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DetalJeR: Mange godt voksne askiminger vil nok huske detaljene på den gamle skinnebussen, som skistativene på siden av vogna. Foto: nmJ kai-ove RoalDSeth

«Padda» kan havne 
hos modelltogentusi-
aster over hele ver-
den. 
John Petter nordbø
john-petter.nordbo@smaalenene.no
907 37 184 

aSkim: I dag, onsdag, lanserer 
Norsk Modelljernbane (NMJ) 
en egen modellutgave av den 
kjente skinnebussen som gikk 
på Solbergfossbanen mellom 
Askim og Solbergfoss. Model-
len av «Padda» og de øvrige ny-
hetene for 2018 vises for første 
gang på verdens største fag-
messe for teknisk hobby og le-
ketøy i Nürnberg i Tyskland.

Den norske produsenten har 
holdt kortene tett til brystet. 
Lanseringen av årets nye mo-
deller er alltid forbundet med 
hemmelighold, ifølge inneha-
ver og konstruktør Finn G. Moe. 
Entusiaster verden over sitter i 
spenning og venter på den nye 
katalogen. I år inneholder den 
altså et sterkt Askim-innslag. 

mistet lommeboka
Modellen av «Padda» er en så-
kalt Supermodell i skala 1:87, 
og har alle detaljer på vognkas-
sen utvendig, riktig innredning 
og belysning.

– Modellen er helt håndbyg-
get i messing, og er lakkert i en 
superfinish med alle påskrifter 

og merker. Den er utstyrt med 
den beste motoren på marke-
det, en motortype Faulhaber, 
som i sin tid ble utviklet til rom-
fartsindustrien, men som etter 
hvert er anvendt på mange an-
dre områder, melder Norsk Mo-
delljernbane.

Modellen inngår i NMJ Su-
perline-serie. Serien har vært 
produsert helt fra 1985, med 
mange svært typiske norske, 
svenske og noen europeiske 
modeller. NMJs modeller pro-
duseres i Kina og Sør-Korea. 

Moe har selv et forhold til 
Linna og den gamle skinnebus-
sen. Onkelen hans, Reidar Moe, 
var formann på kraftverket på 
Solbergfoss. Moe var på besøk 

hos onkelen i ferier, og har reist 
med «Padda» flere ganger. Han 
husker en episode da en tøm-
merhugger hadde skadet seg i 
foten, og «Padda» ble brukt til 
ambulansekjøring.

– Jeg mistet også lommeboka 
mi på «Padda», og fikk den til-
bake uten at noen hadde lagt 
penger i den. Så uskyldig var 
tankegangen den gangen, hum-
rer han.

Selges over hele verden
Skinnebussen ble bygget på 
Skøyen i Oslo av Skabo Jernba-
nevognfabrik i 1938. Den var i 
drift på Solbergfossbanen frem 
til nedleggelsen i 1965. Etter 
mange år i dvale i vognhallen 

på Solbergfoss ble den til slutt 
overtatt av Norsk Jernbane-
klubb. Den kan i dag sees på 
Krøderbanen.

Moe er spent på responsen 
etter lanseringen. Den snaut 10 
cm lange modellmotorvognen 
har en prislapp på 5.000 til 
6.000 kroner, og er nok først og 
fremst tiltenkt entusiastene. De 
er det mange av, og «Padda»-
modellen kan like gjerne havne 
i Amerika som i Askim.

– Jeg er litt spent om det er 
noen i lokalmiljøet som kjøper 
den også. Ellers har vi kunder 
over hele verden, Russland, 
Alaska og hele Europa, sier 
Moe.

Nå kan du kjøpe den gamle skinnebussen som håndlaget modelltog

«Padda» i miniatyr


