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Om förebilden 

Mellan 1947 och 1951 levererade ASEA 65 lok till SJ, inklusive några lok som levererades till ett par privatbanor som strax 
efter leverans övertogs av SJ. Till TGOJ levererades sju stycken Hg-lok. Hg loken var efterföljare till den serie H-lok av olika 
utföranden som påbörjades under 1930-talet. 
  
Loken användes i lättare person- och godståg och i växling. I lokaltrafiken Göteborg-Alingsås kördes persontåg med B6-
vagnar och ett Hg-lok i varje ände och folkhumorn gav dessa tåg namnet "Humle och Dumle" efter några figurer i ett 
barnprogram. Samma arrangemang användes också på linjen Örebro-Svartå (och även någon gång som insatståg i 
Stockholm lokaltrafik under slutet av 80-talet om undertecknad minns rätt).  
 
Under 1970-talet fick 36 av Hg-loken multipelutrustning och ny littera Hg2. Två multipelkopplade Hg2 kunde till skillnad från 
ett ensamt lok även dra tunga godståg. Hg- och Hg2-loken fortsatte att gå i trafik under hela 1980-talet och de sista loken 
hängde med ända till 1992. TGOJ:s sista Hg-lok slopades 1993. 
 
Minst tre Hg-lok finns bevarade,  
- ett hos Bergslagernas Järnvägssällskap, Hg 226  
- ett  hos Sveriges Järnvägsmuseum ,Hg 787. 
- ett hos Grängesbergsbanornas järnvägsmuseum, TGOJ 305  
 
 
 
Om att ta fram småserier av modeller och byggsatser. 

 

När man som småserietillverkare försöker ta fram en kommersiellt säljbar byggsats och man inte har resurser för att ta fram en 
skräddarsydd drivning, är man oftast nödsakad att göra några kompromisser när det gäller modellens exakthet jämfört med förebilden, 
framförallt när huvarna är så pass låga som på Hg:n. 
 
1)  Drivningen skall vara tillgänglig på marknaden (man kan tyvärr aldrig garantera hur 
      länge) och bör helst inte kräva allt för mycket anpassning av byggaren. 
2)  Kåpan kan behöva måttjusteras för att passa på drivningen, detta kan i bästa fall göras 
      med  viss försiktighet så att proportioner och helhetsintryck bibehålls 
      utan att det stör ögat. 

 

Hg-loket - Modell kontra förebild 
På Hg-loket finns alltså en del kompromisser gjorda. 
För att ge plats åt drivningen har kåpans storlek fått justeras en aning. 
- Huven är förlängd och hyttens placering förskjuten bakåt, men det handlar bara om mått 
  inom millimetern. 
- För att kompensera synintrycket är också kåpan breddad i motsvarande grad. 
 
- Strömavtagarna är konstruerade för fast montage i uppfällt läge, för att förenkla 
  konstruktionen och därmed också själva bygget av byglarna. 
  - De är inte fjädrande och tar inte upp körström. 
  - Däremot är de relativt förebildslika, MKII för SJ-loken och LLXJ för TGOJ-loken. 
    (Vill man ha fjädrande byglar finns standardbyglar att köpa via vissa hobbyhandlare) 
 
De största avvikelserna finns under gångborden där de lättare göms för ögat. 
- Rambalken under gångbordet är förhöjt med en dryg millimeter 
- Axelavståndet på drivningens boggier är tyvärr betydligt kortare än förebildens. 
   Detta maskeras med skalariktiga boggiesidor som döljer hjulen. 
 
I övrigt saknar modellen de små ”slickepinnarna” som från början markerade A- och B- ände på loken 
och stegar på boggiesidorna samt de stegar som på orginalet finns över boggierna. 
 
I arbetet med dessa kompromisser är förhoppningen att modellen nöjaktigt har kunnat bibehålla ögats bild av ett Hg-lok.  
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Byggsatsen 
 
Byggsatsen består av tre etsplåtar, en med kåpan, en med boggiesidor och ballastlådor för att kapsla in wolframgranulat 
Samt en plåt med detaljer till strömavtagare. Dessutom medföljer en 0,3 mm nysilvertråd. 
 
Byggsatsen behöver kompletteras med följande 

• Underrede: 
Kåpan och boggiesidorna är anpassade till Tomix TM03-chassie 
Byggsatsen kan beställas i ”paket” med ovanstående underrede från Modellbyggeriet. 

• Wolfrangranulat om man önskar få tyngd på loket, c:a 20 gram 
Kan också köpas via Nmodell. 

• Styrenstrips för smådetaljer, se byggbeskrivning 
- rod(rundstav) 1,0  1,2  samt 1,6 mm 
- strip 0,75*2mm, 0,8*1mm 
Finns hos hobbyhandlarn 

• ”Fönsterglas” i form av OH-film som får skäras till. 
 

• Decoder om loket skall digitaliseras 
Från valfri modelljärnvägshandlare 
Beskrivning ingår för decoder typ TRAN DCX075 
 

Självklart är det fritt och positivt om man vill försöka med alternativa chassielösningar som kanske liknar förebilden mer. 
Då får man även göra andra lösningar för att tynga chassiet, kanske det går att hitta ett chassie med mera tyngd. 
Vid andra chassien kommer alltså inte ”ballastlådor” och boggiesidor att passa. 
Positivt vore att kunna sänka rambalken med en 1/2-1 mm för att få den än mer förebildslik. 
 
