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TIDSKRIFT FÖR MODELLRALLARE

• www.mj-magasinet.se

Marknader, mässor & evenemang
Leksaks- och samlarmarknad
Åsö gymnasium
Söndag 27 oktober
Information: mike@matuska.se
www.matuska.se

MJ-marknad
Innovatum, Trollhättan
Lördag 16 november
Entréavgift
sc.innovatum.se

MJ-Hobbymässan
Stockholmsmässan, Älvsjö
Den 2–3 november kl 10–17
Entré: 100 kr/dag; 150 kr/2 dagar
www.mjhobbymassan.se

Hjulmarknaden
Frihamnshallen, Stockholm
Lördag 30 november kl 11–16
Fri entré
www.hjulmarkanden.info

Observera att detta inte är de enda
marknader och mässor som äger
rum, utan de vi fått tips om.
Har ni ett arrangemang
som ni vill avisera?
Kontakta oss!
annons@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
Tågcentralen*
Eskilstuna
www.tagcentralen.nu
0738–200 750
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
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Tågreparatören*
Uppfartsvägen 12
Solna
08–730 2622

Hemikonsult
Katrineholm
www.signalsidan.se
0150–40 95 00

Pervald MJ*
Holmsjö
www.pervald.se
070–687 0858

TMJ Konsult
Täby
www.tmjkonsult.se
08–758 5301

Götaland

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

Hobbybokhandeln*
Stockholm
www.hobbybokhandeln.se
08–654 8455
Material*
Stockholm
www.materialbutiken.se
08–640 3002
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
Leni’s lek & hobby*
Skärblacka
www.lenislek-hobby.com
011–538 36
Rutenhjelms Elektriska*
Skara
www.rutenhjelm.com
0511-37 00 43
Habo Hobby &
Tågspecialisten*
Habo
www.habohobby.se
036–19 07 03
FV Elektro / tåg1
Forserum
www.fvelektro.nu
0380–206 80

Modell Digital*
Malmö
www.modelldigital.se
040–30 10 64
Lunda Hobby
Lund (Södra Sanby)
www.lundahobby.se
070–889 8986

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

MJ-Specialisten*
Vimmerby
www.hobbymodeller.se
070–520 3917
Hobbycenter*
Göteborg
www.hobbycenter.se
031–12 62 20

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

054–54 27 30
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Ansvarig utgivare, redaktör
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Postadress och telefon
Geographica Antikva Förlag
Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg
054–54 27 30

Hjulrengörare för både lok och vagnar

Johan Stenson
johan@mj-magasinet.se
Niclas Westerlund
niclas@mj-magasinet.se

Momsnummer/VAT
SE660928623901
Bankgiro
5714–8090
Prenumeration 3 nummer
247 SEK inom Sverige,
370 SEK inom Europa,
400 SEK utanför Europa.
Foreign subscribers, please
contact us via email.
Lösnummer
99 SEK (porto tillkommer).
Annonser
Prislista finns på hemsidan.
annonser@mj-magasinet.se
Tryck
Strands Grafiska
www.strandsgrafiska.se
Modelljärnvägsmagasinet är
en oberoende svensk tidskrift
för järnvägar och tåg i modell,
som ges ut av Geographica
Antikva Förlag. Innehållet författas av redaktionen samt
enskilda personer, anknutna
efter behov. Ett arvode utgår
för publicerat material enligt
en definierad trappa. Vi förbehåller oss rätten att avgöra
om och när material kan publiceras. Vi ansvarar inte för insänt, ej beställt material men
tar gärna emot artiklar, foton,
ritningar och liknande. Vill du
bidra? Kontakta redaktionen!
Webbplats och e-post
www.mj-magasinet.se
red@mj-magasinet.se
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Redaktörens
rader
Detta nummer är i mångt och mycket ett
inspiratiosnnummer för den kommande
byggperioden. Därför får nyheter större
utrymme och vi synar och provbygger
fler modeller än vanligt.
Läs om modulbyggsatser och malmvagnar, om byggen av konsumbutiker
och dragfordon för vagnbjörnar, nya
träd, buskar och hjulrengörare.
Vi bjuder också på en rejäl genomgång av bergsbruket och dess koppling
till järnvägen. Detta är en första artikel
om järn och malm i en temaserie om
hur olika slags gods transporterats per
järnväg genom landet.
Vi har många planer på kommande artiklar och teman. Med fyra nummer per
år finns utrymme för sådant vi skulle
vilja göra men tidigare inte riktigt haft
plats för.
Brist på utrymme är förstås ett angenämt problem, och där har vi alla er som
skriver att tacka för era bidrag! Utan er
blir det inget magasin.
Modelltågshobbyn är bred och det
gör att underlaget för ett rikt och varierat innehåll är brett, och djupt.
Nummer 15 är planerat att komma ut
i början av november, förhoppningsvis
när vi åker till den stora MJ-marknaden
i Älvsjö den 2–3 november. Vi kommer
också till MJ-marknaden i Trollhättan
den 16 november och till Hjulmarknaden den 30 november. Välkommen att
träffa oss och diskutera magasinet!
Tills dess, gör gärna som min farfar
Vilhelm på sidan 55 – jordbrukare, tapetserare och sockenpolitiker – slå dig
ner och skriv en artikel.
Trevlig höst!
D

