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Marknader, mässor & evenemang
Dream-track 2013
Spinnet, Habo
Lördag 16 mars 10–15
Fri entré till mj-marknaden
www.dream-track.se

MJ-marknad
Folkets Hus, Köping
Lördag 20 april 9–15
Entré vuxna 40 kr, barn 10 kr
kopingsmjf.blogspot.se

Nostalgimässan
Eriksbergshallen, Göteborg
Söndag 7 april 10–16 (floorrights
från kl 8, entré 150 kr)
Entré vuxna 80 kr, ungdomar 40 kr
www.nostalgimassan.se

MJ-marknad
Folkets park, Vimmerby
Söndag 1 september 10–15
Mer information: 070–520 3917,
farne@beta.telenordia.se

Har ni ett arrangemang
som ni vill avisera här?
Kontakta oss!
red@mj-magasinet.se

054–54 27 30

MJ-Centralen
Handlare och tillverkare

* Återförsäljare av Modelljärnvägsmagasinet
Norrland
Modelljärnväg i Umeå*
www.modelljarnvag.se
090–12 74 80
Modelljärnvägsspecialisten*
Luleå
www.modellhobby.se
0920–160 35

Svealand
Hanssons Tobak*
Karlstad
www.hanssonstobak.se
054–14 07 03
EA’s Hobbyprodukter
eashobbyprodukter@telia.com
biphome.spray.se/e.a.s/
076–100 2245
Frykmo Modellbyggeri
info@frykmodell.se
www.frykmodell.se
Lokstallet
Västerås
www.lokstall1.se
0705–32 33 13
Modelljärnvägens Hus*
Alunda
www.modelljarnvagenshus.se
0174–655 77
Tågreparatören*
Uppfartsvägen 12
Solna
08–730 2622
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TMJ Konsult
Täby
www.tmjkonsult.se
08–758 5301

Tågcentralen*
Eskilstuna
www.tagcentralen.nu
016–13 07 50

Eurohobby*
Helsingborg
www.eurohobby.se
042–13 15 30

Hobbybokhandeln*
Stockholm
www.hobbybokhandeln.se
08–654 8455

Hemi-Konsult
Katrineholm
www.signalsidan.se
henry@hemi.se

Modell Digital*
Malmö
www.modelldigital.se
040–30 10 64

Material*
Stockholm
www.materialbutiken.se
08–640 3002

Götaland

Lunda Hobby*
Lund (Södra Sanby)
www.lundahobby.se
070–889 8986

Eskader*
Stockholm
www.eskader.eu
08–662 1853
Rimbo Grande
Stockholm Stuvsta
www.rimbogrande.se
08–774 2434
TrainShop AB*
Huddinge
www.trainshop.se
08–608 1000
Jörgen Edgar modellbyggare
Stockholm Tumba
www.jorgenedgar.se
070–474 3548
MJ-Hobbyexperten*
Stockholm Västberga
www.mjhobby.se
08–24 89 10

Brimalm Engineering
Vadstena
www.brimalm.com
0143–102 00
Lenis lek & hobby*
Skärblacka
www.lenislek-hobby.com
011–538 36
MJ-Specialisten*
Vimmerby
www.hobbymodeller.se
070–520 3917
Rutenhjelms Elektriska*
Skara
www.rutenhjelm.com
0511-37 00 43
Habo Hobby* &
Tågspecialisten*
Habo
www.habohobby.se
036–19 07 03
Hobbycenter*
Göteborg
www.hobbycenter.se
031–12 62 20

Övriga
På Sporet*
Frederiksberg C, København
www.paa-sporet.com
0045 3323 1617
NMJ – Norsk Modelljernbane*
Strømmen
www.nmj.no
0047 6484 5739

Vill ni stå med här?
Handlarlistan presenteras
även på vår hemsida.
annons@mj-magasinet.se

054–54 27 30

Redaktionellt
Ansvarig utgivare, redaktör
Stefan Nilsson
stefan@mj-magasinet.se
Redaktionsgrupp
Peter Berggren
peter@mj-magasinet.se
Johan Stenson
johan@mj-magasinet.se
Niclas Westerlund
niclas@mj-magasinet.se
Anders Östlund
anders@mj-magasinet.se
Postadress och telefon
Geographica Antikva Förlag
Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg
054–54 27 30 (dagtid)
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Klubblistan
MJ-föreningar

Presentera er föreningslogo här – kostnadsfritt!
red@mj-magasinet.se

rallarna.arneke.net

www.jarnvagssallskapet.se
www.mrw1.se

www.smj.org

www.mmjk.se
www.kbh.nu/jemtrallarna

MJF Rälsspikarna 20 år 2013 –
Redaktionen gratulerar!

www.hmjf.se

www.port.se/gmjs

www.umjf.se
www.vmjf.org

Modelljärnvägsföreningen
Smalspårsfrämjandet

www.modulsyd.se
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www.smalsparigt.org

www.malarmodul.com

Nytrycket av nummer 1 kostar 99 kr
plus porto 36 kr. Samlarmappen kostar
40 kr per styck, 75 kr för två och 100 kr
för tre stycken. Porto 24 kr tillkommer
för tre mappar.
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Premiärnummer!

