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MJ-Centralen
Handlare och tillverkare
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Modelljärnväg i Umeå*
Björnvägen 15, Umeå
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070–7380 999

Modelljärnvägsspecialisten*
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www.modellhobby.se
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Stockholm Västberga
www.mjhobby.se
08–24 89 10

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

Götaland

Brimalm Engineering
Mantorp
www.brimalm.com
0143–10 200

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.tåg1.se
0380–206 80

MJ-Specialisten*
Vimmerby
www.hobbymodeller.se
070–520 3917

Vill ni stå med här?
Handlarlistan presenteras

även på vår hemsida.

annons@mj-magasinet.se
054–54 27 30

Hobbycenter*
Göteborg
www.hobbycenter.se
031–12 62 20

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

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

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

Övriga

På Sporet*
Kællerød, Fuglebjerg
shop.paa-sporet.com
0045 3323 1617

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

DreamTrack 2015
Folkets Park, Huskvarna
Lördag 21 mars kl 10–15
Entréavgift
www.dream-track.se

Leksaksmarknad
Åsö gymnasium, Stockholm
29 mars kl 10–15
Entré 60 kr
www.matuska.se

Nostalgimässan
Eriksbergshallen, Göteborg
29 mars kl 9–16
Entréavgift
www.nostalgimassan.se

Hobbymässan
Göteborg
1–2 maj kl 10–17
Entréavgift
www.modulwest.se

Marknader, mässor & evenemang
Järnvägsmuseum 100 år
Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle
23 maj kl 10–16
Entréavgift
www.trafikverket.se/museer

Bankalaset
Skövde
Lördag 14 juni ca kl 10–15
Lotteri
www.wnj.se

Har ni ett arrangemang
som ni vill avisera?

Kontakta oss!

annons@mj-magasinet.se

054–54 27 30
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Omslagsbilden: Nattvy från medeltidstaden på Ulrike Strauchs fina anläggning i N, som är en

av tre utländska anläggningar vi presenterar i detta nummer. Foto: Ulrike Strauch. Läs mer från sidan 25!
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Vad är svenskt? Nej, vi ska inte ge oss in 
i någon nationalistisk debatt. Det handlar 
istället om att se på svenskt modellrallande 
lite utifrån, för att få lite perspektiv.

Som hjälp till detta har vi fått tre fina 
artiklar från England, Tyskland och USA. 
Varje land verkar ha sin speciella inrikt-
ning, och vi är nyfikna på att använda det 
för att utforska vad det svenska kan vara.

Från och med detta nummer gör vi en om-
daning av MJ-magasinets grafiska form! 
Du har redan märkt det på omslaget, men 
skillnaden inuti är inte så stor – ännu.

Men till nästa nummer blir också det 
lite annorlunda. Vi hoppas du kommer att 
uppskatta förändringarna. Skriv oss gärna 
en rad med din åsikt!

Från Michael Graff har vi fått en verkligt 
instruktiv artikel om hur du kan väderbita 
dina modeller med hjälp av airbrush.

Är du osäker på hur du hanterar en så-
dan, så kommer en modellbyggarhelg att 
anordnas i augusti utanför Falköping. För-
anmälan krävs, men kanske blir det också 
fler träffar. Se mer på sidan 76.

I övrigt granskar vi ett antal utkomna 
modeller, i såväl N som H0. Vi får reda på 
vad en DEVA är, och du kan läsa om dem 
som bygger om H0-bilar så de blir radio-
styrda. Och visst kan man bli avundsjuk på 
Günther Kramls tidigare arbete?

Har du kanske något du vill dela med dig 
av? Gör då som min farfar Vilhelm på sidan 
61 – jordbrukare, tapetserare och socken-
politiker – slå dig ner och skriv en artikel. 
Eller kontakta oss så kommer vi gärna och 
gör reportage.

Deadline för artiklar till nummer 21 är 
den 15 april; varmt välkommen med ma-
terial. Ha en skön vår så länge! D

Red.

Redaktörens
rader

Läsarsvepet

Ovan: NSB type 18c nr. 226 på vändskivan i Sjuskogen.

Nedan: Rangering på Elgsjøen. Den bakerste vognen i godstoget er en 
Gf02 type 1. Det var lukkede boggigodsvogner med konduktørkupé. Den 
vogntypen var vanlig i godstogene til begynnelsen av 1950-tallet, og var 
alltid siste vogn i godstogene.

Senere ble de brukt som vanlige godsvogner, og de var faktisk i bruk 
frem mot midten av 1960-tallet. NSB hadde også to typer til, Gf02 type 
2 og 3. De vognene hadde 2 skyvedører på hver side av vognkassen. 
Boggiene hadde en akselavstand på 1850mm istedenfor 1650mm som 
på type 1.
Vognen er et byggesett fra Scandinavian Miniatures i Norge. Boggiene 
som er benyttet er tenderboggier til NSB type 18. Ångloket som brukes 
er NSB type 18c nr. 226.

Steinar Jeppestøl

Tack för
insända bidrag!
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F O T O T Ä V L I N G E N !

