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Marknader, mässor & evenemang
MJ-Hobbymässan
Älvsjö, Stockholm
1–2 november
Entréavgift
www.mjhobbymassan.se

MJ-mässa
Innovatum, Trollhättan
Lördag 15 november
Entréavgift
sc.innovatum.se

Hjulmarknaden
Solnahallen, Solna
Lördag 29 november kl 11–16
Fri entré
www.hjulmarknaden.info

Visning modelljärnväg i skala 0
GMJS, Göteborg
November, olika tider olika dagar
Entréavgift
www.gmjs.se

Invigning, tågmarknad m.m.
Modelljärnvägen i Hässleholm
22–23 november, kl 13–18, 10–16
Entréavgift
www.hmjf.se

MJ-marknad
Folkets Hus, Köping
Lördag 7 februari kl 9–15
Entréavgift
070–413 9621

DreamTrack 2015
Folkets Park, Huskvarna
Lördag 21 mars kl 10–15
Entréavgift
www.dream-track.se
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
och Holmsund*
www.modelljarnvag.se
072–7382 999 • 070–7380 999
Modelljärnvägsspecialisten*
Luleå
www.modellhobby.se
0920–160 35

Svealand

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*
Hjärnarp
www.eurohobby.se
0431–45 55 57

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

Hanssons Tobak*
Karlstad
www.hanssonstobak.se
054–14 07 03

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

EA’s Hobbyprodukter
eashobbyprodukter@telia.com
www.eashobbyprodukter.se
072–32 55 934

Eskader*
Stockholm
www.eskader.se
08–662 1853

Tågcentralen*
Eskilstuna
www.tagcentralen.nu
0738–200 750

Rimbo Grande
Stockholm Stuvsta
www.rimbogrande.se
08–774 2434

Frykmo Modellbyggeri
info@frykmodell.se
www.frykmodell.se

TrainShop AB*
Stockholm Huddinge
www.trainshop.se
08–608 1000

Lokstallet
Västerås
www.lokstall1.se
0705–32 33 13
Modelljärnvägens Hus*
Alunda
www.modelljarnvagenshus.se
0174–655 77
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Jörgen Edgar modellbyggare
Stockholm Tumba
www.jorgenedgar.se
070–474 3548
MJ-Hobbyexperten*
Stockholm Västberga
www.mjhobby.se
08–24 89 10

Brimalm Engineering
Mantorp
www.brimalm.com
0143–10 200
Leni’s lek & hobby*
Skärblacka
www.lenislek-hobby.com
011–538 36

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

Övriga

Rutenhjelms Elektriska*
Skara
www.rutenhjelm.com
0511-37 00 43

Spor3*
Vejle
www.spor3.dk
spor3vejle@yahoo.com

Habo Hobby &
Tågspecialisten*
Habo
www.habohobby.se
036–19 07 03

På Sporet*
Frederiksberg C, København
shop.paa-sporet.com
0045 3323 1617

FV Elektro / tåg1
Forserum
www.tåg1.se
0380–206 80

NMJ – Norsk Modelljernbane*
Oslo
www.nmj.no
0047 6484 5730

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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Omslagsbilden: Melleruds station i H0, med förebilden alldeles utanför fönstret.
3
Foto: Stefan Nilsson. Läs mer på sidan 64!
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Foto av respektive tillverkare
om inte annat anges

Dessa foton av
Brekinas bilar är
tagna av Stefan
Nilsson.

På bilfronten nytt
Brekina (www.brekina.de) har kommit
ut tre varianter av lastbilen Volvo N88 med
vidhängande släp.
Den blå med rött underrede är artikelnummer 85600, den ljusgrå med svart underrede 85601 och den i ASG-version är
85602.
Till bilarna medföljer en ram med två
backspeglar för eftermontering. Cirkapriset är drygt 200 kr.
Något tidigare kom även en svenskmärkt Landrover bärgningsbil från Brekina
(13753). Vi känner inte till om denna har
någon egentlig förebild.
Cirkapriset för bärgningsbilen är också
drygt 200 kr.

