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Sjökaptener och bryggseglare! 
När vi nu summerat 2016 konstateras att vi har varit duktiga 
och genomfört den verksamhetsplan vi antog i början av året. 

Speciellt glädjande är uppskattningen vi fått från arrangörer 
och besökare vid våra uppvisningar. Satsningen på provapå-
båtar föll väl ut med ihållande köbildning som följd. 

Våra båtmöten har lockat några nya medlemmar, hoppas ni ska 
trivas i vår gemenskap. Några av er var synnerligen aktiva vid 
Hobbymässan! I avsaknad av damm provade vi en stor bygg-
avdelning och en separat uppvisningsdel, som med Hasses flyt-
brygga och Mats O:s diorama förhöjde intresset för våra båtar. 

Hoppas flytbryggan med sitt diorama lockar till att fler ”hakar 
på” och bygger egna delar för den epok och miljö som råkar 
locka. Dessutom, till båtsäsongen har vi troligen en enklare 
manöverbana att lägga ut vid våra träffar, håll då om styrbord! 
Givetvis blir det också trevligt att skåda nya flytetyg! 

                  Springertugga på och limma starkt, 

 

Styrelse och funktionärer 2016 
Ordförande Olle Hjortsberg  
Vice ordförande Mats Olers 
Sekreterare Anders Eriksson 
Kassör Birgit Ulvfot 
Övriga ledamöter Roberth Lundin 
 Hans Annell 
Valberedning Tomas Leijon 
 Kaj Westergren 
Revisor Fredrik Zaar 
 

Redaktion 
Maila dina hobbytips till: redaktion@stockholmsskalabat.se 
 

Ansvarig utgivare Olle Hjortsberg 
Redaktör Hans Annell 
Vice redaktör Mats Olers 
Webmaster Roberth Lundin 
Forummoderator Torbjörn Skalski 
 

Medlemsavgift 

2017 års medlemsavgift 250 kr, PG 446507-6 
 

Nya medlemmar 

Under hösten har vi fått åtta nya medlemmar i klubben:  

Hannes och Per Bjälvenlid 
Jamie Crocker 
Håkan Mannbrink 
Mikael och Viktor Moge 
Axel och Per Teiner 

 

Välkomna ombord, hoppas att ni kommer att trivas!

Kalendarium 2017 (prel.)  

Klubbträffar 

Månadsmöten på Skeppsholmsgården, lokal ”Sjösala”, 
onsdagar kl 19 – 21.  

Båtmöten i Frösundavik, onsdagar kl 18 – 20, söndagar kl 10 – 13. 
 

1 Feb Onsdag Skeppsholmsgården Årsmöte 

1 Mar Onsdag Skeppsholmsgården Månadsmöte 

5 Apr Onsdag Skeppsholmsgården Månadsmöte 

3 Maj Onsdag Skeppsholmsgården Månadsmöte 

14 Maj Söndag Frösundavik Vårdoppa 

31 Maj Onsdag Frösundavik Båtmöte 

11 Juni Söndag Frösundavik Båtmöte 

28 Juni Onsdag Frösundavik Båtmöte 

9 Juli Söndag Frösundavik Båtmöte 

26 Juli Onsdag Frösundavik Båtmöte 

13 Aug Söndag Frösundavik Båtmöte 

30 Aug Onsdag Frösundavik Båtmöte 

6 Sep Onsdag Skeppsholmsgården Månadsmöte 

10 Sep Söndag Frösundavik Båtmöte 

27 Sep Onsdag Frösundavik Mörkerkörning

4 Okt Onsdag Skeppsholmsgården Månadsmöte 

1 Nov Onsdag  Skeppsholmsgården Månadsmöte 

6 Dec Onsdag Skeppsholmsgården Månadsmöte 
 

Externa evenemang där klubben medverkar 

4 
5 } Feb Helg 

Sjöhistoriskas 
Modellbyggardag 

Utställning 

6 
 

Juni Tisdag 
Millesgårdens 
Nationaldagsfirande 

Körning 

2 
3 } Sep Helg 

Modellhelg, 
Sjöhistoriska, ute 

Körning 

?  ? Helg MJ-Hobbymässan Utställning 
 

Andra evenemang dit du kan åka ”under egen flagg” 
4 
12 } Feb 9 dagar 

Göteborgs Båtmässa, Svenska Mässan.
LaSkala bjuder in till utställning. 

1 
2 } Apr Helg 

Göteborgs Modell&Hobby, Aeroseum.
LaSkala bjuder till utställn. o körning. 

5 
9 } Apr Långhelg

Intermodellbau 2017,  
Dortmund, Tyskland. 

29  Juli Lördag Fri Fart i Linköping, www.frifart.se, 
goeran.modig@hotmail.com 

 

www.modellbau-live.de 
Bad Bramstedt, Hamburg, Oktober 2017 
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Slitig skaparprocess summeras som signifikant slitage 
Av Hans Annell  

 
Ända sedan jag började med mitt vägfärjeprojekt för ohemult 
många år sen har jag funderat på hur jag skulle kunna åstad-
komma ett vägfärjesignum … ett antihalk-nitat bildäck som är 
svårt nött av bilarnas av- och påfarter. Tack vare en oväntad 
mix av tur och tålamod blev resultatet över förväntan! 

Under bygget av min Färja 280 har jag återkommande funderat 
på vad som är signifikant för ett så vardagligt fortskaffnings-
medel som en svensk vägfärja:  

- Den lagom-gula kulören. 
- Brädgångens insida med alla dess rör och detaljer. 
- Tråkiga vardagsbilar ombord.  
- Bildäckets alla nitar. 
- Bildäcket är mer eller mindre slitet. 

 

Visserligen har flertalet färjor idag ett bildäck som är belagt med 
en gummimassa, men min färja har nitarna i behåll. Åk till 
henne i Pargas - Nagu i Åbo skärgård så får du se! Ingen 
möjlighet till förenkling och fusk med andra ord… 

 

Förr var även namn och mesostkulör signifikant 

Ytterligare två typiska egenskaper för vägfärjor, åtminstone 
fram till millennieskiftet; är den mesostbruna kulören ombord 
och det torftiga namnet ”Färja 280”, eller som det står på liv-
bojarna, ”61/280”. Helt enkelt färjans inventarienummer i väg- 

verkets maskinregister, där 61 står för ”frigående färja” och 280 
är löpnummer för inköpta färjor. Mycket praktiskt! 