Köper du både nummer 1 och samlarmappar skickar vi dem såklart tillsammans, mot faktisk portokostnad.
Betalning sker mot faktura 30 dagar.
Välkommen att beställa via e-post,
brev eller telefon!
D

järnväg

Vi har också tagit fram en smidig samlarmapp för Modelljärnvägsmagasinet.
Den är tillverkad i tunn kartong för att
få bra plats i bokhyllan och är försedd
med resårsnodd. På grund av magasinens
tyngd rekommenderar vi fem exemplar i
varje mapp.
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Redaktörens rader
Ibland går det inte som man tänkt sig.
Så är fallet med två artiklar som utlovades på baksidan av nummer 11.
Dels blir det inget test av Rocos nya
digitalcentral Z21, eftersom en del utlovade uppdateringar låter vänta på sig.
Men en rapport om vad som hänt under
hösten kan du läsa på sidan 10.
Dels blir det av tidsbrist inget tema
om bergsbruk, utan det kommer i ett senare nummer. Vi tror det finns intresse
av att läsa om olika godsslag som fraktas
på järnväg, så det ska bli ett spännande
tema att arbeta vidare med!
Diskutera detta nummer:
1213.mj-magasinet.se
Vår hemsida:
www.mj-magasinet.se
Följ och Gilla oss på Facebook!
www.facebook.com/MJmagasinet
Diskutera i vårt artikelforum:
forum.mj-magasinet.se
Besök våra fränder:
Allt om Hobby • www.hobby.se
Tåg • www.sjk.se/tag
Banen • www.banen.dk
MJ-Bladet • www.mj-bladet.no

Annars frodas optimismen och det känns
att intresset både för att läsa och skriva i
Modelljärnvägsmagasinet är stort.
Till varje nummer får vi till oss många
spännande artiklar, ofta från nya skribenter. Material kommer alltid att gå åt
och vi är mycket tacksamma för att ni
skickar in! Tillsammans kan vi göra en
riktigt bra tidskrift för modelljärnväg.
Vi har laborerat med en logotyp, som
kan ses på omslagets framsida: orienteringstavlan med tilläggstavlans signatur
för Modelljärnvägsmagasinet – Mjm.
Bilden har funnits sedan starten på sidan Slutsignalen men vi tänkte att den
egentligen kan ha större bärighet än så.
Symboliken vi tänkt oss är ”OBS, här
kommer MJ-magasinet så du kan ta en
paus för trevlig läsning”. Bra eller dåligt?
Skriv oss en rad!
Ett fjärde nummer per år är ännu inte
beslutat. Självklart vill både vi och ni
läsa mer och oftare om modelljärnväg,

men det är en del att fundera på och ta
ställning till innan vi kan gå vidare.
Vårt mål är att avgöra frågan under våren – vi återkommer om det.
Missa heller inte vår tävling! I nummer
11 bad vi om förslag på namn till vår
projektbana (se sidan 28), men hittills
har vi bara fått in ett förslag.
Och vi vill ha fler! Skicka oss dina förslag enligt direktiven på sidan 31 senast
den 15 april.
Du kan vinna presentkort på totalt
1500 kr för modelljärnvägsmateriel hos
Rutenhjelms i Skara. Om du bor en bit
därifrån går det förstås bra att handla
hos dom via webben.
Nästa nummer kommer sedvanligt ut i
mitten av juni. Deadline för artiklar till
nummer 13 är den 15 april.
Tills dess får du gärna göra som farfar Vilhelm på sidan 19 – jordbrukare,
tapetserare och sockenpolitiker – slå dig
ner och skriv en artikel!
D

Red.
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Nyhetssvepet
Rättelse
I nummer 11 skrev vi om att Faller
kommit med en byggsats av en svensk
ICA-butik, i samarbete med Leni’s lek &
hobby. Det var sant, men vi missade att
nämna att det också skedde i samarbete
med Modelljärnvägsspecialisten Tåg &
Hobby i Luleå (www.modellhobby.se).
Vi beklagar denna miss!

Infraröd tågdetektor
Signalsidan (www.signalsidan.se) presenterar en tågdetektor som använder
sig av IR-teknik.
Den kan monteras under eller på sidan av spåret. Deterktorn kan kopplas
till valfri analog styrning eller till digital
styrning via återkopplingsmoduler.
Artikelnumret är 10-503 och priset är
144 kr.