Eurohobby flyttar
Eurohobby (www.eurohobby.se) flyttade
under oktober från sina lokaler i Helsingborg.
Istället öppnar man en mindre butik i
Hjärnarp. Det innebär en del förändringar, såsom nya telefonnummer och andra
öppettider. Mer information finns på deras
hemsida.

Smutsigt malmtåg
Märklin (www.maerklin.com) har tagit
fram en sats (26800) med ett Dm3 och
tolv Mas-vagnar.
Samtliga fordon är väderbitna, och varje
vagn har individuellt nummer.
Satsen görs i begränsad upplaga om 999
exemplar, och cirkapriset är 10 000 kr. Ett
certifikat medföljer varje sats.

8

Roco NetRail-vagn
Från Roco (www.roco.cc) har kommit en
Tbis-vagn märkt NetRail (67562).
NetRail är ett svenskt företag som bland
annat hyr ut järnvägsfordon, delvis målade
och märkta i egna färger. Deras Tbis-vagn
571 5488-6 är en tysk standardvagn, tillverkad av Talbot, och du hittar datablad på
den hos NetRail (www.netrail.se).
Rocos modell föreställer denna vagn,
med rätt nummer, och ser ut att överensstämma mycket bra med förebilden.
Cirkapriset för Rocos vagn är 330 kr.

Nytt från NMJ
NMJ (www.nmj.no) har kommit ut med
några nya modeller av byggnader.
Bland annat är det en norsk hållplats
med perrong och väntkur, som byggsats i
laserskuret trä. Perrongen är 25 cm lång,
och cirkapriset i Sverige är knappt 400 kr.
Det finns också ett rasskydd för laviner
som laserskuren byggsats. Svenskt cirkapris
är 700 kr.
Den stora nyheten annars från NMJ är
satsningen på Nohab-lok. De tar fram en
mängd versioner, även internationella. Priserna i Sverige börjar på cirka 1900 kr för
ett analogt tvårälslok.

Nya byggnader från Jeco
Jeco (www.jeco.se) fortsätter ge ut resingjutna modeller av svenska byggnader.
Senast i raden är ett litet ställverk, med
inspiration från en SJ-ritning. Ett nästan
identiskt ställverk fanns i Lerum. Taket på
modellen är löst, för den som vill sätta in
inredning eller belysning. Ställverket kostar 295 kr.
Det har också kommit ett uthus, ett
förråd som står på betongplintar. Detta
kan passa till en station, en gård eller ett
torp – bara fantasin sätter gränser. Priset
är 185 kr.
Något tidigare presenterade Jeco ytterligare ett stationshus, Faringe station från
Uppland. Detta är falurött med vita och
gröna snickerier. Tre trappor medföljer
löst för eftermontering.
Under oktober presenterades ytterligare
en station, denna gång märkt Målerås, vars
station kanske kan sägas vara något snarlik. Modellen är samma som Faringe, men
målad gul i lite väderbitet skick. Priset för
stationshusen är 695 kr.
Jecos färdigmodeller av svenska byggnader är en trevlig satsning, och gjutningarna
är riktigt bra gjorda.

Foto: Stefan Nilsson.

Ovan: Ställverket i Lerum (foto från
Sveriges Järnvägsmuseum).

Foto: Stefan Nilsson.
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Flexibla figurer
Skotske småtillverkaren Kenneth Clark
har tagit fram en serie figurer (ångloksbesättning) för skala H0 och 00.
Figurerna har separata kroppar, huvuden
och armar, som kan kombineras till hela figurer efter behag. Detta gör att varje figur
får ett individuellt utseende.
Ett set med delar till fyra figurer kostar
6 GBP plus 2 GBP för packning och porto.
Betalning kan ske via PayPal eller check.
För mer information, kontaka Kenneth
direkt på kennclark@btinternet.com, så
kan du få ett prospekt, med bland annat
bygginstruktioner.