Red.
Diskutera detta nummer:
1413.mj-magasinet.se
Numrets hemsida:
www.mj-magasinet.se/1413
Följ och Gilla oss på Facebook!
www.facebook.com/MJmagasinet
Besök våra fränder:
Allt om Hobby • www.hobby.se
Tåg • www.sjk.se/tag
Banen • www.banen.dk
MJ-Bladet • www.mj-bladet.no

4

Webbtips
www.samlingsportalen.se

www.modelljarnvag.se

www.swr.de/eisenbahn-romantik

Nyhetssvepet

Foto från respektive tillverkare, annars angivet.

Nossebro station i H0

Nossebro station i H0. Ovan i originalutförande och nedan som den såg ut efter
1940-talets om- och tillbyggnader. Foto: Stefan Nilsson.

På årets Bankalas i Skövde gjorde vi en
trevlig bekantskap med Magnus Johansson, som varit med att ta fram Nossebro
stationshus som byggsats i H0.
Det var flera som börjat bygga moduler i H0n3 som fick idén att ta fram
ett lämpligt stationshus. Arkitekten Per
Niklasson tog fram bra underlag för
Nossebro station, i både ursprungligt utförande från 1910-talet och i ombyggt
1940-talsskick. Firma Ristat & Skuret
hjälpte till att ta fram prototyper samt
en liten serie byggsatser.
Byggsatserna har en stomme av 2 mm
kartong, varpå tunn laserboard monteras. Utanpå det monteras foder, spröjs
och andra detaljer. Till takbeklädnad rekommenderas tegelark från exempelvis
Kibri. Husen har i princip samma rumsindelning som förebilden.
Försäljning sker via Annas Hobby &
Diversehandel (www.annashobbyochdiversehandel.nu). Priset för byggsatsen
av Nossebro station i äldre utförande är
999 kr, och 1099 kr för 1940-talsvarianten. Man avser att utöka sortimentet
med fler byggnader, samt även räls och
växlar för H0n3 i Code 55.

Lokstall i H0 från Jeco

Jecos svenska lokstall med två portar finns nu tillgängligt. Rundstallet har
7,5 graders vinkel mellan stallplatserna. Foto: Stefan Nilsson.
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Jeco (www.jeco.se) har nu kommit ut
med sin H0-modell av ett svenskt tvåportars lokstall. Stallet anges passa till många
platser i landet, för många tidsperioder.
Som deras tidgare byggnader är stallet
gjutet i tjockare resinplast. Fönsterbågarna är dock av annat material, liksom att
stallportarna är etsade. Portarna får eftermonteras av köparen.
Gjutningen är skapligt gjord, och kulören trovärdig för ljusare tegel. I hörnen
sitter svarta stuprör. Byggnaden har grå
sockel. Taket är också grått, och på dess
framsida sitter två rökventilatorer.
Ventilatorerna sitter dock tämligen
långt bak, upp mot nocken. Vi tycker
att de borde ha suttit längre fram, för att
hamna mer rakt över skorstenen på även
ett lite längre ånglok.
Portarna ska hängas i små öglor på
framväggen. På vårt exemplar var den
ena öglans hål fyllt med färg, så det fick
vi borra upp med en knappnål. En annan ögla satt lite för högt, vilket gjorde