Hobio AB
Handlarna Habo Hobby och Tågspecialisten i Jönköping har gått samman.
Det gemensamma firmanamnet är Habio AB (habio är esperanto för ’hobby’).
Man delar lokal i Habo. För att handla
via webben är det www.habohobby.se.
De nås på 036–190703.

Nytt svenskt i Z
Tyske småtillverkaren Freudenreich
Feinwerktechnik (www.FR-model.de)
har kommit ut med flera svenska godsvagnar i skala Z.
Det är sidotippvagnar littera Eo i ett set
om två, flisvagn Fb-u, Lgs741 med Volvocontainers, samt ett set med två lastade
Green Cargo Laaps timmervagnar.
Firman meddelar att SJ littera Rc och
även Rm, liksom fler godsvagnar, planeeras komma senare under året.

Foto: respektive tillverkare,
annars angivet.

Rälsrengörare

Hus och signal från Jeco

Foto: Stefan Nilsson.

Woodland Scenics (www.woodlandscenics.com) har tagit fram en rengörare
för räls. Den består av en hållare för rengöringskuddar och ett ledbart handtag i
plast. Med i förpackningen ligger tre par
kuddar samt rengöringsvätska.
Kuddarna finns i tre utföranden, från
mjuk filt till hårdare material, beroende
på hur hårt smutsat spåret är.
Rengöring av räls kan ha sina sidor eftersom det gäller att inte repa rälernas
yta. Då kan smuts ansamlas i reporna
så spåret blir smutsigt fortare än innan.
Woodlands lösning verkar vettig, även
om vi inte vågade testa de lite grövre
kuddarna.
Fästet för kuddarna är vridbart, och
i kuddarna finns spår för både 9 och
16,5 mm spårvidd; samma rengörare
kan alltså användas till båda skalorna.
Dessutom ska den fungera för normalspår i skala 0.
Vi testade rengöraren på en N-skalebana som har både kontaktledningsstolpar och -bryggor samt tunnlar. Vår iakttagelse är att rengöraren är lite klumpig
för skala N; speciellt är handtaget lite
för grovt för att kunna hanteras enkelt.
Dessutom följde inte kuddarna spåret
riktigt bra i snävare kurvor. Den fungerar nog bättre på en H0- eller 0-bana.
Vi har inte testat den på treräls men
den bör fungera även där, med undantag för att man kanske inte kommer ner
till punktkontakterna.
Woodland Scenics produkter distribueras i Europa av Noch och finns alltså lätt tillgängliga hos svenska handlare.
Rengöraren kostar i Sverige cirka 300 kr.
Artikelnumret är 95970.
Svenska godsvagnar i skala Z.
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Jeco (www.jeco.se) har under vintern
kommit ut med en bensinstation samt
ett tvåportars lokstall. Stallet har vi tyvärr inte haft tillfälle att titta närmare
på. Dessutom kom en femskenssignal i
deras nya serie färdiga svenska signaler.
Alla modeller är i H0.
Foto: Stefan Nilsson.

Byggnaderna är som de tidigare gjutna
i resin. Bensinstationen är av typen ”sittande hund” och finns i utförande för
Koppartrans och Nynäs.
Med i förpackningen följer tre lösa
pumpar samt en skåpbil, alla gjutna och
märkta med bensinbolagets logotyp.
Gjutningarna håller samma kvalitet
som tidigare hus. Macken saknar inredning; det är heller inte enkelt gjort att få
in någon då golvet är helgjutet. En bensinstation kostar 360 kr.
Femskenssignalen är en kombinerad
för- och huvudsignal. Den har tre gröna
lysdioder, en röd samt en vit. På anoden
sitter ett förmotstånd, som gör att den
kan matas med 14–16 V.
Signalen har lång stolpe som får kapas av köparen till lämplig längd. Den
kan styras analogt eller digitalt, av bland
annat Jecos egen dekoder Barbara. För
andra dekodrar kan motståndet behöva
klippas bort. Signalen kostar 169 kr.

Sovvagnar från Lokstallet

Lokstallet (www.lokstall1.se) aviserar
att de nu kan erbjuda nya modeller av
sovvagnar i H0.
Det är en rödbrun SJ littera WL5, en
blå och svart SJ WL5K och en röd NSB
WL5. Enligt hemsidan ska även en svart
SJ-version finnas.
Vagnarna är baserade på NMJ:s 1960talsvagnar, som försetts med nya etsade
sidor och diverse andra detaljer. Vagnarna levereras färdigbyggda och märkta.
Senare under 2013 kommer från
Lokstallet även en gul postvagn, märkt
Green Cargo med littera Gblss-y.