Modifieringar på underredet 
 
För att underredet skall passa i kåpan behöver en del justeringar göras: 

• Underredets plastchassie kapas i fram och bakkant 
• Sidobalkarna (plast) får skäras ned till bottenplattans nivå i front och akter. 
• Vid digitaldrift behöver ytterligare justeringar göras av elektriska anslutningar. 
 

Detta finns beskrivet i delen som beskriver Tomix TM03-drivningen. 
I övrigt finns det utrymme för egna experiment/kompletteringar om man vill ha digitaldrift. 
 
 
  
Byggbeskrivningen 
 
Byggbeskrivningen beskriver det sätt som jag använt för att bygga modellen vad gäller metoder, verktyg och färger. 
Det är alltså bara rekommendationer, var och en har sina favoritmetoder som man behärskar och det går med all säkerhet 
minst lika bra att jobba efter sitt eget huvud. 
 
Beskrivningen är delad i tre delar 
- Huvudbeskrivning med bygge av kåpa och målning. 
- Instruktion för montage av strömavtagare SJ/TGOJ 
- Instruktion för anpassning av Tomix drivning inklusive montering av Tran DCX75-dekoder. 
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Användbara verktyg 
Fin sidavbitare  Bockningsverktyg 
Plattång  Fina borrar   
                                                      -    0.3, 0.4, 0.5mm 
Fingradiga metallfiar                   Lödutrustning 
Skalpell  Glasfiberraderare 
Tandpetare  Fin pincett 
Synål till limning 
Miniborrmaskin med kap/slipskiva 

 

 
                 Glasfiberborste med reservborst. 

              OBS Lämnar vassa glasfiberrester 
              Använd helst tunna skyddsshandskar 
              Rimbo Grande  www.rimbogrande.se 

 

 

 
Bockningsverktyg ” Hold & Fold” inköpt från 
Rimbo Grande  www.rimbogrande.se 

 Smyckestänger med olika böjningsradie Inköpt på  
mineralmässa från Obsero. obsero@post11.tele.dk 

 
 
Lödning / Limning 
 
För att sammanfoga detaljerna har jag till största del använt lim: 
- Cyano, mest flytande Loctite Super Attak. 
- Plastic Padding Extreme Repair 
 
Det finns säkert många detaljer som bättre passar för lödning om man brukar använda den metoden. 
Själv har jag inte använt lödning så mycket tidigare så därför har jag limmat det mesta. 
 
Om ”byggprocessen” 
  
Bygget av modellen kan delas upp i nåra avgränsade delmoment 
Kan vara bra att tänka på när man planerar bygget. 
 

1. Sammansättning av ”kropp” dvs kåpa och hytt. 
2. Anpassning av chassiet samt fyllning med tyngdmassa. 
3. Montering av luckor, dörrar och smådetaljer 
4. Bygge av strömavtagare. 
5. Målning och dekalering 
6. Slutmontage 

 
 
 
 
 
Olle Frykmo 
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Etsplåtar 
 
• Låt helst detaljerna sitta kvar tills det är dags för montering, eller klipp bort och sortera detaljerna i en förvaringslåda 

med många fack där varje fack märks. Många delar är väldigt lika, gäller såväl, lykthus, handräcken och 
motorhuvsluckor. 

• När du tar bort detaljerna från plåten, använd en fin sidavbitare. Klipp så långt bort från detaljen som möjligt, dvs så att 
nästan hela fästnabben blir kvar på detaljen. Detta förhindrar att detaljen dras skev när du klipper.  

•  När hela detaljen är lös klipper man bort fästnabben så nära detaljen som möjligt, därefter putsas resterna bort med en 
fin nålfil 

 
I satsen ingår tre etsplåtar, en huvudplåt, en plåt med boggiesidor och ballastlådor samt en plåt eller påse med delar till  
strömavtagare. 
Här nedan beskrivs de två första plåtarna. Strömavtagarnas delar beskrivs i en separat bilaga. 
 
 
Beskrivning av huvudplåten 
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Beskrivning av plåten med boggiesidor och insatslådor för wolframtyngden.                       

 
 
 
 
 Övriga detaljer i byggsatsen 
 

• Nysilvertråd 0,3 mm diamater, 150mm lång för huvlister och tvärstag 
• Dekalsats för SJ respektive TGOJ-målning. 
• Fyra stycken gjutna buffertar i mässing. 
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Kåpan
Kåpan är sammansatt av åtta delar, motorhuv, hytt, två 
gångbord samt buffertbalkar och buffertplankor. 
Om man önskar tynga kåpan med wolframgranulat kan 
man även montera delar till ”ballastlådor” inuti kåpan. 
 