Vi gratulerar Sollefteå MJK till första pris! 
Grattis även till andra- och tredjepristagar-
na, Sven-Erik Ceder och och Rolf Eriksson!

Vi kör en ny omgång till nummer 20. Skicka 
foton till redaktionen. Välkommen med ditt 
bidrag senast den 1 maj!

TÄVLINGSREGLER

• Endast ett insänt foto per person.
• Det måste vara du själv som tagit bilden.
• Fotot får inte vara manipulerat, däremot 

justerat i ljus, kontrast, skärpa, beskuret.
• Så kallad stacking är också tillåten.
• Byggarens/ägarens namn måste anges 

om det inte är din egen modell, och an-
vändandet i tävlingen samt publicering 
måste vara godkänt av byggaren/ägaren.

• Ordinarie bildarvode utgår ej.

Till nästa omgång väljer vi ut en ensam 
vinnare. Vinsten är ett presentkort på 
MJ-materiel för 1000 kr i valfri butik.

Överst: Andra pris går till Sven-Erik 
Ceder i Trollhättan, för fotot på 
J-loket. 

Mitten: Bilden från Rolf Erikssons 
bana fick tredje pris.

Nederst: Första pris går till Sollef-
teå MJK. ”Tåg 2803 gör uppehåll i 
Risnäs på väg mot Bureåborg. Tåget 
består av YBo6 1132 och UBFo6y 
1868. Resgodset lossas av konduk  
tör Valfrid Lindman och tas emot 
av kontorist Göte Borg. UBFo:an 
är ombyggd av Matz Sjödin.” Foto: 
Kenneth Landgren.
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Nyhetssvepet Foto av respektive tillverkare
om inte annat anges

Ra i skala Z
Freudenreich Feinwertechnik (www.
HR-model.de) var i höstas klar med sin 
modell av SJ littera Ra 987, eller Rapid 3.

Modellen togs fram i 32 exemplar, och 
betingade därmed också ett högt pris – 
700 Euro inklusive moms. Trots det sålde 
modellen snabbt slut. Cirka 1/4 av model-
lerna hamnade i Sverige.

Drivningen var snarlik den för Rc-loket. 
Kåpans förlaga var 3D-printad med hög 
upplösning, högre än vad som kan fås från 
exempelvis Shapeways. Därefter vakuum-
gjöts kåporna i resin.

I slutet av 2015 planeras ett andra Rapid-
lok att släppas, nummer 10 (Ra 994) i ut-
förande som det har idag. Den tredje och 
troligen sista utgåvan av kommer i slutet av 
2016 med Rapid 1 (Ra 846). Det kommer 
att få det annorlunda utförandet på taket 
samt den karakteristiska kofångaren.

Ny modulförening
ModulWest (www.modulwest.se) är en 
nystartad modelljärnvägsförening i Göte-
borg. Startskottet gick hösten 2014. Initia-
tivtagare är Rickard Nordström från Göte-
borg, som beskriver initiativet som en kul 
men stor utmaning.

Föreningens huvudsyssla är att träffas för 
att prata och köra modelltåg i modulform. 
Föreningen skall verka för fler träffar och ut-
övare i Göteborgsregionen.

ModulWests första träff blir på Hobby-
mässan i Göteborg, i Eriksbergshallen den 
1–2 Maj 2015. Rickard arrangerar mässan 
och ser den som ett delmål för att värva fler 
till hobbyn i regionen.

Polarexpressen
Roco (www.nmj.no) har gett ut två satser 
med totalt fyra personvagnar med svensk 
anknytning.

Det gäller Tågkompaniets (TKAB) tåg 
Polarexpressen. I sats 64121 (cirka 1100 kr) 
finns en A7 sittvagn och en WL33 sovvagn, 
och i sats 64122 (cirka 1300 kr) ingår en 
panoramavagn ASF2 och likaså en WL33 
sovvagn. De båda sovvagnarna kommer 
från Orientexpressen.

Vagnarna passar att dras av TKAB:s Da-
lok nummer 15, som kom ut redan tidiga-
re under 2014.
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Bangårdslampor
Rimbo Grande (www.rimbogrande.se) 
har tagit fram ett trepack med bangårds-
lampor av klassisk SJ-typ (artikelnummer 
5510, 100 kr).

Lamporna är riktigt fina, gjutna i 
mässing och saknar belysning, men kan sä-
kert monteras i efterhand av den som vill.

Armaturerna är avsedda att monteras på 
stolpar, då inte bara trästolpar utan även 
bryggstolpar och andra.

Rimbo Grande hälsar att det funnits 
dåligt med tid för hemsidan, men mycket 
finns och de kan kontaktas via e-post.

Från Bo Andersson (www.modellbyg-
gare.se) beställde vi samma typ av lampar-
matur, fast handgjorda och har lysdioder – 
men då kostar de också lite mer (185 kr/st).

Svensk växlingsdvärg
Signalsidan (www.signalsidan.se) har se-
dan tidigare dekodrar och annan elektro-
nik för signaler i sitt sortiment. Nu har de 
kommit ut med en dvärgsignal för växling.