Nu presenetrar man en byggsats av
NSB BM 92, ett dieselelektriskt motorvagnståg som gått i Mellannorge och
norra Sverige, bland annat i ”Nabotåget”
mellan Trondheim och Östersund.
Dessutom är byggsatser på gång av
det elektriska fyrdelade motorvagnståget
NSB type 70.

NMJ Hell

Hobbytrade-nytt
I nummer 11 skrev vi om dubbelvagnarna littera Laaeilprss940 från Hobbytrade
(www.hobbytrade.dk), bland annat att
vagnarna hade problem i C-rälsväxlar.
Vi fick sen prova Hobbytrades egna
trerälshjul, och då blev det skillnad. De
håller ett mer anpassat mått mellan hjulens insidor, vilket gav dem bättre gångegenskaper på C-räls. Hjulen har inte
större flänsar än tvårälsversionen, så de
ser också bra ut. Artikelnumret är 99031.
Under vintern kom Hobbytrade ut
med tre intermodala vagnar: SJ littera
Sdgmns832 med olika nummer samt
Green Cargo och CargoNet Sdgms832.
Intermodal anger att de kan lastas med
containers, växelflak och trailers.

Vagnarna levereras utan last och kostar i Sverige drygt 500 kr. Artikelnumren
är 41313–15.
Hobbytrade och firman ADE har tagit
fram några olika versioner av ett treaxligt Henschel dieselväxellok. Ett sådant
har gått hos TGOJ med littera V10.
Nu presenteras TGOJ-versionen i
Hobbytrades nyhetskatalog för 2013, så
kanske kommer det som färdigmodell.

BM 92 i H0
Norska firman Scandinavian Miniatures (www.messingmodeller.no) specialiserar sig på mässingbyggsatser av tåg
som gått i Norden.

i skala 0. Sist men inte minst besöks klassiska Lidöbanan hos Bo Holmgren.
Det märks att energin avtagit sedan
starten. Vissa ämnen känns uttömda.
Samtidigt har nytt kommit in, liksom
att nya skribenter tillkommit. Tematiken
har hela tiden varit just ”allt” om modelltåg, vilket förstås är både en fördel (”allt”
platsar) och en nackdel (12 böcker som
saknar egentligt tema).
I förordet skriver Mattias Stenbom att
förlaget även framgent kommer att ge ut
böcker, dock inte årsböcker utan snarare
temaböcker. Hur dessa kommer att se ut
ska bli intressant att se.
Pris från förlaget 190 kr (230 kr inbunden). 96 sidor. ISBN 9789172430556.

Mellannorrland 1963
Norsk Modelljernbane (www.nmj.no)
presenterade nyligen Hell stasjon som
färdig resinmodell.
Den ingår i NMJ:s nya serie Skyline,
och kommer i två utföranden: dels 1950tals- och dels 1990-talsversion.
Artikelnumret är 15101 och priset i
Sverige är cirka 900 kr.

Modelltågsbok 12

Allt om Hobby Förlag (www.hobby.
se) gav sent i höstas ut den tolfte boken i
serien Allt om Modelltåg. Enligt redaktionen är detta också sista boken i serien.
2012 års bok innehåller flera artiklar från Finland, vilket i sig inte är någon nackdel. Vårt grannland i öster har
mycket intressant att visa upp som det är
värt att läsa om.
Lars Olov Karlsson lyckades skriva en
till artikel kring O-vagnar. Kenneth Landgren fortsätter sin intressanta exposé över
1960-talets järnvägsmiljöer. Christer Engström bygger en dekoderprovare och en
järnvägsövergång. Henrik Ranby skriver
om goda förebilder för modellhusbygge.
Claes Mattisson beskriver ombyggnaden
av Trix Ga till en TGOJ-version. Anders
Härdin bygger en vagn för att mäta körsträcka och hastighet med hjälp av en
cykdeldator. Vi får också läsa om Minex,
Märklins kortvariga satsning på smalspår