Motorhuv 
• Klipp loss och putsa bort fästnabbarna. 
• På detaljens baksida finns vikanvisningar och 

räfflingar för böjning av motorhuven. 
• Eventuellt kan de böjda spåren där huvarnas överdel 

fäster mot sidostycken behöva breddas lite med en 
skalpell, om de smala öppningarna skulle vara 
mindre gemometsade. (Röda pilar) 
 

  
• Bocka överdelen på motorhuvens A-ände  lätt i 

vikanvisningen vid de gröna pilarna så att den ser ut 
att passa längs sidan. Prova inte för mycket mot 
sidan eftersom om man viker fram och tillbaka kan 
delarna lossa från varandra i vikanvisningen. (De 
går att limma samman senare. (Jag vet, jag har 
vickat för mycket ett par gånger :-) 

• Fortsätt sedan med att mjukt böja motorhuvarnas 
framkanter så att de följer böjningen i nosen. 

• Använd t.ex en 3mm rund metallstång, kapad till 
samma bredd som huven för att böja plåten. 

• På bilden används ett tillklippt 4mm rör, med ett 
längre 2mm rör instucket som grepp och fyllnad. 

 
• Lägg röret/stången längs räfflingen och hamra 

försiktigt så att plåten böjer sig. 
• För att få böjen till mindre diameter kan ett 2mm 

rör/stång användas i steg 2. 
• Så här skall de böjda fronterna och den bockade 

motorhuven se ut 

 
 
 
• Vik nu samman sidorna till en ”låda” 

Håll mot längs vikanvisningen med en flacktång. 

OBS att rambalken sticker ut lite i front och akter, så 
se till att tången bara kniper åt längs vikanvisningen. 
 

• I skarven finns tapp och urtag som skall passa i 
varandra, se bilden. 

 
• Huvarnas översida har ett halvetsat spår längs 

ytterkanternas undersida. Huvsidorna skall fästas 
längs detta spår. 

• Limma/löd längs sidorna och vid tapp/urtag. 
 
 
Hytt 
• Klipp loss och putsa bort fästnabbarna. 
• På detaljens baksida finns vikanvisningar. 

Hyttens delar skall vikas till en fyrkantig låda med 
90 graders vinklar.  

• Vid vikning bör en plattång eller bockningsverktyg 
användas för att få vecket längs med vikanvisningen 
och inte längs slitsarna. Kläm åt med 
tången/verktyget enligt de markerade ytorna på 
bilden nedan, och vik försiktigt en sida i taget. 

 

 
 
• De vikta delarna passas ihop och limmas vid 

försänkningarna vid hyttlyktan och under fönstret. 
 

 
• Hytten kan nu träs över kåpan och limmas så att 

slitsarna passar i varandra. Den skarvade 
fönstersidan skall monteras bakåt. (B-ände). 



 

 

 
Redan här kan det vara lämpligt att 
göra i ordning underredet. 
Då kan man kontrollera och justera så att kåpa och 
underrede passar klöpande under bygget. Om du valt att 
använda Tomix-underredet finns en separat bilaga som 
beskriver hur man gör.  
  
Extra tyngd med wolframgranulat 
Både kåpa och Tomix-drivning är väldigt lätta. För att få 
mer tyngd och därmed bättre dragförmåga kan man fylla 
lämpliga delar av kåpan med wolframgranulat. 
I satsen ingår etsdelar som man kan bygga insatslådor av. 
Lådorna byggs i både A- och B-ände och är anpassade 
till Tomix-drivningen. Väljer man alternativ drivning får 
man också anpassa utrymmena så att de passar den nya 
drivningen. 
Det finns två sätt att fylla med granulatet. 
Varav vi beskriver den första varianten. 

1. Granulatet hälls i löst men hålls på plats med 
hjälp av medföljande lock som limmas tätt så att 
granulatet inte läcker ut.   

2. Granulatmassa blandas av granulatkorn och t.ex 
epoxi så det stelnar till en klump som binder 
kornen. Blir inte lika tungt som var. 1 
Men man behöver inte bygga några”lådor” 
Däremot måste man se till att massan ger plats 
åt drivningen. 
 

 

Beskrivning av hur man bygger insatslådorna. 
• Klipp loss och putsa bort delarna från ark 2. 

Väggar och lock till ballastlådor, 5 delar. 
• Prova att delarna passar enligt nedan innan de 

limmas. 
B-ände  

• Montera de böjda väggsidorna så att de följer B-
ändens huvsidor hela vägen till aktern. Delarna är 
märkta med höger och vänster, texten skall kunna 
läsas efter montage. 

• Montera den rektangulära delen på tvären mot 
hyttsidan så att den lutar lite bakåt mot väggsidornas 
kortändar. Låt den nedskjutande delen av hytten få 
samma lutning innan infästning. 

• Fäst kortsidan mot hyttens nedskjutande del. 
• Limma/löd i kanter/hörn runt den rektangulära 

kortsidan så att det blir tätt, även mot huvens 
fönsteranslutning. 

A-ände  
• A-ändens låda måste luta invändigt framåt för att ge 

plats åt drivningen. 
• Vik de yttre vinklarna på väggen till ”ballastlåda 

fram” i 90 grader. 
• Flikarna behöver justeras. Snedfila de undre flikarna 

enligt bilden så att de lutar framåt.Fila även kanten 
på flikarnas översida så att inte eventuella 
lim/lödvalkar längs huvkanten hindrar att väggen 
sluter tätt mot huven. 

• Väggen monteras mot de streckade linjerna på 
huvens insida. 

