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Omslagsbilden: Vy från Oskarströms station på Halmstad mjk:s klubbana (foto Stefan Nilsson). Se mer 
på sidan 50!
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Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

Blå Tåget-vagnar

Märklin (www.maerklin.de) har nu 
kommit ut även med den sats om fyra 
personvagnar som hör till Blå Tåget 
(43234; cirkapris 1800 kr).

Satsen består av en förstaklassvagn 
A2K, två B1 andraklassvagnar samt en 
restaurangvagn WRmz, alla i utförande 
enligt september 2016. Total längd blir 
101 cm. Märklins SJ 60-talsvagnar har 
som bekant en annan längdskala som gör 
att de är kortare än skalenligt.

Men satsen är trevlig, och vagnarna 
passar med det Vectronlok för Skandi-
naviska Jernbanor som Märklin släppte 
tidigare i år. Numera dras vagnarna av 
Hector Rail, lika bra med ett Vectronlok 
som med ett av deras Rc-lok.

NSB containervagnar

Märklin (www.maerklin.de) har även 
gett ut en sats med tre Lgs containervag-
nar för NSB, med containrar från DB 
Schenker (47725). Cirkapriset är 1400 kr.

SJ littera L5 i Z!

Freudenreich Feinwerktechnik (www.
FR-model.com) aviserar en byggsats för 
SJ littera L5 – i skala Z!

Satsen byggs på ett underrede från ett 
DB BR 24. Tender, hytt och detaljer görs 
av etsad nickelsilver och stål. Panna och 
tender blir gjutna delar. Tenderhjulen 
får strömupptagning. Satsen innehåller 
samtliga delar förutom BR  24-underre-
det. Du behöver vara kunnig i mässing-
bygge och airbrushmålning för att bygga 
denna sats.

Eftersom modellen byggs på en annan 
loktyp kommer den att få vissa avvikelser 
gentemot förebilden. Uppskattat pris blir 
99 Euro, och byggsatsen planeras att fin-
nas tillgänglig mot slutet av året.

Decauvillelok från Busch

Busch (www.busch-model.com) har nu 
kommit ut med en ny version, grönt med 
rött ramverk, av sitt Decauvilleånglok för 
skala H0f (12141; cirkapris 1400 kr).

Vid Kosta–Lessebo Järnväg fanns ett 
tvåaxligt Decauvilleånglok kallat Pysen. 
Detta kan sägas ha vissa likheter med 
modellen från Busch, även om skillnader 
finns, speciellt gällande slidstyrningen 
och hytten. Men modellen platsar utan 
tvekan på en svensk 600 mm industriba-
nemodell.

KLJ lok 4 ”Pysen” i Kosta på 1890-talet. 
Lokförare Henningfelt i hytten. Foto från 
Sveriges Järnvägsmuseum, Samlings-
portalen, Jvm.KAIA08921.
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Fyra klassiker i N

Wiking (www.wiking.de) har kommit ut 
med en sats om fyra kliassiska bilar i skala 
N (091404).

Det är en Mercedes Benz 600, en Rolls 
Royce, en BMW 501 samt en Opel Admi-
ral. Cirkapriset för satsen är 90 kr.

Buketten blomsteraffär

Faller (www.faller.de) gav i somras ut en 
byggsats av en svensk blomsterhandel i 
H0 (190566), på initiativ av Leni’s lek & 
hobby.

Satsen har skyltar för kedjan Buketten, 
och det medföljer en sats blommor att 
dekorera butiken med.

Cirkapriset är 300 kr och byggsatsen 
säljs av flera svenska handlare. Upp lagan 
är begränsad. I Allt om Hobby nummer 4 
2017 finns en detaljerad byggartikel.

Rätt saker till TMY

I nummer 30 testade vi Tågab TMY 102 
från NMJ (www.nmj.no), och skrev då 
att vi inte hade rätt dekoder. Nu har vi 
fått det och har testat den. Det låter bra, 
och du kan se en provkörningsfilm på 
vår Youtubekanal: www.youtube.com/
mjmagasinet

Vi skrev också att de etsade sidogall-
ren var silverfärgade fast de borde ha va-
rit svarta. NMJ har nu tagit fram svarta 
galler separat, och erbjuder gratis utbyte 
till alla som köpt modellen, se: www.nmj.
no/1017572.html

Fler MY-versioner

NMJ har även kommit ut med fler versio-
ner av MY-loken. Det är TMY 1110 för 
Three T och TMY 1150 för Railcare.

Som innan ges modellerna ut som ana-
loga eller digitala med ljud, och enbart 
för tvåräls. Modellerna har helt korrekt 
fått de växlarplattformar i fronterna som 
dessa lok har i verkligheten.