Kenneth Landgren i Sollefteå Modelljärnvägsklubb (www.smjk.se) släppte
på Hjulmarknaden sin nya bok Mellannorrland 1963. En resa mellan dröm och
verklighet i skala 1:87.
Boken handlar om livet på och omkring klubbens modelljärnväg, så som
det skulle ha varit om det hade varit
verklighet, huvudsakligen under augusti
1963. Vi får följa olika personligheter på
deras färder och irrfärder, ta del av militära hemligheter och annat. Dessutom
bjuds vi på goda tips för konvertering av
köpemodeller så de blir tidstrogna med
perioden. I slutet beskrivs hur banan
kunde ha blivit på 2010-talet.
Kenneth Landgren har en lång rad
skrifter bakom sig, främst om förebildens järnvägar. Landgren har även författat en rad artiklar i bokserien Allt om
Modelltåg om järnvägen på 1960-talet,
och han har god kännedom om både
förebild och modell.
Boken är rikt illustrerad med fotografier och andra illustrationer. Foton från
verkligheten omfattar såväl tåg och spårvägar som båtar, och även arrangerade
uppställningar av järnvägspersonal.
Fotona från modelljärnvägen är dock
talrikast. Många av dessa skulle ha mått
bra av lite mer bildredigering och större
skärpedjup. Dels hade det lyft boken en
del, och dels förtjänar den fina banan att
framställas bra.
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Boken är dock definitivt läsvärd och
det är inget fel på fantasin. Som tur är
finns en ångermanländsk–svensk ordlista på sidan 69.
Du kan beställa boken direkt från
SMJK. Den kostar 225 kr inklusive porto. 112 sidor. ISBN 978-91-980701-0-1.

Enskilda ånglok

Lars Olov Karlsson – LOK – kom i vintras ut med sin senaste bok om ånglok.
Denna gång behandlas det som titeln
anger: Ånglok vid Sveriges normalspåriga
enskilda järnvägar. Del 1. BJ–LyJ (Stenvalls; www.stenvalls.se)
Här avhandlas ångloken bana för bana,
med talrika foton som illustrationer samt
listor över alla lok, i nummerordning. I
listorna får vi även reda på lokens olika
öden, försäljning, slopning, skrotning.
Varje avsnitt inled med en kortare eller ibland längre historik över respektive
bana. Insprängt mellan avsnitten finns
intressanta faktarutor med olika teman.
Exempel på dem är Lundviksdressiner,
Kompoundsystem – och Sveriges första
graffitiattack.
Denna är ett utmärkt komplement till
de övriga böcker LOK kommit ut med
på samma förlag. Vi ser med stort intresse fram emot kommande delar.
Cirkapris 295 kr. 272 sidor. ISBN 97891-7266-182-0.

Utveckling av Roco Z21
Text och bild: Niclas Westerlund
Slutsatsen i förra numret om Rocos/
Fleischmanns nya digitalcentral Z21
(www.z21.eu), var att den var en bra
uppgradering för den som har ett Lokmus2- eller Multimussystem, men att
det fanns en del som då inte var färdigt.
Roco/Fleischmann hade nog bråttom
att få ut en version som var ”tillräckligt
bra” för många hemmarallare, vilket de
också gjorde. Time to market var tydligen
viktigare än att allt skulle vara klart i första versionen.
Under hösten syntes inga större framsteg utom på en punkt, apparna för iPad
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och Android-baserade tablets utvecklades med förarhyttsmiljöer, Driver cabs.
Med dessa får man en bild av hur förarmiljön i ett lok ser ut, och man kan köra
tåget genom att vrida och knappa på
reglagen direkt på touchskärmen – ett
slags Virtual reality.
Först släpptes en förarmiljö för elloket ÖBB 1116 Taurus, sedan kom en för
ångloket BR52. Senare släpptes även en
för elloket BR 103 och en för det riktigt
gamla ångloket Rh 109. Alla utom den
första kostar dock runt 10 Euro styck.

hantering och administration av Z21.
Med detta kan man ändra parametrar
och även ladda in ny Firmware, det vill
säga den kod som styr hur Z21 beter sig.
Exakt vad som ingår i den nyss släppta
uppdateringen är dock inte klart än.
Tekniken i Z21 kommer även inbyggd
i det nya SmartRail-konceptet. Det
är ett synnerligen påkostad ”rullande
landsväg” där ett lok kan köras på ett
fundament innehållande elektroniken.
Styrning sker med touchknappar och
sensorer håller reda på lokets position
och reglerar hastigheten på bandet i förhållande till lokets fart. Bland annat det
svenska Dm-loket kommer i SmartRailpaket, med femsiffrig prislapp…
En del är kvar att utveckla, såsom:
• Fullt stöd för LocoNet.
• Stöd för andra boostrar än deras egna.
• CAN, och här är oklart vilken väg
Roco tänker gå.
Det blir spännande att se fortsättningen, och vi lär återkomma i ärendet…

