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Snart är den här – Sveriges nya tidskrift
för järnvägar och tåg i modell – Modelljärnvägsmagasinet! Första numret kommer ut i mitten av juni 2009.
För visst har det saknats en sådan tidskrift? Hobbyn är relativt liten i Sverige,
mätt med utländska mått, men den är stark
idag. Utbudet av modeller är större än någonsin, mer är på väg och återväxten av
yngre utövare är tämligen god.

Besök
www.mj-magasinet.se
Välkommen!

Innehållet blir tematiskt upplagt i artikelserier, blandade med enstaka artiklar och
reportage, rapporter från hemmabanor och
klubbar, byggsatser, tester av färdigmodeller, tips, ritningar och mycket mera.
Som namnet anger ligger tonvikten på
järnvägar och tåg i modell. Utan förebild
blir det dock inga modeller, så den kopplingen är självklar.
Vi har valt att satsa på djupare innehåll
med glesare utgivning. Vi tror på samarbete med skribenter i form av nätverk och
interaktivitet. Vår förhoppning är att det
ska stimulera järnvägshobbyn i Sverige,
inte minst inom MJ.
Vi utlovar tre nummer av MJ-magasinet med sammanlagt minst 150 sidor
MJ om året. Ett nummer kommer ut i mit-

ten av februari, ett i mitten av juni samt
ett i slutet av oktober. Och vem vet – kanske vi efter hand kan öka utgivningen.
Alla är inte intresserade av allt men vår
ambition är att alla ska kunna hitta något läsvärt i varje nummer.
Om du prenumererar så missar du inget,
du spar pengar – och du får MJ-magasinet
direkt hem i brevlådan!

Prenumerera:
247 kr / 3 nummer!

Du som läsare är välkommen att påverka
innehållet! Till varje artikel finns en länk
till det internetforum där du kan diskutera innehållet.
På så sätt kan enskilda artiklar följas upp
i kommande nummer. Likaså kan du berätta vad du vill läsa om i MJ-magasinet.

Diskutera innehållet på
www.svensktmjforum.se
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Svensk modelljärnväg har även fått nya
spännande former och kanaler genom diskussionsforum på internet och modulföreningar.
Därför tror vi att MJ-magasinet behövs
och platsar!
Vi vill samla svenska modellrallare och
järnvägsintresserade som både läsare och
skribenter.
Det innebär att MJ-magasinet kommer
att handla om svenskt och Sverige samt
om sådant som modellrallare i Sverige
ägnar sig åt: Malmö–Trelleborgs Järnväg i
N-skala, timmerbanor från Colorado i
0n30, trädgårdsbanor i G-skala eller tyska
H0-banor ur Märklinkatalogen; husbygge
i mässing eller vagnsbygge i kartong.
Alla får utrymme!

Vi kommer inte att kunna tillgodose alla
önskemål, åtminstone inte direkt, men
tips, förslag och kritik emottages.
Vi tror också att du är en artikelförfattare till MJ-magasinet. Nej visst, det finns
inte så många Hemingways – men det
krävs heller inte!
Vi hjälps åt med skrivande och fotografering. Beställ våra guider med anvisningar
för text och foto eller ladda hem dem från
vår hemsida.
Och du – man får betalt för publicerat
material!
Vi ses i MJ-magasinet i juni!

Station och godsmagasin – kommande projekt i MJ-magasinet. Foto: Stefan Nilsson.
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Modelljärnvägsmagasinet nr 1
Nummer 1 juni 2009 innehåller bland annat:
Småserievagnar – smalspåriga kylvagnar från USA
Tema: G-vagnar vid SJ – från 1856 och framåt i förebild och modell, del 1
Tema: Bandesign – planeringsgrunder för MJ, del 1
Tema: Digital – del 1: grundprinciper för digitalsystem; vad, hur och varför
Vagnrevision – funktionell ombyggnad av Märklins litt. Oms

MJ-magasinet är en oberoende
svensk tidskrift för järnvägar
och tåg i modell och fullskala,
som ges ut av Geographica Antikva Förlag. Innehållet bygger
på tematik och författas av enskilda personer, anknutna efter behov. Ett arvode utgår för
publicerat material enligt en
definierad trappa. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om
och när material kan publiceras. Vi ansvarar inte för insänt,
ej beställt material men tar
gärna emot artiklar, foton, ritningar och liknande. Vill Du bidra? Kontakta redaktionen!
Webbplats och e-post:
www.mj-magasinet.se
red@mj-magasinet.se
ISSN: 1654-949X

Loktest – svenska lok från Märklin
Modulbygge – hur en hastighetsmätarmodul kom till
Lokbygge – hur man bygger sig ett ellok litt Ma i N
Banbesök – följ med på studiebesök på en föreningsbana
Museumbesök – ett järnvägsmuseum med stort och smått
Forumnyttigheter – nyttiga tips och tricks från mj-forum
Ritning – en vagn, ett lok eller en byggnad i H0 och N
Med mera – fasta avdelningar, notiser, rapporter och annat

Modelljärnvägsmagasinet – på svenska för modellrallare
Omslagsbild: Vy från BMJK:s bana i Borlänge. Foto: Stefan Nilsson.
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Prenumerera!
Prenumerera på Modelljärnvägsmagasinet! Som prenumerant behöver du inte
tänka på att hålla ögonen öppna efter Sveriges nya tidskrift för modelljärnväg.
Den kommer istället direkt i din brevlåda tre gånger om året.
MJ-magasinet utkommer i mitten av februari, juni och oktober. Några exakta
datum utlovas inte, däremot garanterar vi – annonser och annat borträknat –
minst 150 sidor modelljärnväg om året!
Som prenumerant kan du på vår hemsida www.mj-magasinet.se ladda hem
diverse material från olika nummer: ritningar, spårplaner, Raily-filer med mera.
Och du spar pengar! En prenumeration kostar bara 247 kr/år.
Prenumerationer sköts av oss på adress nedan – kontakta oss om du har några
frågor – välkommen!

Modelljärnvägsmagasinet
Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg
054–54 27 30
red@mj-magasinet.se
www.mj-magasinet.se

ANNONSER:

HNJ Verkstad
Byggsatser av svenska lok, motorvagnar
och vagnar i H0. Mässing och resin. Byggdelar. Tillbehör. Dekaler.
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Göran Nilsson • www.hnjverkstad.eu • info@hnjverkstad.eu

Nordens största MJ-butik, surfa in på www.mjhobby.se
Västbergavägen 24
S-12630 Västberga
Tel: 08-248910
Fax: 08-247140
www.mjhobby.se

En k
omplett hob
byb
utik med
komplett
hobb
ybutik
modelltåg i N-skala som specialitet!
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Elektronik
www
.nmodell.se
www.nmodell.se
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o@nmodell.se
info@nmodell.se
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Tåg & Hobby i Luleå AB
Smedjegatan 5, 972 33 Luleå
Tel 0920 – 160 35
www.modellhobby.se

Tack till våra annonsörer!
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SJ littera Grf med dekaler
för Eve, Milda eller Felix.
Resinvagn (exkl. dekal, hjul
och koppel):
595 kr
Dekaler:
110 kr/st

Sveriges nya tidskrift
för modelljärnväg och
modellrallare.
Beställ vår annonsprislista – rabatterat pris
första året!
annons@mj-magasinet.se

