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Nyhetssvepet

Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

Motorsatser för N-lok
Habo Hobby (www.habohobby.se) har
nu utbytesmotorer till N-skalelok i sitt
sortiment. Motorerna kommer från firman Micromotor.EU.
I satserna ingår motor av Faulhabertyp,
motorfäste, drev, svänghjul och eltrådar.
Satserna kan användas för att byta äldre
trepoliga motorer i N-lok för att ge dem
bättre och mjukare gång. De passar till
bland annat Fleischmanns Rc- och Dulok. Varje sats kostar omkring 315 kr.
Det finns även en sats som passar till
äldre fempoliga motorer i bland annat
Rocos Rc5- och Rc6-lok i H0. En sådan
sats kostar 451 kr.

Fler vagnar från Hnoll
Hnoll (www.hnoll.se) aviserar nya 1980tals personvagnar. Det är littera A11, B11
och B7F, i några olika individnummer.
Det är i dagsläget inte klart när vagnarna
ska komma.

E-lok från Märklin och Trix
Märklin (www.maerklin.de) och Trix
(www.trix.de) kom i april ut med en
modell i H0 av danska ångloket typ E
nummer 991 i begränsad serie (39491
respektive 25491). Det var för att fira
järnvägarnas 150 år i Danmark.
DSB:s flotta av typ E bestod till stor del
av utrangerade F-lok från Sverige. Fler
likadana men utvecklade lok byggdes
därefter av danska Frichs, medan de före
detta svenska moderniserades. Bland annat byggdes de om till högerkörning.
Modellerna är fyllda med digitalfunktioner, de är mycket fint gjorda och klarar
360 mm radie. Cirkapriset är 6 500 kr.
Med en sådan modell är steget inte alltför långt även till en modell av vårt svenska F-lok. Det finns inga sådana besked i
dagsläget, men vi hoppas.
Märklin har även kommit ut med den
svenska postvagnen littera DV30F i H0.
Det är inte första gången de gett ut denna
vagn men vi har inte kunnat utröna om
denna har samma eller ett annat individnummer än de tidigare.
Vagnen har artikelnummer 47365, den
sägs vara gjord i en engångsserie och kostar cirka 400 kr i handeln.
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NMJ Yd i skala 0
Norsk Modelljernbane (www.nmj.no)
premiärvisade sin modell i skala 0 av rälsbussen littera Yd med släp, på mässan i
Håverud i början av april.
Drivning sker med en motor på var
hjulaxel och rälsbussen har full inredning
samt bland annat innerbelysning. Modellen finns i ett par olika utföranden, med
och utan skidställ.
Det är ingen billig modell, men utförandet är verkligen fint.
Foto Stefan Nilsson.

Zacns i H0 från Roco
Roco (www.roco.cc) har kommit ut med
en sats (76026) med två Zacns tankvagnar för Green Cargo, sådana vagnar som
det körs bland annat flygbränsle i till Arlanda.
Roco har tidigare gett ut liknande vagnar, men de hade då felaktigt stegen på
sidan av tanken. Denna nya sats har stegarna rätt placerade i vagnarnas ändar.
Cirkapriset för satsen är 1 100 kr, och
vagnarna sägs vara tillverkade i en begränsad serie.

Trax blir Open Source
Det webbaserade gratis spårplaneringsprogrammet Trax (www.traxeditor.com)
kommer att bli Open Source. Det innebär
att frivilliga entusiaster kan vara med och
bidra till utvecklingen av programmet.
Skaparen och utvecklaren Fedor van
Eldijk söker nu därför kompetenta personer att hjälpa till med utvecklingen.
Det omfattar även Trax3D (www.trax3d.
com), som är en webbaserad 3D-funktion för både att visa, skapa och animera
spårplaner.
Lars Ljungberg har skrivit om Trax
version 1 i MJ-magasinet nummer 23 och
om version 2 i nummer 33.
Skärmbild från Trax 2 Lars Ljungberg.

Nytt från Winterzone
Winterzone (3d.winterzone.se) fortsätter komma med nyheter. Nytt är att flera
modeller nu kan erbjudas också i skala G.
Bland nyheterna konstaterar vi ett litet
nätt stationshus från Hagaberg och en
hållplatskur från Slitshult. Båda kan fås
i H0, 0, 1 och G. Det kan även en äldre,
sexkantig pressbyråkiosk liksom godsmagasinet i Järle. Man erbjuder även en
ljudbaffel för Heljans MX- och MY-modeller, för att ge dem bättre ljud.
D
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Snabbtitt:

Hector Rail 931.082 i H0 från Piko
Text och foto:
Redaktionen

Hector Rail 931.082 ”Vargen” i Gällivare 2021. Foto David Larsson / Jvgfoto.se.