Nürnberg 2013
Text och foto: Anders Östlund
Med lite god vilja kan man använda
dessa för andra ellok och ånglok, om
man föredrar en visuell miljö istället för
bara ett fartreglage och några knappar.
Det kommer säkert fler, det saknas ju till
exempel diesellok, och det ryktas om åtminstone ett svenskt lok.
En liten nyhet för Android-användare
är att den appen nu gått från betaversion
till officiell version.
Lagom till Nürnbergmässan visade
man vad som kommer, bland annat lok
med inbyggd kamera – inget nytt i sig
men kombinerat med förarhytterna ska
man då kunna se ut genom förarhytten
hur loket åker fram genom ens egna modellandskap. Kombinera detta med de
visuella reglagen i förarhytten så torde
man nå nya höjder av realism i modellrallandet!
Z21 också kommer i två versioner, varav en förenklad variant i vitt utförande,
med flera funktioner bortskalade. Denna kommer finnas i vissa grundsatser.
Den mer avancerade varianten fortsätter att vara svart och här lovar man
att bygga vidare på bland annat LocoNet-stödet. Man har släppt på de tidigare hemliga specifikationerna för PCprotokollet samt även ett program för

Det var några år sedan jag sist var på leksaksmässan i Nürnberg men dess storlek
är fortfarande överväldigande. Däremot
var gångarna nu lite bredare och inte
fullt så folkfyllda och trånga som då.
Trender • Just att det är lite mindre
tryck på mässan är en tydlig trend. Det
är troligen ett tecken på att internet har
blivit en större nyhetsbärare än mässan.
Sist var det stor representation av skala
TT och 1. Här hade pendeln svängt tillbaka och fokus låg nu mer på H0. TT
fanns kvar i många montrar, och är en
intressant skala som kombinerar ökad
detaljrikedom mot N-skala med mindre utrymmeskrav mot H0 – en idealisk
kompromiss. Det kan vara värt att hålla
ett öga på TT framöver. Modeller i skala
0 verkar vara på väg försiktigt framåt.
Något annat jag noterade var att det
verkar dyka upp fler tillverkare av plastmodeller och byggsatser i skala 1/87,
flygplan men även en lång rad militärmodeller, äldre och modernare, fanns i
flera montrar. Någon sa att det tabu som
har funnits efter Andra världskriget har
luckrats upp och intresset för kriget har
kunnat komma fram. Det fanns makalösa modeller av ubåtsanläggningar med
båtar, materiel och figurer i H0.

En annan sak som kanske tydligare
signalerar en ny trend är satsningar direkt riktade mot barn – rena leksakståg
och enkla husbyggsatser som man får
dekorera själv, även vagnar där pennor
medföljer så man kan måla egna dekorationer på vagnsidorna.

Främst hade Märklin satsat på lektåg, i H0 men också i LGB med enkla
G-skalemodeller. Även Bachmann hade
storskalamodeller för barn. Faller hade
en serie med papphus, dels färdigtryckta
men också för att måla själv. De visade
också en ny serie med olika hus som
byggdes av tegelstenar. Cementen var
en vattenbaserad blandning som kunde
lösas upp och man kunde bygga om på
nytt. Skalan för dessa modeller var inte
direkt definerad.
Teknikinslagen syns mer och mer i
vardagsmodeller. ESU har en serie med
lok som har allt: ljud, rök med inbyggda
aggregat som blåser ut röken synkat med
motorns varvtal och så vidare. Viessman
har animerade stoppmaskiner och Roco
visade sin SmartRail, en rullbänk som
kan ställas i en hylla där man kan låta ett
lok gå och kontrollera ljud och ljus med
touch-knappar på displayen. Exklusivt,
snyggt och välgjort men dyrt.

Rocos Z21 visades flitigt inkopplat till
en rad olika testanläggningar. På en bana
rullade ett kameraförsett lok där bilden
länkades över och in i en iPad där den
mixades ihop med den förarbild man
använder för att köra loket. På skärmen
kan man då köra sitt lok med förebildsli-