 
 
 
Fyll med granulat. 
• A-ändens låda fylls med c:a 7 gram löst granulat Var 

noga med att fyllningen skall luta med lägst höjd i 
framkant. 

• B-ändens låda fylls med c:a 11 gram löst granulat 



 

• 
Locket i A-änden skall vid monteringen luta, i 
bakkant mot mellanväggen, i framkant fästs locket 
nedanför huvens böjning 

• Limma/löd fast locken så att alla kanter blir täta. 
Kleta vid behov i med extra lim. 
 

Även hyttsidorna kan användas för extra tyngd. 
• Hålrummet i hyttsidorna kan användas för att 

fylla på med lite wolframgranulat för att få extra 
tyngd på kåpan. 

• Lägg en 1,2 mm styrenstav nästan i botten på 
hyttsidan, precis ovanför fotsteget. Limma så att 
det blir tätt. 

• Fyll ovanifrån med löst granulat, c:a 1 gram i 
varje sida. Lägg en likadan styrenstav i 
överkant. Se till att den kommer lagom högt och 
inte når upp till fönstret. 

 

 

 
Mera tyngd...... 

• Om man vill ha ytterligare tyngd till kåpan 
kan man lägga epoxiblandat granulat längs 
kanterna i kåpans fram- och bakkant efter det att 
gångbord och buffertar monterats och att 
underredet har skurits till. 

• Granulatet skall då läggas under de instickande 
delarna av gångbord och buffertbalk. 

• En sträng granulatmassa kan också läggas i 
kanten på utrymmet närmast hytten 

• När massan stelnat bör man med t.ex en mini-
borrmaskin med sliptrissa justera bort 
överskottsmassa så att underredet åter går in i 
kåpan och att boggien fortfarande har 
svängrum. 
 

 
 

• Den här extra tyngden kan behövas om man får 
problem med att loket slirar när man backar 
med vagnar i kroken. 
Det kan hända med vissa av Tomixunderredena. 
Då behövs denna extra tyngd över drivboggien 



 

Gångbord 

         
• Klipp loss och putsa bort fästnabbarna. 
• Notera texten på undersidan som beskriver delens 

orientering. 
• Prova så att gångborden kommer rätt och att tappar 

och slitsar passar innan de fästs med lim/lödes. 
• Gångborden skarvas i front och akter vid de 

halvetsade försänkningarna som skall läggas om lott. 
• Limma gångborden längs hyttsidorna. Lägg en liten 

droppe lim i skarvarna och limma vid tappar och på 
undersidan längs sidorna. Helst inget lim synligt på 
ovansidan. 
 

 
 
 
Buffertbalkar och buffertplankor. 

 
• Klipp loss buffertplankorna och buffertbalkar. 
• Buffertbalkarna ska ligga så texten är uppåt. 
• Buffertplankorna skall ligga med den mönstrade 

sidan uppåt så att form och hål pasar mot balkarna. 
• Man kan med fördel använda ändarna av två 

tandpetare för att centrera hålen och få delarna att 
passa. 

• Limma löd fast buffertplankorna mot balkarna.. 

 
• Vik balkarna efter vikanvisningen på undersidan 

med texten uppåt. 
• Balkarna förs in under gångborden i båda A- och B-

ände och löds/limmas på plats. 
 

 
  

Lykthus 
• Lykthusen till strålkastarna består av två tunna 

ringar som sätts samman och monteras på hytt 
respektive front och akter. 

• Kombinera ringarna enligt bilden nedan. 
En hel rad med reservringar finns med eftesom det 
kan bli en del spill pga detaljerna är så små. 
Montera gärna samtliga ringar och välj ut de bästa 
till montaget på loket.. 
 
 

Lykthus för SJ och BJ-lok, och för TGOJ:s  gröna lok 
och de tidiga versionerna av de oranga loken. 

 

Lykthus för orange TGOJ-lok i sista  
revision med Marshall-lyktor. 

 
 



 

Sammanfogning av lykthusens två delar 

 
• Behåll gärna fästtapparna under montaget. 

Ringarna blir lättare att hantera och det blir stabilare 
att slipa ner tapparna när ringarna är monterade. 

 

• Använd t.ex en tandpetare för att centrera ringarna 
• Låt en droppe CA-lim suga in mellan ringarna 

eller löd samma dessa. 
• Låt limmet torka. 
 
Montering av hyttens topplyktor 

• Låt gärna tapparna vara kvar under monteringen av 
de två topplyktorna, det underlättar placeringen. 

• Placera och fäst lykthusen i de runda 
försänkningarna på hyttens fram- och baksida. 

• När lyktorna sitter fast kan tapparna klippas bort och 
slipas ned. 

 
Montering av hyttens backlyktor 
• Backlyktorna består bara av en liten ring. 
• Den skall monteras i det lilla hålet bredvid 

hyttens topplyktor, en fram och en bak. 
• Det finns fyra sådana på arket, två i reserv. 
• Låt fästappen vara kvar för att underlätta montering. 
• När lyktorna sitter fast kan tapparna klippas bort och 

slipas ned. 
 
Montering av front- och akterlyktor 
• Klipp bort och slipa ned resterna av tapparna med 

tandpetaren som stöd i ringens mitt för att inte av 
misstag böja eller skeva ringarna. 

