lokomotiver og vogne 
til brug for kørsel på anlægget. Det bliver også til ture ud af huset til 
udstillinger og besøg af andre klubber. Bl.a. har vi deltaget flere gange i 
DMJUs udstillinger, nogle gange med vores eget udstillingsanlæg. 
 
 
 

Køreplanskørsel 
 

Kørslen på anlægget forgår med mellemrum når der afholdes en 
køreplansdag. Her forsøger vi at gennemføre kørslen som det 
forgår i virkeligheden med stationsbestyrer, lokomotivfører og 
rangerpersonale.  
 
Til dette bruger vi køreplaner for lokofører og arbejdsplaner for de 
enkelte stationer. Til at styre brugen af lokomotiver og vogne 
benyttes der lokomotiv- og vognkort, samt omløbsplaner som i 

virkeligheden. 
 

 
 

For at have styre på tiden under vores køreplan er der opsat ure 
på anlægget. Disse er indstillet til at køre med ca. 6 gange normal 
hastighed, så vi kommer igennem en model dags køreplan på en 
3-4 timer. 
 
Vi afholder typisk vores køreplaner en lørdag eftermiddag. 
Undervejs i køreplanen holdes der kaffepause, og om aftenen 
samles vi til fælles spisning med efterfølgende hygge. 
 
Der er stadig masse af arbejdes opgaver på anlægget så har du 
mod på at prøve kræfter med disse så kom forbi og besøg os eller 
kontakt formanden for yderlig information. 