Stöld från MJ-Specialisten
Under marknaden i Helsingborg stals en
släpkärra för MJ-Specialisten i Vimmerby.
Kärran innehöll bland annat landskapsmateriel och figurer från Noch, fordon från
Brekina, Faller Car System samt lok och
startsatser från Piko och Liliput.
Kärran återfanns senare tillsammans
med en del av lasten, men mycket är ännu
borta. En lista på det som saknas finns på
deras hemsida (www.hobbymodeller.se/
info/stoldlista/).

Nytt från Europa
Från Auhagen (www.auhagen.de) har
bland annat aviserats fler delar till deras
serie av kombinerbara industrimodeller,
såsom en lastkaj med tak (artikelnummer
80254).
Byggsatsen består av åtta kajdelar och
fyra takdelar, som tillsammans kan ge en
192 mm lång lastkaj. Cirkapris för denna i
Sverige är 150 kr.
En annan av deras nyheter är en verkstadsinredning med bland annat en ånghammare (artikelnummer 80109). Byggsatsen innehåller flera andra delar, och
cirkapriset är 450 kr.
Båda dessa är för H0, men Auhagen har
även flera intressanta nyheter i N och TT.
Modellbilstillverkaren NEO (www.neo
scalemodels.com) har gett ut H0-modeller

av Volvo 245, SAAB 99 och flera.
Beroende på modell ligger cirkapriserna
på mellan 300 och 800 kr, med några dyrare undantag.

Noch (www.noch.de) har nu strömaterial
även i transparenta burkar. På så sätt kan de
staplas och återförslutas, och du ser direkt
hur mycket som finns kvar.
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De har även en ny färdiglayout i skala
N, Bergün. Den grundar sig på schweiziska
Rätischen Bahn, som till delar är ett världsarv. Satsen kan kompletteras med Glacier
Express från Kato.
Noch kommer under november också ut
med en figursats med modellrallare (artikelnummer 15596). Den innehåller sju figurer
(varav två barn) samt en liten modelljärnväg (eller är det en modul?).
Viessmann
(www.viessmann-modell.
com) presenterar tredje upplagan av sin
skrift om kontaktledningar.
Den är på 130 sidor och kostar cirka
300 kr. Cirkapriset i Sverige verkar ännu
oklart, men räkna med cirka 300 kr.
Viessmann har även köpt Vollmers produktionsverktyg och lager, och kommer att
ge ut ett urval av deras produkter. Vollmer
försvinner alltså inte, det blir bara lite annorlunda, men också det samma.

Modell och förebild
Johan Stenson
Modell & förebild är Allt om Hobbys nya
serie modelljärnvägsböcker. Till skillnad
från den tidigare serien, Allt om Modelltåg, kommer varje utgåva att ägnas åt ett
speciellt tema.
Redaktör för Modell & förebild är Jocke
Sannagård, välkänd både som medarbetare
i Allt om Hobby och som en av de drivande krafterna bakom Modelljärnvägens hus
i Alunda.
Glädjande nog ägnas första boken i serien åt ett aktuellt tema: ”Kombitrafik på
räls, väg och vatten”. Ämnet behandlas i
tjugo artiklar och bland författarna märks
både gamla rävar och några nya namn. Det
tyngsta lasset dras dock av redaktören själv,
som skrivit inte mindre än fjorton av artiklarna.
Boken behandlar främst svenska förhållanden men utblickar görs även mot andra
länder; kombitrafik är ju en i högsta grad
internationell företeelse.
På klassiskt manér börjar boken med en
kort tillbakablick på kombitrafikens historia. Där efter följer en rad artiklar som
belyser dagens kombitrafik ur en rad synvinklar, bland annat beskrivs olika trafikupplägg och hur verksamheten bedrivs
vid de olika omlastningsnoder som är
grunden för hela kombitrafiksystemet.
I två mycket intressanta artiklar beskriver
redaktör Sannagård hur hanteringen av containrar och växelflak går till vid Årsta kombiterminal i södra Stockholm och vid containerhamnen i Gävle. Dessa två artiklar är
enligt min mening bokens fundament.