Piko gör ibland lokmodeller med
svensk förebild. Nyligen kom de ut med
Vosslohs treaxliga växellok G6 för Hector
Rail, där det kallas 931.
Vosslohloket typ G6 började tillverkas
2010, och kom till Sverige första gången
2013 då två lok användes på kombiterminalen i Malmö. 2015–16 användes två
lok vid bygget av Citybanan i Stockholm.
Baneservice i Göteborg har också hyrt tre
G6-lok. G6 påminner om SJ littera V5
men är starkare och modernare.
Hector Rail hyr från och med våren
2021 fem lok av Beacon Rail, som har
nummer och namn 931.080 Björnen, 082
Vargen, 083 Lodjuret, 085 Järven och 087
Kungsörnen. Loken används bland annat
i Malmö, Stockholm och Luleå.
Pikos modell i serien Expert är av
931.082 Vargen, och finns att få analog
och digital med ljud för tvåräls samt digital med ljud för treräls. Cirkapriset för
ett analogt lok är 2 100 kr och den digitala
för treräls kostar cirka 2 600 kr.
Modellen ser mycket bra ut och ligger
tungt i handen (den väger 224 gram),
trots huvar av plast. Däremot är hytten
gjord i metall. Modellen har en ny typ av
motor samt kondensator för bättre gång.
Dekoderkontakten är Plux22.
Detaljeringen är god med exempelvis friliggande handräcken i metall och
många separat monterade delar. Målning
och märkning är skarpa, välgjorda och
ser ut att vara helt korrekta.
Tyvärr har den rådande bristen på
komponenter gjort att Piko inte kunnat
leverera sina egna ljuddekodrar, varför
vårt exemplar kom analogt. Vissa handlare erbjuder ESU:s ljuddekoder med
egna ljudprojekt inlagda som alternativ,
men vi hade helst velat testa Pikos egen.
Därför avstod vi från provkörning denna
gång och återkommer med det senare.
Modellen passar bra för växling och
enklare trafik över hela landet.
D

Piko:
www.piko.de
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Text och foto:
Redaktionen

Aprilmässa i Håverud

På grund av pandemin hade modelltågsmässan i Håverud ställts in två gånger. Därför beslöt Mellerud mj-klubb att
prova en mässa den 2 april, och det visade
sig vara bra tänkt.
Besökarna kom i en stadig ström, och
även om det inte var något publirekord
var det ändå välbesökt. Säljarna, varav
flera från Norge, var fler än vanligt, och
där fanns flera dödsbon som såldes ut, de
flesta med utgångna svenska modeller.
Spår & Tåg i Väst var på plats med sina
”Juniortåg” för de yngre, och Lokdoktorn
(numera utsedd till överläkare!) lät besökare provköra eller programmera sina
nya inköp. Medlemmar ur Värmlandståg
hade ställt upp med en modulbana, eftersom mjk Rälsbiten hade förhinder.
Den 1 oktober blir det återigen mässa i
Håverud. Håll utkik i vår Evenemangskalender för det och fler arrangemang. D
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Tonträsk –
en liten modul i skala 0
Bygge, text och foto:
Torbjörn Onegård
Efter att i flera år besökt och varit
”hangaround” kring Tobbe Holmbergs,
Anders Bondessons och Peter Anderssons banor och moduler i skala 0 på tågmarknaden i Hässleholm, väcktes tanken
i slutet av 2019 att bygga en egen modul i
nollan för att kunna delta kommande år.
Jag har byggt flera moduler i H0 och H0e
men skala 0 var en ny utmaning.
Eftersom jag inte är bilburen var tanken en liten modul som går lätt att transportera på allmänna transportmedel. Valet blev att bygga en 40 cm lång och 40 cm
bred modul med med motivet ”hållplats”.
Fremogavlar i nollan införskaffades via
MMM. Materialet i gavlarna är 15 mm
fräst, fin plywood. Till sarger och räls-
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bärare användes 10 mm fin plywood.
Slipers i trä och rälsmått i mässing bi
stod Tobbe Holmberg med. En spårmall
och en mall för ”fria rummet” ritade min
MMM-kamrat Henrik Maude och beställdes i laserskuren tunn plywood från
Techstation. Rälerna togs från Peco flexräls code 100. Som rälsspik använde jag,
efter Peter Nelanders tips, klammer till
en häftapparat som fixades till med tång
eller kapskiva. Jag tillverkade några slipers ur en större skiva av kopparpertinax medelst kapskiva, detta för att kunna
löda fast rälsändarna och få en säkrare
rälsinfattning på modulen.
Modullådan skruvades och limmades
ihop. Rälsbäraren skruvades fast i modulgaveln med ett spel på 10 mm upp till
modulkanten för att få plats med 10 mm
korkbanvall, i detta fall dubbel 5 mm
H0-korkbanvall. Banvallen fixades till så

att det blev en lutning som passade med
modulgavelns profil. En markskiva passades in underifrån med urtag för skruv
och vingmutter mot modulgavlarna.
Uttag för eldragning, genomgående och
strömförsörjning till rälsen gjordes samtidigt. För att få lämpliga höjdskillnader i
landskapet limmades bitar av markskiva
ovanpå grundskivan. Med kniv, rasp och
grovt sandpapper formades landskapets
grund, platsen för hållplatskuren, den lilla perrongen och dikena utefter banvallen. Modulens eldragning, förberedd för
matning till räler och kontakt med andra
moduler gjordes därefter.
Träsliprarna limmades med vitlim fast
på lagom avstånd på korken, och de tre
kopparsliprarna skruvades fast efter att
ha anpassats i höjd med tunn plywood.
Träsliprarna betsades med Herdins mörk
ekbets. Jag ballasterade med en fin ljus-

Torbjörns modul i skala 0 Tonträsk är
ett litet diorama, och är lätthanterlig
med en storlek av bara 40x40 cm. En
transportlåda skyddar innehållet.

sand innan rälerna fästes. Ballasten limmades med matt acrylmedium utspätt
med vatten, lite sprit och en droppe diskmedel. På den lutande delen av banvallen
använde jag vitlim för att fästa ballastens
undre lager.
Rälerna löddes och ”spikades” fast på
slipersen med hjälp av rälsmall och spårmått. Avståndet till perrongen justerades
också med fria rummet-mallen. Jag passade också på att löda fast rälernas strömmatning undertill innan jag fäste dem.
Rälernas sidor kan med fördel målas med
lämplig färg innan de fästs.
Landskapets grönytor fick ett lager sågspån pålimmat som färgades brunt, stigarna fick en ljus brun färg innan ett lager finsand limmades på. Perrongkantens
stenläggning gjordes i Das Prontolera
som färgades in med grå färg. Gräsytorna
gjordes med statiskt gräs som limmades

på i flera lager för att få till en realistisk
längd. Buskagen tillverkades av antracitgrå polyfiber beströdd med fin turf i
lämpliga färger samt bitar av Welbergs
buskagemattor. Staketstolpar tillverkades
av trästickor som färgades in med Herdins bets, och EZ-lines flexibla tråd.
Hållplatskuren Karlevi från KMJK beställdes och byggdes. Figurer, i detta fall
resande, två katter, lokförare och en eldare, beställdes från Modelu i England och
målades i lämpliga färger.
En transportlåda modell ”huv” tillverkades av 4 mm mdf som inköptes i Materialbutiken i Stockholm. Lådan får plats
på en ”strippad” dramatenkärra för enkel
transport. Lådan och modulens sarger
målades i en matt svart färg.
Modulens elddop kom i juni 2021 på
Swansons lager i Osby, som du kan läsa
om i en annan artikel.

När man nu har en modul i nollan vill
man gärna ha något som rullar på den i
lämplig skala.
Från Hattons i England beställdes ett
stycke Terrier av Dapols fabrikat, digital
med ljud, lätt vädrad, samt två kolvagnar
för 410 pund.
D

Länkar
EZ line: www.svlv.se/byggdelar-koppel/
ez-line
Hattons: www.hattons.co.uk
Welberg: www.signalsidan.se/
landskapsbygge/martin-welberg/
KMJK: www.kmjkwebbutik.se
Materialbutiken: www.material.se
Modelu: www.modelu3d.co.uk
Rälsfärg Vallejo 71.032 Golden Brown eller
71.029 Dark Earth
Akrylmedium: www.clasohlson.com/se/
Akrylmedium-matt-Liquitex-Basics,
-250-ml/p/34-2179
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Ett par riktiga klassiker

Min modelljärnväg, så hette boken som
Robert Kutschbach och Lennart Sundström gav ut 1958 och som blev något
av en milstolpe i den svenska mj-litteraturen. Jovissst – det fanns en del tidigare
alster som till exempel Teknik för Allas
två häften och Ole Bröndums Tåg 7 – 77,
utgiven av tidskriften Teknikens Värld
1956.
En stor del av modellrallandet på
1950-talet handlade om att bygga själv,
från anläggningens underrede med kraftiga ben via handspikad räls och upp till
landskapet och bakgrunden. Det som
fanns att köpa hos hobbyhandlaren, eller
rättare sagt i leksaksaffären, det betraktades just så – alltså som leksaker. Nej, den
riktige modellrallen byggde allting själv,
han (det var oftast en han) lödde, finsågade, svarvade och så vidare. Sven Lingö
beskriver i sin bok Vi bygger en modelljärnväg från tidigt 1950-tal hur man går
den hårda vägen.
När Min modelljärnväg skrivs finns det
körklara fordon och färdiga växlar att
köpa från 1950-talets tillverkare, och det
är främst de tyska som presenteras mer
ingående i boken. I Min modelljärnväg
behandlas också det mesta som en modellrallare behöver veta, från skalor och
mått till konsten att köra och hur man
placerar ut signaler på ett sätt som överensstämmer med verkligheten. Detta är
för övrigt kul läsning även idag, då man
kan se vilka fabrikat som finns kvar och
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hur de upplevdes för mer än sextio år sedan. Noterbart är också att det på den tiden enbart skrevs modelljärnväg och inte
tågbana eller så …
Herrarna Kutschbach och Sundström gav också ut en annan bok som,
precis som Min modelljärnväg måste beskrivas som en klassiker, och det är En
bok om lok. Det svart-vita omslaget med
ett ånglok med fullt pådrag gav en liten
idé om vad man kunde vänta sig innanför
pärmarna.
Sverige fick ganska stort utrymme i
boken, men sedan kändes det som om
man försökte greppa över alltför mycket.
Många länder och många lok är det, men
inga djupare nedslag. Snuttifierat, skulle
man kunna säga – fast det är lätt att vara
kritisk så här långt efteråt och här är ju
inget tillfälle till någon slags recension.
Detta var vad som erbjöds när det gällde
järnvägslitteratur på svenska på 1950-talet, och man skall nog mest vara tacksam
för de skribenter som banade väg för
svensk litteratur inom området järnväg.
Många av oss har ju också väl tummade exemplar av såväl Min modelljärnväg
som En bok om lok i bokhyllan, och det
talar väl sitt tydliga språk.
När det handlar om modelljärnvägar
skall man inte glömma den gamla hederliga Hobbyboken som kom ut varje höst,
och här hittar vi ovan nämnde Lennart

Sundström som redaktör. I Hobbyboken
presenterades de fyra ”stora” med varsin
del. Modelltåg, modellflyg, modellbåtar
och modellbilar – det var oftast något
av dessa intressen man hade på den tiden. Hobbyboken kom faktiskt ut redan
i början av 1940-talet, men då handlade
det enbart om båtar och flyg. Någon gång
kring 1945–46 kom modelljärnvägar
med i bilden.
När vi kommer in några år på 1960-talet dyker det upp fler böcker, bland annat
från Jan Jangö och Allt om Hobby, men
för tillfället tror jag vi stannar här. Idag är
utbudet stort, inte minst på Youtube där
man kan titta på hur många filmer med
tåg som helst. På femtiotalet fanns bara
det fåtal böcker som gavs ut, och vi som
växte upp då visste naturligtvis inte om
något annat. Vi var nöjda med det som
fanns, och levde inte i något ständigt pågående mediabrus.
Sedan hade man inte koll på allting,
men det gick ju bra i alla fall!
D

Leif Elgh

Tack till Göran Enqvist för hjälp med att
skanna omslaget till En bok om lok!

Häng Getåtåget på väggen!
Häng en plansch med Getåtåget
på väggen, så som det såg ut
1918! Tåget är avbildat i skala H0
med Bo Japlins fina bilder. Information om loket och varje vagn
samt om olyckan presenteras
kortfattat.
Formatet är liggande A2,
594×420 mm, tryckt på 150 gr
glättat papper. En plansch kostar
160 kr inklusive porto. Två planscher kostar 240 kr och tre stycken kostar 299 kr, inklusive porto.
Levereras i papptub.

Läs MJ-magasinet digitalt!
Som digital prenumerant får du tillgång till samtliga utgivna nummer sedan nummer 1 2009! Om
du senare skulle avsluta din digitala prenumera
tion kommer du fortfarande att ha tillgång till
de nummer du betalat för – precis som med en
pappersprenumeration.
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Vår app fungerar i din läs- eller surfplatta eller
smartphone med iOS eller Android, så att du kan
läsa MJ-magasinet där. Du kan också läsa det i din
dator.
Först får du teckna en digital prenumeration,
sedan aktivera ett konto hos Paperton och logga
in. Du får alla uppgifter från oss så fort vi fått din
betalning.
Enbart en digital prenumeration kostar 239 kr för
fyra nummer under ett år. Som prenumerant på
pappersutgåvan kan du köpa till en digital prenumeration för endast 160 kr extra.
Digitala lösnummer kostar 65 kr per styck och
kan köpas inifrån appen. Tyvärr går det inte att
köpa lösnummer via webbläsare i dator, men du
kan såklart läsa dem där om du köpt dem i appen.
Prenumerationer köps enklast direkt på vår
hemsida!
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I nästa nummer:
• Snälltåget i skala Z
• Bygge av Z62 i H0
• Att bygga ett magasin
• Bygg en utställningsbana
• Och mycket mera – vi ses igen
i september!

Snälltåget i skala Z ombord på Snälltåget i skala 1:1. Bygge och foto
Christina Eneroth.

Prenumerera!
Nytorps
väg

r 2021
• Septembe
Nummer 46
13 EUR
• 130 NOK •
Pris 99 SEK

sinet nummer

vägsmaga

Modelljärn

trädgårdsjärn
MODELLJÄRNVÄGSMAGASINET
na
ckawan
Erie La skala N
i
i vinterskrud
Kirchberg
bygg lok!
Bygg berg,
Clas
Vi besöker
i H0 från Dekas
Test: TMX

er 47

net numm

agasi

vägsm

lljärn

Mode

LMODEL GSJÄRNVÄ ET
IN
MAGAS

r 2021

46 • Septembe

ber 2021
EUR
Decem
er 47 • 130 NOK • 13
Numm
SEK •
Pris 99

mber

• Dece

a Z64
il
SJ litter en lastb
om
Bygg
delbart bana
Bygg
emi
Min pand

2021

202 2 13 EUR
•
Mar s
48 • 130 NOK
mer
•
Num
99 SEK
Pris

rnvä

elljä

Mod

ELLMOD VÄGSJÄRN SINET
A
MAG

mer
t num

sine

aga
gsm
48 •
2

s 202

Mar

2
EUR
i 202 • 13
• Jun NO K
er 49 • 130
Nu mm 99 SEK
Pri s

del

Mo

ELL MOD NVÄGS T
JÄR ASINE
MAG

ilroad
e Ra 2
st Lin 202
ap
Coa er för s
dsk
Nyhet ggestip diglan
fär
Husby med
g
Byg

ckt
r tjo er!
sido
100 arnumm
m
som

Sveriges tidskrift

Sverig

sin
aga

gsm

nvä

ljär
er

mm

et nu

Z
skala
N
för
skala
r i idbar
ystem rt
lss delba alspå en vr
Rä
sm tar
Bygg skt nkas
Svenr vatte
Gö

49
• Jun
2

i 202
Sver

Sve

rige

s tids

krif

t för

mo

del

lral

lare

• ww

w.m

j-m

aga

iges

sin

tidsk

e
et.s 1

rift för

mod

ellra

llare

.mj• www

mag

asin

es tidskr

et.se1

ift för

model

lrallar

e • www.m

j-mag

.se
asinet 1

för modellralla

re • www.mj-m

agasinet.se1

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 december. Du får – annonser och annat borträknat – minst 200 renodlade
sidor modelljärnväg om året!
På vår hemsida www.mj-magasinet.se kan du ladda hem diverse material från
olika nummer: ritningar, spårplaner, artiklar med mera.
Och du spar pengar! En pappersprenumeration kostar bara 339 SEK/år inom
Sverige (499 SEK/år inom Europa och 549 SEK/år utanför Europa).
Du kan också prenumerera digitalt! Fyra digitala nummer under ett år kostar
239 SEK. Om du är pappersprenumerant kan du komplettera det med en digital
utgåva för bara 160 SEK (exempel inom Sverige: 339+160 = 499 SEK)!
Du kan köpa prenumeration direkt på vår hemsida, kontakta oss och beställa
inbetalningskort eller sätta in direkt på vårt bankgiro (glöm inte namn och
adress!). Vi har även norskt bankkonto om du bor i Norge.
Välkommen som prenumerant!

Scanna med
din mobil:

Modelljärnvägsmagasinet
Geographica Antikva Förlag
Stationsvägen 14
686 97 Lysvik
0565–801 06 (mån–fre 9–16)
www.mj-magasinet.se
red@mj-magasinet.se
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