Idag är mesosten övermålad med gult och färjorna har riktiga 
namn, oftast efter framträdande personer vid den led där färjan 
tjänstgör. Min färja fick namnet ”Bodilla” efter en roddarmadam 
vid Fårösund. När färjekapaciteten behövde höjas sattes en 
bredare färja in på leden och min färja flyttades till Gräsö-rutten. 
Men namnet då? Den nya färjan skulle ju heta Bodilla? Enkelt! 
Måla över några bokstäver i början och slutet av namnet så är 
saken biff, ”Odil” blev det! Praktiskt, igen! Så heter hon även 
idag när hon seglar för finska vägverket. 
 

Lista ut metod för slitet bildäck och alla dess nitar 

Hur i hela friden ska jag göra bildäckets alla nitar och hur ska 
vädringen gå till? Jag vill ju åstadkomma ett slitet bildäck där 
såväl rostig polerad stålplåt som grundfärg och däcksfärg syns.  

- Rostig polerad stålplåt. 
- Nitarna. 
- Grundfärg. Grå eller orange mönja? 
- Däcksgrön. 

Tankarna snurrar… alltså måste nitarna tåla den nötning som 
vädring av bildäcket innebär, och färgerna måste vara 
kompatibla med varandra på rätt sätt för att möjliggöra vädring, 
dvs fastna men gå att tvätta bort. 

 

  

  

Färjerederiet var tidigt ute med fildelning. Och det är lätt att gå på en nit när man åker vägfärja… 
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Nitarnas experiment 

De 22.000 nitarna väckte ett långvarigt grubblande, minst sagt. 
Började redan 2008. De ska ju framträda över hela bildäcket, 
dels där de är övermålade med grön däcksfärg, dels där de är 
framnötta och rostbruna. Då måste de alltså vara beständiga nog 
att tåla både målning och det nötande som vädring innebär. 

 
Rita? 

Ska jag helt enkelt vädra ett nitlöst bildäck och åstadkomma 
nitar genom att rita prickar på den färdiga däcksytan för att 
simulera nitens skuggsida? Hmm är ju praktiskt genomförbart, 
men jag vill nog ändå ha tredimensionella nitar. Alltså, nej. 
 
Perforerad bageribrödpåse? 

Ska jag använda en perforerad bageripåse som schablon och 
måla med tjock färg? Påseschablonen skulle kunna fästas 
temporärt med ett icke-permanent spraylim. Men kanske blir 
det svårt att få till en bra tjocklek på niten utan att det smetar 
bredvid när jag lyfter bort schablonen? Och hur ska niten, om 
den nu blir en förhöjning, tåla nötningen som vädring innebär?  

Ska jag även här först måla hela bildäcket, vädra det, och först 
därefter måla nitarna i grön respektive rostbrun färg beroende 
på hur nött däcket är? Hmmm, det faller på att det verkar svårt 
att repetera schablonmålandet så att nitar blir lika höga. Så, nej. 

 
Använda rull-sporre? 

Med hjälp av en rull-sporre skulle jag kunna ”stansa” nitar i 
tunn styrén, genom att rulla på baksidan av plastarket.  

Jag köpte en mängd olika sporrar, både halvantika lädersporrar 
på Tradera, flerhjuliga massage-sporrar från AliBaba, special-
sporrar för flygmodellbygge från RB Productions på Irland… 
även Panduros sporre à 39:- inköptes. Försöksresultaten var 
lovande, även om det var svårt att hålla ett jämnt tryck på 
sporren för att alla nitar skulle bli lika höga. Men när det kom 
till hållbarhet vid vädring föll detta försök platt då nitbulorna 
eliminerades alltför enkelt, på grund av den nötning som 
vädring medför. Sålunda inte heller denna metod. 

 

Jag är stolt ägare till norra Europas största samling av rullsporrar!   

Fusknita med ”Archer Surface Details”? 

Kanske skulle det funka att använda ”Archer Surface Details”, 
som vi skrev om i klubbtidningen i nr XX. Det är gjutna resin-
pluttar som sitter på transparenta vattendekalark. Jag skulle då 
lägga ut hela sjok på däck, eller rad efter rad, eller en nit i taget. 

 

 

Men njaej, känns riskabelt när det kommer till vädringen. 
Kommer de att sitta kvar eller kommer de att lossna? Det är ju 
vattendekaler som håller fast nitarna. Tänk om allt lossnar? Tål 
de den färg jag vill använda? 

Utan vädring vore nog Archer det avgjort enklaste och 
snyggaste valet, men med min önskan om vädring … nej tyvärr. 
 
Nita på riktigt? 

Det finns ju pyttesmå spikar med välvt huvud att köpa. Hassler 
Profile i Liechtenstein säljer nitar/spikar vars huvud är 0,6 mm i 
diameter. En genomförbar, men tålamodsprövande, metod. 

                                   

 

Jag skulle kunna göra bildäcket i mässing eller aluminium så att 
ytan tål vädring. Då skulle jag ”bara” behöva förborra vart och 
ett av hålen för de 22.000 nitarna. Hur många 0,3mm-borrar 
skulle gå åt för att borra dessa hål? I dåvarande läge kändes det 
som en jobbig lösning, men så här i efterhand hade det kanske
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inte varit jobbigare än den metod jag till slut valde? Och med 
dessa äkta nitskallar hade samtliga nitar ju blivit garanterat helt 
perfekt välvda… 
 

Etsa anvisningar i mässingsplåt, sen stansa nitar? 

Inom scratchbygge av tåg använder man sig ofta av etsade 
mässingskarosser. Vid etsning kan man välja att etsa helt genom 
eller bara delvis genom plåten. Genom att etsa halvvägs kan du 
antingen ”spara” nitar på utsidan, eller etsa fördjupningar på 
insidan som utgör deformations-anvisning för en nit som 
dunkas ut inifrån. Diametern blir perfekt, kanske användbart?  
 

 
 

Jag började skissa på bildäcket och hur plåtarna skulle behöva 
skäras och skarvas för att passa serviceluckor och överbyggnad. 
Efter kontakt med både en svensk och en engelsk etsarfirma 
förstod jag att med min omfattning av etsning skulle en upplaga 
av bildäcksplåtar i 0,2 á 0,3 mm mässing kosta ca 10.000:-. Lite 
dyrt tyckte jag! Tänk dessutom om jag skulle misslyckas med 
nån plåt vid inpassning och montering. Då skulle jag behöva 
beställa en till lite för dyr upplaga. Nej här med alltså.

Stansa nit i plåt utan att först etsa? 

Efter alla försök så här långt hade jag landat i tanken att nitarna 
skulle stansas i plåt av något slag för att tåla efterföljande 
vädring. Stockholmsföretaget Rimbo Grande sålde vid den  
tiden om ett speciellt nit-don som en engelsk farbror tagit fram. 
Donet kan ställas in för en bestämd fallhöjd och ger alltså en 
förutsägbar storlek på nitarna, olika stor beroende på plåtens 
beskaffenhet.  