att portens ena hake inte gick i. Vi böjde
försiktigt på båda öglorna, men det blev
ändå inte helt bra. Den porten sitter nu
något högre än sin motpart, och riskerar att lätt lossna vid öppning och stängning. Portarna i sig är fint gjorda med
snygga detaljer.
Lokstallet är 245 mm långt, 230 respektive 130 mm brett och 130 mm högt.
Vinkeln på stallplatserna är 7,5 grader,
vilket bör passa många på marknaden förekommande vändskivor. Det går förstås
bra att också ha en växel utanför.
Artikelnumret är 77420 och stallet kostar 595 kr.

De snyggt etsade
stallportarna
eftermonteras i
små öglor som
gångjärn. Den
nedre öglan för
tredje porten
från vänster satt
felplacerad på
vårt exemplar.
Foto: Stefan
Nilsson.

Svenska kiosker i H0
Tyska tillverkaren Auhagen (www.auhagen.de) har på uppdrag av Modellhobby i Luleå tagit fram plastbyggsatser
av en Pressbyråkiosk med tillhörande
orange telefonkoisk i H0 (99502). Upplagan är begränsad till 250 exemplar.
Till kioskerna medföljer skyltar att
klippa ut ur papper med svart och blå
variant av ”Pressbyrån”, respektive sex
stycken ”Telefon”. Detta är det svenska
med modellerna.
Byggsatserna består av ett fåtal delar
som bör gå att montera ihop tämligen
enkelt. Medföljande pappersark innehåller en kioskinredning som limmas
på insidan av fönstren, samt så kallade
”trottoarpratare” som viks till.
Cirkapriset är 130 kr och byggsatsen
säljs av flera svenska handlare.

Auhagens Pressbyråkiosk och
telefonkiosk i H0.

SigStyr med LocoNet
SigStyr (www.proprat.com/sigstyr)
lanserar en ny signaldekoder (3719) för
svenska signaler, som kan styras via LocoNet. Den har återrapporteringsystem för
upptaget spår, växelläge och för att styra
lokal omläggning av växlar.
Signaldekodern driver upp till nio signaler och till den kan nio rapportkort
(3748) anslutas. Varje rapportkort har i
sin tur åtta ingångar för återrapportering
till ställverk, dator eller andra tillbehör.

SigStyr signaldekoder 3719 med
stöd för LocoNet.

Nytt skandinaviskt i Z
Småtillverkaren Freudenreich Feinwerktechnik (www.FR-model.de) kan
nu erbjuda sex nya skandinaviska vagnar
i skala Z, och fler är på gång.
SJ littera Gbs150 kommer dels i brun
version och dels i vitblå version märkt
med Edet-reklam, båda helt i metall.
Edetvagnen är lätt vädrad och har självhäftande dekal på separat etsade dörrar.
Containervagnen SJ littera Lgs741 har
container i formsprutad plast, märkt
Green Cargo. SJ littera Elos881 är märkt
”Järnmalmer / Skrot är vår styrka”. Vagnen är i nickelsilver med handmålad
skrotlast i resin.
Kyl- och värmevagnen NSB Ibblps är
likaså i nickelsilver. Flakvagnen DSB E
har metallunderrede och plastkorg.
Arbetet med Rc-modellen går framåt.
Först ut blir en mindre serie med svarta
Rc3, märkta ”Bra miljöval”.
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Norskt från Roco

Ovan: Nya norska modeller från Roco. Containervagnen är i sig inte norsk, men
i rätt utförande för modern trafik i Norge. Ballastvagnarna är helnorska.

Roco (www.roco.cc) presenterar dels
en AAE dubbelvagn Sdggmrs med norska containrar (66601).
Dels finns en sats om två NSB ballastvagnar (67046) samt två NSB äldre träpersonvagnar (44262 och 44268).