Signalen har fyra lysdioder och finns 
som både byggsats och färdig modell. Stor-
leken anges vara något större än H0 för att 
få plats med alla komponenter, men det 
kan inte vara många promille som skiljer.

Växlingsdvärgen går att ansluta till Sig-
nalsidans egna växeldekodrar, både nya 
som tagits fram och redan befintliga.

En byggsats kostar 136 kr och en färdig-
monterad kostar 180 kr.

Fler Hg-varianter
Jeco (www.jeco.se) forstätter komma med 
nya varianter av Hg-loket. Förutom ytter-
ligare tre SJ-nummer har turen nu kommit 
till TGOJ.

I skrivande stund finns fyra olika: num-
mer 201 i orange, 202 och 205 i grön 
samt 207 i orange målning. TGOJ gick 
över från ursprunglig grön färgsättning till 
orange under senare hal van av 1960-talet.

Modellerna kommer som tidigare i ana-
logt utförande, för två- eller treräls. Deko-
der, med eller utan ljud, vädring med mera 
beställs extra. Risk finns för slutförsäljning, 
eftersom serierna är små.

Fler Class 66
Tidigare har vi synat de effektfyllda Class 
66-loken från ESU (www.esu.eu). Den 
första serien tog fort slut, men nu har ett 
par nya modeller kommit.

Ovan: Bangårdslampor från Bo 
Andersson. Nedan: Dito från Rimbo 
Grande. Foton: Stefan Nilsson.

Signalsidans växlingsdvärgsignal. 
Foto: Stefan Nilsson.
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Detta har funnits som modell tidigare, 
i åtminstone två versioner. Det som nu är 
tänkt att komma blir en uppdaterad kon-
struktion, som bland annat är förberedd för 
digitaldekoder, på liknande sätt som deras 
Rc-lok.

Till Du-loket tar de även fram en ny serie 
av de svenska 1940-talsvagnar, som också 
funnits sedan tidigare.

Fleischmann har dock – liksom flera an-
dra tillverkare de senaste åren – blivit noga 
med att tillräckligt många modeller förbo-
kas, och att det görs hos handlare i det land 
som modellens förebild härstammar från. 
Det har faktiskt redan hänt att de dragit in 
planerade modeller på grund av för svagt 
förhandsintresse. Så det kan finnas risk att 
vissa satsningar inte blir av.

LOK:s bok om ellok

Karlsson & Nilsson 2014: Ellok vid Sveriges 
järnvägar. Stenvalls förlag. ISBN 978-91-
7266-189-9

Lars Olov Karlsson – LOK – har tidigare 
gett ut flera böcker om svenska ånglok. Nu 
har turen kommit till svenska elektriska 
lok, där han samarbetat med framför allt 
Lennart Nilsson.

Boken börjar med en internationell ut-
blick, följt av en svensk historik om ellok och 
om elektrifieringen av SJ. Därefter kommer 
en omfattande typbeskrivning av alla ellok 
som funnits hos såväl SJ som hos enskilda 
järnvägar. Till detta hör omfattande loklis-
tor, som sträcker sig ända fram i nutid.

Insprängt i texten om ellok hos SJ finns 
faktarutor, författade av René Sjöstrand. 
Dessa är ibland flera sidor långa och berättar 
om sådant som SAB-hjul, F-lokets kusiner 
och ryska koppel. Särskilt de flersidiga fakta-
avsnitten gör läsningen av denna del av bok-
en lätt fragmenterad – men å andra sidan är 
det kanske inte en bok som sträckläses.

Sedan kommer avsnitt om nya operatö-
rer, om utländska företag som hyr ut lok 
till svenska operatörer samt om norska lok 
som trafikerar svenska spår. Även här följs 
beskrivningarna av detaljerade listor.

Vi hittar två varianter i svenska butiker: 
TGOJ T66 714 och norska CargoNet 
CD66 66404. Inviderna i denna utgåva 
har alltså andra nummer är de föregående.

Tsunami SoundCar
Soundtraxx har lanserat ljuddekodrar för 
vagnar (läs mer på www.soundtraxx.com/
dsd/soundcar/soundcar.php).

Tsunamidekodrarna kommer med flera 
ljud- och ljusfunktioner. De kan användas 
i både gods- och personvagnar. Exempel 
på ljud är sken skarvsdunk, hjulplattedunk, 
bromsgnissel och rälsgnissel.

Dekodrarna kan enkelt synkroniseras 
med loket via en liten magnetsensor i deko-
dern. Genom att röra en permanentmag-
net ovanför vagnen och trycka fyra gånger 
på F8 synkroniseras den med lokets adress.

För att dekodern ska fungera i en vagn 
behövs förstås också strömupptagning och 
en högtalare monteras (samt lysdioder för 
eventuella ljusfunktioner).

Konceptet är helt klart intressant, och 
vi har skaffat ett trepack för att testa – vi 
återkommer med våra samlade intryck. Ar-
tikelnumret för detta är 829110 och cirka-
priset 113 US dollar. Dekodrarna kan tas 
hem till Sverige av flera handlare.