Nu gällde det att hitta en plåtkvalitet i en hård men ändå seg 
legering för att få till distinkta nitar, utan att behöva etsa en 
anvisning för niten först. Jag kikade i mitt hobbyförråd för att se 
vilka plåtar som erbjöds. Där hittade jag såväl mässing som 
aluminium i olika tjocklekar från olika leverantörer och av olika 
legeringar, mjuka såväl som styva. Nu var det bara att test-nita 
mot ett lagom hårt och homogent underlag. Perstorp-beklädd 
hyllplan från Bauhaus visade sig ge jämnast motstånd! 

Från vilken höjd ska klumpen falla då? Ja, det beror på plåtens 
egenskaper, så jag testade med 3, 6, 9, 12 och 15 cm fallhöjd. 

Aluminium visade sig ha bättre egenskaper än mässing, på så 
vis att nitarna i aluminiumplåt blev både mer avgränsade och 
med en bättre storlek och form än nitarna i mässingsplåt. 
Mässing gav nämligen ofta antingen en ”böljande” nit utan 
tydlig kant, eller så blev plåten perforerad. 

Efter en tids utprovande hade jag identifierat några plåtar som 
verkade lämpliga, några i mässing och några i aluminium 
(trodde jag i allafall…).  Yes! Äntligen! 

 

 

 
 

Vänster: Precisions-don med fallande klump för att skapa nitar. Höger upptill: Snygga nitar i aluminiumplåt (trodde jag…). Höger nedtill: Mässingsplåt 
blev tyvärr ofta perforerad vid lagom storlek på niten. Siffrorna 3, 6, 9, osv står för fallhöjd i cm för donets klump
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Testa vädring och hitta rostkulörer 

Att vädra innebär, som du säkert har hört talas om, att du först 
målar, sen tvättar bort och/eller nöter bort delar av färgen. För 
varje lager du lägger på så får alltså inte de underliggande 
lagren påverkas eller förstöras, varken av det nya färglagret 
eller av tvättningen och nötningen av detsamma. Slutsatsen här 
är: ju fler färglager du applicerar och tvättar, desto större 
sannolikhet att underliggande vädringsarbete havererar.  

 
Hushålls- och hobby-oxidering 

Kanske kunde därför första färglagret i själva verket vara äkta 
metalloxid? Oxid tål ju lösningsmedel av de flesta slag! Vilka 
medel påverkar då mina mässings- och aluminiumplåtar? 

Jag började med att testa ämnen jag redan hade hemma. I 
skafferiet fanns bland annat citron, askorbinsyra, ägg och 
bakpulver, och i hobbyrummet Kricks ”Brünerungsmittel”. 

Bland livsmedlen gav ättika bäst resultat på aluminium, men på 
mässing hände inte mycket. Där hade i stället hobbymedlet från 
Krick bäst effekt 

 

Hushållsoxidering når ganska långt, med hobbyoxidering ”Krick” lite till. 
 

Professionella oxideringsmedel 

Så här långt var resultatet av nitmetod och oxidering lite kluvet: 

- Aluminium ger snyggast nitar, men blir bara tråkigt 
grått vid oxidering.  

- Mässing å andra sidan blir mörkbrunt av rätt 
oxidering, men plåten blir lätt punkterad av nit-donet.  

Tänk om jag kunde hitta ett oxideringsmedel för aluminium 
som ger nåt annat än gråtonad oxid? Jag vände mig till en 
smyckesgrossist som gav mig två råd:  

- prova med Argentoxid som används för silver i första 
hand, eller 

- kontakta en förening eller ett företag som pysslar med 
antika vapen, de använder speciella oxideringsmedel 
för att simulera rost på vapen. 

Med hjälp av Google hittade jag just en sån förening i USA som 
pysslar med gamla vapen. På deras hemsida hittade jag bland 
annat oxidmedlet ”Plum Brown Barrel Finish”, som utlovades 

skapa rost, åtminstone på stål och järn. Men jag stötte på patrull, 
medlet fick inte skickas utanför mainland USA… åh nej!  

Men vad nu, varför hänga läpp när man kan googla lite till! 
Efter lite möda hittade jag en svensk jaktfirma som sålde ”mitt” 
oxidmedel. Jag beställde en burk av det, och några andra medel.  
 

 

Oxideringsmedel av mer specifik kaliber. 

 
Oxideringsvätskorna kom efter några dagar. Tog fram test-
plåtar, lät verka en stund… sen torkade jag bort överflödig 
vätska. Jahanej, det såg ju inte så spännande ut, så jag gick och 
tog en fika.  

När jag kom tillbaka hade aluminiumplåten färgats brun! Efter 
ytterligare någon timme hade den börjat skimra i olika bruna 
toner, precis som rost. Men det här är ju lite skumt egentligen, 
hur kan aluminium fås att likna järnoxid? Av en slump fick jag 
syn på originalförpackningen till aluminiumplåten … hoppsan, 
det var visst K&S Tin Plate (Bleckplåt), dvs tennbelagd stålplåt 
jag oxiderat! Ja här stod förvirringen allt på min sida! Jiiihaa! 
 

 

Aluminiumplåten visade sig vara bleckplåt, dvs tennbelagd stålplåt! 

 

På tillverkarens hemsida finns bra instruktioner för hur man 
uppnår olika rosteffekter med olika mängd vätska och med eller 
utan värmetillförsel. Min metod för bilddäcksplåtarna blev… 
fuktande strykningar...inte blött, för då blir oxiden alltför ojämn, 
låt dunsta, värm med hårtork, låt svalna, skölj i vatten. Upprepa 
några gånger. Låt oxiden åldras ett dygn eller två, skölj och 
stryk kanske på vätskan igen.... låt torka, polera med bomulls-
trasa, klistra dit plåten och hejda slutligen rosten med klarlack. 
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Dags för massproduktion! 

Nu med metoden i hamn var det bara att ta tag i grovjobbet och 
börja tillverka däckets plåtbeläggning: 

- mäta in bildäckets ytterkontur, 
- avgränsa ytor med respektive utan nitar, 
- identifiera nitmönstret, 
- mäta upp och klippa plåtar så att de både passar K&S 

plåtarnas fysiska storlek och modellens servicluckor, 
- Nita, rosta, montera plåt för plåt. 

 

Kartläggning av originalets bildäck 

För några år sedan sökte jag upp min färja där hon går idag i 
Åbo skärgård. I den digitala tidseran är det ju så enkelt att fota 
mycket, och med hjälp av dessa foton från bildäck och brädgång 
kunde jag dels identifiera var det inte skulle finnas nitar, till 
exempel vid däcksutrustning, dels att det till synes slumpvisa 
nitmönstret bestod av diagonaler av krokigt utplacerade nitar. 