Ytterligare ett par artiklar beskriver olika trafikupplägg baserade på kombitrafik. Av dessa kan nämnas hur de stora
livsmedels
kedjornas utnyttjat järnvägen
för distribution av livsmedel i containrar
och trailers, det av Stora Enso framtagna
systemet för transport av pappersprodukter
i stora specialcontainrar samt några varianter av rullande landsvägskoncept, där hela
lastbilsekipage transporteras på järnväg.
Men modeller då, finns det inga modeller i boken? Jodå, det bjuds på besök på
Miniworld i Rotterdam (var annars?), där
det finns en stor H0-modell av en containerhamn, samt ett reportage från en mycket välbyggd engelsk utställningsanläggning
som visar en mindre kombiterminal.
Eftersom kombitrafik till stor del handlar om omlastning handlar också några av
artiklarna följdriktigt om kranar och olika
sorters truckar. Bland annat får vi tips på
hur Heljans containerkran kan göras mer
tillförlitlig, en presentation av ett mästerligt kranbygge i skala N samt en genomgång av de truckar och kranar som finns på
marknaden i dag.
Men tåg då, finns det inga tåg i boken?
Jodå, det bjuds på en grundlig genomgång
av både förebilder och tillgängliga modeller

av de vagnar som används i dagens kombitrafik i Sverige. Vi får även en genomgång
av olika loktyper som synts i kombitrafik
på svenska spår de senaste åren.
Sist men inte minst bjuds vi på ett par
artiklar om lastbilar, bland annat några imponerande finska modellbyggen samt en
presentation av ett schweiziskt åkeri som
specialiserat sig på transport av kemikalier
och flytande annat gods, och som satsat
stort på kombitrafik med lastbärare för flytande gods.
Sammanfattningsvis ger boken en mycket god bild av hur dagens kombitrafik
fungerar och vilka element den byggs upp
av. Bokseriens namn Modell & förebild
ger verkligen skäl för namnet.
Är det något som saknas så är det kanske de rena byggtipsen. Å andra sidan översvämmas vi av byggtips på internet.
Slutligen ska teamet bakom boken ha en
stor eloge för den rena och smarta formgivningen samt för den höga kvaliteten på
bilderna.
D
Jocke Sannagård (red.) 2014: Modell och
förebild. Kombitrafik på räls, väg och vatten. Allt om Hobby Förlag. www.hobby.se
Cirkapris 190 kr. ISBN 978-91-7243-058-7
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Esso tankvagn i skala N
Svenskt från Brawa

Redaktionen

Snabbtitt

Brawa har tidigare gett ut samma
tankvagn i H0, som nu kommit i
skala N.
Vagnen (artikelnummer 67062) ska föreställa en SJ Q12 b2 med nummer 502
079. Svenska Esso AB anges som ägare,
och hemstationen är Sundsvall.
På H0-vagnen var orten felstavad som
”Sundswall”, men på N-vagnen är det rätt.
Däremot är individnumret felaktigt för
den typ av vagn som modellen är. Modellen i sig är därtill en försvenskning av en
tysk vagn som är något lik den svenska.
Men modellen är trevlig och välgjord,
och märkningen är fint utförd. Längden är
65,5 mm, och vagnen hör till epok 3.
Vagnen finns i lager hos flera svenska
handlare vid vår pressläggning. Modellen
levereras utan några extra detaljer, och cirkapriset är 350 kr.
D
www.brawa.de

SJ Skandiatransport i skala TT
Svenskt från Tillig

Matthias Palmer
I nummer 18 skrev vi om en svensk
tankvagn från Tillig i skala TT. Sedan
dess har de även kommit ut med en
SJ littera Habis Skandiatransport.

Detaljeringen på Tilligs
vagn är god och märkningen är fint utförd.

