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Nedre-Plankelv Banen
NPB er en lille jernbane der har minedrlften som
grundlag. Fra FSB stationen Nasdalløber ba-
nen langs Plankelven i en lille snæver dal. Un-
dervejs betjener banen de industrier dar lra gam-
meltid har levet af naturens rigdomme iområ-
det. Sawærket i Planke er en afdeling af Fjel-
lands største træindustri Skogna Træ ÆS. Mine
industrien er sammensluttet i Skua Mineselskab
hvis aktiviteter er spredt i hele dalen. Ved indu-
strialiserings start blev industrierne anlagt med
adgang til vandkraft. Derfor er selskabets aktivi-
teter endnu idag opdelt ijemmine i Skua, smel-
tehytte i Qvalm og den senere tilkomne jemham-
mer i Ryk. Ud over disss industrier er der lidt tra-
fik på læssevejen til de lokale brugsforeninger.

Driften
Banen bliver drevet at Skua Mineselskab alene

for at forbinde selskabets industrier. Toggangen
består af et tog par over hele strækningen og et
togpar imellem minen og smeltehytten. Stræk-
ningen fra Ryk til Skua betjenes af et særligt lo-
komotiv på grund af det kraftige fald ned fra mi-
nen. Trafikken ledes lra Skua via radio forbin-
delse til togpersonalet.

Teknikken
For at holde omkostningerne nede og sikre en
pålidelig driftsafuikling er bygge og drifts meto-
derns nøle udvalgt. Alle sporskitter er håndbe-
tjent. En løsninger der er billig og har vist sig
praktisk til denne form for drift. Til styring af loko-
motiverns anvendes Digital Plus fra firmaet Lenz
Elektronik. Et særdeles pålideligt og lleksibelt
system der på kun et år har gået sin selrsgang
over hele Fjelland. Samtidig er opbygning af
kørestrømsforsyningen meget simpel. Også ved
det rullende materiel er dor valgt pålidelige kon-
struklioner der virker i det daglige frem for lekni-
ske finesser og rafineret udseende. Det vigtigste
er at banen kan leve op til kundemes krav til
betjening.
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Ejiskala

Stykliste for NPB
Spånplade 120x180 cm

2 Lokomotiver
14 vogne

11 sporskifter
7 m hovedspor
Digital Plus

FSB Fragtsystem

B Fiellændinge med fantasi I



Hvad er Fjelland ?
I erkendelse af at det ikks var muligt at lave en
korrekl norsk modeljembane, med det materiel
der fandtes på markedet, opfandt T.Mellin-Olsen i

SO'erne Fjelland. ldeen var at tilpasse egne øn-
sker og tanker til de givne mulighederne. Denne
ide blev genoptaget i 1980 og har siden været
ledetråden for de Fjellandske Stalsbaner.

Hvormeget skal der til ?
I modeljernbanebladene bliver spørgsmålet'hvor
meget skal der til ?" otte behandlet. Undertorstå-
et at modeljerbane hobbyen altid kræver køb af
meget udstyr og til mange penge. Det er efter vo-
res opfattelse det modsatte der tæller. Hvor lidt
skal der til ?. En simpel ringbane kan få liv og
vokse langt udover sine fysiske rammer hvis fan-
tasien tages til hjælp. Banens baggrund og omgi-
velser bliver virkelige størrelser som indgår i le-
gen. For det er en leg med alle de krav, som lege
stiller til deltagernes evne til at kunne forestille
sig legen som virkelighed. Når latasien er en del
af legen kan kravene tilalteknikken dæmpes.
Det er ikke længere nødvendigt at bruge dyre su-
per detaljeret modeller og alle de tekniske tilbe-
hør der tilbydes. Det er vigtigere at tingene fun-
gere efter hensigten. Se blot på hvordan børn
kan lege med brio-tog år efter år. Det er kun mu-
ligt fordi toget fungerer efter hensigten og fanta-
sien kompensere for manglen på detaljer.

Alene eller ?
Modaljembane udøveren bliver tit betragtet, som
en ensom ulv der lister ned i kælderen eller op på
loftet, når dsr skal køres med tog. Men hvorfor ik-
ke være flere om at lege med tog, og endog stå
ved det i offentlighed. Det Fjellandske princip ba-
sere sig på at dyrke hobbyen ifællssskab fordi
der skalvære flere til en god leg. At være flere
om at planlægge, bygge og lege med tog gøt og-
så deltagernes horisont større. Vidyrker hjemme-
anlægget fordi det giver ejeren ret til suverent at



bestemme over sit anlæg. De besøgende hjæl-
pere må indordne sig; men oplever så til gen-
gæld flere meget lorskellige anlægs ideer.
Anlægsejeren kan sammenlignes med en did-
gent der skalfå orkesteret (anlægget) til at
fungerer efter sine egne ideer.

Er det realistisk ?
Skaldet absolut være dansk modeljerbane ? Alle
forsøg på at træde uden for DSB eller en dansk
privatbane bliver betragtet med mistro. Model-
jernbane er en leg, og lege skal udvikle sig un-
dervejs. FSB er fd fantasi med en kraftig påvirk-
ning fra Amerika, der ved hjælp af Norge og lidt
Sverige er gjort skandinavisk. Formålet er at få
egne ideer til at blive til en driftsform, som er sjov
og med mulighed for ændringer og udvikling. Når
Fjelland er fantasi, kan vi selv bestemme hvad
der er realistisk, og hvad der er historisk korrekt.
Landet kan ændres, bjerge bygges, byer flyttes
alt efter hvilkert behov, der er for at forklare en
jernbane og dens drifts form.

Hvordan startes ?
Det nuværende Fjelland startede ved en tilfæl-
dighed. Gennem en modeljembaneforening stif-
tede vi bekendtskab og i løbet af ca 1 år var vi
dybt indvolveredet i legen. En lurende interesse
for denne form lor modeljernbane blev startet
ved et tilfælde. Der findes ingen opskrift på hvor-
dan. Men et møde interesse fælder er starlen.
Det kan være en lang og trælsk vej inden det lyk-
kes og i nogle tilfælde vil det aldrig lykkes. Viljen
lilat ville noget efter eget hoved, og turde afuige
fra normen i modeljernbanebladene eller klubber-
ne er også en nødvendighed. Det kan give nogle
gnubs fra omgivelseme; men det fortæller som
regelmere om omgivelseme en om afuigeren.

Hvad vil du med din
modeliernbane hobby ?