Digitala arbetsunderlag 

Jag arbetar mycket i datorn för att ta fram arbetsunderlag. 
Därför var det naturligt för mig att föra in min kartläggning av 
bildäcket ”ovanpå” den scannade originalritningen, med hjälp 
av ett vektorprogram. En liten luring är att nitarna dunkas ut 
underifrån, därför behövde däcksplanen ritas spegelvänd. 

 

 

”Färja 280” med sina nitar i nuvarande skepnad i Åbo skärgård. 

 

Jag ritade också in skarvarna för modellens serviceluckor. 
Maximal storlek för varje ensklid plåtbit avgränsas av K&S 
plåtdimension, och vips så har jag en mall för indelningen av 
däcksplåtarna och dess nitar. 

Börja klippandet…  

Med plåt- & nitmallen klar var det bara att börja klippa till 
plåtarna med den för ändamålet inköpta plåtgiljotinen modell 
större. Den måste ju kunna klippa en K&S-plåt på längden! Att 
klippa med sax är otänkbart eftersom plåten bucklar sig då. 

 

 

Kartering av bildäck och indelning av modellens däcksplåtar. Gröna fält betyder däcksutrustning, dvs inga nitar här. Orange står för andra ytor som 
saknar nitar. Röda linjer avgränsar modellens plåtar 1, 2, etc. Ritningen är spegelvänd eftersom nitandet sker underifrån 
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Nita, rosta, montera, skyddslacka… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klipper plåtar Fixerar mall 
mot plåt 

Släpper don 22000 gånger 

Plåten kröker sig 
av nitandet… 

Fuktar med 
oxidvätska 

Oxiden framträder 
inom några sekunder 

Slipning rätar 
ut lite till  

Värme ger 
annan nyans 

Sköljer bort  
överflödig oxidvätska 

Limmar plåtar mot styrén-
underlaget med CA-lim 

…och måste rätas ut 

Skyddslack 
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Hitta färg till bildäcket 

Efter montering av de rostade plåtarna blev det dags för nästa 
moment, att välja kulör på grundfärg och till det däcksgröna. 
 

Den däcksgröna kulören 

Jag började med att blanda några NCS-kulörer att ha som 
referens i fält. Därefter gav jag mig ut på nätet för att hitta ett 
urval av lämpliga kulörer. Bland fabrikaten jag fick tag på kan 
nämnas MoLak, Humbrol, MrHobby, Vallejo, Tamiya, Revell, 
Model Master, Citadel och Gunze. Jag valde att inte leta efter 
sprayfärger, eftersom de troligen skulle bli svårare att vädra. 

Som vanligt ser inte färger ut som sina tryckta färgkartor, så jag 
målade en egen provkarta. Tre kulörer var väldigt naturtrogna; 
Humbol 76 och 88, samt MoLak M188. Jag valde MoLak, efter-
som den är helt matt och därmed inte behöver topplackas. Ett 
färglager mindre, dvs en färg- 
inkompatibilitets- 
risk mindre! 
 

 
 

        

Olika gröna kulörer ovan… och provkartan för mönjeorange nedan.

Grå eller orange grundfärg? 

Utifrån de foton jag fått tag på har det inte gått att utröna när 
vägverket övergav mönjeorange grundfärg till förmån för den 
idag vanliga gråa zinkbaserade färgen.  

 

Övre bilden visar orange grund under tidigt åttiotal, nedtill grått i nutid. 
 
Efter kvalificerad rådgivning från fartygsexperten Mats F, tillika 
bror, bestämde jag mig för att orange grund, det blir ju fint det! 
Men desto svårare att hitta lämplig blekorange färgpyts? 

Efter färgshopping målade jag en provkarta, så att jag förutom 
att välja orange kulör också kunde testa att den skulle hålla för 
vädring av det gröna ovanpå. Det visade sig att den valda gröna 
MoLak bäst vädras med lacknafta. Av de orangea färgerna var 
det bara en som funkade att täckmåla grön, för att därefter 
tvättas med lacknafta; min gamla Servalac från 1986! Dessutom 
snyggast kulör, som i sig bäst vädras med rödsprit. Tur igen! 
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Grundmåla, nöta, grönmåla, nöta… 

Bästa mönjeorange blev alltså oljebaserad Servalac halvblank 
från 1986, en färg som inte tillverkas längre. Och priset för bästa 
grön gick till ett fabrikat som inte heller tillverkas längre, 
MoLak, men som fortfarande finns att köpa… i en affär i Aten! 
 

Metod för vädring 

1. Täckmåla med mönjeorange (Servalac halvblank).  
2. Tvätta fram rostplåten efter två dygn, gnid-tvätta med  

rödspritfuktade bomullsrondeller.  
3. Låt vila något dygn. 
4. Täckmåla däcksgrönt (MoLak M188 / LN3), utom i 

hjulspåren där det gröna ändå ska vara helt bortnött. Jag 
använder en platt halvmjuk pensel från Panduro för att 
snabbt få ut färgen över större ytor. 

5. Stöppla grön övergång från heltäckande grön till rost via 
mönja med en hård pensel.  

6. Syftet är att färgen ska bli ojämn och varierad vid vädring. 
7. Vädra det gröna inom en timme, genom att dutt-tvätta 

med lacknaftafuktade rondeller. Syfte: ojämn avtvättning. 
8. Efter någon vecka, gnugga dit de vita linjerna som 

avgränsar körfälten (Woodland Scenics MG760). 
 

 

 
 

Färdigvädrat bildäck redan efter åtta års grubbel !?! 

Det här var väl det närmaste man kan komma ett evighets-
arbete, kantat av en massa problem. Men jag gav mig den på att 
det här skulle gå att lösa! Tack vare att jag lät det ta så lång tid 
så ”kom lösningarna till mig” och bildäcket blev ju till slut 
riktigt lyckat !  
 

Material och inköpsställen 

Plåtgiljotin Rio precision 
bench shear, 12" 

www.riogrande.com 

Bleckplåt K&S Tin Plate 
0,008” (0,2 mm) 

MJ Hobbyexperten 
www.mjhobby.se 

Nit-don Rimbo Grande www.rimbogrande.se 

Mini-nitar Hassler Profile www.hassler-profile.li 

Nit-dekaler Archer  
Surface Details 

www.hobbylinc.com 

Oxiderings-
medel: 

Birchwood Casey 
”Plum Brown” 

Staffans Jakt & Vapen 
www.staffansvapen.se 

Färg  MoLak: 
www.e-kalfakis.gr 
Flertalet andra fabrikat: 
www.super-hobby.se 

1 

2 

3 

4 
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Mörkerkörning i Frösundavik 28 september 2016 
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 Sjökaptener och Bryggseglare  

vid MJ-Hobbymässan 2016 
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Ny import av välgjorda detaljer för båt och hamn 
Av Hans Annell 

 

Varför vänta på att någon annan börjar? Stockholmsföretaget 
Rimbo Grande har länge velat kunna erbjuda båt- och hamn-
delar i skala H0 till sina modellkunder, men båthobbyn har ett 
begränsat utbud i de storlekar som 1:87 (H0) och 1:43 (0) ger. 

