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Omslagsbilden: Vy från Malmö modelljärnvägsklubbs bana med militärtransporttåg (foto Bengt Nylén). 
Läs mer på sidan 44!
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Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

ESU Rush Rail T66

Trainshop (www.trainshop.se) har via ESU tagit fram en mo-
dell av Rush Rails lok T66 nummer 405 (31279). Modellen 
grundar sig på ESU:s modell av 66-loken och har alla dess olika 
ljus- och ljudfunktioner samt dynamisk rök. Den kan likaså kö-
ras på både två- och treräls genom avtagbar släpsko.

Priset är 4 195 kr och modellen säljs av ett par svenska hand-
lare. Upp lagan är begränsad till endast 299 exemplar.

Traxxlok från Brawa

Brawa (www.brawa.de) kom ut med två Traxx-lok, ett målat 
som Green Cargo Re 1428 och ett som CargoNet 119 002. Båda 
finns i version för tvåräls eller treräls.

Cirkapriset är 3 700 kr och då ingår ljuddekoder.

Roco biltransportvagn

Roco (www.roco.cc) gav ut en svensk biltransportvagn Laes 
märkt för Skandia transport (76839; cirkapris 450 kr).

Vagnen ser bra ut i det stora hela. Med i asken följer ett antal 
detaljer för eftermontering.

Frykmodell Qbx

Som efterföljare till byggsatsen av Tb har Frykmodell (www.
frykmodell.se) tagit fram en byggsats av den modernare ballast-
vagnen Qbx. Delarna är 3D-printade.

Byggsatserna levereras kompletta med vagnkorgar, boggier, 
hjul, etsade plattformar och dekaler. Koppelfickor, koppel och 
diverse detaljer finns som tillval.

Vid tillräckligt många förbokningar fram till 15 april bör le-
verans kunna ske under maj. För priser, se hemsidan.

Nytt från SV&LV

Skultorps Vagn- och Lokverkstad (www.svlv.se) har tagit fram 
både stora och små delar till modeller.

Bland annat är det en drivning för treräls till VVA:s etsmodell 
av Z43 och en för Perls Yd, en tvårälsdrivning för Modellpro-
duktions T45 (kan fås med eller utan motor), ångloksdetaljer 
i skala 0, samt vita och röda linser till strålkastare på lok i H0.
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Jeco

Jeco (www.jeco.se) släppte oväntat en ny serie Ra-lok. Det är 
tre olika versioner för två- respektive treräls: Ra 988, 989 och 
990. Ra 988 är målat i äldre orange färg med blå rand, medan 
989 och 990 är orange med vita fält. Alla tre har de stora stålkas-
tarna. Modellerna är en försenad jubileumsutgåva för företaget.

Tvårälsloken kostar 2 495 kr och trerälsloken 2 595 kr, med 
dekoder, och för ytterligare 500 kr ingår ljud.

Hector Rail från Piko

Piko (www.piko.de) erbjuder ett Tau rus lok märkt Hector Rail, 
både för tvåräls (analog; 57923) och treräls (digital; 57823).

Priset är lägre eftersom det är modeller i Hobbyserien, cirka 
700 kr för tvårälsversionen och 1 000 kr för treräls.

Auhagen-nytt

Auhagen (www.auhagen.de) har dels kommit med ett sta-
tionshus som de kallar Norgens (11449; cirka 300 kr). Det är en 
mindre enplansbyggnad, som med gula väggar kan passa som 
en landsortsstation i Norden. Det finns även medskickat blåa 
väggar för att bygga den som en äldre villa.

Inom sortimentet Baukasten-System (BKS) med industri-
element finns nu väggelement som ger ett sågtandsformat tak, 
av den typ som ger fönster åt ett håll. 
Delarna säljs i en röd (80308) och en 
gul (80309) sats. Varje sats kostar cirka 
180 kr och innehåller delar till ett tak med 
fyra sektioner, inklusive fönster, takplat-
tor och stuprör.

