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MJ-Centralen
Handlare och tillverkare

* Återförsäljare av Modelljärnvägsmagasinet

Norrland

Modelljärnväg i Umeå*
Björnvägen 15, Umeå
www.modelljarnvag.se
0727–38 29 99

Modelljärnvägsspecialisten*
Luleå
www.modellhobby.se
0920–160 35

Svealand

Hanssons Tobak*
Karlstad
www.hanssonstobak.se
054–14 07 03

Miniature Kingdom*
Kungsör
www.miniaturekingdom.se
mail@miniaturekingdom.se

Tågcentralen*
Eskilstuna
www.tagcentralen.nu
0738–20 07 50

Frykmo Modellbyggeri
info@frykmodell.se
www.frykmodell.se

Lokstallet
Västerås
www.lokstall1.se
0705–32 33 13

Hemikonsult
Katrineholm
www.signalsidan.se
0150–40 95 00

Modelljärnvägens Hus*
Alunda
www.modelljarnvagenshus.se
0174–655 77

MJ-Lokverkstan
Norrtälje
www.marinelektrikern.se
0705–62 91 17

Tågreparatören*
Uppfartsvägen 12
Solna
08–730 26 22

TMJ Konsult
Täby
www.tmjkonsult.se
08–758 53 01

Hobbybokhandeln*
Stockholm
www.hobbybokhandeln.se
08–654 84 55

Material*
Stockholm
www.materialbutiken.se
08–640 30 02

Eskader*
Stockholm
www.eskader.se
08–662 18 53

Rimbo Grande
Stockholm Stuvsta
www.rimbogrande.se
08–774 24 34

TrainShop AB*
Stockholm Huddinge
www.trainshop.se
08–608 10 00

Jörgen Edgar modellbyggare
Stockholm Tumba
www.jorgenedgar.se
0704–74 35 48

MJ-Hobbyexperten*
Stockholm Västberga
www.mjhobby.se
08–24 89 10

Götaland

Brimalm Engineering
Mantorp
www.brimalm.com
0143–10 200

Leni’s lek & hobby*
Skärblacka
www.lenislek-hobby.com
011–538 36

Rutenhjelms Elektriska
Skara
www.rutenhjelm.com
0511–37 00 43

Habo Hobby &
Tågspecialisten*
Habo
www.habohobby.se
036–19 07 03

FV Elektro / tåg1
Forserum
www.tåg1.se
0380–206 80

MJ-Specialisten*
Vimmerby
www.hobbymodeller.se
0705–20 39 17

Vill ni stå med här?
Handlarlistan presenteras

även på vår hemsida.

annons@mj-magasinet.se
0550–60 600

Hobbycenter*
Göteborg
www.hobbycenter.se
031–12 62 20

Pervald MJ*
Holmsjö
www.pervald.se
0706–87 08 58 

Eurohobby*
Munka-Ljungby
www.eurohobby.se
0431–45 55 57

Modell Digital*
Malmö
www.modelldigital.se
040–30 10 64

Övriga

På Sporet*
Kællerød, Fuglebjerg
www.paa-sporet.com
0045 4267 6920

NMJ – Norsk Modelljernbane*
Enesjøveien 7, Oslo
www.nmj.no
0047 6484 5730

Museidagen Gävle
Sveriges Järnvägsmuseum
Lördag 9 september 10–16
Fri entré
trafikverket.se/jarnvagsmuseum

Leksaksmarknad
Helsingborg, Idrottens hus
Söndag 1 oktober 10–15
Entréavgift
www.leksaksmarknaden.se

Tågmarknad
Hässleholms mjf
Lör–sön 21–22 okt 10–16
Entréavgift
www.hmjf.se

MJ-mässan
Fyrishov, Uppsala
Lör–sön 4–5 november 10–17
Entréavgift
www.infolagret.se/mj-massan/

Marknader, mässor och evenemang
Modelltågsmarknad
Håverud • Entréavgift
Lördag 11 november 11–16
www.mellerudsmodelljarnvags 
klubb.se

Hjulmarknaden
Solnahallen, Solna
Lördag 25 november 10–15
Fri entré
www.hjulmarknaden.info

Avisera ert arrangemang här – 
kostnadsfritt!

annons@mj-magasinet.se

0550–60 600
(mån–fre 9–16)
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Omslagsbilden: Vy från Ola Bengtssons fina modell av miljön i Håverud. (foto Stefan Nilsson). Se mer 
på sidan 56!
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Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

Nytt Tb-lok i N

En ny version av Tb i skala N från Fryk-
modell (www.frykmodell.se) är under 
utveckling. Den första versionen släpptes 
2005, och nu tolv år senare är det dags för 
en ny, omarbetad version.