Snabbtitt
12

Boggivagnen (artikelnummer 15805) är
silverfärgad med gröna gavlar samt ett
grönt fält längs långsidan, där det står
”Skandiatransport” i vitt.
Att döma av foton på förebilden har
Tillig lyckats göra en modell som är mycket lik. Längden över buffertar är 194 mm,
och den ligger i epok 4.
Modellen har kortkoppelkuliss och
NEM-fickor.
TT-skalan är liten i Sverige, så vi har
bara hittat modellen hos en svensk handlare. Cirkapriset är 300 kr.
D
www.tillig.com

Synare

Se en provkörningsfilm:
www.youtube.com/mjmagasinet

Märklin Tågab Rc2 009
Redaktionen
Strax innan pressläggning kom
Märklins engångsserie av Tågab Rc2
009 i H0, och vi har tittat lite närmare på den.
Förebilden • Tågab köpte 2001 nio lok

av typen 1043 från ÖBB, de österrikiska
statsbanorna. De är av samma typ som SJ:s
Rc-lok men har några annorlunda detaljer.
Den mest märkbara skillnaden är arrangemanget av toppstrålkastarna.
Loken tillverkades av ASEA 1971–73
och var tio till antalet. Ett lok skadades
dock under tiden hos ÖBB.
Tågab sålde tre lok till Banverket, hyrde
ut tre till TGOJ och behöll tre för sin egen
trafik. TGOJ-loken lämnades tillbaka till
Tågab 2005 men är ännu målade grön-blå.
ÖBB 1043.09 tillverkades 1973 och blev
Tågab Rc2 009.
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Modellen • Vårt första intrycket är att det
är ett Tågab Rc-lok vi håller i handen. Färger och märkning ger det rätta intrycket.
Modellen kommer i pappask med plastinlaga, av den typ som viks isär för att enkelt kunna lyfta ur loket. Med i asken finns
garantisedel, kortfattad manual samt två
Relex-koppel för utbyte.
Vid närmare granskning är modellen
relativt enkelt utförd. Den har inga löst
monterade detaljer, utan backspeglar och
handräcken är gjutna direkt i plastkåpan,
och en i allmänhet enklare detaljering.
Ändå finns det mesta där som gör modellen till ett Tågab Rc2, på både kåpa och
underrede. Gjutningarna är också tillräckligt skarpt utförda.
Det vi tydligast kan se som avviker är
vindrutetorkarna: på förebilden är de fästa
ovanför vindrutorna, men på modellen under dem. Men det är en petitess.

Underredet har en något förenklad detaljering. Det saknas fotsteg under dörrarna och växlarfotsteg i ändarna. Däremot
finns gjutna imitationer av bromsslangar
och koppelkrok i var ände, mellan fyrkantiga buffertar.
Plogarna har stora öppningar för kopplen, men har annars ett bra utförande. Modellen har NEM-ficka för kopplen men
saknar koppelkuliss.
Färgerna med svart tak, silverfärgad kåpa
med röda linjer verkar stämma mycket bra.
De olika färgfälten verkar också sitta där de
ska och ha rätt form.
Tågab-logotyperna i var ände är rätt
gjorda och har bra storlek. Loknumret sitter på rätt ställen.
Av manualen framgår tydligt hur en
skruv undertill lossas för att kunna lyfta
av kåpan – en klassisk och väl fungerande lösning. Modellen är relativt lätt, men