• Låt loket stå på ända i en burk eller låda med front 
eller akter uppåt för att kunna ha båda händerna fria 
vid montage. 

• Placera lykthusen i de runda försänkningarna i front 
och akter. 

• När lyktorna sitter fast kan tapparna klippas bort och 
slipas ned. 

 
Huvlister på motorhuvar. 
• Kapa till 4 stycken 23 mm långa bitar av den  

nysilvertråd som följde med i byggsatsen. 
• Böj bitarna så de passar efter mallen nedan. 
 

 

• En ”böjtång” förenklar arbetet. 
• Trimma ändarna så att listerna passar i spåren på 

motorhuvarna.De bakre listerna kan göras c:a 0,5 
mm kortare än spåret. (pga luckans storlek) 

• Justera böjen på listen så att listen även följer den 
”extra knixen” på huvens ovansida 

• Passa in listerna och löd eller droppa tunt med CA-
lim långs listen så att limmet sugs in under listen. 

(Det behövs bara fyra lister till loket:-) 

 
 



 

 
Motorrumsluckor, huvluckor och dörrar 
• De två huvluckorna monteras enligt bilden på A- 

respektive B-ändens huvar. 
• Huvluckorna är halvetsade och det händer att de slår 

sig lite i etsningen. Använd t.ex ett slätt rör c:a 
10mm i diameter och ”motrulla” på baksidan mot ett 
lite mjukt underlag,så blir luckorna plana igen. 

• Kontrollera även att den bakre luckan går in framför 
listerna, om inte, snedslipa luckan i bakre hörnen. 

• Sammansättningen av motorrumsluckor skiftar 
beroende på lok och tidpunkt. Det är lucka ”V4” 
samt ”H2” som kan variera. På TGOJ-loken är dessa 
luckor alltid monterade med lågt galler . På SJ-loken 
varierade det beroende på lok-individ och kanske 
hade ett och samma lok olika uppsättninhgar 
beroende på reparationer etc 

• På SJ 751, 755 samt på BJ 226 skall lucka V6 
(Vänster bak) vara helt slät. Vänd luckan så att 
gallermönstret kommer inåt och utsidan blir slät. 
 

• Hyttdörrarna hade från början en gjuten lokskylt 
som senare togs bort, ibland vid revisionen till Hg2. 
För enkelhets skull låter vi HG-loken ha dörr med 
lokskylt och HG2 loken släta dörrar, men även Hg2 

loken hade i vissa fall lokskylten kvar en längre tid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
T  

 
Tabell över luckkombinationer/litteranummer 
 
Lok nr Lucka V4 Lucka H2 Lucka V6 

SJ Hg 751 V4s - Högt galler  H2b - Högt galler  Slät 

SJ Hg 755 V4s - Högt galler  H2b - Högt galler  Slät 

SJ Hg 760 V4t - Lågt galler  H2a – Lågt galler  Galler  

SJ Hg 772 V4s - Högt galler  H2b - Högt galler  Galler  

SJ Hg 775 V4s - Högt galler  H2a – Lågt galler  Galler  

SJ Hg 787 V4s - Högt galler  H2b - Högt galler  Galler  

TGOJ  V4t- Lågt galler  H2a - Lågt galler  Galler  

BJ 226 V4t- Högt galler  H2a - Högt galler  Slät 

Efterarbete 
   
• Under monteringen har det säkert blivit en del 

limrester kvar längs huvlister och på kåpan i övrigt. 
Dessutom har en del av hål  för infästning av hand- 
räcken blivit igensatta med lim. 

• Nu är det bästa tillfället att ta bort dessa rester. 
Kåpan kan fortfarande hanteras rätt oömt innan 
känsligare detaljer monterats. 
   

• Borra upp samtliga hål med 0,4mm borr. 
Vid de nya innerväggarna vid insatslådorna i B-
änden räcker det med att borra igenom huvudplåten 
Se till att ha några extra borrar tillgängliga. 
Det är lätt att bryta av de tunna borrarna. 

. 
 
• De limrester som blir över längs huvlister och andra 

ställen bör nu tas bort så att ytan blir slät inför 
målningen. Lämpliga verktyg är glasfiberborste och 
skalpell.  

• OBS!! Vid användnimg av glasfiberborste!!!! 
Det blir en del glasfiberrester över när man slipar. 
Använd skyddshandskar och slipa helst över en låda 
där slipresterna hamnar. Glasfiberstråna är mycket 
vassa och fastnar lätt i fingrar och kläder. 
 



 

• Börja med att slipa ytorna lätt med glasfiberborsten 
på det viset syns limresterna som en matt yta. 
    

 
 
• Skrapa därefter försiktigt t.ex med ett skalpellblad så 

att limytan släpper från plåten. (Det kan liknas med 
att skrapa tandsten, usch.......). 

• När dest mesta av limmet är borta slipas hela den 
flammiga ytan ordentligt med glasfiberborsten. 
 

• Om t.ex en huvlist släpper under behandlingen så är 
det bara att limma dit den igen, och när limmet 
torkat göra om behandligen på den delen. 

 
Montering av buffertar. 
• I satsen medföljer fyra gjutna mässingsbuffertar. 

 
• Se till att bufferterna passar in i hålen i balkarna. 