Som tidigare kommer byggsatsen att 
innehålla en etsad plåt och ett antal små-
detaljer för att bygga en kåpa till SJ:s, 
Banverkets eller Infranords Tb-lok. Gjut-
delarna ersätts av 3D-printade detaljer.

Förbättringar har gjorts: förenklad 
montering av motorrumsluckor, helt 
nya boggi sidor, förstärkt konstruktion av 
räcken med mera. Byggsatsen gestaltar 
loket utan frontplog men med montera-
de sidoplogar. Byggsatsen saknar också 
den vändplatta som vissa lok hade. Kå-
pan är konstruerad för att passa på ett 
Atlas GP30- eller GP35-underrede. Viss 
anpassning behöver göras på underredet 
för att det skall passa i kåpan. Underrede 
ingår inte i byggsatsen utan får beställas 
via andra inköpskanaler.

Förhoppningsvis kan en färdig proto-
typ visas upp på mässan i Uppsala den 
4–5 november. Mer information kom-
mer på hemsidan under hösten. (Model-
lerna på bilden är byggda från den tidiga-
re versionen av etsplåten.)

Norskt laserskuret

Firman SMB Service (www.smbservice.
no) har tagit fram en serie norska hus 
som laserskurna byggsatser i H0 och Z.

Flera del av byggnaderna passar lika 
bra in på svensk, finsk eller dansk mark, 
och priserna är bra. Vi har köpt en sats 
för en kommande byggartikel.

Det finns även en sats med en kåpa till 
ett smalspårigt motorlok och en flakvagn 
i skala G (Gn15). Drivning och hjul får 
byggaren själv skaffa.

Nytt i H0 från Signalsidan

Signalsidan (www.signalsidan.se) kom-
mer med en serie om fem svenska signa-
ler som byggsats, ett bra komplement till 
de dvärgsignaler som firman redan har i 
sitt sortiment.

Treskenssignalen finns ute nu, och 
kostar 136 kr i byggsats. Den finns även 
som färdigbyggd (11-2111), och kostar 
då 230 kr. Den färdigbyggda vi har fått 
är gjord i gjuten mässing och ser mycket 
bra ut. På röret sitter en skylt med signal-
nummer. Rörets totala längd är 83 mm, 
vilket medger montering på valfri höjd 
över underlaget.

Signalerna avses att kopplas till Signal-
sidans egna dekodrar 10-40x. Om de an-
sluts till en annan spänningskälla (DC) 
behövs förkopplingsmotstånd, olika stort 
för respektive diod.

Några exempel på 
laserskuret från 
SMB Service i 
Norge. Till vänster 
syns också smal-
spårsloket och 
flakvagnen som 
finns för Gn15. 
Nedan syns ett 
bondgårdsdiora-
ma i skala Z. Foto 
Stefan Nilsson.
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Järnvägsbilder 3

Del 3 i serien Järnvägsbilder, Ånglok i 
Finland (ISBN 978-918769534-6), finns 
nu från Trafiknostalgiska Förlaget 
(www.tnf.se). Ulf Bäckström, Björn Mal-
mer och Bengt Spade har samlat en stor 
mängd av sina fotografier från tågspa-
ningar i Finland från 1963 och framåt. 
Cirkapriset är 250 kr.

SkLJ 50 år

Skara–Lundsbrunns Järnvägar (SkLJ; 
www.sklj.se) firar femtio år. I anledning 
av detta har föreningen kommit ut med 
en jubileumsbok (ISBN 978-918769562-
9; cirkapris 270 kr) och en film (150 kr).

Bok om Moholmsbanan

Thomas Olsson har skrivit en bok 
om den smalspåriga Mariestad–Mo-
holms Järnväg (www.tnf.se; ISBN 978-
918769556-8; cirkapris 250 kr).