ka kontroller och man ser även sin egen
anläggning i lokets vindruta på skärmen.
Det fanns även skärmbilder där man
manövrerade ett ställverk, komplett med
animerade förreglingar och annat.
Bland mer teknik som visades fanns
exempelvis T4T med ”tågdekodrar”
som ger möjlighet att styra koppel och
med en rad andra finurliga funktioner.
Till exempel finns multipelkörning där
man bara kopplar till ett lok i ett tåg och
sen avgör det långsammaste loket hur
snabbt tåget kan gå. Tack vare en kalibrering av dekodern, fartregistren och
datorkontroll så har man uppnått multipelkoppling som är så enkel den någonsin kan vara, bara att koppla ihop tåget.
Andra tekniska lösningar som är riktade mot framtiden är Games on Track.
Det började som ett system för att via
ljud styra tåg avsett för exexmpelvis rörelsehindrade. Det har nu fått utbyggda
funktioner och via små satelliter och ultraljudsdekodrar ger det en GPS-liknande funktion på anläggningen.
Man kan bygga en anläggning på enbordsskiva med sektionsräls, montera
satelliterna och låta ett lok köra igenom
hela anläggningen. Då ritas spårplanen
upp automatiskt i datorn och man kan
göra blockindelning och styra funktioner via bildskärmen. Tack vare att datorn vet hur banan ser ut, var de virtuella blocken finns och även har koll på
var loken befinner sig, kan man snabbt
blockindela anläggningen, styra vägbommar, signaler och annat, helt utan
att fysiskt behöva göra några åtgärder på
anläggningen.
Dessa båda system ligger i framkant,
men det dröjer nog några år innan tekniknivån inom hobbyn har nått dit. Men
man kan redan nu fundera på vad sådan
här teknik, med ytterligare lite mognad,
kan erbjuda vid en större modulkörning.
Digitalkoppel i vagnar och en snabb och
enkel metod att blockindela en anläggning skulle öka nöjet markant vid en
modulkörning.
Bland det som de flesta kör, alltså H0och N skala, verkar man sikta mer mot
moderna modeller. Den tunga nostalgiska delen har tonats ner och andelen
ånglok är numera ganska liten i floran av
nyheter. Möjligen har nostalgin moderniserats även den, med större fokus på
äldre versioner av ellok och dieslar. Man
kör annars hårt mot modernt och antalet nya containervagnar som aviserades
gick knappt att räkna.

Nyheter • Direkta nyheter finns inte på
mässan i speciellt stor utsträckning. Vi
träffade bara en tillverkare, Bachmann
UK, som håller på det gamla, att de inte
aviserar några nyheter före mässan. Deras nya katalog levererades på måndagen
innan mässan öppnade, alltså med bara
några dagars mariginal. En eloge för detta, det är alltid trevligt med traditioner.
För svensk del är framtiden uppenbarligen malmtåg det vi gillar mest. Massiva introduktioner av Dm3 och Dm från
både Märklin, Trix och Roco (Dm).
Roco avsierar Mas-vagnar till 2014 medan Märklin och Trix ska släppa sina i år.

Man kan tycka att det borde finnas
andra och fler svenska modeller att satsa på, men kanske just dessa väcker ett
större intresse utomlands än många av
våra andra lok. Andra nyheter saknas väl
inte men de hade mycket lägre profil på
mässan än malmtågen.
Märklin släpper en nostalgiserie med
svenskt Da med passande plåtvagnar.
Nyheten är att loket har ett annat loknummer än det gamla men annars kändes det igen.

Några smånyheter hittade vi på mässsan. Den tyske tillverkaren Joswood
GmbH presenterade en laserskuren
modell av Linnefors (före detta Skruv)
stationshus i H0. Kopplingen var den
att han hade en bekant som hade sommarstuga i Sverige, och hade deltagit i
det renoveringsarbeten på det gamla stationshuset.
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I övrigt är de flesta nyheter aviserade
och omdisktuerade sedan länge. Mycket
är inriktat mot modernt, som Minitrix
Re-lok och Fleischmanns trailervagnar i
N-skala. Roco aviserar sina A7-/B7-vagnar i brun målning, samt ett Rc-lok med
blixtmålning – en unik målning som
fanns på prov på ett lok.

Som konsument numera bör man på
allvar överväga att förhandsboka modeller man är väldigt intresserad av. Några tillverkare tryckte hårt på att de gör
enstaka serier och man måste vara ute i
god tid om man vill ha en modell. Till

exempel gör Brawa en specialserie med
tankvagnar som bara kunde beställas på
mässan och sen bara tillverkas i exakt
det antal som är beställt, inget extra.
Å andra sidan, vid ett besök fick vi
förklarat för oss vad några små symboler vid respektive modell betydde: ”Den
här symbolen visar årets nyheter, denna
visar förra årets som ännu inte är ute
och denna visar förrförra årets nyheter.”
Man får själv avgöra om det är någon
brådska med att förboka...
När det gäller kämpande tillverkare
måste vi nämna Kombi-modell som, efter sex år, har kommit i ett läge där de
(snart) kan släppa sina containervagnar.
Deras krav på detaljrikedom och rätt
materialval är enorma och man förstår
det har tagit tid. Vi får hoppas att deras
engagemang i sin produkt bär frukt.
Summering • Årets mässa tyckte jag andades en viss optimism. Visst finns det
en viss oro och man gör inte nya saker

så lättvindigt, vilket resulterar i en hel
del ommålningar av skåpmat. Men det
kändes ändå positivt i grunden.
Antalet småtillverkare som med ny
teknik och produktion kan ta fram modeller ökar, och även stora tillverkare
anammar denna teknik, såsom laserskärning av byggnader. Att det sen inte är en
dans på rosor att ta fram bra och säljande modeller är också klart; vi kommer
inte att översvämmas av småtillverkare
men de som finns har en bra chans idag,
om de gör rätt saker.
Mässans betydelse i sig minskar, tyvärr, men jag tror den kommer finnas
kvar ett bra tag till även om besökarsiffrorna är i avtagande. Däremot tror jag
vår hobby ligger bra till. Vi får hoppas
att inrktningen mot barn och teknik bär
frukt framöver.
D

www.spielwarenmesse.de

Lite mer läsarsvep
Hej,

Hej,

En bild på timmervagnen som jag byggt
med detaljer från Swed-n (www.swedn.se). Underredet är från en Fleischmann
containervagn, skala N.