Använd en 1mm borr för att vid behov försiktigt 
justera hålen 

• Placera en droppe lim i hålen och passa in varje 
buffert. 

• Rikta den både lodrätt och vågrätt innan limmet 
stelnar. 

• Droppa på ett ytterligare någon droppe på insidan  
för att fixera de nu riktade bufferterna 

 
 

 
Huvräler 
 
• Huvrälerna (huvskenorna) används på förebilden när 

man öppnar motorhuvarna. 
• Det finns två uppsättningar huvräler i byggsatsen. 

En uppsättning är i reserv. 
• Rälerna i A- och B-ände är olika 
• Spar lite av fästtappen vid det nedre fästet när 

detaljen klipps loss. Den skall vikas in mot kåpan 
och stickas in i montagehålet i fronten/aktern. 

• Borra upp hålet med en 0,4mm borr om det kommit 
lim/tenn i hålet vid montage av kåpan. 

 
 

                              A-ände – huvräl. 
  

                       B-ände – huvräl..... 
 
Stag mellan huvrälerna. 
• Mellan huvrälerna skall det gå ett stag över 

motorhuven.Den skall gå igenom hålen i ringarna på 
rälerna ovansida. 

• Trä igenom och fäst en bit av den medföljande 0,3 
mm nysilvertråden. Vid behov, ansa tråden när den 
fäst ordentligt. 

 
 



 

Tak 
• Taket skall inte fästas förrän efter målning och att 

fönstren satts in i hytten. 
• Förbered taket genom att ge det en böjning som 

följer den böjda linje på hytten 
• Rulla en pensel eller liknade över plåten på ett 

”halvmjukt” underlag. Då böjer sig plåten till viss 
del. 

 
 
 
Strömavtagare 
• Loken levereras med passande strömavtagare 

beroende på trafikbolag. För SJ- och BJ-loken är den 
av MKII-typ, för TGOJ av typen LLXJ. 

• Separat bygginstruktion medföljer, se bilaga. 
 
 
 
 
 
Smådetaljer 
• På buffertbalken finns en del detaljer som t.ex 

tryckluftstankar. Dessa ingår inte bland byggsatsens 
•  detaljer men kan med lätthet ordnas m.h.a 

styrenstrips enligt ritning: 
•  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multipelkopplingsdosa för Hg2 
• På de lok som skall byggas som SJ Hg2 (revision 

under 70-talet) eller BJ litt 226  skall en liten detalj 
fästas i nos och akter.  

• Det är en multipelkopplingsdosa och den tillverkas 
av en 1,6 mm rundstav. 

• Längd: så kort som möjlig c:a 0,75mm 
• Monteras som den gula punkten på bilden. 

Dosan målas i samma färg som kåpan. 
 

          
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



 

Handräcken 
• Handräcken monteras för de SJ-bruna loken innan 

sista omgången med brun färg. 
 
• På TGOJ-loken  rekommenderas att man målar både 

grundmålning täckfärg samt  sätter dekaler före 
monteringen av handräcken. 

• För BJ-varianten är det bäst om räcken monteras 
efter det att kåpan  täckmålats i de båda röda 
färgerna. För att underlätta maskeringsarbetet. 
Dekalerna kan sättas på plats efter räckena.o 

 

 
 
Förberedelser inför montering av räcken 
• Under målningen  kan monteringshålen för 

handräckena åter ha  blivit igensatta, nu med färg. 
Borra åter upp med 
0,3- 0,4mm borr. 
 

Klipp loss räcken från arket, OBS !!!! 
• Klipp loss delarna så att så mycket som möjligt av 

fästtapparna blir kvar på räckena. 
• Tapparna skall stickas in i monteringshålen 

Ju längre tapp, desto bättre fäste. 
• Monteringshålen är olika djupa. 

Kontrollera varje räcke för sig innan montering. 
• Räckena skall passa så att de ligger en knapp mm 

utanför karossen, precis där räcket får full tjocklek. 
• Klipp av de fästtappar som är för långa 
• Löd/limma räckena 
• Där de går in på insidan är det bra med en droppe 

lim /lödning på insidan. 
 

Slipa bort utstickande delar på kåpan insida. 
• Slipa bort utstickande delar från handräckena på 

insidan av kåpan. De kan annars hindra när kåpan 
skall träs över drivningen. 

• På bilden används sliptrissa till miniborrmaskin. 

 
 
 
 
 

 
 

Målning 
 
Sprutmålning rekommenderas för de stor ytorna. 
Gångbord, rambalkar, buffertplankor  och mindre 
detaljer penselmålas enklare och man slipper maskera. 
 
Beskrivningen avser fyra varianter av färgsättning: 
- Klassisk SJ  rödbrun 
- TGOJ Grön 
- TGOJ Orange 
- BJ Rödorange/Brunröd 
 
När det gäller val av färgtyp är det alltid bäst att 
använda den typ av färg man själv är van med. Jag 
använder av gammal vana lösningsbaserade färger,men 
även både Citadels och Polly Scales vattenbaserade 
färger .  Bland Precision Paints färger som säljs via SMJ 
finns flera ”Svenska standardkulörer som är användbara 
för lok och vagnar. SMJ:s färger säljs i klubblokalen 
eller vid mässor/marknader (www.smj.org) 
Som grundfärg har jag använt Beckers metallprimer, 
artnr 040465 som fäster bra på plåten och kan även 
användas på plast  
 
Studera bilder på olika lok, varje exemplar av loken är 
olika målade och samma lok kan vara olika målat och 
märkt beroende på vilket år bilden är tagen.  
 