det finns gott om plats under kåpan att öka
vikten för den som vill.
Tekniskt är modellen relativt enkel. Den
har visserligen 21-polig ljuddekoder, men
bara en motorboggi. På samtliga fyra drivhjul sitter slirskydd. Den andra boggin tar
upp all ström. Detta verkar göra modellen
något känslig för smutsig räls.
Med en omkopplare under loket går det
att välja mellan strömupptagning från räls
eller kontaktledning. Detta är något som
de flesta modeller saknar idag. De enbenta
strömavtagarna kan höjas eller låsas i sänkt
läge, och är alltså strömledande.
Dekodern har elva digitalfunktioner –
detta gäller med Mobile Station 2 samt
Central Station; med Mobile Station 1,
Delta eller den enkla handkontrollen gäller
andra funktionsknappar (och färre funktioner):
F0 = Strålkastare tänds/släcks
F1 = Varningsutrop vid station (svenska)
F2 = Uppstart och nedstängning samt motorljud på/av
F3 = Ljudsignal, lång
F4 = Acc och Dec av/på
F5 = Bromsljud av/på
F6 = Konduktörsvissla
F7 = Ljudsignal, kort
F8 = Ljudeffekt kompressor på/av
F9 = Ljudeffekt tryckluftspys på/av
F10 = Rangerläge
Belysningen består av en kornlampa i var
ände, som lyser upp de tre strålkastarna i
färdriktningen via ett block av genomskinlig plast. Det finns ett visst ljusläckage från
strålkastarna in i hytten, men inte mycket.
Modellen saknar röd slutsignal. Under
toppstrålkastaren sitter en markering för
slutsignal men inte heller den är målad röd.
Det är lite ovanligt att motorljudet ligger
på F2 och inte F1. Ljudvolymen är tämligen hög. Däremot hörs exempelvis inte
ljudsignalerna så bra när motorljudet är på.
Provkörningen går bra. Det skorrar lite
i motorn, men det beror antagligen mest
på att modellen inte är inkörd. Den enklare motorn gör att framför allt stoppen sker
lite väl tvärt.
Slutsats • Märklins modell av Tågab Rc2

009 är realtivt enkelt utförd, såväl i detaljering som tekniskt. Trots det ger den rätt
intryck av förebilden, då detaljerna liksom
målning och märkning är de rätta.
Modellen blir på så sätt ett komplement
till andra modeller av tågabmålade fordon:
TMY från Heljan och Roco eller TMZ
från Hobbytrade. Passande personvagnar
finns ännu inte men har aviserats i tre varianter från NMJ (även TMY).
D

Tågab använde Rc2 009 i invigningståget för elektrifieringen av sträckan Kristinehamn–Nykroppa i januari 2012. Foto i Nässundet: Stefan Nilsson.

Detaljeringen av tak och undersida är relativt bra. Strömavtagarna är fungerande, och omkopplingsspaken sitter undertill; syns i den nedre tanken nedan.

Tekniska uppgifter Märklin Tågab Rc2 009 (3R)
Artikelnummer

37419

Vikt

365 gram

Svänghjul: antal; storlek

Inget

Drivande axlar / Slirskydd

4 st / 4 st (på samtliga drivande hjul)

Dekoder; för digitalsystem; kontakt

Märklin mfx; 21-polig

Minsta kurvradie

< 360 mm

Ljusväxling

3 vita strålkastare framåt

Koppel

NEM-ficka i boggier; bygelkoppel

Tidsperiod

2001–

Lösa tillbehör

Relex-koppel, 2 st

Cirkapris

2500 SEK
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Tekniskt är modellen en enkel konstruktion, med bara en
drivande boggi. Högtalaren sitter i den svarta lådan till höger.
2014-10-11 stod Rc2 009
på rullbockar utanför
verkstaden i Kristinehamn.

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
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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!

Red.
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Trees by Uli
Foto och bygge: Ulrike Strauch

Här är några exempel på Ulrikes fina trädbyggen. Björken nedan är faktiskt i skala
N. Till höger en bild från Ulrikes egen
N-skalebana, där hon successivt bytt ut
köpta träd mot egentillverkade. Hon har
även målat bakgrunden.
Vi hoppas få en artikel om anläggningen
i nästa nummer.