Järnvägsbilder 4

 

Trafiknostalgiska förlaget (www.tnf.se) 
har gett ut del 4 av Järnvägsbilder (ISBN 
978-918769561-2), med foton av Lars 
Olov Karlsson (LOK). Boken är en tidsre-
sa över Sverige och delar av världen från 
1953 och framåt. Den kostar 250 kr och 
rekommenderas varmt.

Svenska rälsbussar

Svenska Järnvägsklubben (www.sjk.
se) bok 92 är Svenska rälsbussar av Arne 
Hällqvist (ISBN 978-91-85195-19-9). 
Boken beskriver utvecklingen av motor-
vagnar i Sverige och deras användning.

Det finns också en omfattande avdel-
ning med fordonsdata och ritningar. Pri-
set är 795 kr, 595 kr för medlem i SJK.

Smalspår på Rügen

LEG video (www.legvideo.se) presente-
rar Rasande Roland – Smalspår på Rügen 
(90 min; 150 kr), filmat under 1993–2017, 
med tillägg från smalfilmer från 60-talet.

Nya träd

Via tillverkare i Kina har firma Andreas 
Sigfridsson (www.asmotorsport.se) tagit 
fram diverse landskapsmaterial, bland 
annat 20 cm höga granar (75 kr). Det 
finns även 20 cm långa tallar (70 kr).

Granarna har metalltrådstomme och 
rikligt med strömaterial på grenarna, 
som ger dem ett bra intryck.
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Nyheter från Nürnberg Foto: Lars Kempe

containrar. Vagnarna hade olika num-
mer. Troligen kommer även Green Car-
go-vagnar av samma typ under nästa år. 
Nyligen gav B-models ut ett set med tre 
lastade Sgns timmervagnar.

Brawa

Brawa (www.brawa.de) aviserar ett ju-
bileumsset av Rheingoldtåget med fyra 
personvagnar och en resgodsvagn. Setet 
finns analogt eller digitalt, för två- eller 
treräls. Förhandsbokning lär bli nödvän-
digt, då setet sannolikt blir slutsålt redan 
innan det kommer ut.

Brekina

Brekina (www.brekina.de) visade bland 
annat Land Rover i flera versioner samt 
Renault 12, som var en vanlig syn i Sveri-
ge på 1970-talet. Mest svenska nyhet var 
kanske annars Scania LB76 med trailer.

Faller

Faller (www.faller.de) presenterade en 
stor containerkran i skala H0. Den kom-
mer utan drivning, men sådan ska kunna 
köpas separat.

Fleischmann

Fleischmann (www.fleischmann.de) avi-
serar Green Cargo Re 1426 från i skala N, 
analogt eller digitalt med ljud. Dessutom 

Lite om mässan

Som vi rapporterat om tidigare minskar 
antalet utställare på mässan i Nürnberg. 
De flesta tillverkare lägger ut nyheter 
både i förväg och löpande under året. 
Nästa år kommer modelljärnväg därför 
att flyttas till hall 7a och får där samsas 
med modellbygge.

Nyheterna för svenskt vidkommande 
var kanske inte så många i år, utöver det 
som redan framgått av nyhetskataloger 
och hemsidor, men ändå en hel del.

Nedan följer en kavalkad från årets 
Nürnbergmässa. Du kan se mer på www.
mj-magasinet.se/3218

Artitec

Artitec (www.artitec.nl) visade ett trev-
ligt smalspårigt diesellok och ett gult 
gruvlok (båda utan motor) samt tippvag-
nar i H0.

Andra användbara nyheter är diverse 
arbetsfordon i H0, som exempelvis en 
Bishoff frontlastare.

B-models

B-models (www.b-models.be) visade tre 
Sgns D-AAEC-vagnar med Fortums flis-

visas i katalogen en Eaos-vagn i samma 
skala.