Nyheter 2015
Nürnbergsmässan har varit. Vi ska här ge 
en liten översikt över sådant som aviserats 
från några tillverkare för 2015. Så är det 
bara att hoppas sedan att något av det sedan 
också verkligen kommer ut. Flera modeller 
sägs också komma i år, som var planalgda till  
ifjol, liksom vissa som var aviserade 2013 nu 
istället sägs komma 2016. Vi återkommer 
i nästa nummer med mer kring planerade 
nyheter.

Roco aviserade tidigare ett flertal nya ver-
sioner av Rc-lok, bland annat ett orange 
Rc2 i tidigt utförande. Just detta verkar 
Roco fortsätta att utveckla, men det totala 
antalet varianter har reducerats.

Utöver Rc-lok visar Roco nyheter som 
både person- och godsvagnar, inklusive 
malmvagnar. I samband med MJ-Hobby-
mässan i november visade Roco också sin 

satsning på de yngre, Next Generation. En 
rundbana med lok och vagnar ingår, men 
tågen är underordnade leken – som är ett 
detektivuppdrag i olika miljöer via läsplatta. 
Vi kommer att återkomma till detta.

NMJ aviserar dieselloket MY i fler mål-
ningar, även som svenska TMY. Dessutom 
visas många nya reklammärkta Grf gods-
vagnar på deras nyhetssida för 2015, liksom 
person- och restaurangvagnar från ett flertal 
svenska operatörer.

Märklin ger besked att en sats om fyra 
timmervagnar Sgnss för RushRail ska tas 
fram i samarbete med svenska TrainShop. 
Dessutom ska Märklin göra en sats med fyra 
sådana vagnar märkta för Hector Rail.

Även Heris har med ett set svenska (och 
ett set norska) timmervagnar i sitt nyhets-
blad för 2015. Där finns även den sedan 
tidigare aviserade franska bulktransportvag-
nen för Kungsörnen mjöl.

Redan under fjolåret gick Fleischmann 
ut med nyheten att de ska göra en nyutgåva 
av SJ littera Du i skala N.

Foto: Stefan Nilsson.

Foto: Stefan Nilsson.

Nedan: Rocos prototyp till SJ Rc2.
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Mot slutet av boken finns avsnitt om in-
dustrilok, om exporterade lok och om beva-
rade museilok. Det följs av fler faktaavsnitt, 
en utredning om vad som är fram och bak 
på ett ellok, och avslutas sedan med elektris-
ka snöslungor.

Boken är välillustrerad med foton i både 
svartvitt och färg. Dessutom finns flera da-
torskapade illustrationer, signerade René 
Sjöstrand, exempelvis av sådant som inte går 
att hitta på fotografier.

Som information om och katalog över 
ellok är boken en riktigt bra sammanställ-
ning, och ett mycket bra komplement till de 
böcker i ämnet som finns sedan tidigare.

Dalarnas industrijärnvägar

 

Freding 2014 (Ericson red.): Industrijärnvägar 
i Dalarna. Svenska Järnvägsklubben. ISBN 
91-85195-10-3

Inom Svenska Järnvägsklubben (www.sjk.
se) fanns förr Småbaneavdelningen, som 
bland annat gav ut småskrifter om indu-
stribanelok i olika landskap. Avdelningen 
är numera avsomnad, men forskningen har 
fortsatt på flera håll.

Mats Freding samlade under nästan 15 år 
material om industribanor i Dalarna. Ty-
värr hann han dock gå bort innan det blev 
till en bok, men tack vare en fin insats av Jan 
Ericson finns det hela nu i tryck.

Formatet är annorlunda mot de tidigare 
skrifterna, och så är även inriktningen. Nu 
omfattas inte bara loken vid olika industrier 
utan vi får även god inblick i själva industri-
ernas historia och karaktär. Det sätter också 
in själva järnvägarna i ett sammanhang.

I boken kommer först en förteckning 
över banorna, med hänvisning till de över-
siktskartor som sedan följer. Därefter be-
skrivs de olika banorna i bokstavsordning.

Här hittar modellrallaren enormt mycket 
spännande och nyttig information, oavsett 
om den rallar smalspår eller normalspår. 
Dessutom är boken illustrerad med inte 
bara foton av diverse industrilok utan även 
miljöbilder från gruvor och bruk.

För ett antal trafikplatser finns detaljkar-
tor med spårplaner och olika byggnader. Är 

det något man saknar i boken är det framfö-
rallt fler sådana detaljer. Men det är samti-
digt förståeligt att författaren och redaktören 
inte ansett detta vara en prioritet, eftersom 
boken då skulle ha omfattat bra mycket mer 
än de nästan 300 sidor den har nu.

En intressant detaljkarta visar delar av Fa-
lun, med olika industrier och banor. Här 
finns en massa stoff för modellrallaren, med 
sådant som en ättikfabrik, en vanadinsyre-
fabri, rödfärgsverk och inte minst Vagn- & 
Maskinfabriken (ASJ).

Indelningen i bokstavsordning med kart-
beteckning kan ta litet tid att komma in i, 
och det finns förstås flera sätt att lägga upp 
det hela på. Detta följer dock traditionen 
från de tidigare skrifterna, och fungerar bra 
efter lite inlärning.