Nytt från NMJ
Norsk Modelljernbane (www.nmj.no)
presenterar fler containervarianter på
sina containervagnar från SJ, CargoNet
och Green Cargo. Se bilderna här till
vänster för de olika typerna.
Nya varianter av NSB El11 har också kommit ut, bland annat en i museiversion. Loken finns för både två- och
treräls. El11 har gått i Sverige, bland
annat Oslo–Göteborg och Oslo–Kristinehamn. De avlöstes senare av El13.
I husserien Skyline erbjuder man ett
magasin ”Østlandske stenexport” som
färdigbyggd halvkuliss. Som separat tillbehör finns även en stenlastkaj.
Modellserierna för El17, BM69 och
SKD224 är nu också kompletta med de
sista versionerna.
Vi läser också att NMJ hjälper Roco
med underlag till kommande SJ Masvagnar i flera intressanta varianter.
NMJ presenterade i somras ännu fler containervagnar i
sin serie med modeller av Lgjs, Lgns och Lgjns. Dessutom
kom NSB El11 i flera versioner, samt ett äldre magasin
som halvkulissbyggnad i serien Skyline. Lastkajen är likaså
ett nytt, men separat, tillbehör.
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Norskt även från Märklin
Märklin (www.maerklin.com) släppte
NSB type El10 (36339) samtidigt med SJ
littera Ue (se synaren på sidan 16). El10
anges också komma från Trix (22389).
Liksom Ue har El10 mfx-dekoder och
ankarlös motor med svänghjul. Modellen avbildar lok nummer 2512 i grön
målning för epok III (1945–1970).
El10 2512 levererades 1951 och verkar ha slopats 1987. El10-loken var först
rödbruna men målades gröna i slutet av
1950-talet. Från 1971 var de röda och cirka 1980 fick de röd hytt och gula huvar.
Modellen passar bra som växlingslok
till Mas-vagnar, eftersom några lok användes på Malmbanan.

Uppgraderade Heljan F-lok
Första versionen av ångloket littera F
från Heljan (www.heljan.dk) hade en
hel del brister. Nu har en ny, och delvis
uppgraderad men samtidigt starkt limiterad, upplaga kommit ut.
Loken är 1201 och 1271, båda digitala, som finns för såväl två- som treräls.
Enligt en utförlig artikel i Allt om
Hobby nummer 5 har Heljan löst en del
av problemen, men inte alla.

Ovan: Märklins nya modell av NSB El10. Modellen passar även för att rangera
Mas-vagnar på en svensk malmbana.
Nedan: Heljan har – dock bara delvis – uppgraderat sin modell av SJ litt. F.

Nedan: Nochs nya ark tegeltak. Till vänster ”Ziegeldach” 55732 och till höger
”Frankfurter Pfanne” 55730. Båda bör fungera på svenska tak.

Tyskt tegel som svenskt
Tillbehörstillverkaren Noch (www.
noch.de) har kommit ut med nya ark tegeltak. Det är dels ”Dachziegel” (55732)
och dels ”Frankfurter Pfanne” (55730).
Båda fungerar på svenska, lite modernare tak, men i våra ögon är Frankfurter
Pfanne möjligen något mer passande.
Arken om 30 x 21 cm är av böjlig
ABS-plast. De kan klippas med sax eller
skäras med kniv och limmas med kontaktlim. Ett ark kostar cirka 100 kr.

Brimalm har nu
även kragar till
sina lastpallar i
H0. Foto. Stefan
Nilsson.

Nyheter från Brimalm
Brimalm (www.brimalm.com) presenterade i somras pallkragar, gjutna i brons,
som tillbehör till sina tidigare lastpallar.
Pallkragar används för att kunna lasta
olika slags lösa saker på pallar.
Brimalms kragar har som förebilden
små hakar i hörnen för att säkra dem på
dels pallen, dels på varandra. Resultatet
är mycket snyggt och skalenligt.
För tillfället hittar vi inte pallkragarna
i Brimalms webbshop, utan hänvisar till
dem för mer information.