GamesOnTrack

GamesOnTrack (www.gamesontrack.
com) visade en utvändig mottagare för att 
ha koll på var lok befinner sig på en bana, 
liksom DCC med batteri för skala G.

Herpa

Herpa (www.herpa.de) visade moderna 
Scania och Volvo dragbilar med två, tre 
och fyra axlar.

Hobbytrade

Foto: Artitec.

Foto: Brawa.

Foto: Faller.

Foton: Fleischmann.
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Hobbytrade (www.hobbytrade.dk) visa-
de upp fina modeller av danska motor-
vagnar med metallchassi och träklädd 
kåpa. Det var dels den större ML och dels 
den lite mindre MT. Modellerna kommer 
digitala för både två- och treräls.

Joswood

Joswood (www.joswood-gmbh.de) har 
tagit ett helhetsgrepp över Katthult, där 
bostadshuset kom ifjol. I år visade de upp 
snickerboa samt drängstugan.

Dessutom aviseras en svensk banvakts-
stuga, ett sådant vattentorn som finns i 
bland annat Emådalen längs Inlandsba-
nan samt en typisk svensk 1930-talsvilla.

Kato

Kato (www.noch.com) kommer med en 
ny version av VT 18.16, ett tåg som bland 
annat gick Malmö–Berlin under namnet 
Berlinaren. Setet består av fyra enheter, 
analogt utförande, och man kan välja 
mellan epok III och IV.

Märklin och Trix

Märklin (www.maerklin.com) presen-
terade Green Cargo flygbränslevagnar i 
skala Z.

I H0 visas i katalogen SJ Ue i blå mål-
ning med ett par blå H-vagnar, samt 
Trix Ub med bland annat ljudfunktio-
ner och Telexkoppel. Där finns också ett 
Vectronlok för Hector Rail samt ett set 
med fyra Sgns timmervagnar.

NMJ

NMJ (www.nmj.no) håller på sina nyhe-
ter fram till morgonen på mässans första 
dag. Det som då visades var en trevlig ny-
het i form av Hilding Carlssons tvåaxliga 
rälsbuss littera Yd i serien Superline.

Den ska dels komma som ensam buss, 
dels med släp, dels i uförande för Malm-
banan komplett med skidställ, samt dels 
som motortralla med flak. Därtill släpps 
ett antal norska varianter av den.

Vidare ska det under året komma ett 
antal nya målningar av 1960-talsvagnar-
na. Bland annat kommer Tågabs silver-
färgade och SJ bio-/bistrovagn.

För norskt vidkommande presenterade 
NMJ tio olika varianter av äldre NSB kyl-
vagnar, samt sex olika varianter av Car-
goNet El 14 för både två- och treräls.

NMJ breddar också sitt sortiment av 
färdiga husmodeller i serien Skyline, 
bland annat med några intressanta en-
plansvillor. Dessa passar fint in på både 
norska och svenska banor.

NMJ meddelar att Y1 blivit försenad på 
grund av krångel med en fabrik i Kina. 
Enligt uppgift har man fått starta om med 
en ny tillverkare. De räknar med att de 
färdiga modellerna kommer under året.

Preiser

Preiser (www.preiserfiguren.de) aviserar 
fotbollssupporters samt fotbollslandslag 
från olika länder, däribland Sverige.

Proses

Proses (www.proses.com) visade en ramp 
för lok och vagnar, där det går att köra lo-
ken både ner på och upp från spåret.

Rocky-Rail

Rocky-Rail (www.rocky-rail.com) visade 
AAE trailervagnar för bland andra Green 
Cargo, Carlsberg och P&O.

Roco

Roco (www.roco.cc) aviserar ett Rc3-lok 
i orange målning med vitt SJ-märke i 
fronten, samt två bruna 1980-talsvagnar. 
Dessutom visas ett Dm3 och ett Cargonet 
El 16 i katalogen.