Det enda vi saknar – är sådana här böcker 
från fler landskap...!

Ny Inlandsbanebok

Sandhammar 2014: Inlandsbanan. Inget för-
lag angivet. ISBN 978-91-637-6788-3

Frågan är om det skrivits lika många böck-
er om om någon annan bana än det gjorts 
om Inlandsbanan.

Omkring årsskiftet kom vårt exemplar 
av Bengt Sandhammars bok, med den kon-
cisa titeln Inlandsbanan. I förordet läser vi 
att boken inte gör anspråk på att skriva 
hela dess historia, utan mer om varför den 
har sin speciella karaktär, och varför den 
mot alla odds fortlever och även utvecklas.

Författaren beskriver kort bandelarnas 
historia, tvärbanorna, människorna kring 
banan, trafiken och stationerna. De sist-
nämnda har fått korta beskrivande texter, 
illustrerade med fotografier från ett fåtal.

Fordonen, lokstallen och broarna är li-
kaledes mer kortfattat omskrivna. Sidospår 
och sådant är listade snarare än beskrivna. 
Det kortfattade sättet att skriva ger en god 
och förhållandevis snabb överblick över 
vad som finns och har funnits utmed hela 
banan, men inget pågtagligt djup.

Inlandsbanan har ända sedan invigning-
en fört en tynande och starkt omväxlande 
tillvaro. Vissa bandelar har legat otrafikera-

de sedan 1960-talet och nedläggningshotet 
har hela tiden vilat tungt över banan. På 
det sättet är det lätt att motivera nya böck-
er om banan. Och det har aldrig funnits 
någon riktig samlad beskrivning av den.

Boken tar upp de regional- och national-
politiska svängningarna kring banan, och 
hur den på senare år blivit mycket livskraf-
tig i vissa delar – inte bara med den inten-
siva turisttrafiken utan även godstrafik och 
omledning av tåg från stambanan.

Det är svårt att se om texten mynnar ut 
i någon slutsats eller några påståenden om 
Inlandsbanans framtida väl och ve. Men i 
förordet skriver författaren att kommuni-
kationsminister Georg Andersson fick tji 
när han 1991 ville lägga ner hela banan, 
och det får nog ses som ett nog så tydligt 
ställningstagande från Sandhammars sida.

Olycksbok

Landgren 2013: Olyckshändelser och missö-
den vid Sveriges järnvägar. Del 1 1863–1899. 
SNJ Förlag. ISBN 978-91-980-7011-8

Kenneth Landgren har skrivit flera böcker 
om både järnvägar och modelljärnväg. Se-
dan något år finns del 1 ute av Olycksfall 
och missöden vid Sveriges järnvägar.

Den tar på 99 A4-sidor upp stort och 
smått som inträffat på statliga och enskilda 
järnvägar under perioden 1863–99. Dock 
behandlas inte allt som skett, utan sådant 
som varit mer påtagligt i arkivmaterialet.

Boken kan beställas från Sollefteå MJK:s 
hemsida, eller från bland andra SJK. Del 1 
är tänkt att finansiera del 2, så vi får hoppas 
att det går åt några exemplar av del 1.

Inga mer Vossloh-lok
Precis vid pressläggning läser vi att Vossloh 
ska upphöra med sin tillverkning av järn-
vägsfordon.

De delar inom koncernen som sysslar 
med lok och spårvagnar kommer att säljas 
ut. Någon intresserad? D

Foto: Stefan Nilsson.

Foto: Stefan Nilsson.
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Hector Rail Cyborg i N
från Hobbytrain Redaktionen

En svensk nyhet i skala N är Hector 
Rail 441.001 Cyborg från Hobbytrain. 
Märket ingår i företaget Lemke.

Hector Rail har två 441-lok, 001 Cyborg 
och 002 Croft, tillverkade 2005 av Siemens. 
De är av deras typ Eurosprinter ES64F4 
och kallas i Tyskland för BR 189. Hector 
Rail använder 441-loken i både gods- och 
persontrafik (åt Veolia).

Detta är alltså ett europeiskt standard-
lok, så det bör ha varit enkelt för Lemke/
Hobby train att måla och märka om en be-
fintlig modell.

Jämfört med förebildsfoton finns olika 
detaljer på plats så långt man kan begära. 
Räckena på kåpan är ingjutna, men fint 
gjorda och målade för att ge intryck av att 
vara separata detaljer. Målning och märk-
ning är skarpa och vad vi kan se korrekta – 
dock har de missat lok numret: 441.001-3, 
som egentligen ska vara 441.001-5.

Modellen har också inredda förarhytter, 
med plats för en (avkortad) förare.

På taket är elarmaturerna väldetaljerade, 
och där finns separat monterade tyfoner. 
Strömavtagarna är höj- och sänkbara men 
inte elektriskt anslutna till kretskortet.

Underrede och boggier är likaså väldetal-
jerade. Drivning sker på alla hjul via karda-
ner från en mittmonterad motor, med två 
svänghjul. Slirskydd sitter på ett hjul på axel 
1 och 4. Loket är relativt tungt och går bra.

