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I detta nummer:

”Jag – artikelförfattare? Nää...”
Jodå, det tror vi!

Artiklarna i Modelljärnvägsmagasinet 
och i andra skrifter är skrivna av någon 
som en gång i tiden, kanske inte för så 
längesen, skrev sin första artikel.

Det finns inte så många Strindbergare, 
nejvisst – men det krävs heller inte. Och 
det är där som redaktionen kommer in i 
bilden. Vi hjälper till med språkgransk-
ning, struktur och så vidare. Vi åtar oss 

Modelljärnvägsmagasinet

Geographica Antikva Förlag
Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg
054–54 27 30

www.mj-magasinet.se
red@mj-magasinet.se

även mer omfattande textjobb utifrån 
dina artikelutkast.

Beställ våra guider – där beskriver vi 
vad du kan tänka på när du skriver din 
artikel och tar dina bilder. Du kan också 
ladda hem guiderna från vår hemsida.

Och du – man får betalt för publicerat 
material!

Kontakta oss på redaktionen!

Skriv en artikel!
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en oberoende svensk tidskrift 
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som ges ut av Geographica 
Antikva Förlag. Innehållet för-
fattas av redaktionen samt 
enskilda personer, anknutna 
efter behov. Ett arvode utgår 
för publicerat material enligt 
en definierad trappa. Vi för-
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om och när material kan publi-
ceras. Vi ansvarar inte för in-
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tar gärna emot artiklar, foton, 
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bidra? Kontakta redaktionen!
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Fantastisk respons!
Redaktionen

Stort tack till allt positivt bemö-
tande vi har fått för Modelljärn-

vägsmagasinet! Vi trodde förstås själva 
på idén att starta en svensk tidskrift för 
modelljärnväg, men blev ändå överras-
kade av den goda responsen. Allt fler 
hittar till oss som prenumeranter och 
försäljningen av lösnummer har gått 
över förväntan – nummer 1 är nästan 
slutsålt. Allt känns bra inför framtiden.

Vi har fått glada tillrop och många kon-
struktiva synpunkter, på allt från inne-
håll till formgivning. En helt ny tidskrift 
som dessutom drivs av personer med 
dagjobb parallellt har förstås en viss 
startsträcka innan bitarna faller helt på 
plats. Vi har lärt oss massor i processen 
och mer återstår att lära.

Vid Hjulmarknaden 2008 lanserade 
vi vårt initiativ. Sen dess har vi varit 
på Nostalgimässa i Göteborg, Bankalas 
i Skövde och antikmässa i Åmmeberg. 
Vid samtliga tillfällen har intresset varit 
stort och det är mycket trevligt att träffa 
modellrallare personligen.

Nya prenumeranter tillkommer hela 
tiden. De flesta bor i Sverige men vi 
har även skickat nummer 1 till Norge, 
Danmark, Finland, Tyskland, Holland, 
Schweiz, USA och Canada. För ett par 
veckor sedan kom dessutom ett mail att 
ryktet om vår existens hade nått Japan, 
så nu finns även ett exemplar där!

I det här numret finns två nya teman: 
vattentorn och moderna ellok. Vi fortsät-
ter på temat spårplanering från nummer 
1. Del 2 om G-vagnar vid SJ får däremot 
stå över till kommande nummer.

Vi har infört avdelningar som vi kallat 
”svep”: Läsarsvepet med insänt material 
från er läsare samt Nyhetssvepet med di-
verse som har kommit ut på den svens-
ka MJ-marknaden.

En liten förändring är att vi renodlat 
kopplingen till Svenskt MJ-forum. Tidi-
gare hade vi separata trådar för allt. Nu 
kör vi en enda tråd till hela nummer 2. 
Dels blir det lättare för er att navigera 

mellan ämnena och dels blir det mindre 
administration för oss.

En annan förändring är att vi har bytt 
tryckeri till detta nummer. Det är absolut 
inget fel på det förra men då vi är ny-
startade behöver vi arbeta upp en ekono-
misk buffert, och tryckkostnaden var den 
enskilt största posten för nummer 1. Vi 
tror inte det blir någon skillnad i kvalitet 
och hoppas att ni som läser heller inte 
upplever någon.