Ofta håller man sig inom sitt hobbyskrå. Bygger du båt så håller 
du dig till den flytande farkosten, bygger du tåg befinner du dig 
i inlandet. Olika hobbyfabrikat har under årens lopp poppat 
upp runt om i världen och ”råkar” bilda standard just i en viss 
region för en viss hobbynisch.  
 
Osynkade skalor 

Tåghobbyn kör till exempel med 1:76 i England och i Europa 
gäller 1:87 … där bygger båtvänner gärna ”metriskt” i 1:50 eller 
1:100, men engelsmännen, ja de sjösätter i 1:48, 1:72 och 1:96. 
 

 

Hur stora är vi egentligen? Foto från Skalahobby.se. 
 
Och bilhobbyn är inte mycket bättre, gärna 1:43 och 1:72. Men 
lastbilar görs väldigt sällan i 1:43, de är i 1:50 … men i den 
skalan finns inga personbilar! För att inte tala om ”nollan”, dvs 
skala 0. I Sverige och på kontinenten menar vi 1:45, i England är 
det 1:43 och USA hävdar att det är 1:48. Usch en sån röra!   

Föra samman hobbynischer 

Om man då är läskigt vidlyftig och vill föra samman flera 
hobbyslag, till exempel i ett hamndiorama? Antingen ett 
flytande i skalabåtsjön, eller i ett statiskt på modelljärnvägen? 
Egentligen vore det ju självklart att blanda tåg- bil- och båt-
hobby, eftersom dessa transportslag så ofta ”hjälps åt” och möts 
i olika former av knutpunkter för godshantering. I nutid är det 
till exempel containertrafik som går på tåg, lastbil och båt och 
förr var motsvarande system lösgodshantering mellan 
transportslagen. 

”Så behöver det ju inte vara” kom några i skalabåtklubben på! 
Idéfröet att ta fram ett hamndiorama att ha vid klubbens 
utställningar och vid körningar hade grott!  
 

Rimbo Grande börjar med import av båttillbehör 

Ungefär samtidigt landade motsvarande tanke hos Göran på 
modellfirman Rimbo Grande… ”Varför är det så få modell-
rallare som bygger tågbana i kombination med ett hamn-
område?” Kan det bero på att det inte finns färdiga ”marina” 
delar att köpa i lämpliga tågskalor i Sverige? 

Göran importerar därför sedan i höstas båt- och hamntillbehör 
som dels passar skala H0 (1:87), dels amerikansk skala 0, ”noll”, 
det vill säga 1:48. Värt att tänka på är att många detaljer passar 
till ett stort spann av skalor och epoker, tex har ju inte pollare en 
enda specifik storlek, det beror ju på båtens storlek om original-
pollaren är tio eller hundra centimeter hög.  

I sortimentet finns pollare för båt och för hamn, dävertar, 
elmotorer, ångpannor, svarv (!), ventilatorer, ångvisslor, mm. 
Delarna är gjutna i vitmetall och har en hög detaljprecision och 
väl avgränsade former, se exempel på nästa uppslag.  

Dessutom har Göran numera en del ”marina” mässingstillbehör 
i sitt sortiment, till exempel relingsstöttor, grabbräcken, 
lastbomsled och miniöglor med gängat M1-stift.  
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Rimbo Grandes detaljer, primärt för skala 1:48 

Tänk på är att många detaljer passar till ett stort spann av 
skalor. Storleken på fartygets däcksutrustning beror mer på 
hur stor båten är i verkligheten än på modellens skala.  

Till exempel så är ju dävertar på en atlantångare betydligt 
större än på en mälarångare… 

Uppskatta detaljernas storlek genom att jämförmot det rutade 
papperet i bakgrunden, varje ruta är 5x5 mm.  

Artikelnummer för beställning är det handskrivna på påsarna. 
För byggsatserna används ”original-numren” för beställning. 

Delarna är ännu inte upplagda på hemsidan, så kontakta 
Rimbo Grande på rimbogrande@telia.com 

 

Pollare 

   

Dävert, 
Ventilator 

      

För kajen: 

pollare, 
belysning, 
tunna 

     

Byggsatser: 

ångpanna, 
tank, 
telfer, 
winch, 
ångmaskin 
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Deras detaljer, primärt för skala 1:87 
 

Knap,  

Pollare 

       

Dävert, 
Ventilator, 
Ångvissla 

       

Elmotor, 
lagerbock 

     

För kajen: 

pollare 

 
 

Byggsatser: 

ångpanna, 
skopa, svarv 
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Flytande hamndiorama fixar flyt för folks flytetyg 
Av Mats Olers 
 
Under årens lopp har klubben tillverkat lite olika bryggor som 
vi har använt vid olika körningar. Nu tycker några av oss att 
det är dags att ta nästa steg för att nå proffsigare angöring.  

Tanken är att visa mer liv och rörelse när vi träffas. Samma 
bryggor kan användas både körningar och vid utställningar.  

Vid båtmötet i september var det premiärsjösättning av ett 
första utkast av en mer större flytande hamnanläggning än vi 
haft tidigare. Det dröjde inte länge innan alla skulle hålla på 
med finmanövrering för mjuk tilläggning! 

 

Hamnpremiär vid båtmötet den 28 september 2016. 
 
Senare under hösten, vid Hobbymässan, använde vi samma 
hamn i klubbens monter, och dukade den med lite av varje som 
fanns hemma i garderoberna. Och Torbjörns raketbyggda Silo! 
 

Gemensamt diorama vore trevligt 

Diorama och flytbrygga ska vara enkel att ta med sig, enkelt att 
duka, det ska flyta stabilt i vatten likaväl som kunna placeras 
platt på ett bord. Och ”Diorama” behöver inte vara så 
märkvärdigt som det låter. Diorama utgörs av det som klubbens 
medlemmar själva tar med sig, det som råkar passar deras egen 
bild av en hamn. Antingen enstaka grejer som placeras löst 
ovanpå hamnen, eller mer omfattande ”miljöer” som sitter fast 
på en platta som enkelt läggs ovanpå flytbryggans sektioner.  

Så … figurer, grushögar, räls, godsmagasin eller oljeterminal ... 
hur ser just din bild av en hamn ut? Ta med grejer och testa! 
 