Kåpan lossas genom att böja ut långsi-
dorna. Modellen levereras som analog men 
har sexpolig dekoderkontakt på kretskor-
tet. Inga trådar är lödda till kortet, utan det 
skjuts åt ena hållet och lyfts bort. Däremot 
saknas röd slutsignal; det finns helt enkelt 
ingen lysdiod för det.

Modellen känns gedigen som helhet. 
Något som avviker från det är dock kopp-
len; dessa är lite slappa i sidled, och ställer 
sig därför inte alltid rakt. Separata detaljer 
som växlarfotsteg och buffertar sitter där-
emot bra på plats.

Med i asken följer ett instruktionsblad, 
med såväl utförlig reservdelslista som detal-
jerad sprängskiss.

Hobbytrains modell av Cyborg är riktigt 
fin och går bra. Minus dock för de lite slap-
pa koppelkulisserna och utelämnad slutsig-
nal. Den missade 5:an i loknumret kan vi 
överse med. Modellen betingar ett cirka-
pris på 1200 kr. D

www.lemkecollection.de

Se en provkörningsfilm:
www.youtube.com/mjmagasinet

Synare
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Green Cargo Re i N
från Trix Redaktionen

En annan svensk nyhet i skala N är 
Green Cargo Re från Trix/Minitrix.

Trix artikelnummer 12385 är Green Cargo 
Re nummer 1429. Förebilden tillverkades 
av Bombardier 2010, och tjänstgjorde först 
i norrländska stål ämneståg. Efter en del 
lokproblem förflyttades de flesta Re-loken 
söderut, så även 1429. Modellen passar 
alltså för hela Sverige.

Loket är ett Traxx F140 AC2 (BR 185), 
som hos Green Cargo har littera Re. Loken 
är GC-gröna, med företagsnamnet i svart 
och vitt på sidorna.

I modell finns Re redan i H0, men först 
nu alltså i skala N. Eftersom det är ett tyskt 
standardlok som redan ingår i Trix pro-
gram var det antagligen snarast en ommål-
ning. Trix ser ut att ha gjort en fin modell.

Trix modell är lite enklare utförd, med 
fler ingjutna detaljer istället för friliggande. 
Men modellen ger rätt intryck, och fram-
förallt underredet är väldetaljerat. Loket 
har dessutom inredd förarhytt med plats 
för en förare. Målning och märkning är 
skarpt utförd och ser ut att vara korrekt.

Genom att böja ut kåpans underkanter 
går den lätt att lyfta av. Därunder hittar 
vi ett kretskort, som helt täcker den mitt-
placerade fempoliga motorn, två svänghjul 
samt kardanaxlarna till respektive boggi. 
Alla fyra axlar driver, och det finns ett slir-
skydd på varje yttre hjulaxel.

Uppenbarligen kan körström tas även 
från strömavtagarna, vilket borde vara lite 
ovanligt i N-skala. De sitter oväntat hårt 
låsta i sina hakar på taket, så lagom mycket 
kraft behövs för att lösgöra dem.

Modellen är relativt tung och går bra, 
både analogt och digitalt. Några Re-köpare 
dock har rapporterat att deras lok plötsligt 
har börjat hacka och stanna. Det visar sig 
bero på en dålig lödning vid en punkt för 
strömupptagningen, men det sägs gå att 
ordna relativt lätt. Vissa har också upplevt 
kontaktproblem vid dekodermontering.

Ovanpå kretskortet sitter en dekoder-
kontakt mTC14. Trix egna dekoder 66840 
passar (som egentligen är en Döhler & 
Haas DH16A). Digitalfunktionerna om-
fattar olika ljusbilder samt hyttbelysning.

Trixmodellen är inte lika detaljerad som 
en del av dess konkurrenter. Men det är ett 
trevligt lok, som är förhållandevis billigt – 
cirka 1100 kr. D

www.trix.de

Se en provkörningsfilm:
www.youtube.com/mjmagasinet

Synare
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Märklin GC T44
RedaktionenSnabbtitt

Märklin bygger vidare på sin modell 
av T44. Nyheter är en grön Green 
Cargo och en röd MTAB. Vi tittar 
närmare på den gröna, GC T44 384.

Modellen kommer endast i digital version 
med ljud, och sägs spegla så som förebilden 
såg ut 2006 (egentligen fram till 2011).

Förebilden GC T44 nummer 384 har en 
brokig historia. Den skrotades efter en kol-
lision 2004, men byggdes sedan ihop med 
delar från likaså krockade T44 319, och 
återuppstod alltså. 2011 byggdes den om 
till Td och fick då ett förändrat utseende, 
med bland annat andra strålkastare.

Märklins modell (artikelnummer 37943, 
cirkapris 2800  kr) är uppgraderad med 
bland annat nya räcken. Den har mfx 
ljuddekoder och högeffektsdrivning. Mo-
torn sitter i mitten och driver samtliga hjul 
i båda boggierna via kardaner.

Med i asken följer en påse med några 
ext radetaljer i form av slangar, samt in-
struktionsblad på bland annat svenska.