Tips........... 
Om du blandat egen kulör, se till att spara ordentligt av 
den tillblandade färgen, den kan behövas för 
bättringsmålning lite senare. 
 
 
 
 
 
 



 

Målning 
Följande färger har jag använt vid seriebyggen:
 
Färger SJ  
• Grundfärg: 

- Beckers metallprimer grå 
• Strömavtagare: 

- Citadel, Fortress Gray, vattenbaserad 
•  Tak: 

- Citadel, Codex gray, vattenbaserad  
• Buffertplankor, plogar. 

- Humbrol, 19 röd 
 

• Kåpa, hytt, handräcken 
-  SMJ / Precision Paint, S103 Rödbrun SJ92 
   - Oblandad för leveransutförande 
   - Blandad med 10-15% Humbrol vit 22 
     för åldrat, solblekt utseende 

• Rambalkar och boggiesidor: 
- Citadel Scorched Brown 
- Eller en blandning av Humrol Matta färger 
   113 Rostbrun blandad med c:a 15% 33 svart 
Gångbord: 
- Samma som rambalkar kanske aningen ljusare 
- Eller Citadel, Codex gray, vattenbaserad  

• Isolatorer på tak och strömavtagare: 
- Mörkt brunröd färg. 
  Citadel, Terracotta 
 

TGOJ Orange 
• Grundfärg: 

- Beckers metallprimer grå 
• Strömavtagare: 

- Beckers metallprimer grå 
•  Tak: 

- Citadel, Fortress gray, vattenbaserad  
• Plogar: 

- Humbrol, 19 röd 
 

• Kåpa, hytt, handräcken 
-  Orange olika blandningar 
    Förslag färdigkulör: 
    - Precision Paint SJ röd 83 (RC-loksorange) 
       Men den TGOJ-röda var lite rödare...... 
 

• Rambalkar, buffertplankor och boggiesidor: 
- Polly Scale Steam Power Black (Matt) 
 

• Gångbord: 
- Citadel Scorched Brown 
- Eller en blandning av Humrol Matta färger 
   113 Rostbrun blandad med c:a 15% 33 svart 
  

• Isolatorer på tak och strömavtagare: 
- Mörkt brunröd färg. 
  Citadel, Terracotta 
 
 

 

TGOJ Grön 
Leveransutförande samt den färgsättning som GBBJ:s 
renoverade HG 205 har återfått. 
 
• Grundfärg: 

- Beckers metallprimer grå 
• Strömavtagare: 

- Beckers metallprimer grå 
•  Tak: 

- Beckers metallprimer grå 
• Plogar 

- Humbrol, 19 röd 
 

• Kåpa, hytt, handräcken 
-  SMJ / Precision Paint, S200 TGOJ Grön     

• Rambalkar, boggiesidor och buffertar: 
- Polly Scale Steam Power Black (Matt)  

• Gångbord och buffertplankor: 
-  SMJ / Precision Paint, S200 TGOJ Grön  

• Isolatorer på tak och strömavtagare: 
- Mörkt brunröd färg. 
 Citadel, Terracotta 

 
BJ Brönröd/Rödorange 
Färgförslag motsvarande Bergslagernas Jernvägars 
renoverade Hg 226. 
 
• Grundfärg: 

- Beckers metallprimer grå 
• Strömavtagare: 

- Beckers metallprimer grå 
•  Tak: 

- Beckers metallprimer grå 
• Plogar 

- Humbrol, 19 röd 
 

• Kåpa, övre del. 
-  SMJ / Precision Paint, S250 GDG Rödorange 

• Kåpa, undre del 
-  SMJ / Precision Paint, S251 GDG Brunröd 

• Handräcken  
- Humbrol blank svart  

• Buffertar  
- Humbrol blank svart / matt svart     

• Rambalkar, boggiesidor och buffertar: 
- Ljust grå, färgtyp?? 

•  Gångbord och buffertplankor: 
- Humbrol, 19 röd  

• Isolatorer på tak och strömavtagare: 
- Mörkt brunröd färg. 
  Citadel, Terracotta 



 

 
 
Klarlack 
 
Använd t.ex: 
- Första lack, Humbrol Gloss Cote 
– När dekalerna är satta: 
   Ocean Lack, super glossy eller  
   Humbrol Gloss Cote 
- Slutlack 
   Humbrol sidenmatt 
– Matt lack för rambalkar och boggiesidor. 
    Ocean lack, supermatt. (Blir absolut matt) 
Ocean Lack är vattenbaserad och finns bl.a  på Panduro. 
 
 
Hantering av detaljer vid målning  
 
Kåpan kan lämpligen träs upp på någon form av stöd 
som här på bilden , en bit styrofoamskiva som gör att 
man kan snurra kåpan under målningen och sedan ställa 
den ifrån sig. 
  