VVA åter på banan

Småtillverkaren Västerås Vagnagentur 
har legat i dvala ett tag, men erbjuder nu 
återigen olika etsplåtar för hembyggaren.

Se sidan www.wnj.se/underleverantor/
vva/index.htm för innevarande sorti-
ment och aktuell prislista. Som tidigare 
sker produktionen helt på fritidsbasis.

Höräfsa i H0

Wiking (www.wiking.de) har en äldre 
höräfsa som nyhet i H0 (088904; cirkapris 
60 kr). Från början hästdragna byggdes 
de om till att kunna dras med traktor på 
småbruken, och var en vanlig syn på den 
svenska landsbygden till in på 1980-talet.

SLMP 2017

2017 års upplaga av Svenska lok och mo-
torvagnar med personvagnar (ISBN 978-
91-85195-17-6) har kommit från Svens-
ka Järnvägsklubben (www.sjk.se), med 
Ulf Diehl och Lennart Nilsson som re-
daktörer. Priset är 395 kr, men för med-
lem i SJK är det 295 kr.

Längs spåret 2016

Ulf Diehl och Lennart Nilsson har också 
varit redaktörer för boken Längs spåret 
2016 (ISBN 978-91-85195-18-3; 345 kr, 
för SJK-medlem 265 kr), likaså utgiven 
av SJK.

Svenska Tåg 43

LEG Video (www.legvideo.se) har kom-
mit ut med del 43 i sin serie Svenska tåg. 
Efter några korta inslag visas Pågatåg 
i nydesign, bron i Töreboda, gasoltåg, 
godståg till Stenungsund, Söderåsbanan, 
SkLJ 50-årsjubileum samt glimtar från 
Forsvik. Som bonus ingår Svenska tåg del 
4 från 1998. Priset är 225 kr. D

Foto Stefan
Nilsson.
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Text och foto:
Stefan Nilsson

På byggkurs

För tredje året i rad arrangerade Gö-
ran Tholin en modellbyggarkurs under en 
helg i augusti. Som innan hölls den på går-
den Mönethorp i Västergötland.

I år avhandlades teman som elektrosta-
tiskt gräs, landskapsbygge, trädskapande 
samt väderbitningstekniker. Men det gick 
även att studera handbygge av spår och 
växlar, i det här fallet för smalspår demon-
strerat av Tobbe Holmberg.

Vi deltagare fägnades med utsökt god 
mat. På fredagen fick vi som ville även 
möjlighet att besöka Görans fina hem-
mabana, Vestra Wetterns Järnväg, VWJ 
(www.facebook.com/vestrawettern/).

Tack till Göran för en väl upplagd och 
genomförd kurs – rekommenderas! D

På årets modellbyggarhelg fick deltagarna bland annat prova 
på elektrostatiskt gräs, trädbygge och väderbitning.

Tobbe Holmberg demonstrerade hur han bygger spår och väx-
lar för smalspår i större skala.

Peter Falks snyggt väderbitna smalspårsvagn i skala 0n30 är ett exempel på vad som 
skedde under modellbyggarhelgen i Mönethorp.



17

Göran demonstrerade flockning av träd med hjälp av en elektrostatisk platta från en firma i England, War World Scenics (www.war-
world.co.uk), där även trädstommarna kom från. Först spraya med lim, sedan flocka i någon nyans, mer lim och sedan flocka i en 
annan nyans. Till sist har man ett fint träd.

Deltagarna hade med egna dioraman eller moduler att arbeta på. Alla fick inte plats ute under tälttaket, så det fanns plats att arbeta på 
även inomhus. Det strösslades, ballasterades och flockades för fullt i alla hörn.

Det fanns också ett svart får bland oss…
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tågmagasin. Dess kapacitet är lite liten, så 
arbete pågår både med att utvidga detta, 
och att bygga ett nytt magasin.

I ena änden av den långa bangården 
finns ett lokstall med vändskiva. Mitt 
på hittar vi en modell av stationshuset 
Halmstad Östra, samt av det gröna ställ-
verk som tidigare fanns på bangården, 
båda mycket fint avbildade.

På ytterkanten av bangården står en 
HNJ boggirälsbuss, på den stump smal-
spår som ska representera Bolmenbanan.

Från Halmstad C utgår även det som är 
banans huvudtema, nämligen det som ska 
representera HNJ. Längs den linjen ligger 
bland annat Oskarströms station, med 
en mycket fin kuliss av de stora magasin 

Text och foto:
Stefan Nilsson

Halmstads modelljärnvägsklubb

Bengtsson. Klubben bildades 1993 och 
har tio medlemmar, varav sju är aktiva. 
De har hållit till i lokalen sedan 1998.

Ola beskriver banans upplägg, och jag 
slås av hur mycket de lyckats få in på så-
pass liten rumsyta. Som alltid med mo-
delljärnvägar gäller det att vika rummet 
på ett så strategiskt som möjligt, och de 
har de verkligen lyckats med här.

Längst bort mot väggen är den station 
som är inspirerad av Halmstad. I själva 
staden pågår landskapsarbete, så vi hop-
par över fotograferingen där. Västkust-
banans spår löper från Halmstad i en 
rundslinga runt hela banan för att sedan 
återkomma till andra änden av Halm-
stad. Under ett landskapsparti finns ett 

Västkustbanan passerar genom 
Halmstad, och därifrån utgår även 
det som tidgare var Halmstad–
Nässjö Järnväg, HNJ. Och så fanns 
det en smalspårsbana till Bolmen. 

Mycket att avbilda för en klubb!

Ola Bengtsson som är kassör i Halm-
stads mjk tar mig med till samma slags 
lokal som många andra modelljärnvägs-
klubbar håller till i, ett källarrum i ett 
hyreshus. Rummet är litet, och det mesta 
upptas av banan. I yttre hörnet finns ett 
fikabord och en liten arbetsplats.

I lokalen är redan tre andra medlem-
mar på plats: Thomas Bernsäter (ord-
förande), Morgan Carlsson och Johnny 

Ett oljeedlat SJ littera E10 med blandat godståg passerar banvaktstugan efter avgång 
från Halmstad, på denna fint landskapade del av Halmstad mjk:s anläggning.
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i tegel som finns där, för Skandinaviska 
Jutefabriken. Framför magasins kulissen 
står bland annat en rad Hyltemärkta 
godsvagnar. Även såväl stationshuset och 
godsmagasinet som gångbron över ban-
gården är mycket förebilds trogna.

Vid Oskarström station finns en loko-
motor stationerad, HNJ nummer 71, och 
godstrafiken hit är livlig. Men även per-
sontrafiken är intensiv, vilket bland an-
nat avspeglas i modellen av HNJ snabb-
motorvagn som finns på banan. Det finns 
också ett flertal HNJ personvagnar till de 
lokdragna tågen.

Linjen fortsätter till nästa del av banan, 
och där finns Drareds grusgrop, med 
bland annat ett vattentorn och ett lok-

skjul. Inne i lokskjulet står förstås ett ång-
lok. Därefter passerar HNJ-linjen Spens-
hults hållplats innan det försvinner in i 
ett tågmagasin. Just nu går linjen som en 
rundbana åter till Halmstad C, men ar-
bete med en vändslinga vid tågmagasinet 
pågår så att tågen kan återvända via HNJ.

På ett ställe är banavdelningen ute för 
att se över ett elektriskt fel i ett kopplings-
skåp. En annan banvakt sitter hemma på 
sin soffa och njuter av stillheten medan 
tågen passerar på spåret nedanför. Eller 
så väntar han på att hans bin ska produ-
cera honung i de båda kuporna han har 
framför jordkällaren.

Jag vet inte om det är för att Ola själv 
är jordbrukare, eller om det är för att 

det fanns fler småbruk förr i det svens-
ka landskapet, men på banan finns flera 
bondgårdar, och bland annat plöjning 
pågår. Den nyplöjda jorden är mycket 
trovärdigt avbildad, liksom den hankgär-
desgård som inhägnar åkern.

Den avbildade tidsperioden är 1950–
70-tal, en inte ovanlig epok på svenska 
modelljärnvägar. Då var trafiken fram-
för allt mer lokal, och det förekom ännu 
styckegodshantering. Det finns också 
mycket modellmaterial att skaffa från 
denna tidsperiod.

Så är det dags för hemfärd, och jag 
tackar Halmstads mjk för att jag fick 
komma! D

Hela bortre långväggen ägnas åt ban-
gården för Halmstads station. Här finns 
bland annat en lokstation och en ställ-
verksbyggnad, samt en bit smalspår 
som ska representera Bolmenbanan.



52

Flera bondgårdar finns på anläggningen, passande inslag på svensk landsbygd under 
den valda tidsperioden.

Vid Drareds grusgrop finns ett vatten-
torn utmed spåret.

I grusgropen finns även ett lokskjul, komplett med beredskapsånglok.

Banvakten har däremot en lugn dag, som det verkar, eftersom han kan sitta på träd-
gårdssoffan och njuta av vädret. Eller väntar han på att tåget ska passera?

Strax därpå passerade ett godståg med 
ett oljeeldat SJ littera E10.

Bonden plöjde på med sin Grålle.
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Banavdelningen ute på uppdrag. Ett av banans huvudnummer får sägas vara miljön vid Oskarström station, där stations-
hus, godsmagasin, gångbro och de imposanta magasinen i tegel är fint avbildade.
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JÅÅJ 40 år!