Flytande lagerlådeorigami 

Grunden för hamnkonstruktionen utgörs av vanliga täta lager-
lådor, som kostar 50-100kr/st beroende på storlek, och bygg-
tiden är därmed eliminerad - till förmån för båtbyggartid!  

Gångjärnsfogar 

Dessutom, i stället för att skruva ihop bryggan inför varje 
sjösättning är lådsektionerna permanent sammanfogade med 
hjälp av gångjärn. Hamnen förvaras och transporteras ihopfälld 
som ett kompakt paket, vecklas ut vid sjösättning inför körning. 

 
Gångjärnen är fixerade med skruv och låsmutter, med distans så att 
bryggan fälls ihop helt platt utan att brytas. 
 

 

Hopvikt hamnanläggning, färdig att rullas ut till bilen!   
 

 
Tjipp, tjopp, enkel sjösättning av trollerilådan! 
 

Flytkroppar i cellplast 

För att bryggan ska flyta även med belastning av dioramats hus, 
bilar, skrothögar, eller vad du nu tycker hör till en hamn, samt 
flyta säkert trots vågor från framrusande galenbåtar, sitter flyt-
kroppar i cellplast i lådorna. Vi provar både med vanlig frigolit 
(polystyrén; XPS / EPS), som har låg och bra densitet, men 
absorberar en del vatten, och med bonocell (polyuretan; PU ) 
som är helt tätt mot vatten men väger lite mer. Det gäller att 
hålla låg vikt för att bryggan inte ska knäcka våra ryggar! 
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Det räcker egentligen med 30mm tjock cellplastskiva mot 
vattnet, eftersom bryggan nog inte sjunker mer än 20mm vid 
full last av diorama ...därav distanspluttarna....spara material 
och vikt! 
 

 

Flytkropparna limmas bäst med PL400, bäst fäste mot lådorna i PVC.  
 

Beklädnad av sidorna 

Sidorna kan beklädas med imitation av prydlig sten, grov sten, 
stålspont ... bara som exempel. Lådorna ser inte så pjåkiga ut 
som de ser ut heller för den delen. 
 

 

Plastruct har många trevliga imitationer, finns hos MJ-Hobby. 
 

Sidorna grundmålas först med Tamiya grå sprayprimer. Sten-
imitationerna täckmålar jag med Beckers naturgrå färg för 
betongsockel på stenimitation. Om det är spont så använder jag 
en rostbrun färg. 
 

 

Tamiyas gråa primer sitter bäst kvar på styrén efter klantig tilläggning, 
betonggrå penselfärg där ovanpå. 

Hamnens körbara yta 

Hamnens ovansida förses med en skiva för hus, containers, räls 
eller varför inte en hög med skrot. Vad man nu vill lasta ... det 
är ju upp till varje sugen medlem att visa sin drömhamn! 

Skivan behöver utföras i specifika mått för att passa ovanpå 
klubbens numera standardiserade lagerlådor; 400x600 mm eller 
400x300 mm, och med en 6x18 mm klack längs långsidorna så 
att den inte glider av från lagerlådan. För att tåla utomhusbruk 
är det lämpligt att ovansidan är i plast, men den kan ju förstås 
utföras i välbehandlad plywood eller liknande material. 

Ovansidan kan till exempel gråmålas för att likna betong eller 
kläs med någon sorts ark för att lika asfalt eller stenläggning. 
 

 

Containrarna står på en ”ovansida” i den styva men sega plasten PETG, 
2 mm tjock, tillskuren av Akriform i Stockholm. 
 
Klubbens Jörgen M väckte en fiffig idé för att saker och ting inte 
ska falla av när hamndioramat ligger i sjön och påverkas av 
bryska tilläggningar. ”Vi borde testa att grundmåla skivorna 
med magnetfärg!” Sen monterar man små-magneter under 
föremålen, t ex neodym, så ramlar de nog inte i plurret.  
 

Förenklat diorama vid båtmöten 

När vi väljer att använda bryggorna vid båtmöten så är tanken 
att använda lite ”enklare” utformning av dioramat. Framför allt 
lite mer vattentåliga och robusta saker på bryggorna för att klara 
både vatten och påkörningar av bryggorna.  

Syftet skulle kunna vara träna på att lägga till vid sidan eller för 
färjorna att lägga till i speciella färjelägen. Vidare att kunna 
använda bryggorna för att sätta fast båtar som vi inte orkar ta 
upp mellan körningarna. Självklart så ska vi använda våra 
bryggor till vad som helst så länge det passas sig… 
 
Körning för publik mer genomtänkt 

En annan variant på körning med hamndiorama är när vi är 
inbjudna så som Sjöhistoriska eller Millesgården. Där vill vi 
kanske visa mer och ha en mer genomtänkt utformning av 
dioramat, anpassat till de båtar som vi har i dammen.
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Utställningsdioramat mer detaljerat 

Tanken bakom att ha ett hamndiorama på utställningar är att 
kunna visa lite mer mångfald av skalahobbyn och få en mer 
levande miljö för våra båtar och kunna knyta båtarnas syfte lite 
närmare betraktaren. Skala eller tema är helt upp till vad som 
ska visas. 

Hobbymässan 2016 hugskott för hamndiorama 

På senaste Hobbymässan blev nästan hela hamndioramat runt 
”nollan”, dvs skala 0. Vilken nedskalning man menar beror på 
varifrån man köper ”nollan”. Det innebär det 1:43 i England, 
1:45 i EU och 1:48 i USA.  

Båtar som låg förtöjda vid hamnen hade ännu större skillnad i 
skala, till exempel Galatea i skala 1:40 låg jämte Mercantic som 
är i skala 1:50, däremellan tågvagnar i skala 1:45. 

 

Vi fick inga större åthutningar på att något såg uppseendeväckande 
konstigt ut, trots att det skiljer 25% i storlek mellan skala 1:40 till 1:50. 
 
De olika delarna av hamnen dukades samtidigt i sammanhållna 
decennier. Varje epok övergick i en annan där de kunde ”dela” 
rekvisita allmängiltig och tidsoberoende karaktär, eller av 
skymmande saker som fungerade som ”kulisser”. .

Idéer för dioramats tema  

Med utgångspunkt från utformningen av mäss-dioramat är en 
idé att vi bygger vidare i samma riktning, dvs att bryggorna 
delas in i olika tidsepoker, t ex 20-30 tal, 50-60 tal och 80-tal till 
nutid, som i figuren nedan. 
 

 
 
Inspiration från 20 - 30-tal 

Hamnen på 20 och 30 talet var en livlig arbetsplats med mycket 
människor och nära till allt, mitt i staden. I hamnen gjordes 
nästan allt manuellt. Båtar som fanns på den tiden var i 
skiftande storlek, allt från ekor till oceangående handelsfartyg, i 
många hamnar fanns fortfarande många segelfartyg kvar. Lite 
starkare hamnkranar börjar användas.