Utgivningen av nummer 3 kommer att 
bli senarelagd. Vi blev sena redan nu 
med nummer 2 (beklagar detta!), och 
det hade blivit tätt inpå julledigheter och 
annat med deadline till nummer 3. Där-
för vill vi flagga för att nummer 3 istället 
kommer ut i mars.

Upprop för skalor! MJ i Sverige består 
inte enbart av H0. Vi vet att det finns 
utövare som håller på i andra skalor: Z, 
N (inte minst!), TT, S, 0, 1, LGB och 
trädgårdsbanor. Skriv artiklar om era 
projekt, skicka in material från era banor 
och tipsa om webbplatser! Vi vill täcka in 
den bredd som finns men har själva inte 
möjlighet att vara på plats överallt. Där-
för är vi, precis vilken tidskrift som helst, 
beroende av att du som läsare bidrar med 
material.

Upprop för treräls! Om svensk MJ 
inte bara är H0 så är det heller inte bara 
tvåräls. Trerälsrallarna – vare sig det är 
egenbyggd räls med punktband eller 
klassisk M-räls – är många i landet. för-
utom en stor mängd roliga hemmabanor 
på Märklinmaterial, växer sig modulbyg-
gandet för 3R allt starkare. Så, på samma 
sätt som för andra skalor vill vi gärna ha 
material om din trerälsbana!

Det är inte bara om svensk MJ vi vill 
publicera material – tyskt, amerikanskt, 
franskt, tjeckiskt, japanskt – om du kör 
det eller nåt annat, så skriv gärna om det! 
Eller skicka oss några bilder med lite text, 
så lägger vi in det under Läsarsvepet.

De mässor som vi kommer att besöka i 
höst är först modelltågsmässan på Inno-
vatum i Trollhättan. Den går av stapeln 
den 7 november. Sista helgen i samma 
månad är det återigen Hjulmarknad i 
Stockholm; dit ska vi också – det blir lite 
av ett jubileum för oss. Kom gärna och 
träffa oss vid något av dessa tillfällen!

Även om det är ett tag kvar, så lackar 
det trots allt mot jul. Brukar du bygga 
upp en modelljärnväg specifikt för ju-
len? Ta då några bilder av den, skriv ett 
par rader och skicka in till Modelljärn-
vägsmagasinet!

Vi önskar er alla en vacker höst så 
länge, och efter det en God Jul, så ses vi 
igen i mars! D

Diskutera detta nummer på
http://209.mj-magasinet.se
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• Tema: Lokstationen

• Mer om moderna ellok

• Mer spårplanering

• Trafik för MJ

• Banbesök

• Och förstås mycket mera

I nästa nummer:

Prenumerera på Modelljärnvägsmagasinet! Som prenumerant behöver du 
inte tänka på att hålla ögonen öppna efter Sveriges nya tidskrift för modell-
järnväg. Den kommer istället direkt i din brevlåda tre gånger om året.

Modelljärnvägsmagasinet utkommer i mitten av februari, juni och oktober. 
Du får – annonser och annat borträknat – minst 150 sidor MJ om året!

Som prenumerant kan du på vår hemsida www.mj-magasinet.se ladda hem 
visst material från olika nummer: ritningar, spårplaner, Raily-filer med mera.

Och du spar pengar! En prenumeration kostar bara 247 SEK/år inom Sverige 
(370 SEK/år inom Europa och 400 SEK/år utanför Europa).

Du kan betala direkt till vårt bankgiro (glöm inte namn och adress!) eller 
beställa inbetalningskort från redaktionen.

Välkommen som prenumerant!

Prenumerera!

Vi ses igen i mars!
Redaktionen

Modelljärnvägs-
magasinetSveriges tidskrift för modellrallare
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Åstorpsgatan 3
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Hector Rail 241 och IORE på 
SMJ. Foto: Anders Lattermann.