Text och foto:
Redaktionen

Lördagen den 19 augusti firade Järn-
vägssällskapet Åmål–Årjäng 40 år. Efter-
som Svanskogsbanan för tillfället inte går 
att trafikera i sin helhet körde BJs flera 
turer med ångtåg med DJ lok 10 mellan 
Åmål och Säffle under. Dessutom var det 
aktiviteter och Öppet hus i både vid lok-
stallarna i Åmål och Svanskogs station.

För den som vill ha med äldre och 
kanske unika (eller udda) fordon på sin 
anläggning är en museiförening en bra 
ursäkt. Där kan gammalt samsas med 
modernt, normalspår kan samsas med 
smalspår, och det går att ha högblanka 
ånglok i princip utan väderbitning.

Fast på en sådan här välbesökt dag blir 
det förstås också många besökare. D

Föreningen JÅÅJ har bland annat museum och arkiv i 
Svanskogs före detta station, samt en välfylld vagnhall.

På en spårstump ner mot gamla bruket står denna nymålade 
lokomotor litt. Z43 som ett monument.

I vagnhallen finns bland annat före detta SJ E2 935, som dagen 
till ära var besiktat på påeldat.

Föreningens lok DJ nr 10 kördes av BJs i turer mellan Åmål och 
Säffle. Foto Mårten Mårtensson.

Ute i solen stod bland andra en Y7 rälsbuss samt en av föreningens verkliga klenoder, 
före detta BJ Y3 nummer 106, ett av två sådana bevarade i hela landet. På www.mj- 
magasinet.se/3117 kan du se några fler bilder från jubileumsdagen samt ett filmklipp.
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Sista museidagen på ett par år

Text och foto:
Redaktionen

Lördagen den 9 september gick årets 
museidag vid Sveriges Järnvägsmuseum i 
Gävle av stapeln. I år fanns inget särskilt 
tema, utan snarare var det lite av varje 
som visades – av det som finns kvar på 
området, vill säga, för nu kommer muse-
et att hållas stängt för ombyggnad under 
bortåt två års tid.

Vi åkte rälsbusståg med föreningen 
ENJ (www.enj.se) från Kärrgruvan till 
ända in på museiområdet i Gävle, en 
mycket trevlig resa.

Mest intressant under dagen var nog 
ångkranen från Ånge, eller det fint reno-
verade tenderångloket SJ littera KA. Eller 
kanske SWB:s lilla ångdressinen.

En trevlig dag var det hur som helst. D

Många besökare mellan littera A 1001, Rc 1007, Hector Rails 
Vectronlok och littera KA 692.

Årgångståget från Stockholm drogs av Da 888 och D 432. En 
del besökare höjde stämningen med årgångskläder.

Under dagen visades diverse fordon. Det fina ångloket SJ litt. 
KA 692 agerade både dragare och växellok.

Den lilla ångdressinen från SWB gjorde små turer, dragande på 
en mycket kort tvåaxlig personvagn.

Ångkranen A2 stationerad i Ånge gjorde flera progamlagda lyft under dagen, då den 
lyfte Z-lokomotor, utan större problem. På www.mj-magasinet.se/3117 kan du se fler 
bilder från museidagen samt ett filmklipp.
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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
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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 28–31. 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.
Äldre nummer kan finnas kvar 
hos vissa handlare, 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
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Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se
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Montera ljuddekoder • Burlänge–Fångåkers Järnväg • Pendeltrafik med Arduino
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Sverige i miniatyr
Hemma hos Jörgen WSå servar du dina lok!Anlegg på Kornsjø stasjonDekoderprogrammering
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Håverud i Halland
GM-ljud i digitallokenBygg en kameravagnBygg Dalby lokstallBesök på LMMJ
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Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se
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Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se

Porsches modelljärnvägLaxå–Röfors i modellLurigt löda lysdioderKoloniområde i Lund

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

Åsbacka–Djupsunds 
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Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se
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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
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Dessa nummer finns kvar i pappersform, 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. Om du är pappersprenumerant kan du komplettera det med en digital 
utgåva för bara 160 SEK (exempel inom Sverige: 339+160 = 499 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
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Modelltåg i Japan

Bygge av YEJ lok 7

Statsbanornas täckta vagnar
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Scanna med
din mobil:

• Bygg SJ littera E9
• Besök hos Lilla SJ
• Tvärs över England!
• Militära transporter del 2
• Och mycket mera – vi ses
 igen i mars!

Militära transporter på öppna vagnar, del 2: vagnarna.
Lasterna beskrivs sedan i del 3 Foto Ola Ahlström.