Digitalfunktionerna är åtta stycken, plus 
tre ljusfunktioner som aktiveras genom att 
trycka in knappkombinationer. Antalet 
åtkomliga funktioner beror på vilken sty-
renhet som används. Här är de för Mobile 
Station 2 och Central Station:

F0 Fyra strålkastare (helljus) framåt och röd 
slutsignal bakåt

F0+F1 Fyra halvljus framåt och röd slutsignal 
bakåt

F2 Motorljud
F0+F3 Växlingsljus nedre strålkastare åt 

båda håll, röd slutsignal bakåt
F4 Acc- och Dec-fördröjning av
F5 Bromsgnissel av
F6 Signalhorn
F7 Rangerläge (halv hastighet)
F8 Skenskarvsdunk
F0+F1+F3 Halvljus uppe och helljus nere 

framåt samt röd slutsignal bakåt

Modellen ger ett bra intryck utseende-
mässigt, och avviker bara i smådetaljer. 
Som sina föregångare går modellen bra.

Motorljudet låter skapligt, men broms-
gnisslet låter lite konstgjort. Udda också att 
rälsdunkets volym ökar och minskar med 
pådraget. Ljuseffekterna är lite spännande 
men de svagare ljusen är väldigt svaga, sär-
skilt i de nedre strålkastarna.

Heder ändå åt Märklin för att de tar 
fram nya utgåvor, som dessutom uppdate-
rats med bland annat korrekta räcken. D

www.maerklin.de

Se en provkörningsfilm:
www.youtube.com/mjmagasinet
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Nya svenska godsvagnar i H0
RedaktionenSnabbtitt

Under hösten och vintern kom det 
ut några nya godsvagnsmodeller i 
skala H0, och vi tittar här lite snabbt 
på några av dem.

Roco 67333 Green Cargo Hbillns-v820 • 
Detta tvåpack vagnar kom ut tidigt under 
2014, men det verkar inte ha uppmärk-
sammats så mycket.

Hbillns-v820 är en huvvagn med två 
skjutdörrar av aluminium på båda sidor. 
Vagnen är mycket vanlig i moderna gods-
tåg, och förekommer i olika målningar, 
både som GC-grön och GC-blå.

Modellerna är båda blå, och avbildar 
vagnarna 245 7 114-9 och 247 2 490-4. 
Med i askarna följer fyra stora och två små 
reglagerattar, som ska eftermonteras enligt 
bilagt informationsblad.

Vagnarna är mycket fint utförda, och 
stämmer mycket bra överens med förebil-
den, vad vi kan se.

Cirkapriset för detta set är 600 kr, och 
det tycker vi är prisvärt. Setet säljs i det 
som kallas ”Roco e-shop”, vilket innebär 
att det tas hem på beställning från Roco via 
svenska handlare.

Märklin 47733 med fem SJ godsvagnar •
Det är några år sedan nu som Märklin först 
kom ut med littera Oms. I denna sats fin-
ner vi tre sådana – fast här som littera Oe i 
version före UIC-reformen 1967.

O-vagnar var bland de vanligaste på 
svenska spår, och Märklins modell är, i 
många avseenden, välgjord. Vagnarna i sat-
sen har olika individnummer.

Till O-vagnarna finns laster i form av tre 
virkesbuntar. Omräknat till full skala blir 
plankorna enorma, men som vagnslaster 
fungerar de.

I satsen finns också två vagnar littera 
Te med nummer 38637 och 38638. Det 
fanns bara fem Te i Sverige De var byggda 
i Tyskland 1958 som provvagnar från en 
tysk vagntyp, med skjutbara plåtväggar och 
öppningsbart aluminiumtak. SJ gick inte 
vidare med dessa utan skaffade istället den 
längre littera Tbis. Te levde kvar fram till 
mitten av 1980-talet, efter 1967 som littera 
Tis och efter 1980 som Tikkms.

Roco gav ifjol också ut en Te-vagn, men 
då med den tyska bromsplattformen kvar. 
Märklins modeller saknar denna, och är 
därmed mer lik de svenska vagnarna.

Faktum är att Märklins Te-modeller 
är mycket väl detaljerade och skalenliga. 
Färgen är trovärdig, även om det funnits 
diskussioner på webbforum om huruvida 
taket egentligen var brunt eller omålad alu-
minium.

Utifrån leveransfoto ser märkningen ut 
att vara i princip korrekt, och den är skarp 
och snygg. Båda vagnsnumren ligger inom 
rätt serie för Te.

Cirkapriset för satsen är 1600 kr, och det 
får anses vara prisvärt. D
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Stefan Nilsson

Hässleholm invigt!
Vi fick inbjudan till invigningen av 
Hässelholms fina modelljärnväg, 
och det ville vi förstås inte missa!

HMJF, Hässleholms Modelljärnvägsfören-
ing (www.hmjf.se) har funnits i knappt två 
år, och hade tidigare en stor modelljärnväg 
i H0 på det lokala museet. Efter en flytt 
därifrån håller de nu till i rejäla och fina 
lokaler på området Garnisonen.

Den 22 november 2014 var det så dags 
för invigning av den nyuppbyggda och 
även utökade banan. Helgen sammanföll 
med Hässleholms 100-årsfirande.