 

  

Småskalig godshantering på 1920-talet till vänster, till höger mer storskalig hantering med maffiga hamnkranar i början av 1960-talet.  
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Tema 50 - 60 - tal 

Tiden efter kriget var en gyllene tid för sjöfarten i Sverige, vilket 
avspeglade sig i många välmående rederier. Detta medförde att 
hamnarna utvecklades och var välbesökta; många olika fartyg, 
stora som små. Fortfarande styckegods i hamnen, många olika 
hjälpmedel i hamnen, gaffeltrucken kommer. I slutet av 
perioden introduceras containern. Hamnen är fortfarande i 
staden. Stora och många hamnkranar, omlastning till järnväg. 
 
Modernt tema: 80-tal till nutid 

Större fartyg, container, instängslat. Hamnen växer och tar mer 
utrymme, flyttar ut från staden. Kvar blir passagerartrafiken. 
Färre fartyg i hamnen, även färre servicefartyg tex bogserbåtar. 

Nästa steg för klubbens diorama 

Känner du för modern tid, bygg ett magasin i korrugerad plåt, 
eller betong-prefab. Gillar du 20-tal, köp en tegelbyggnad och 
placera i hamnen. Vilken skala? Egentligen spelar det ingen roll, 
hittills har klubben bara dukat fram det några medlammar 
redan har i skåpen. Alla skalor funkar … skalfördelar alltså!  

Så, vad kan vi ställa ut på modulerna? Ja, om man tänker efter 
så passar ju … oavsett epok … till exempel: 

• Byggnader, Magasin, Kontor, Silo 
• Människor 
• Bilar, Lastbilar, Tåg 
• Kranar, Gods i olika former 
• Rörliga delar … vore ju snyggt 
• Belysning - pricken över I:et… 

 

Gå in på klubbens hemsida och dela med dig av dina idéer i 
forumtråden: 
…/ Byggloggar / Flytande hamndiorama till våra fartyg.  
 

 

 

 

 

  

Modern containerhantering mellan fartyg, lastbil och tåg i Frihamnen i Stockholm (Foto: flickr.com). Inspiration för diorama till höger och uppåt.

Vi ses och hörs!
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Snyggare bygge med precisionsmaterial 

Av Hans Annell 
 
Ett rättframt sätt att få till en snygg modell är att använda 
byggmaterial och detaljer som är framtagna med hög 
precision och i klena dimensioner 

Tidigare tyckte man att det var fantastiskt att via Allt om 
Hobbys butiksannonser få tips om butiker runt om i Sverige 
med sina egna specialsortiment; någon hade hela Billing Boats 
sortiment, en annan hade detaljer från Robbe, en tredje sålde 
trälister i udda dimensioner, som man köpte per postorder.  

Nuförtiden har en otroligt rik hobbyvärld öppnat sig, tack vare 
nätet! Snacka om att postorderkatalogen har blivit innehållsrik! 
 

Små specialbutiker finns på nätet 

Dels kan man hitta utländska fabrikat som inte tidigare 
importerats till Sverige, men kanske framför allt, så hittar man 
med rätt sökord en massa småbutiker som man inte hade en 
aning om att de fanns! Vissa visar sig ligga om hörnet i 
Stockholmsområdet, andra nere på kontinenten, i England eller 
USA. Butikerna är ”hobby-verksamheter”, och där kan du till 
exempel hitta vitmetalldelar, frästa mässingsprofiler, laserskuret 
och 3D-printade detaljer. 
 

Mässing blir smäckert, hållbart och ger låg vikt 

En stor fördel med att använda mässing jämfört med tex styrén 
är att man så enkelt kan skapa smäckra och självbärande former 
av såväl profiler som plåt.  
 

 

Däckets överhäng skulle vara svårt att skapa med styrén eller trä. 

 

 

Mässing: överliggare i 1,75x2,0mm specialprofil, spant i bearbetad L-
profil, liggande förstärkning över dräneringsglipa 0,75x0,75mm L-profil.

Hållfasthet är en annan stor fördel med mässing, även i sina 
klenaste dimensioner. Det är förvånansvärt enkelt att med 
vanligt elektroniktenn och lödvatten sammanfoga synliga och 
samtidigt tåliga strukturer i mässingsprofiler, som du omöjligen 
kan få hållbart i styrén eller trä.  
 

 

Bärande balkstruktur i tak och vägg i lödd mässingsprofil. L-profilen som 
löper längs hela taket (inringad) utgör dräneringskant uppåt. Den är 
därför bockad i 0,12mm mässingsplåt, och lödd mot tvärbalkarna. 

 

 

Bockad mässingsplåt är formstabil redan vid 0,12mm tjocklek! 
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En tredje faktor som talar för mässing framför styrén är 
möjligheten att spara byggvikt. Tänk i termer av ”typiska 
dimensioner för modellbygge”A. Mässing har visserligen en 
betydligt högre densitet än styrén, men tack vare sin styvhet kan 
du ändå bygga klena och bärande konstruktioner med samma 
eller lägre totalvikt som en styrénkonstruktion. Dessutom är 
mässing tåligt mot klantiga händer och solvärmeutvidgning! 
 
Standardprofiler köper du i vanlig hobbyaffär 

Vissa klena profiler hittar du hos ”klassiska” K&S, de har L-
profiler ned till 0,8 mm och U- och H-profiler ned till 1,6 mm, 
men saknar T- och U-profiler helt. Sortiment hittar du ”på stan”, 
tex hos MJ-Hobby eller Wentzels eller från Luleå Tåg & Hobby.  

Nätbutiken Conrad.se har ett stort utbud av mässingsprofiler 
från Reely i dimensioner mellan 1 och 20 mm. Eskader har 
också, liksom Fohrmann, ett bra utbud av profiler från 1x1 mm 

Albion Alloys har en del profiler, men är attraktiva framförallt 
för deras klena rör i steg om 0,1mm. Tunnaste röret är 0,3mm i 
ytterdiameter! Wentzels har en del av deras sortiment, fullt 
sortiment hittar du hos Chronos i UK. 
 

Specialprofiler hittar du hos nischade nätbutiker 

För att hitta riktigt klena profiler, i storleksordningen 0,75x0,75 
mm eller stripes som är 0,2x0,5 mm, måste du vända dig till 
special-butiker. Under tio års tid har jag bara hittat två (!) 
butiker, Europa och USA sammanräknat; Rimbo Grande i 
Sverige och Hassler Profile i Liechtenstein.  

A) Se ”Ingenjörens materiallära” i klubbtidningen nr 10 – 2013:2, och på 
hemsidan under rubriken ”Byggtipsartiklar”.