Nya svenska personvagnar

Sverige har fått en ny tillverkare för mo-
delljärnvägsmateriel vid namn HNoll AB 
(www.hnoll.se). Företaget med Rickard 
Nordström och Theo Magnusson som 
delägare arbetar just nu med att ta fram 
samtliga SJ 1980-talsvagnar i skala 1:87.

Man beslutade redan från start att pro-
jektet skulle göras i egen regi, utan att 
tumma på detaljrikedom. Man valde att 
samla in material till projektet under en 
annan agenda för att inte avslöja vad som 
komma skulle och bygga upp förhopp-
ningar innan man var redo att gå vidare.

Arbetet med att ta fram underlag till 
vagnarna har Rickard bedrivit med hjälp 

av fotografier och egna mätningar. Han 
har inte använt ritningar utan har gått 
direkt på förebilderna. Detta garanterar 
en så exakt modell som möjligt, då en rit-
ning kan avvika från verkligheten.

Väl medvetna om att kunderna kom-
mer att använda vagnarna tillsammans 
med Rocos vagnar har man använt en 
Rocovagn som mall för längd, bredd och 
höjd, samt att de kommer att färgmatcha 
sina mot Rocos vagnar. Det blir en helt ny 
konstruktion, där ambitionen är att vara 
ännu mer trogen mot förebilden. Rickard 
påpekar att det absolut inte är något fel 
på Rocos vagnar.

De bruna vagnarna kommer att få en 
mer korrekt kulör då Rocos vagnar inte 
stämmer helt med förebilden. Ric kard 
förklarar vidare att underredet också 
kommer att få fler detaljer. Målet är att få 
en vagn som liknar förebilden så mycket 
som möjligt och ändå behålla full funk-
tionalitet både för två- och trerälsanvän-
dare. Om man klarar detta återstår att se.

Först ut blir BC4 som efterföljs av WL4 
och därefter WL6. En prototyp till BC4 är 
under produktion och WL4 och WL6 är 
till 99 % klar för verktygstillverkning. Om 
BC4 säljer enligt prognos startar arbetet 
med WL4 för leverans 2018. När WL6 är 
klar kommer arbetet med restaurangvag-
nar att ha påbörjats. Först ut blir då tro-
ligen R4. S12 och RB11 dyker upp kort 
därefter. Därpå följer sittvagnar.

Rickard påpkekar att alla leveranstider är 
preliminära. Att tillverka vagnar i Kina är 
inte helt problemfritt och kommunika-
tion på olika språk kan resultera i miss-
förstånd som tar tid att reda ut.

Rikard förklarar att mycket hänger på 
insamlandet av material på förebilderna 
och efterfrågar även hjälp om detta. Rit-
ningar är tacksamt men även bilder och 
mått är av stort intresse. Har du material 
som du vill bidra med kan du kontakta 
dem via deras hemsida. Håkan Yngvik
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ket egentligen är lite för lätt, medan läng-
den är helt skal enlig. Växlarfotsteg och 
handräcken är, liksom växlarhandtagen 
i påsen, separata delar i brun plast, men 
alla dessa borde ha varit gula.

Boggisidorna stämmer bra med före-
bilden. Modellen har NEM-hjul. I än-
darna över boggierna ligger durkplåts-
imitationer, vilket är rätt. Däremot har 
modellen plankgolv mellan långbalkarna, 
vilket Tågabs vagnar inte har. Modellen 
saknar de sju skyddsklackar för gripklor 
som förebilden har fått på var sida.

Standard bygelkoppel sitter i NEM- 
fickor, i kortkoppelkulisser. De förebild-
senliga tio timmerbankarna har piggar 
som är nedtryckta i hål i vagnen.

Den vita märkningen är skarp, och 
stämmer relativt bra överens med hur det 
såg ut på den vagn vi jämförde med.

NMJ:s modeller av Tågab Rps är fint 
gjorda, med små avvikelser från förebil-
den. Främst behövs en rejäl väderbitning 
för att dämpa den något blanka ytan. D

Tågab Rps i H0 från NMJ

Norsk Modelljernbane:
www.nmj.no

Snabbtitt

Text och foto:
Redaktionen

Massavedslastad Rps hos Tågab i Kris-
tinehamn. Foto Stefan Nilsson. 