Invigningsdagen var i två delar. På 
förmiddagen var det högtidstal av oli-
ka inbjudna, sponsorer, kommunala och 
regionala politiker och andra, samt av för-
eningens ordförande.

Själva invigningstalet hölls av Lars Olov 
Karlsson – LOK – som också var den som 
gav avgångssignal till invigningståget. Tå-
get rundade en kurva och bröt det blågula 
bandet, till publikens jubel.

På eftermiddagen, liksom på söndagen, 
var det öppet för allmänheten. Trycket i 
entrén var stort, och trångt kring banan, 
med totalt cirka 2400 besökare!

I en angänsande lokal var det båda da-
garna en modelltågsmarknad med olika 
försäljare. Där var även Skånska-N med en 
modulbana och körde tåg.

Efter flytten fick banan byggas om en 
del, även om mycket också kunde sparas. 
För närvarande finns åtta stationer upp-
byggda med landskap, hus och vägar, på de 
cirka 600 m2 som för närvarande används. 
Som mest kommer HMJF att kunna dis-
ponera uppåt 1200 m2, och därmed kunna 
bygga upp ytterligare åtta stationer samt en 
andel av landskapet i nordöstra Skåne.

Totalt finns idag cirka 1,2 km räls och 
300 växlar, omkring 3000 träd och över 
100 hus. Tidstemat är ett 1960-tal, dock 
utan att precisera om det är före eller efter 
högertrafiken, före eller efter litterarefor-
men, båda genomförda 1967.

En strävan hos klubben är att bygga inte 
bara stationer och tåg så som de fanns och 
såg ut under 1960-talet. De återskapar 
också många byggnader som inte längre 
existerar. Efter noggrann dokumentation, 
arkivforskning och studier av fotografier 
laserskärs sedan delar, som sätts ihop, må-
las och dekoreras.

Banan styrs digitalt från ett upphöjt po-
dium, ”Lacke Hill”, där datorer och förare 
kontrollerar det hela. Förutom tågen rullar 
bland annat bussar på landsvägarna.

Det finns så mycket att skriva om HMJF 
och fotografera, att det inte ryms i en så-
dan här artikel. Så vi får be att återkomma. 
Stort tack till HMJF för inbjudan! D

HMJF ordförande Christer Caesar inledde talen vid banans invigning den 22 
november 2014.

Det kungliga invigningståget rundade kurvan och bröt det blågula bandet,
under stor uppmärksamhet och jubel från den samlade folkskaran.

LOK – Lars Olov Karlsson – ger avgångssignal till tågpersonalen på Lacke Hill för 
invigningståget.
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Överst, vänster: De nya lokalerna är stora och ändamåls-
enliga. Överst, höger: När dörrarna slogs upp för allmän-
heten blev det tjockt i entrén. Ovan, vänster: Mer än 
100 000 arbetstimmar har hittills lagts ner i bygget. Ovan, 
höger: Till och med kungen besökte invigningen! Här syns 
majestätet på röda mattan i Finja. Höger: MJ-marknaden 
var välbesökt båda dagarna. Nedan: Föreningen har sat-
sat på förebildsenlighet i allt från spårlängder till byggna-
der. Här kommer ett långt tåg in till Hässleholm. Läs mer 
om föreningens aktiviteter på hemsidan, där du även kan 
se bilder och filmer från invigningen: www.hmjf.se
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• Test av ljuddämpande banvall

• Så gör du forsande vattendrag

• Bygg en H0-slinga i trädgården

• Och förstås mycket mera

I nästa nummer:

Prenumerera på Modelljärnvägsmagasinet! Som prenumerant behöver du inte 
tänka på att hålla ögonen öppna efter Sveriges tidskrift för modelljärnväg. Den kom-
mer 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 Pay-
Pal – eller beställa inbetalningskort. Vi har även norskt bankkonto.

Välkommen som prenumerant!

Prenumerera!

Vi ses igen i mitten av juni!

Redaktionen

Modelljärnvägsmagasinet
Geographica Antikva Förlag

Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg
054–54 27 30

www.mj-magasinet.se
red@mj-magasinet.se

Bygg forsande vatten enkelt! Foto: Ulrike Strauch.

1

Nummer 16 • Mars 2014

Pris 99 kr inklusive moms

Kom igång med Roco Z21! • Svenska lokmodeller: A-lok • Malmbanan MJ • Bygg en tågfärja! • Livesteam

Loktest: Märklin Dm3 Synare: Rc i Z! • Mikrodator för modelljärnväg: Projekt för Arduino och Propeller

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se

Tema: SmalspårMm a g a s i n e todelljärnvägs-
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Sveriges tid
skrift f

ör modellrallare • www.mj-magasinet.se

Nummer 18 • September 2014

Pris 99 kr inklusive moms

M
magasinet

odelljärnvägs-

Ljus och ljud till din bana!

Montera ljuddekoder • Burlänge–Fångåkers Järnväg • Pendeltrafik med Arduino

M
odelljärnvägsm

agasinet N
r 18 Septem

ber 2014

Scanna med
din mobil:


