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

054–54 27 30

Marknader, mässor och evenemang
Bankalaset
Skövde Modellsällskap
Lördag 18 juni ca kl 10–kväll
Workshops m.m.
www.wnj.se

Leksaks- och nostalgimarknad
Idrottens hus, Helsingborg
Söndag 2 oktober 10–15
Entré 50 kr
www.leksaksmarknaden.se

MJ-Hobbymässan
Sverigemässan, Älvsjö
Lör–sön 5–6 november
Entréavgift – även förköp
www.mjhobbymassan.se

Järnvägsmuseets dag
Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle
Lördag 17 september 10–16
Entréavgift
www.trafikverket.se/
jarnvagsmuseum

Hässleholms Tågmarknad
Hässleholms mjf
Lör–sön 22–23 oktober 10–16
Entréavgift
www.hmjf.se

MJ-mässa
Dalsland Center, Håverud
Lördag 12 november 11–17
Entréavgift
www.fjid.org
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Nyhetssvepet
Mer hus från Jeco
Jeco (www.jeco.se) fortsätter ge ut gjutna svenska hus och byggnader. De se-

Foto Stefan Nilsson.

naste tillskotten är en större putsad villa
(700 kr), en liten villa, som finns i både
gult och falurött (à 350 kr) samt ett litet
falurött godsmagasin (300 kr).

Foto av respektive tillverkare
om inte annat anges

Svenskt i H0 från Roco
Rocos TGOJ El16 är välgjord med fina
gjutningar och detaljering. Målning och
märkning är skarpt utförda.
Trerälsversionen (79385) har drivning
på tre av fyra hjulaxlar då släpskon sitter
monterad under ena axeln. Dragkraften
blir god med fyra slirskydd, samtidigt som
strömupptagningen verkar bli lite sämre.
Ljudversionen med cirkapris 2 900 kr
har totalt 15 ljud- och ljusfunktioner.
Tvårälsversionen finns att få dels i helt
analogt utförande för cirka 2 200 kr, dels
i digital version, med och utan ljud. Trerälsversionen finns endast med ljud.
Vi testkörde modellen på både C- och
K-räls, och den uppförde sig bra. Släp
skon fastnade dock lite i ena K-växeln.
Trailervagnarna Sdggmrs kallas också
T2000, och är två vagnar som delar en
Jacobsboggi. Vårt exemplar är en Green
Cargo-vagn (67386) med Freja-trailers.
Cirkapriset är 800 kr.
Med i asken följer två påsar med många
detaljer för eftermontering. Lyckligtvis
finns ett instruktionshäfte som visar var
dessa ska sitta.
Vagnarna är gjutna i metall, vilket ger
stabil gång, och de går bra även i små
kurv
radier. Målning och märkningen är skarpa och ser förebildstrogna ut.
Trailersläpen är gjutna i plast och ser trovärdiga ut mot förebilden.

Gruvtillbehör
Firman E.A’s Hobbyprodukter (www.
eashobbyprodukter.se) aviserar två satser som kompletteringar till den tidigare
gruvlaven (se nummer 24 samt sidan 14).
Sats 3019 L innehåller ett maskinhus
som laserskuren byggsats, 66x88 mm stor
för 375 kr.
Sats 3020 L är en tillbehörssats med
ett linspel (ej fungerande) till maskinhuset, linhjulsstolpar som ska stå mellan maskinhuset och laven, ett linhjul att
sätta överst i laven samt en attrapp till ett
gruvschakt att sätta under den. Denna
sats kostar 225 kr.
Båda satserna tillverkas i begränsad
upplaga om 25 exemplar. Huset och tillbehören är sådant som går utmärkt att
använda även till andra gruvlavar än
E.A’s egna. Detaljeringen och utförandet
ser ut att vara mycket gott.
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Blue-X från Freudenreich
Freudenreich Feinwerktechnik (www.
FR-model.de) har tagit fram ett Rc-lok i
den färgsättning som kallades Blue-X.
Loket är baserat på modellen av Rc2,
som gjorts om till Rc6. Bland annat
är taket nytt, gjort av etsat nickelsilver. Modellen har Maxxonmotor med
svänghjul, nedväxling till skalenlig hastighet samt fyra varmvita LED för strålkastarna. Modellen kan fås för antingen
DCC eller Selectrix.
Inspirerad av Anders Lindes artikel i
MJ-magasinet nummer 21 valde Harald
Rc6 Blue-X 1409 och 1340 ihop med
Märklinvagnar från Orientexpressen,
som kan ses i det nedre fotot.
Loken fick stor uppmärksamhet vid
den största mässan för skala Z i Altenbeken och det gjordes många förhandsbeställningar. Om du vill förbeställa kostar
loket 550 euro plus frakt.

Sigstyr för moduler
Sigstyr (www.proprat.com/sigstyr) lanserar ett sektionskort för moduler. Kortet
används på moduler som är uppdelade i
flera sektioner och sammanbinder signaloch växelstyrning via ett lokalt Loconet.
Sektionskortet är kopplingspunkten
i modulsektionen och ordnar Loconetterminering, anslutningar och DC-uttag
för extern spänningsmatning. Kortet kan
byggas på flera olika sätt och levereras
därför som byggsats.
Kortet har artikelnummer 3731 och
kostar 185 kr i byggsats.

Lokstall & verkstäder
Modellrallaren Förlag (www.modell
rallaren.se/forlag) har kommit ut med
del 2 i serien Förebild & modell, och den
heter ”Lokstall & verkstäder”.
Boken kommer inbunden med hårdpärm, vilket är trevligt. Den innehåller
21 artiklar på totalt 128 sidor. Redaktör
Jocke Sannagård har skrivit hälften av
dem själv, och i övrigt deltar mer och
mindre kända skribenter.
Som bokens titel visar handlar den om
lokstall i förebild och modell, och vi får
en fin exposé över hur en lokstation var
organiserad och hur verksamheterna vid
lokstall förändrats över tid. Vi kan läsa
om hur man tar fram ett etsat lokstall, anpassar Kibris ”Ottbergen” i plast, arbetet
med att ta fram ett laserskuret dito samt
om Jörgen Edgars bygge i kartong.

Anders Stéen beskriver sitt bygge av
en lokstallsmodul med förebild från Brösarp (se sidan 31 i detta nummer). Vi kan
också läsa om lokreparatörens vardag,
genom Sören Johanssons modulbygge av
Örnsköldsviks station och lokstation (se
MJ-magasinet nummer 12).
Vi får ett exempel på hur man kan bygga en egen vändskiva, och vi kan läsa om
hur lokstall används idag. Vidare beskrivs
hur en järnvägsverkstad är upplagd och
hur underhåll av lok och vagnar fungerar,
även för pendeltåg.
Sist ligger ett avsnitt om spårvägar och
vagnhallarna i Majorna i Göteborg. Till
det finns även en intressant spårplan för
en spårväg i modell, komplett med trafiktips. Med tanke på det kanske även tunnelbanan skulle ha fått ett avsnitt i boken,
eftersom också det är spårbundna fordon.
Upplägget av boken är trevligt, även
om det är svårt att hitta någon röd tråd

genom den. Det är å andra sidan heller
ingen bok som ska sträckläsas. Text och
bilder håller god kvalitet, och både formatet och layouten är behagliga. Boken
har gott om bilder och de har fått ta bra
med utrymme, utan att det har påverkat
texten och läsningen.
Kort sagt är det en bok att rekommendera. Priset är 250 kr och det är helt rätt.
Nästa planerade bok handlar om
Mälarviken–Mollsjö Järnvägar, och beräknas komma ut inom kort. Därpå aviseras en bok om diesellok i modell.
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Hobbytrade kylvagnar

Kylvagnsfoton Stefan Nilsson.

Danska tillverkaren Hobbytrade (www.
hobbytrade.dk) försvann ett tag från
marknaden, då huvudbolaget ADE gick i
konkurs. Några anställda lyckades rädda
delar av sortimentet och startade firma
på nytt. Nu har de gett ut svenska, riktigt
fina kylvagnar i H0 i samarbete med Jeco.
Det är dels tre He-vagnar och dels tre
Icps-vagnar, alla omärkta och samtliga
med två olika nummer respektive. Dessutom finns en vagn av varje littera som är
märkt ”Rimfo Köttprodukter” respektive
”Frukt & Grönt”.
Vi har tittat på de två sistnämnda, och
vi är klart imponerade. Utförandet är
klanderfritt och detaljeringen är mycket
bra. Likaså är målning och märkning välgjorda.
Visst kan stegarna på gavlarna tyckas vara lite grovt utförda, och visst är
det synd att de fjädrande buffertarna är
metallblanka – men det uppvägs mer än
väl av intressanta detaljer såsom hänglås
imitationer på dörrarna.
Hobbytrade kunde också ha gjort en
trepunktslagring av ena hjulaxeln på såpass här långa vagnar, men för en relativt
liten tillverkare som dem förstår vi att det
hade påverkat priset uppåt.
Nu kostar vagnarna 339 kr för de
omärkta och 369 kr för de märkta, och
det får vi säga är mycket prisvärt. Vagnarna säljs endast av MJ-Hobbyexperten.

Volvo från Brekina
Brekina (www.brekina.de) har kommit
ut med en rad nya Volvomodeller i H0.
Det är såväl Amazoner som en 145.
Amazonerna finns som kombi, tvådörrars och fyrdörrars. Modellerna är både
enfärgade och har tvåtonslack. Ett par varianter kan fås med solskärm.
145-bilen är av tidig 1970-talsmodell
(1973?), märkt ”Volvoservice” (men vad
har hänt i bakänden på produktbilden?).
Cirkapriset för bilarna är 120–150 kr.

Norska nyheter
Messingmodeller (www.messingmodeller.no) i Norge aviserar nya egna personvagnsmodeller.
Först ut är fem teakvagnar baserade
på underreden från Roco. Det är restaurangvagn Eo 119 och BEo3a typ 1 i sista driftutförandet, A20 förstaklassvagn,
Ao2d salongvagn samt internvagn XCo.
Fler teakvagnar ska komma under året.
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Kort från Nürnberg
Heris (www.heris-modelleisenbahn.de)
aviserade för flera år sen modeller av SJ
littera AB8K, men det har sedan dess varit
ganska tyst. Nu visades en prototyp upp
på årets mässa, så chansen finns att den
kommer under året – den finns dock inte
med i Heris nyhetsprospekt för 2016, men
däremot är den listad på deras produkt
sida, i fyra olika varianter.
Norsk Modelljernbane (www.nmj.no)
visade såväl bilder som prototyper av sina
kommande modeller av det svenska ångloket littera E och E2. De är riktigt fina
och kommer att säljas i den exklusivaste
serien Superline. Priset hamnar därför på
cirka 12 500–13 000 NOK.
Sammanslagna Rocky-Rail och Kombimodell (www.rocky-rail.com) ska
komma ut med en Sdggmrs dubbelvagn
med trailrar märkta Green Cargo. Enligt
uppgift ska de redan finnas ute, men vi
har ännu inte sett några i butik, varken i
Sverige eller i Tyskland.
Norbrass (www.norbrass.com) från
Portugal visade sin modell av en portugisisk rälsbuss CP typ My 115, tillverkad av
Nohab. Modellen aviseras på deras hemsida att komma i tre målningsutföranden, från 1950-tal till 1990-tal.
Modellen anges vara försenad till i höstas men det är oklart om den ännu finns
ute. Norbrass verkar för övrigt höra samman med Sudexpress som vi skrivit om
tidigare (Vectronloket), och fler Nohabmodeller verkar vara planerade.
Märklin (www.maerklin.com) aviserar Central Station 3 och 3+ samt Mobile Station 3, vilka av bilder att döma
blir svarta. Skillnaderna mellan dem och
föregångarna får vi återkomma till.
Märklin har också gett ut ett set med
Dm-lok med tre O- och två T-vagnar
(26805), alla väderbitna från fabrik. Därtill kommer ett Ue-lok med Telex-koppel
samt ett set med vädrade Mas-vagnar.
En nyhet, som inte presenterades i
Nürnberg, är att Brimalm (www.brimalm.se) äntligen har börjat leverera
D-loksmodeller ut till kunder. Vi har sett
bilder och filmer på modellerna, och det
ser riktigt bra ut. Vi hoppas få våra exemplar i tid till en recension i nummer 26.
Annars var det lite tunt med svenska
nyheter från tillverkarna i år. Det ovan
nämnda är därtill allt i H0, och i N verkar
det vara ännu tunnare.
Däremot aviserar tillverkare som
Busch, Faller, Noch och Viessmann intressanta nyheter bland tillbehör och
landskapsmaterial, bland annat sådant
som är 3D-printat.
D

Foto: Anders
Stéen.

Foto: Anders Stéen.
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Synare

Innehållet i Pikos startsats 59113: Vectronlok med ljud, tre tankvagnar, rälsoval med stickspår, vagnpåsättare samt Smart Control.

Piko Smart Control –
nytt digitalt körhandtag
Text och foto:
Redaktionen
Tillverkaren Piko kom i vintras ut
med sitt nya körhandtag Smart
Control, och vi tar här en närmare
titt på det.
Piko Smart Control består av en
smart telefon kombinerad med ett vred
för reglering av lokhastighet. Enheten
har ingen telefonfunktion men är utrustad med wifi och USB, och laddas via
USB-porten.
Kommunikationen till modelljärnvägen sker genom en mottagare, kal�lad Smartbox. Lådan är av liknande typ
som till Bachmanns Dynamis, vilken var
en samproduktion mellan dem och ESU.
Och mycket riktigt är Pikos Smartcontroller samma körhandtag som ESU:s nya
Mobile Control II.
Det finns dock en avgörande skillnad:
ESU Mobile Control II kan endast anslu-
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tas till deras centralenhet ECoS, medan
det räcker med en Smartbox för Pikos
Smartcontroller. Listpriset för ett komplett set Piko Smart Control är 400 euro;
listpriset för en ESU Mobile Control II
handkontroll är 280 euro.
Piko har även lagt med Smart Control
i sina Premium-startsatser, och det blev
vårt val att skaffa en sån (för 500 euro).
I sats 59113, liksom i ett separat set med
Smart Control, ingår körhandtaget,
USB-laddare, Smartbox med nätadapter, sladd till rälsanslutning samt halsrem
för körhandtaget. Med USB-sladden kan
Smartcontrollen kopplas till dator för
uppdateringar.
Under ett täckglas på ovansidan av
Smartboxen finns dels några lysdioder
som visar aktuell status, kortslutning och
så vidare. Dels finns där tre tryckknappar
varav en är för att återställa boxen efter
eventuella problem.
Smartboxen kan lagra 16 384 lok med
vardera upp till 28 funktioner. Det framgår dock inte hur många lok som kan lag-

ras i loklistan i Smartcontrollern. Det ska
gå att ha maximalt 32 körhandtag kopplade till Smartboxen.
På baksidan av Smartboxen finns ett antal anslutningspunkter: nätadapter (16 V
DC, 2,25 A), programmeringsspår och
tågspår, LNET (för Loconet återkopplingsbuss, dock ej ännu i bruk), ECoSLink
(för att ansluta till ESU:s ECoS), Extend
(andra återkopplingsbussar), LAN (anslutning till PC eller hemnätverk) samt
USB (för uppdatering via dator).
Smartboxen har inbygggd booster som
lämnar upp till 5 A ut till spåret; detta kan
justeras. Tågstyrningsprogram i datorn
kan anlutas till Smartboxen via LAN eller
wifi, dock oklart vilka program.
Också på körhandtaget finns anslut
ningskontakter: en för micro-USB (ladd
ning och anslutning till dator) och en
3,5 mm stereokontakt för hörlurar. Skärmen är på 3,2 tum med 800x482 pixlars
upplösning. På handtaget sitter också två
tryckknappar på var sida. Dessa kan programmeras till valfria funktionsknappar.

Först behöver vi ladda handtaget, och
det tar ett par timmar innan det är fullt.
Sen kopplar vi in körströmssladden till
spåret, ansluter nätadaptern till Smartboxen och startar körhandtaget.
Uppstarten tar några sekunder innan
startskärmen visas. Handtaget använder
Googles operativsystem Android, och det
finns ett antal appar och widgets inlagda.
Det går att ändra språk till svenska, men
körkontrollappen finns bara på engelska.
Det dyker upp ett meddelande som
frågar om Smartcontrollen ska ansluta till
wifi från Smartbox, vi klickar på den och
anslutningen är klar – smidigt.
Appen för Smart Control ligger nere
till höger på skärmen. Vi klickar på den,
och appen startas. Listan på lok är tom,
och normalt skulle vi nu behöva lägga
till ett lok manuellt. Men eftersom loket i
startsatsen har så kallad Railcom Plus anmäler det sig självt till körhandtaget.
Railcom utvecklades av Lenz och Railcom Plus av ESU som extra funktionalitet för DCC. Lokets dekoder är en ESU
Loksound 4.0. Det finns Railcom i dekodrar (ibland avstängt) även från bland andra Lenz, Uhlenbrock och Zimo.
Vi slipper även lägga till alla 22 digitalfunktioner som loket har, för även de
läggs in automatiskt – också smidigt.
De olika dekoderfunktionerna får egna
ikoner, vilket förstås är praktiskt, och
de flesta ikonerna för startsatslokets 22
funktioner känns ganska logiska, vissa
dock mer än andra. För att se fler än 16
ikoner får vi svepa uppåt på skärmen, så
finns de där. Med fler än ett lok i listan
skiftar vi enkelt mellan dem genom att
svepa i sidled på skärmen.
Det går både att läsa och skriva CV-värden i appen, på huvudspår (PoM) och på
programmeringsspår. Det finns också
möjligheter att redigera egenskaper för
dekoderfunktioner och magnetartiklar.
Multipelkörning av lok, så kallad
Consist, kan skapas med upp till fyra lok.
I appen finns också möjlighet att sköta
växlar och magnetartiklar. Dessa visas
som grafiska element på skärmen, och
kan samlas i virtuella ställverk.
Loket anmäler sig självt till appen,
och så är det bara att tuta och köra. Vi
kan köra med antingen det stora vredet
upptill på handtaget eller med ett virtuellt skjutreglage i appen. De båda är hopkopplade så att en vridning motsvaras av
en förskjutning i appen, och omvänt.
Byte av körriktning sker genom att
klicka på respektive pil vid sidan av en
bild på loket i appen. Detta är en liten
svaghet hos körhandtaget, att det är enkelt att öka och minska hastighet med

Detta ingår i satsen, oavsett om du köper den löst eller i en startsats med tåg.
Det är lätt att länka samman Smartbox och Smartcontroller, sen är det bara att köra.

Se en provkörningsfilm:
www.youtube.com/mjmagasinet

vredet, men vi måste träffa rätt på en liten
pil på skärmen för att skifta körriktning.
Bilder för lok följer med om dekodern
har Railcom. Om det saknas och vi ska
lägga till ett lok manuellt finns enbart
simplare bilder på ång-, diesel- och ellok
att välja på, förutom förinstallerade bilder på specifika Pikomodeller. Handtaget
saknar kamera så det går inte att ta egna
bilder att använda. Möjligen går det att
föra över egna bilder från dator men vi
hittar inget om det i manualen.
Det följer med dels en snabbstartsguide på tyska och engelska och dels en mer
omfattande manual på tyska. I den senare
står det mesta vi behöver veta om Smartbox och Smartcontroller, funktioner, inställningar och hur vi uppdaterar. Och
det finns många möjliga inställningar att
göra, både i appen och i Smartboxen. Manualen har berömvärt nog också en lista
över funktionsikonerna.
Det är bra att kommunikationen sker
via wifi och inte IR, för då kan Smartboxen stå undanskymt.

Batteritiden har vi inte testat fullt ut.
Att döma av användningen i vårt test verkar det hålla några timmar, effektiv tid.
På det hela taget är Piko Smart Control
(och därmed även ESU Mobile Control
II) en god idé, rent handhavandemässigt.
Vi får alla fördelar av att köra trådlöst via
wifi, och kan samtidigt reglera hastigheten med ett vred.
Nackdelarna är dels att vi, eftersom vi
ändå måste titta på skärmen för att byta
körriktning eller aktivera funktioner, lika
gärna skulle kunna använda reglaget där
också. En annan nackdel är att systemen
inte är kompatibla med andra än sig själva, så handtaget är exempelvis inget för
modulkörning, eller kanske ens för klubbanor – om inte alla har samma system
eller ECoS som digitalcentral.
Det är bra att Piko Smart Control kan
anslutas direkt till en anläggning utan att
behöva en ECoS, och det går att ha flera
Smartcontrollers till en central. Fast ännu
säljs inte handtagen separat.
D
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Ovan: Banvaktstuga från www.annashobbyochdiversehandel.se

Nedan: Gruvlaven från www.eashobbyprodukter.se

Pågående provbyggen:

Banvaktstuga och gruvlave
Text och foto:
Stefan Nilsson
Husbyggsatser i laserskuret trä har
ökat de senaste åren. Även svenska
småtillverkare använder sig allt mer
av denna teknik.
Det är byggsatser från två svenska
firmor som jag börjat provbygga: dels
en banvaktstuga från Annas hobby- &
diversehandel och dels en gruvlave från
E.A’s Hobbyprodukter, båda i H0. Tyvärr hann jag inte klart nåndera till detta
nummer, men vill ändå dela med mig av
mina intryck.
Den lilla banvaktstugans förebild
är från smalspårsbanor i Västergötland.
En stomme av kartong monteras ihop,
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och kläs sedan lagervis med laserskuret,
lite kraftigare papper för imitation av
brädpanel samt fönsterspröjs och diverse
snickeridetaljer. Dessa ska dock först målas, och det medföljer förslag på färgsättning. Jag valde falurött med vita detaljer.
Stommen gör byggnaden stadig och
stabil, och passformen är god. Metoden
att lägga på panel och detaljer i lager på
lager ger ett snyggt, skalenligt resultat.
Modellen lämpar sig bäst för den som
redan har byggt en del husmodeller, då
den förutsätter lite rutin på tekniker för
bygge och målning. I firmans sortiment
finns många fina västgötabyggnader.
Gruvlaven och en kiosk är en satsning
på laserskuret från E.A’s Hobbyprodukter, och det är definitivt ett bra val.
Här finns ingen stomme att bygga på,
och det saknas stöd för att få ihop de sto-

ra väggdelarna. Därför limmade jag fyrkantslist upptill på insidan av hörnen.
Först ska dock delarna målas, och även
här valde jag falurött med vita detaljer.
Väggarna slog sig då något, så det är bra
att måla även deras insidor innan hopmontering, förslagsvis i någon gulnad eller grånad tränyans.
Det krävs en del eget arbete att anpassa lister och foder så att de passar, men
det är inget svårt jobb. Resultatet blir en
snygg svensk gruvlave.
Just denna byggsats kan redan vara
slutsåld, men för er som är nyfikna på
dess kvalitet kan jag säga att den är god.
Även denna kräver dock viss vana att
bygga laserskurna byggsatser. Kiosken är
nog i så fall en bättre nybörjarmodell. Till
laven finns nu även tillbehör som maskinhus och hissanordning, och det lär
komma mer laserskuret från E.A’s.
D

Forumloket på ”Altburg”. Foto Uwe Braun.