Rimbo Grande särskiljer sig genom att erbjuda flest typer av 
profiler, i kombination med väldigt klena dimensioner.  

 
Rimbo Grande: L-0,75x0,75, U-0,75x0,75, T-0,75x1, H-1x1. 

 
Som komplement har vi Hassler Profile, som förutom nästan 
lika klena profiler också säljer annat miniatyrmaterial som 
tilltalar detaljnörden, tex skruvar med gänga M0,7 eller nitar 
vars huvud är 0,6 mm i diameter.  
 
Och priset då? 

Lite otippat är att småbutikernas specialprofiler i många fall är 
billigare än närmast jämförbara profil från tex K&S. Räkna med 
ett pris på 75 – 150 kr per meter, oftast i längder om 200 – 300 
mm, men ibland upp till metern långa.  

Prisvariationen mellan olika profiler och dimensioner kan te sig 
ostrukturerad, men baseras på en kombination av mängden 
råmaterial som går åt och arbetstid i fräsen.  

Man utgår nämligen från en fyrkantstång, sedan fräser man bort 
metall tills önskad profil är uppnådd. För en L-profil fräses ju 
nästan allt material bort, och i en enda fräsning, här blir 
materialkostnaden drivande. En H-profil å andra sidan har ett 
mindre materialsvinn men fräses ju två gånger, så där drar 
arbetstiden upp kostnaden.  

 

 L U C T H I Stripes Möjligt 
special 

Butik 

Rimbo 
Grande 

0,75x0,75 0,75x0,75 0,5x1 0,75x1 1x1 1x1,5 0,2x0,5 
Helt enligt 
specifikation! 

Ja www.rimbogrande.se 

Hassler 
Profile 

0,5x0,5 1x1 0,5x1 1x1 1x1 1x1,5 0,2x0,5 
Raka, men  
b varierar  
+/- 20% 

Ja www.hassler-profile.li 

Conrad 1x1 1x1 1x1,5 1x1 1x1 1,5x2,5 1x1,5 Nej www.conrad.se 

Eskader 1x1 1x1 --- 1x1 1x1 1x2 0,5x5 Nej www.eskader.se 

Albion 
Alloys 

1x1 1x1 1x1,5 --- ---  1x2 0,4x6,3 Nej www.albionhobbies.com 
Del av: www.wentzels.se
Fullt: www.chronos.ltd.uk 

Fohrmann 1x1 1x1 1x2 1x1 1x1 1x2 0,2x0,5 
OBS krokiga 

Nej www.fohrmann.com 

K&S 0,8x0,8 --- 0,8x1,6 --- 1,6x1,6 1,6x3,2 0,5x6 Nej www.mjhobby.se 
www.wentzels.se 
www.modellhobby.se 

 

Minsta dimensioner av mässingsprofiler och mässingstripes hos några butiker. Ett sammantaget stort och utbud ligger överst, därunder fallande utbud.   
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Hur tusan ska man klistra? 
Av Hans Annell 

 

Ibland hamnar man sannerligen i klistret. Antingen så fäster 
inte de vanliga limmen, eller så förstör de materialen man vill 
foga samman. Klubbens arbete med flytbryggan har gett vissa 
insikter, och brittiska företaget 4D-modelshop bidrar med  
en klistermatris 

Så fort du tar steget från att limma något annat än trä och metall 
så blir modellbyggarlivet mer problematiskt. Många effektiva 
plastlim luktar starkt och är i själva verket lösningsmedel för 
den plast du vill klistra. Ifall du tar för mycket lim så smälter 
och deformeras det du vill limma dit. Trist.  

CA-lim är bra för helt styva och släta ytor, men med för liten 
anliggningsyta eller med ojämn eller sugande yta så funkar CA 
dåligt. Dessutom ”dimmas” ytor av ångorna från CA, trist att få 
frostade glas när du försöker limma genomskinliga 
delar.Epoxilim fäster ju väldigt bra på det mesta, men är ju 
allergi-framkallande och en hälsorisk. Man vill ju inte använda 
det i allt för stor omfattning. 

Specifika lim för ett specifikt material då? Att fästa stenimitation 
i styrén på hamndioramats lådor av PVC var lättare sagt än 

gjort. Inte ens uttalade ”PVC-lim” satt kvar på PVC-lådorna. 
Klubbens Lennart H satt inne med lösningen! Bygghandelns 
PL400 fäster bra på PVC och lämnar dessutom styrén oberört!  
 

 
And the winner of he 2016 of PVC Adhesives is … PL400 !!   

 
Nåja, i stället för att skriva en doktorsavhandling i adhesiva 
metoder så presenteras på nästa sida en trevlig klistermatris 
från det engelska företaget 4D Modelshop.  

 
 

Int’ ska jag ha 
nå’t Facebook-
konto! …eller? 

 

Min dotters adoptionsgrupp skapade ett Facebook-konto för att 
dela med sig av information. Därför registrerade jag ett eget 
konto, det var jättelätt! Väl varandes i ”FB” använde jag dess 
sökfunktion. Snart dök en massa skalabåtbyggare och okända 
modellklubbar upp på skärmen, från hela Europa. De lägger ut 
bilder från aktiviteter och man följer pågående båtbyggen. 
Många hör hemma i Norge, Tyskland eller Nederländerna, men 
FB känner igen språk och översätter till ”läsbar” svenska. 
 

 

Man frågar och får snabba svar, eftersom de flesta kör FB från 
sin smartphone. Man får så många användbara tips! 
 

 
 

Inom ett FB-konto skapar man gärna unika FB-grupper för att 
kanalisera rätt information till rätt grupp. Man vill kanske inte 
plåga sina släktingar en konstant svada av båthobby?  

”Några” båtiga FB-tips 

Vaargroep Hoofddorp, Thyborøn Modelskibe, Schiffs-Modell-
Club Nordenham e.V., Linkspan Models, World's Modelboat-
Builders, Vaksdal Hobbyverksted, Schiffsmodellclub Warendorf 
e.V., Skalahobby, Macs Mouldings, Mark Ros Shipyard, Drebo 
Modelbouw, Vaargroep Flevoland, Drochterser Modellbauclub 
e.V., Mersey Models, Harztec-Modellbau, Wirral Model Boats, 
Christians Modellwerft, Maersk OSV Modelling, Stockholms 
Skalabåtklubb, Haugaland modellskip gruppe. 
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Fäst blicken på klistermatris från 4D Modelshop 
Hämtad i deras butik lite öster om Towern i London  

 

Läs så här: 

• Du vill sammanfoga A med B.  
• Följ raden för A och kolumnen för B.  
• Där de möts finner du limmets ”symbolfärg”. 
• Längst ned ser du vilket lim som gömmer sig bakom respektive färg. 

 

            
www.modelshop.co.uk 
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