Mer information kan du också få kring
Brimalms affärsverksamhet. I deras senaste bulletin meddelas ett nytt koncept, där du som kund kan bli delägare i
företaget genom aktieteckning.
Delägarskapet ligger i en aktieägarförening under benämningen Brimalm

A.S.J. Som medlem där kan du bland
annat få del i produktutveckling (”kundens egna lokverkstad”) och tillgång till
modern 3D-teknik.
Anledningen till konceptet anges vara
att finansiera produktionen, utan att ta
dyra investeringslån eller fonder.
D
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SJ littera Ue i H0
Märklin 36338

Synare

Redaktionen

M

ärklin har sedan tidigare gjort
littera Ub i rödbrunt och Ue i
orange och blå målning. Årets nyhet är
littera Ue i den sista, blå version loken
hade innan de slopades.
Förebilden nummer 716 tillverkades
1950 som littera Ub. 1988 byggdes det
om till Ue. 716 gick i trafik till 2001 och
skrotades 2005. Det fick sin blå målning
under 1990-talet, oklart vilket år. Under
sin blå Ue-period var loket stationerat
i Sävenäs och sedan Malmö, medan
skrotningen skedde i Hagalund.
Modellen är i blått utförande. På tillverkarens hemsida anges att den ser
ut som på 1990-talet. Ue anges också
komma från Trix i tvårälsversion, med
artikelnummer 22387. Vidare finns den
norska versionen av samma loktyp, NSB
El10 (Märklin 36339, Trix 22389).
Vi kan inte bedöma om modellen avviker i detaljer från förebilden, eftersom
vi hittat tämligen få bilder av just 716.
Sett till andra Ue-lok i samma målning
varierar detaljer mellan olika individer.
Sannolikt är detta Ue baserat på samma
drivning och kåpa som Märklins tidigare
modeller av Ub och Ue.
Det första vi slås av på modellen är
fotstegen. Dels är de lysande gula och
dels något grovt utförda, vilket gör att
de dominerar intrycket.
Friliggande handräcken, skenor och
handtag för att öppna huvarna, vindskydd kring hyttens sidofönster, eldosa
– alla sådana detaljer finns med och ser
trovärdiga ut. Fönster, dörrar och strålkastare har de rätta proportionerna.
Strömavtagaren verkar vara av rätt typ.
Den är mekaniskt höj- och sänkbar, och
med en liten röd omkopplare undertill
kopplas strömavtagaren in elektriskt.
På taket sitter en antenn för radiostyrningen. Den, och fästet för den, är lite i
grövsta laget. Antennen skulle också ha
suttit vertikalt. Tyfon finns i A-änden
och är rätt placerad.
Målning och märkning är bra utförda
och, vad vi kan bedöma, korrekt gjorda.
Vill man vara petig är dock hyttdörrarnas loksiffror ocentrerade och något för
små. Fotstegen skulle ha blivit mindre
framträdande med en dovare kulör.
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Under gångbordet sitter i båda ändar
sandbehållare och sandrör. Modellen levereras med gardjärn. De kan bytas ut
mot plogar som medföljer i en påse. I en
annan påse ligger lösa bromsslangar och
dragkrokar.
Modellen har Märklins standard bygelkoppel i NEM-ficka. Kortkoppelkuliss saknas. Centreringen av kopplet är
fjädrande men relativt mjuk. Kopplen
ger kort avstånd till en tillkopplad vagn
med samma slags koppel.
Under hytten och huvarna finns en
ankarlös motor och ett svänghjul. I B-änden sitter den 21-poliga mfx-dekodern.
Loket anmäler sig därmed självt till Mobile Station och Central Station.
Drivning sker med kuggdrift på axel 1
och 3 medan axel 2 och blindaxeln drivs
via koppelstängerna. Gången är jämn,
både analogt och digitalt. Ett lätt skorrande ljud hördes dock åt ena hållet på
vårt exemplar. Genom modellens relativa tyngd går den bra även i växlar.
Det finns två strålkastare och en röd
slutsignal i var ände. Färgen på strålkastarskenet är alldeles för grönt för att
stämma med förebilden.
Ljusväxling sker i grundläget inte vid
byte av körriktningen. Med F0 lyser
samtliga strålkastare samt röd slutsignal
i B-änden, oavsett körriktning (växlingsläge). Med F1 sker ljusväxling som vanligt (linjeläge). F2 reglerar strålkastarna i
A-änden och F3 dem i B-änden. Analogt
lyser lamporna som med F0, konstant
redan från litet pådrag.
Accelerationens och decelerationens
fördröjning kan slås av och på med F4.
Funktionerna anges kunna regleras med
Märklins samtliga förekommande digitala styrenheter.
Eftersom modellen sannolikt har ett
befintligt chassie gjorde vi ingen regelrätt måttjämförelse. Då förebilden är ett
växlingslok mätte vi heller inte dragkraften, men den verkar god nog.
Dokumentationen består av ett enkelt
instruktionshäfte om digitalfunktionerna (där dock F1 anges reglera ”röksats” i
bland annat avsnittet på svenska).
Sammantaget är Märklins modell av
SJ littera Ue 716 i modernaste version
väl utförd, med bra huvudproportioner,
och vi anser den vara prisvärd.
Grovlek och färg på fotstegen dominerar dock lite för mycket intrycket av
hela modellen.
Strålkastarnas sken är felaktigt gröngult, något som flera Märklinmodeller
lider av. Däremot är det kul att laborera
med de olika ljuskonfigurationerna. D