På godsvagnssidan finns ett set med två 
Uad och två Uadp malmvagnar, samt en 
Uad med röd slutsignallykta. En öppen 
Eaos, en täckt Hbikks märkt för Grycks-
bo finpapper finns också i katalogen samt 
ett set med tre Tbis.

Det finns nu också en ny app för Z21, 
med bland annat förbättrad hantering för 
att lägga till lok. Vilka andra skillnader 
som finns ska vi återkomma till.

Tillig

Tillig (www.tillig.com) visade bland 
mycket annat upp en Nordwaggonvagn 
i skala TT.

Foto: Roco.

Foto: Kato.
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Hur gör jag om jag inte vill instal-
lera strömupptagning eller vill ha 
vagnbelysning som inte flimrar? Då 
kan batteridrift vara ett alternativ.

Vi fick tips om en batteridriven inner-
belysning för personvagnar, med inbyggd 
rörelsesensor. Vi beställde en kallvit för 
moderna personvagnar och en varmvit 
för äldre. Fabrikatet är brittiska Train-
Tech, som specialiserat sig på elektronis-
ka tillbehör för modelljärnväg. Priset per 
styck landade på 200 kr, exklusive frakt.

Belysningen drivs av ett 3 V knapp-
cellsbatteri CR 2032. På en 222 mm lång 
LED-list sitter batterihållare, rörelsesen-
sor, elektronik som håller belysningen 
igång i omkring fem minuter samt fem 
lysdioder. Batteritiden är beroende av 
hur mycket belysningen är igång, och var 
gång batteriet ska bytas måste förstås ta-
ket tas av.

Montering kan ske med exempelvis 
häftmassa eller tejp under vagntaket eller 
ovanpå korgen. Vi monterade den kallvita 
belysningen i en Roco 1980-talsvagn och 
den varmvita i en NMJ 1940-talsvagn. I 
Rocovagnen hamnade en av lysdioderna 
precis ovanför eller intill en balk mellan 
vagnsidorna, vilket begränsade ljuset en 
del. Dessutom märktes att det är för lite 
med bara fem lysdioder i en såpass lång 
vagn. Här skulle nog två lister behövas. 
Dessutom var ljuset lite väl blått.

Problemet med diodernas läge märktes 
också i NMJ-vagnen, då den har både sa-
long och kupéer. En kupé blev helt enkelt 
mörk. Det går dock att dela upp listerna 
och fördela bitarna så att dioderna ham-
nar bra, liksom att flytta batterihållaren, 
men då har vi lämnat enkelheten.

Eftersom en 40-talsvagn är kortare än 
en 80-talsdito passade listens längd bättre 
i NMJ-vagnen, och det gulare ljuset var 
mycket trovärdigt.

Det räcker med en mycket liten rörel-
se för att belysningen ska tändas, till och 
med så att den går igång i vagnar som står 
stilla på ett spår när ett tåg passerar på ett 
annat spår.

Omdömet blir att tanken är god, men 
att rörelsesensorn är för känslig och pri-
set lite för högt. Men belysningarna kan 
ändå passa den som vill slippa löda. D

Batteridriven vagnbelysning

Train-Tech:
www.train-tech.com

Synare
Text och foto:
Redaktionen

Se ett provkörningsklipp:
www.youtube.com/mjmagasinet

CL1 är kallvit vagnbelysning för moder-
na personvagnar, medan CL2 är varmvit 
för äldre typer. Batteri av typen CR2032 
ingår inte vid beställning på grund av 
exportregler.
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Gärsnästräffen 2017
Text och foto:
Anders Stéen

För tredje året i rad anordnades 
Smalspårsfrämjandets mj-träff i Gärsnäs 
av Michael Graff. Ett sjuttiotal besökare 
hittade dit från alla möjliga håll, till och 
med från Stockholm. Naturligt nog är de 
flesta från Lundarallarna och MMJK. En 
försäljare fanns även på plats. Vid lunch-
tid var de flesta borden fyllda med mo-
deller och annat.