En annan nyhet från Norsk Modell-
jernbane är timmervagnar littera 
Rps och Sgs i H0. Vi tar här en titt 

på Rps i Tågabs märkning.

Operatörer som Tågåkeriet i Berg-
slagen (Tågab) och Railcare Three T köp-
te in Rps- och Sgs-vagnar från NSB, när 
dessa upphörde med sin vagnlasttrafik. 
Vagnarna går idag i timmertåg på flera 
håll i Sverige och även i Norge.

NMJ har gett ut tre modeller av Rps för 
Tågab, två som har timmerbankar med 

röda stakar och en med gula (612.101–
103). Three T Sgs finns i tre varianter, 
alla med blå timmerbankar (613.101–
103). Modellen finns även som NSB Sggs 
ARE. Cirkapriset i Sverige är strax under 
500 kr, och samtliga vagnar har olika in-
dividnummer. Vagnarna kan köpas med 
eller utan timmerlast.

Med i asken finns en påse med imitatio-
ner av slangar och koppel  samt fyra väx-
larhandtag för eftermontering. I en påse 
var dock bara en slang men tre koppel, så 
i vissa fall kanske det behöver komplette-
ras med delar.

Modellen är bra gjuten i brun, lite 
blank plast. Vagnen väger 79 gram,  vil-
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Bankalas 2017

Text och foto:
Redaktionen

Skövde Modellsällskap:
www.wnj.se

Ovan: Samling för lotteridragning och 
det obligatoriska gruppfotot.

Nedan: Ibland gick det att ta sig ner till 
banan, när det var lite mindre med folk.

Årets Bankalas i Skövde hölls tradi-
tionsenligt under den tredje helgen i juni. 
Som tidigare år var det välbesökt, och 
bordet för medhavda modeller dignar allt 
mer för varje år. De du ser på bilderna är 
bara ett litet axplock – se fler bilder på 
www.mj-magasinet.se/3017/

Ute på gården var det marknad med 
olika handlare och småtillverkare, där 
det gick att fynda allt möjligt. Vi köpte en 
JLJ isolerad tankvagn av Olle Sundström, 
dels för att det var JLJ och dels för att hela 
behållningen går till Barncancerfonden.

Tillverkare som NMJ, One87, HNoll 
och SMJ visade upp spännande prototy-
per för kommande modeller.

Stort tack till Skövde Modellsällskap! D
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 KLJ rälsbuss från 1925 i H0f, bygge av Love Almquist.

Översikt över en liten del av modellbordet.

Smalspårigt hållplatsdiorama. Tyvärr noterade vi inte byggaren.

Diverse godsvagnar, byggda av Ola Ahlström.

Ett provbygge av kommande Sb/S2 från SMJ.

Rickard Nordström var på plats och visade prototyper på de 
kommande sov- och personvagnarna från HNoll (se sidan 8).

NMJ visade prototyper på kommande modell av Y1, både utan 
och med luftintag på sidorna. De ser spännande ut.

One87 visade en första prototyp på det kommande Oe-loket i 
mässing. Planerat är Oe, Of2 med trä- och stålkorg samt Of3.
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Invigning på Kornsjø

Text och foto:
Redaktionen

Helgen 21–22 maj var det så invigning 
av modelljärnvägen i Kornsjø stations-
hus. Besökarna strömmade till, och efter 
invigningstal av Morten Chr. Stegard, 
ordförande i Smaalenene Modelljerbane-
forening, sköts salut på perrongen.

Det som främst var klart på anlägg-
ningen var området kring Oslo S, och 
där kördes trafik mellan tågmagasinen. 
Uppe fanns även en LGB-bana, samt fina 
fordonsmodeller och dioramor som Jan 
Rønningen byggt.

På nedervåningen fanns fikaförsäljning 
samt en mj-marknad. Bland annat de-
monstrerades radiostyrda livesteamlok.

Se några fler bilder och ett filmklipp på 
www.mj-magasinet.se/3017  D

Intresset var stort vid invigningen av modelljärnvägen i Kornsjø.