I nummer 15 kommer en utförlig artikel av
Frank Edgar om SJ växlingslok littera Ue och
Uf, som del 2 om U-lok. Del 1 fanns i nr 12.

Märklin: www.maerklin.com

Tekniska uppgifter Märklin Ue
Artikelnummer

36338

Vikt

223 gram

Motor

Ankarlös

Svänghjul: antal; storlek

1 st; 15 x 4 mm

Drivande axlar

3 st (plus blindaxel)

Slirskydd

2 st på axel 3

Dekoder; för digitalsystem; anslutning

mfx; 21-polig kontakt

Digitalfunktioner

F0: strålkastare i växlingsläge; F1: strålkastare i
linjeläge; F2: strålkastare i A-ände; F3: strålkastare
i B-ände; F4: avstängd acc- och deceleration

Strålkastare

LED; 2 gulgröna; 1 röd slutsignal

Koppel

NEM-ficka; koppelarm; bygelkoppel

Tidsperiod

1990-tal

Lösa tillbehör

Bromsslangar, dragkrokar, plogar

Cirkapris

1900 SEK
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SJ-pallen
D

en är en klassiker, den så kallade
SJ-pallen – som inte uppfunnits av
SJ som man kanske kunde tro!
Vid landstigningen i Normandie använde USA:s styrkor enhetliga lastpallar för
att effektivt lasta och lossa krigsmateriel.
Pallarna hade måtten 1229 x 813 mm.
I mötet med Europa avrundades måttten till 1200 x 800 mm, med 145 mm
höjd, och det är ännu de standardmått
som används för EUR-pallen.
EUR-pallen sägs ha utvecklats som ett
samarbete mellan företaget Bygg- och
Transportteknik (BT, grundat av KF), SJ
och Gyllsjö Träindustri. SJ ville förstås
ha standardiserade mått, så den kom att
kallas SJ-pall. I början av 1950-talet sägs
den ha antagits av UIC som europeisk
standard.
Pallar lastas enklast med gaffeltruck.
BT var på 1940-talet därför också inblandade i att ta fram en svensk gaffeltruck.
BT i Mjölby ägs idag av Toyota och är
världsledande när det gäller trucktillverkning. På Gyllsjö Träindustri i Klippan
tillverkas idag cirka 1,7 miljoner lastpallar om året.
Lastpallar och gaffeltruckar bör inte
saknas på någon modelljärnväg!
D
sv.wikipedia.org/wiki/Lastpall
www.gyllsjo.se/om-gyllsjo/historia/
Dagens Arbete november 2010: Lastpallen
som ändrade historien (www.da.se; PDF)

Blad ur SJ:s reklamfolder
”Moderna godsvagnar och
transporthjälpmedel” (676734) från 1967.