Tack för ytterligare ett bra magasin
med mycket intressant i, kul att se anläggningen i Nürnberg då jag såg den
1985 när jag var nere på DB:s 150-årsjubileum. Hela museumet och anläggningen (Fleischmann) var underbart och
mycket bilder blev det också.
Nu har jag en annan fråga och det är
när det gäller reportagen och ritningarna så skulle jag vilja ha med kombivagnarna som rullar från Årsta bland
annat, Sdgmns och Sdgms med lite bra
ritningar och lite bilder på detaljer som
kingpin-stöd m.m.

Mvh Bengt Nilsson
Tack för bilden på vagnen! Av hemsidan att döma är denna sats med delar
avsedd för att kunna avbilda en littera
Lnps, eller annan svensk timmervagn.

Red.
Svensk timmervagn i skala N. Foto
och bygge: Bengt Nilsson.

Och en fråga om den digitala biten, är
det någon skillnad på vagnsbelysningen
mellan en analog bana och en digital?

Mvh Anders Lindblad
Vi bollar frågorna vidare till läsekretsen
– kontakta oss om du har en ritning på
de efterfrågade vagnarna, eller svar på
frågan om vagnsbelysning!

Red.

Bildar MJ-klubb i Uppsala!
Är du intresserad att bli medlem i klubben så är du hjärtligt välkommen. Så här
i början så får du möjlighet att vara med
och lägga grunden till klubben. Vi behöver all hjälp vi kan få.
Just du kanske har kunskaper som
klubben behöver. Det kan handla om
elektronik, landskapsbygge, hus, organisation eller något annat.
Om inte annat så är det gemenskapen
att tillsammans med likasinnade att ha
trevligt och umgås. Snacka om saker och
kanske lära sig något nytt. Anmälan på
dressinenuppsala.se/joomla2/

Anders Karlsson
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Modelltåg i Helsingfors
Julkörning 2012

Kirby Vincent

V

arje år under första veckoslutet i december hålls en
modelljärnvägsutställning på Helsingfors järnvägsstation. Fast den är liten, finns det någonting för hela
familjen. I år fanns spår och tåg för barn att leka med.
Det finska järnvägsmuseet hade försäljning av diverse
saker, från byggsatser till böcker och järnvägsprylar.
Det fanns två anläggningar och fast de var båda i H0skala var de helt olika. Alppirata (”Alpbanan”; 4rail.net/
models_alpinerailway_main.html) var förlagd i nutida
Schweiz, sammansatt av många olika pusselbitar istället
för moduler, i en tjock L-form. Denna anläggning var för
de som tycker om att ha många tåg i gång samtidigt. Det
fanns en stor bangård och även ett Faller Car System.
Alppirata är en lös grupp av 20–30 medlemmar som
bygger sina egna delar på egen hand enligt strikta, gemensamt överenskomna regler gällande mått och elsystem. De samlas ungefär tre gånger per år för att sätta
ihop anläggningen inför en utställning.
Den andra anläggningen var FREMO Finland (fremo.
fi/eng), förlagd i 1950–70-talets Finland någonstans på
landet. Det var omkring 30 moduler som sattes ihop i en
”5”-form. Banan hade enkelspår med några stationer. För
dig som vill se tåg som rör sig genom landskap, då var det
här för dig.
FREMO Finland har varit aktiva i omkring 10 år, fast
det fanns försök att starta för 20 år sedan. Det finns omkring 30 aktiva medlemmar som har skapat ett 80-tal
moduler. De flesta kommer från huvudstadsregionen.
Inom FREMO Finland används bara platta ändprofiler
och enkelspår.
10-årige Mika Rautiainen (nedersta bilden) var på plats
för att belönas av FREMO Finland för sitt engagemang.
Detta ses som en viktig del i att få barn och ungdomar
att hålla på och fortsätta med modelltågshobbyn.
Med lite för alla var 2012 års Julkörning en bra tillställning, och det är viktigt för hobbyn att kunna attrahera
barn och ungdomar.
D
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