Forumloket på turné
Magnus Per Hellström

I början av mars 2013 grundades en i
huvudsak tyskspråkig Facebook-grupp
med namnet ”Märklin H0 Forum”. Det
var den första MJ-grupp på nätet där
jag blev medlem och därmed outade
mig som MJ-fantast. Ganska snart stod
det klart att forumets grundare, Christian Hanke, inte hade för avsikt att göra
”ännu en” FB-grupp, och redan efter en
månad arrangerades den första träffen
för forumets medlemmar på Miniatur
Wunderland i Hamburg, något som upprepades i november samma år och har
blivit en återkommande tradition.
Forumet fortsatte att utvecklas i positiv riktning: en hemsida med egen
shop kopplades till gruppen, det skrevs
särskilda forumsånger för att fira jämna tusental medlemmar, regelbundna
forumträffar arrangerades och … ett eget
forumlok inhandlades. Detta lok (ett BR
185) lackades om, försågs med uppgraderat ljud och forumets logga. Det fick ett
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eget resepass och av administratörerna
kända medlemmar (medlemskap i minst
tre månader) kunde skriva upp sig på en
lista för att under två veckor vardera härbärgera loket och köra henne på sina respektive anläggningar.
Intresset var enormt och under lokets
två års ambulerande har det tillryggalagt
48 179 transportkilometer. Alla försändelser finansieras och dokumenteras av
respektive avsändare. Av förklarliga skäl
är Tyskland överrepresenterat, men även
medlemmar och klubbar i Holland och
Danmark har haft det hos sig. I Danmark
bifogades egna valörlösa frimärken med
loket på. Den allra längsta resan gjorde
loket sommaren 2015 då det reste till Argentina och även Chile. Där gick det från
klubb till klubb, från person till person
och allt administrerades i samarbete med
FB-gruppen ”Märklin Club Argentina”
(MCA). Denna förening skickade också
med sin egen numrerade klubbvagn att
beledsaga loket på dess vidare strapatser.
Det var alltså en mycket berest dam
som jag fick i min hand utanför Loxx i
Berlin i början av april i år. Tidsplanen

var att hennes Sverigebesök skulle sträcka
sig till Kristi himmelsfärd då jag åkte ner
med henne till Tyskland igen. Hennes
tilltänkta anläggningsbesök var också
fastslagna: bilder skulle tas och videoinspelningar göras hos Jörgen Westerberg,
Martin Tärnrot, Sture Bylén och hos mig
själv. Videoinspelningarna klipptes sedan ihop till en professionell resevideo av
Martin Tärnrot (”marklinofsweden” på
Youtube). En riktigt trevlig och spontan
överraskning blev ett besök i Eskilstuna
på E3MK:s modulträff i april på Munktellmuseet. Där blev loket varmt välkomnat och fick ett mycket fint av klubbmedlemmarna signerat vagnset att hänga på;
tack Jan Palmqvist för det initiativet. Lokets besök där omnämndes också i SVT
Sörmlands nätupplaga.
Intresset för loket verkar även fortsättningsvis vara stort och för varje forumträff och klubbesök växer vagnparken. Det
har nu alltså varit på besök på både Sture
Byléns underbara ”Morshyttan” och Uwe
Brauns fantastiska ”Altburg”-anläggning,
och det vore coolt om loket kanske en dag
fick trafikera MiWuLa … vem vet?
D

Magnus Per Hellström är forumkoordinator och den som tagit
med forumloket på en liten Sverigeturné. Foto Martin Tärnrot.