Red.
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Timmeleträffen 2014
Stefan Nilsson
Helgen den 19–21 september tog
Dan Carlsson från Värmlandståg
med modulstationen Malmå och
mig på modulträff i Timmele – en
mycket trevlig helg!
Träffen arrangerades i ModulSyds regi och
vi höll till i en gymnastiksal. Där fanns en
H0-bana och en bana i skala N.
På båda banorna kördes trafikspel, men
utifrån olika upplägg. Den i H0 hade
svensk förebild och där kördes med vagnoch fraktkort enligt tidtabell, med några
bemannade stationer, några växlare samt
ett antal lokförare. Tågen gick enligt en
grafisk tidtabell, enligt principen med tåganmälan mellan stationerna via telefon.
N-banan kördes med förebild från USA,
och där användes en central tågledare (så
kallad dispatcher) som höll reda på var vilka
tåg befann sig.

70

Dan och jag började på vår egna station
Malmå för att bli lite varma i kläderna i
spelet, men sen kom vi bara dit igen som
lokförare. Det är kul att kunna lära känna olika trafikplatser och inte minst se alla
fina moduler som är med.
För mig som gillar rangering var förstås
växlingstjänst roligast, men visst är det kul
även att vara stins och att köra tåg. Det
fanns också tid för fikapauser mellan köruppdragen.
Mellan spelen fanns förstås utrymme för
fri körning. Då syntes ett och annat lite
mer udda fordon, och inte minst många
fina modeller.
Flera av modulerna innehåller fint byggda miljöer och roliga detaljer. Där fanns
exempelvis en hel räcka moduler byggda av
paret Thomas F. och Birgitta E. Deras moduler hade lantliga förebilder, med skog,
älgjakt, åker och äng. Bland annat hade

de byggt en modul med stormfälld skog.
På banan fanns även en camping och en
badplats.
Övernattning skedde i lokalen, och det
gav möjlighet till social samvaro – som inte
bara bestod av tåg.
Timmele var förr station längs den numera nedlagda och upprivna linjen mellan
Ulricehamn och Falköping. Både stationshuset och godsmagasinet finns dock kvar,
och banvallen är utlagd till cykelväg.
Modulträffar är bra sätt att träffa likasinnade, att få köra långa och många tåg och
att kunna ta med egna fordon och provköra under frikörningen eller som extratåg.
Det enda som är synd är att en helg går så
fort…!
D

www.modulsyd.se

Både H0- och N-banorna innehöll snygga miljöer och trevliga stationer.
Ovan syns en stormfälld skog, ovan till höger en campingplats och till
höger ett växthus, allt i H0.

Från N-skalebanan: Till vänster en bro över en flod. Nedan till vänster
sitter dispatchern och har stenkoll på tågen. Nedan en mycket trevlig
hamnmodul.
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Beställ också samlarmappar!
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Modelljärnvägsmagasinet
Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg
054–54 27 30
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I nästa nummer:
• Banor från USA, England och Tyskland
• Svensk epokindelning för mj
• Motorbyte i modellok
• Och förstås mycket mera

Väderbit modellerna! Foto: Michael Graff.

Vi ses igen i mitten av mars!
Redaktionen
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Prenumerera på Modelljärnvägsmagasinet! Som prenumerant behöver du inte
tänka på att hålla ögonen öppna efter Sveriges tidskrift för modelljärnväg. Den kommer istället direkt i din brevlåda fyra gånger om året i mars, juni, september och
november. Du får – annonser och annat borträknat – minst 200 sidor MJ om året!
På vår hemsida www.mj-magasinet.se kan du ladda hem visst material från olika
nummer: ritningar, spårplaner, artiklar med mera.
Och du spar pengar! En prenumeration kostar bara 339 SEK/år inom Sverige
(499 SEK/år inom Europa och 549 SEK/år utanför Europa).
Du kan betala direkt till vårt bankgiro (glöm inte namn och adress!) eller via PayPal – eller beställa inbetalningskort. Vi har även norskt bankkonto.
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Modelljärnvägsmagasinet
Geographica Antikva Förlag
Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg
054–54 27 30
www.mj-magasinet.se
red@mj-magasinet.se
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