Föreningens ordförande Morten Chr. Stegard med gratulationsblommor.

Smaalensbanen:
www.smaalensbanen.no
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På nedervåningen hölls en modelljärn-
vägsmarknad.

Efter invigningstal och salut blev Mor-
ten Chr. Stegard intervjuad av tv.

Jan Rønningen hade ställt ut många av 
sina fina modellbyggen i större skala.
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Lars T Stenson

Sovvagnståg Strömstad–Stockholm

andra klass medfördes i tåget enligt Sve-
riges Kommunikationer. Om tåget inne-
höll ytterligare en sittvagn borde det ha 
varit en B-vagn, kopplad före AB-vagnen.

Persontåg vid denna tidpunkt medför-
de oftast någon form av bagagevagn – en 
vanlig sluten godsvagn eller en FV1. Jag 
kan tänka mig en G-vagn i detta tåg.

Loket på bilden är ett SJ littera Bs, före 
detta GBJ Bs. Efter att elloken från GBJ 
skrotats i början av 1960-talet är det tro-
ligt att D-lok drog sovvagnarna till och 
från Strömstad, till och med 1974.

En WL2-vagn har gjorts av Lima, AB4 
och AB7 gjordes av UGJ, lämpliga 1930- 
och 40-tals B-vagnar finns hos flera till-
verkare. FV1 (F5) tillverkades av Heljan 
och lämplig G-vagn bjöds ut av SMJ, alla 
i skala H0. Bs-lok saknas som färdigmo-
dell men har funnits som byggsats i H0 
från HNJ Verkstad. D

Strömstad gick den strax före klockan 
nitton och var i Stockholm ungefär halv 
sju på morgonen. Tiderna varierade na-
turligtvis något mellan årens tidtabeller. 

Resvägarna varierade också. Tidvis 
gick vagnen över Göteborg men i mitten 
av 1950-talet, då tåget som förkommer 
på bilden i denna artikel är fotograferat, 
gick den över Herrljunga och Uddevalla 
på före detta UVHJ.

Vad bestod tåget som förde sovvagnen 
till Strömstad då av för fordon? Jag har 
ställt den frågan på Järnvägshistoriskt 
Forum men tyvärr inte fått något svar. 
Jag får därför spekulera lite med utgångs-
punkt i bilden ovan.

Sovvagnen som iordningställs på 
Strömstads station är en helt vanlig WL2. 
Den tillkopplade vagnen bör vara en AB4 
eller en AB7 av svetsad 1940-tals modell, 
då även direkt sittvagn med första och 

Efter andra världskrigets slut hade 
vi en tid ett ganska väl utbyggt sovvagns-
nät i Sverige. Vägarna, även riksvägarna, 
var jämfört med dagens rent miserabla, 
personbilstrafiken var relativt sparsam 
och långsam och inrikesflyget knappt 
exi sterande.

Därför hade ett antal orter direkta sov-
vagnsförbindelser från och till Stock-
holm, men som saknar detta idag. En så-
dan ort var Strömstad.

Den direkta sovvagnen från Stockholm 
till Strömstad gick sommartid från slutet 
av 1940-talet till och med 1974. Avgångs-
tiden från Stockholm var vid halv elvati-
den på kvällen och den ankom Strömstad 
cirka klockan elva på förmiddagen. Från 

Sovvagn iordningsställs på Strömstads station för återresa till Stockholm i mitten av 1950-talet. Loket till vänster är ett SJ littera Bs. 
Foto från Sveriges Järnvägsmuseum, Samlingsportalen Jvm.KDAA13177.
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Fotnot: Att jag skrivit detta beror på att jag sedan länge sommarbor på 
en ö utanför Strömstad och är allmänt intresserad av stadens historia. 
Dessutom har jag saknat en modell av den sista elektriska driftloksty-
pen för persontåg som gått i trafik i Västsverige – SJ littera Bs – till min 
modelljärnväg. Se en kommande artikel!

Ovan: SJ Bs 574, före detta GBJ Bs 10, vid Almedal 1955. Foto 
Stig Eldö, Sveriges Järnvägsmuseum, Samlings portalen, Jvm.
KBDA01013.

Nedan: Limas sovvagn i H0. Foto Stefan Nilsson.

Vänster: SJ sovvagnskurser. Ur författarens samling.
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DMJU söker modelljärnvägar!Under rubriken Wanted söker Dansk Modelljerbane-
union anläggningar för utställningar i april 2018 och april 
2019. DMJU:s utställningar, som är störst i Danmark, har 
vanligen 20–25 anläggningar från sina medlemmar samt 
1–2 från utlandet.För den kommande utställningen i Kolding 7–8 april 

2018 och i Köpenhamnsområdet 2019 söker DMJU an-
läggningar i alla skalor och storlekar. De bör vara attrak-
tiva, skapade med öga för detaljer och vara av allmänt 
intresse, gärna med unika eller kreativa lösningar på mo-
dellbygge.

Om er klubb finns i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, 
Holland eller Storbritannien, kontakta DMJU via mail 
för ett formellt ansökningsformulär. Deadline för utställ-
ningen i april 2018 är den 1 oktober 2017.

Frank R. Taarup, vice ordförande DMJUnaestformand@dmju.dk

WANTED

DMJU:
www.dmju.dk
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Läs MJ-magasinet digitalt!

Ladda ner vår app från App Store eller Google Play 
till din läs- eller surfplatta eller smartphone med 
iOS eller Android, så kan du läsa MJ-magasinet där. 
Det går även att köpa digitala lösnummer i appen. 
Du kan också läsa MJ-magasinet i din dator.

Som digital prenumerant får du tillgång till samt-
liga utgivna nummer sedan nummer 1 2009! Om 
du senare skulle avsluta din digitala prenumera-
tion kommer du fortfarande att ha tillgång till 
de nummer du betalat för – precis som med en 
pappersprenumeration.

Först får du teckna en digital prenumeration, sen 
får du aktivera ett konto hos Paperton och logga 
in. Du får alla uppgifter från oss när du tecknat en 
digital prenumeration.

Enbart en digital prenumeration kostar 239 kr för 
fyra nummer under ett år. Som prenumerant på 
pappersutgåvan kan du köpa till en digital prenu-
meration för endast 160 kr!

Digitala lösnummer kostar 65 kr per styck och kan 
köpas inifrån appen. Tyvärr går det inte att köpa 
lösnummer via webbläsare i dator, men du kan 
såklart läsa dem där om du köpt i appen.

På vår hemsida kan du köpa prenumerationer och 
betala direkt med kort! www.mj-magasinet.se

Välkommen att beställa!

Modelljärnvägsmagasinet
0550–60 600 (mån–fre 9–16)

red@mj-magasinet.se

82



83

Komplettera din samling!

Saknar du något gammalt 
nummer? Det gör vi också
– men många har vi i lager!

Vi har kvar av nummer 1 samt 
nr 9–24 och 28. Porto tillkom-
mer enligt Postnords taxa. Upp 
till fem exemplar går som brev, 
däröver som paket.

Du beställer enklast genom att 
skicka oss ett mejl på adress
red@mj-magasinet.se

Övriga nummer är tyvärr slut.
En del handlare kan ha kvar
vissa äldre nummer, även
sådana som är slut hos oss.

Samlarmappar
En mapp rymmer fem exemplar 
av MJ-magasinet. De kostar 
40 kr/styck, två stycken 75 kr och 
tre mappar kostar 100 kr jämnt. 
Porto för 1–3 mappar är 28 kr.

Vi samfraktar förstås mot faktisk 
porto- eller fraktkostnad om du 
beställer både lösnummer och 
samlarmappar.

Välkommen med
din beställning!

Modelljärnvägsmagasinet
Stationsgatan 21
688 30 Storfors

0550–60 600 (mån–fre 9–16)

red@mj-magasinet.se

Sveriges nya tidskrift för MJ • www.mj-magasinet.se

• Tema: G-vagnar vid SJ• Starta med digitalt• Vagnbyggen
• Provbygge
• Synare
• Ritningar
• Spårplanering
• Museibesök
• Samt mycket mera

MJ-magasinet Nr 1 Juni 2009 • Pris 99 kr inkl. moms

Premiärnummer!
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Bygg Ma i N!

1

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se

Nummer 18 • September 2014Pris 99 kr inklusive moms
M magasinet

odelljärnvägs-
Ljus och ljud till din bana!