I Danmark gjorde de till och med frimärken med forumloket på,
dock utan valör. Foto Per Olufsen.

Här körs forumloket på Magnus egen
bana. Foto Magnus Per Hellström.
Forumloket har till och med eget respass! Foto Christian Hanke.

Martin Tärnrots YouTube-kanal:
www.youtube.com/marklinofsweden

Ett stopp på Sverigeturnén var på en välkänd Märklinbana, nämligen ”Morshyttan” hos Sture Bylén. Foto Magnus Per Hellström.
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Mässhallen var välfylld med utställare och besökare. H0-banan närmast.
MGP visade kommande signaler.

Theo Magnussons modulstation.

Vid publika evenemang använder Skånska-N kortare modulben för att få lägre höjd.

Modelltågsmässa i Göteborg
23–24 april 2016
Text och foto:
Stefan Nilsson
För andra året anordnade Rickard
Nordström och föreningen Modulwest
(www.modulwest.se) mässa i Göteborg.
I år var den renodlad med modelltåg,
och hölls i den anrika sporthallen mellan
Göteborgs centralstation och Bergslagsbanans gamla stationshus. Det är samma
sporthall som GSMJ huserar i (se nummer 24), och även de hade öppet under
denna helg.
Redan vid lunchtid på lördagen hade
antalet besökare överstigit det från 2015,
och mässan besöktes under helgen av
över 1300 personer.
På plats fanns ett tiotal handlare, vilka också hade bra dagar. Mitt i lokalen
fanns en modulbana i H0 och en i N. Där

fanns även Spår och Tåg i Väst, som hade
med små modelljärnvägar där barn fick
köra tåg under deras överinseende. Också IPMS Göteborg hade bord där de både
visade och byggde bilmodeller.
Anders Boström från Möllehems
Gårdsproduktion (MGP) visade sina produkter. Dels var det banstyrnings- och
växelsystemen och dels var det en för
smak på en hel serie med samtliga svenska
signaler, i både N och H0, och hur dessa
kan integreras i nämnda system.
Det fanns också en servering med kaffe, dryck, fikabröd, mackor och korv med
bröd – uppskattat och välbesökt.
En som utöver Rickard själv hade
haft bråda tider inför mässan var Theo
Magnusson. Han hade med en modulstation till H0-banan, bestående av fem
enmetersmoduler. Två av dem var bara
hopbygggda på onsdagen innan mäs�-

san, och fick landskap så sent som på fredagen. Under fredagskvällen fick Theo
hjälp med det elektriska, så allt skulle
fungera till lördagen. Och det hade gått
bra. Snyggt var det i alla fall, med bland
annat handbyggda träd som Theos sambo Lotta hade gjort.
I N-skalebanan ingick bland annat en
modulstation med Båstad som förebild,
så som där en gång såg ut, byggd av Mats
Olivestedt. Där fanns även en dansk station, så deltagarna med moduler kom
långväga ifrån, och det var trots allt SkånskaN som ställde upp med N-banan.
Det finns ett tydligt intresse för en mjmässa i Västsverige under våren, och det
har Modulwest tagit fasta på. Problemet
är som alltid lokaler, och förhoppningsvis
kan mässan 2017 hållas i samma hall som
i år. Läget är helt perfekt för såväl lång
väga besökare som göteborgare.
D
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I nästa nummer:
• Stort test av startsatser!
• Bygg ut Jecos lokstall
• Besök hos Finspångs mjk
• Johannishus–Ljungaverks
Järnväg som modellspårplan
• Och mycket mera – 		
vi ses igen i september!
Drönarfoto över Finspång i H0. Foto Stefan Nilsson.
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Modelljärnvägsmagasinet
Geographica Antikva Förlag
Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg
054–54 27 30 (mån–fre 9–16)
www.mj-magasinet.se
red@mj-magasinet.se
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