 
 
Taket målas löst och på samma sätt kan det t.ex fästas 
mot en tändsticka eller liknande mha fästmassa under 
målning och torkning. Tändstickan kan under torkningen 
stickas ned i lämpligt material där den kan stå. 
  
 
Fönsterbågar 
• Fönsterbågarna skall ju vara metallrena så här har vi 

två alternativ 
Bågarna är ju rätt smala 0,25mm så det krävs en 
stadig hand oavsett valt alternativ: 
1. Måla fönsterbågarna med silverfärg eller 

använd silverpenna med täckande färg.  
2. Skrapa bort den nyss målade färgen med 

skalpell (byt till ett nytt blad innan du börjar. 
 

 
 

Slutmontage 
 
Fönsterglas 
• Till fönsterglas kan vanlig OH-film användas 
• Front och akterfönster: 

2 stycken 19*4 mm längder 
• Sidorutor: 

2 stycken  6*5 mm bitar. 
• Limmas fast med t.ex CA-lim. 

En droppe lim slätas ut runt fönsterkarmaen. 
Efteråt kan ytterligare en droppe försiktigt strykas 
längs kanten så att den suger in lite under glaset. 
 

Tak  
• Gör en slutlig justering av takets böjning och fäst det 

grundmålade taket mot hytten.  
Montera även de två medföljande isolatorerna i de 
två hålen framför strömavtagaren. 

 
 

Överdel till topplyktor. 
• Böj de små rektanglarna så att de passar i urtaget 

ovanpå hytten båda topplyktor. 
• Limma löd fast. 

(Ett rätt så pilligt jobb så försök att vara noga vid 
inpassning) 

• Måla överdelarna med samma färg som taket. 
 

 
 



 

 
Strålkastarinsatser 
• Strålkastarinsatserna består av ett antal yttersat små 

cirkelrunda etsdelar. Topplyktornas insatser är 
aningen större än front/akterlyktornas. 

• Klipp loss och putsa delarna så gott det går. 
• Försök göra insatserna koniska genom  

- att placera insatsen på en träbit eller skärmatta 
- sätt an spetsen på en pryl eller liknande mot det 
 lilla hålet i mitten på insatsen och slå lätt till 
 mot prylens skaft. 

• Förhoppningsvis har nu insatsen blivit lite konisk. 
• Placera återigen loket upprättstående i en burk eller 

något  
• Fäst insatsen i centrerat i lykthuset. 
• Glas till lyktan kan göras t.ex genom att droppa och 

”fylla” lyktan med klarlack. Det kan behövas två 
omgångar för att fylla ut. 

• Jag har använt en vattenbaserad klarlack. 
Ocean Super Glos (Se avsnittet om lackning)  

 
 
Strömavtagare 
• Montera strömavtagaren genom att passa in 

armaturens ben i de fyra  små hålen på taket. 
• Droppa CA-lim vid benen/hålen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Dekaler 
 
Studera förebilder för placering av dekalerna. 
Olika lok har under olika tidsperioder varit märkta på olika sätt. 
 
Fästfilmen för dekalerna täcker hela dekalpappret därför får man med vass skalpell skära ut dekalerna så nära trycket som 
möjligt. Ett tips kan vara att först skära ett snitt som bara går igenom bärfilmen nära trycket, därefter skära genom pappret 
längre ut från trycket. Då är det minst risk att de små dekalerna skadas vid hanteringen. Det går lätt att föra över dekalen 
direkt från det våta pappret till modellen, efter att ha petat bort de delar av bärfilmen som ej skall vara med. 
 
När dekalerna har torkat skall de och hela modellen återigen klarlackas, helst med vattenbaserad klarlack. 
 
Här är några förslag på hur dekalerna kan placeras: 
 
 
SJ Hg  

Den medföljande dekalstripen för SJ-loken Här med de vita texterna som svart för att synas 
Rutorna innehåller dekaler till följande lok: 
 

 



 

 
SJ Hg2 
  

 
 
 
Den medföljande dekalstripen för SJ-loken Här med de vita texterna som svart för att synas 
Rutorna innehåller dekaler till följande lok: 
 
 

 



 

 
TGOJ Grön 

 TGOJ Orange  
  

 
 
 



 

 
 Bergslagernas Jernvägssällskap – Renoverat museilok  

 
 



 

 
 
 Referenser,  förebilder och modellbilder
 
 
Läs mera om och se bilder på Hg-lok på följande ställen: 
 

• Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag 
• Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska motorlok 1911-1997,  i boken Lok & vagnar 2 

 utgiven av Stenvalls förlag 1998 
• http://jarnvag.net/lokguide 
• http://bildrallaren.com 

 
Stort tack till Börje Lindqwist som beskrivit hur man enkelt monterar digitaldekoder till TM03-chassiet. 

 Hemsida http://www.grimstagubben.se 
 
 

 
Ett av loken som är förebild till modellen                 

  

 
SJ Hg 787 i väntan på renovering vid Järnvägsmuseet i Gävle. Oktober 2006           foto: Olle Frykmo 

 
   
 

 



 

 

Några modellbilder      
 
 
 
  
 
 

 
                                 TGOJ  Hg 307 med små Marshall-lyktor 
 

       TGOJ  Hg 305 i leveransmålning som även överenstämmer med det bevarade 
                               loket på Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum. 
 