Skriv en artikel!
”Jag – artikelförfattare? Nää...”
Jodå, det tror vi!
Artiklarna i Modelljärnvägsmagasinet
och i andra skrifter är skrivna av någon
som en gång i tiden, kanske inte för så
längesen, skrev sin första artikel.
Det finns inte så många Strindbergare,
nejvisst – men det krävs heller inte. Och
det är där som redaktionen kommer in i
bilden. Vi hjälper till med språkgranskning, struktur och så vidare. Vi åtar oss

även mer omfattande textjobb utifrån
dina artikelutkast.
Beställ våra guider – där beskriver vi
vad du kan tänka på när du skriver din
artikel och tar dina bilder. Du kan också
ladda hem guiderna från vår hemsida.
Och du – man får betalt för publicerade artiklar!
Kontakta oss på redaktionen!
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V

Bankalas 2013

ädret utmärkt på årets Bankalas
i Skövde. Besökarna strömmade
till och de medhavda modellerna var
inspirerande – som vanligt alltså!

Stefan Nilsson

Ovan: Lerdala folkskola i H0. Tyvärr såg vi inte något om vem byggaren var,
men snyggt var det.

Ovan: E 953 i skala 0, byggt av Stig Bergström (www.lokputsaren.se).
Nedan: Sture Byléns diorama i H0, med banarbetare och en motortralla.

Utomhus stod ett flertal handlare och
sålde allt från lödvätska till bromsskor
i H0, från kartongmoduler till begagnat
Lima. Det fanns något för (nästan) alla.
Modellbordet inomhus var välfyllt,
med många inspirerande byggen. Husbyggena var denna gång talrika. Peter
Falk från MRW hade byggt ett fint magasin från Upperud vid Dalslands Kanal.
Jan-Peter Harböe hade byggt vidare på
äldre stadskvarter från Karlstad. Någon
(vi såg inget namn) hade med en mycket
snygg modell av Lerdala Folkskola. Och
Mårten Mårtensson visade sin fina modell av Kärrgruvans gamla stationshus.
Modeller av lok och vagnar var dock i
majoritet. Stig Bergström hade byggt dels
ånglok E 953, dels S9p 3026 i skala 0.
Göran Tholin visade såväl smalspårsvagnar som båtar och en H0-modell av
Hasse & Tages lilla röda skrivarstuga.
Peter Larsson visade vad man kan göra
med ett Limalok (Ofotenbanan El13)
och delar från olika tillverkare, för att
få en riktigt snygg modell. GMJS hade
ställt upp ett helt tåg med orange Rc-lok
och 80-talsvagnar (omålade) i skala 0.
Även större skalor fanns där, liksom
spännande smalspårsprojekt i H0.
Anders Isaksson hade byggt ett trevligt
diorama i Lego. Även Claes Mattisson
visade ett mycket snyggt byggt diorama.
Sture Bylén hade också med sig ett diorama, som visade banarbetare längs ett
stycke linje.
Det årliga arrangemang som Skövde
Modellsällskap anordnar är en rolig och
trevlig tillställning, som man gärna återkommer till. Se fler bilder och information från evenemanget på föreningens
hemsida under Bankalas 2013.
D
Skövde Modellsällskap: www.wnj.se
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Klubblistan
MJ-föreningar

www.lundarallarna.se

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

OBS: Ny webbadress!
www.jemtrallarna.se

MJF Rälsspikarna 20 år 2013 –
Redaktionen gratulerar!

www.mrw1.se

www.jarnvagssallskapet.se

rallarna.arneke.net

www.smj.org

www.mmjk.se

www.fmjk.org
www.hmjf.se

www.vmjf.org
www.port.se/gmjs

www.umjf.se
Modelljärnvägsföreningen
Smalspårsfrämjandet

www.modulsyd.se
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www.smalsparigt.org

www.malarmodul.com

I nästa nummer:
• Tema: Skog, timmer och virke
• SJ växlingslok littera Ue och Uf
• Märklindagarna i Göppingen
• Och förstås mycket mera

Tema: Skog, timmer och virke.
Foto på BMJK 2007: Stefan Nilsson.

Vi ses igen i början av november!
Redaktionen
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