Montera ljuddekoder • Burlänge–Fångåkers Järnväg • Pendeltrafik med Arduino

M
odelljärnvägsm

agasinet N
r 18 Septem

ber 2014

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 28 • M
ars 2017

Sverige i miniatyr
Hemma hos Jörgen WSå servar du dina lok!Anlegg på Kornsjø stasjonDekoderprogrammering

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 28 • Mars 2017Pris 99 SEK • 130 NOK

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se 1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 30 • Septem
ber 2017

Håverud i Halland
GM-ljud i digitallokenBygg en kameravagnBygg Dalby lokstallBesök på LMMJ

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 30 • September 2017Pris 99 SEK • 130 NOK

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se

1

M
odelljärnvägsm

agasinet nr 22 • Septem
ber 2015

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se

Porsches modelljärnvägLaxå–Röfors i modellLurigt löda lysdioderKoloniområde i Lund

Rädda en modelljärnväg

Nummer 22 • September 2015Pris 99 SEK • 115 NOK

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

1

M
odelljärnvägsm

agasinet nr 23 • N
ovem

ber 2015

Tema: HusbyggeBygg en visningsbanaPersonvagnar 1856–70Test: tre startsatser för barn

Åsbacka–Djupsunds 
Järnväg

Nummer 23 • November 2015Pris 99 SEK • 115 NOK

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se

1

Nummer 16 • Mars 2014Pris 99 kr inklusive moms

Kom igång med Roco Z21! • Svenska lokmodeller: A-lok • Malmbanan MJ • Bygg en tågfärja! • Livesteam

Loktest: Märklin Dm3 Synare: Rc i Z! • Mikrodator för modelljärnväg: Projekt för Arduino och Propeller

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se

Tema: Smalspår

Mm a g a s i n e t
odelljärnvägs-
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Dessa nummer finns kvar i pappers-
form, övriga är tyvärr slutsålda hos oss 
men kan finnas hos vissa handlare. 
Däremot kan du få tag på samtliga 
nummer i digital form!
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I nästa nummer:

Prenumerera på Modelljärnvägsmagasinet! Som prenumerant behöver du inte 
tänka på att hålla ögonen öppna efter Sveriges tidskrift för modelljärnväg. Den 
kommer istället direkt i din brevlåda fyra gånger om året i mars, juni, september 
och november. Du får – annonser och annat borträknat – minst 200 renodlade 
sidor modelljärnväg om året!

På vår hemsida www.mj-magasinet.se kan du ladda hem diverse material från 
olika nummer: ritningar, spårplaner, artiklar med mera.

Och du spar pengar! En pappersprenumeration kostar bara 339 SEK/år inom 
Sverige (499 SEK/år inom Europa och 549 SEK/år utanför Europa).

Du kan också prenumerera digitalt! Fyra digitala nummer under ett år kostar 
239 SEK, och om du kombinerar pappersutgåvan med en digital kostar det bara 
ytterligare 160 SEK!

Du kan betala direkt till vårt bankgiro (glöm inte namn och adress!) eller via 
PayPal – eller beställa inbetalningskort. Vi har även norskt bankkonto.

Välkommen som prenumerant!

Prenumerera!

Modelljärnvägsmagasinet
Geographica Antikva Förlag

Stationsgatan 21
688 30 Storfors

0550–60 600 (mån–fre 9–16)

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

1

M
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agasinet num
m

er 27 • N
ovem

ber 2016

California Dreamin’

Sveriges tidskrift 
för modellrallare • www.mj-magasinet.se

SJ litt
era Tc i Z och N

SJ:s äldre resgodsvagnar

Österhult–Stubbarp Järnväg

Modellfo
to i ögonhöjd

MODELL-

JÄRNVÄGS-

MAGASINET

Nummer 27 • November 2016

Pris 99 SEK • 130 NOK

Scanna med
din mobil:

• Besök hos Halmstads mjk
• Bygg en Volvo Viking
• Tjänstefordon i modell
• Kombiterminal i hamnmiljö
• Och mycket mera – vi ses
 igen i november!

Vi besöker Halmstads modelljärnvägsklubb. Foto Stefan Nilsson.