Nyheterna i mj-världen är idag inte så 
omfattande, utan det är mer förändring-
ar och ombyggnader av tidigare modeller 
som presenteras. E9 från SMJ tillhörde 
väl ett av undantagen.

Två fina vändskivor visades, en engelsk 
försvenskad och ett scratchbygge. Ett få-
tal diaramor och moduler fanns på plats. 

Best in show blev ett litet verkstadsdio-
rama gjort av Sven-Åke Klang. Du kunde 
läsa om hans fina bana i MJ-magasinet 
nummer 31.

Som grädde på moset höll Micha-
el Graff föredrag och demonstration av 
sprut målning, som varade i en och en 
halv timme. Konferenssalen var fullprop-
pad med entusiaster. Många var kända 
namn i mj-världen, som fick många bra 
tips om målningskonsten. Hur bra bra 
man än bygger kan en dålig målning för-
störa helhetsintrycket.

Tack till Michael Graff med med-
hjälpare för ännu en väl anordnad sam-
mankomst i Gärsnäs! D

Honnörsbordet med alla modeller uppställda.

B-lok, förmodar att det är scratchbyggt som vanligt (Stig Bergström).

Träffgeneral Michael Graff visade och 
föreläste om modellmålning.
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Diverse modeller gjorda av Michael 
Graff. Stommarna till husen skriver han 
numera ut i 3D och limmar sedan på 
olika fasadmaterial.

Ankarsrums station förr och senare. Den senare till höger skall 
”anpassas” till nedsliten status av Graffen (Svenne Lampa).

SJ littera S9p 3026, före detta Ruda–
Oskars hamns Järnväg / Östra Små-
lands Järnväg lok 3, med personvagn,
i skala 0 (Stig Bergström).

Bjärred–Lund–Harlösa Järnväg (BLHJ) 
lok 1 och betvagn 13, i skala 0. (Georg 
Friberg).

Lok från VVA samt okänd vagn. När 
Jon Fast såg modellen av vagnen en 
gång påpekade han att det var fel färg, 
den skulle vara blågrå eller gråblå eller 
tvärtom (Lennart Persson)!

Vändskiva från Byvalla–Långshyttans Järnväg, scratchbygge 
med bland annat slaggsten i kanterna (Lars Hegestad).

Dalby station (Bertil Fredlund) med Malmö–Simrishamns Järn-
vägs motorvagn (Rikard Borglund).
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Miniature Kingdom 1 år!

Text och foto:
Redaktionen

Helgen den 13–14 januari firade Minia-
ture Kingdom i Kungsör ettårsjubileum. 
Under hela helgen bjöds på kaffe och tår-
ta. Vi var där på söndagen, och då var var 
RC 1/87 där och körde sina radiostyrda 
arbetsfordon och lastbilar i H0.

Vi skrev om anläggningsbygget i 
MJ-magasinet nummer 28, och sen dess 
har det hänt en hel del – mycket som inte 
syns men som är avgörande för att allt ska 
fungera och kunna utvecklas. Stockholm 
håller på att ta form, och beräknas med 
Västerås och Kungsör stå klart under 
året. Byggarna hade även gjort två fina 
dio ramor med Eskilstuna och Köping.

Drygt 500 besökare kunde räknas in 
under helgen. Vi gratulerar! D

Stockholm håller på att växa fram med 
bland annat Kaknästornet och Stadshu-
set. Det finns även en golfboll som vill 
”bli som Globen” när den blir stor. Två 
dioramor har byggts för Eskilstuna och 
Köping respektive. På den senare finns 
världens längsta smörgåstårta med, ett 
jippo som genomfördes 1984.

Killarna från RC 1/87 körde på söndagen radiostyrda lastbilar och arbetsfordon, på sina 
egna moduler men också på själva banan. Här körs en kameraförsedd brandbil via VR-
skärm – svårt, men det går.
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Text och foto:
Redaktionen

Hänt i höstas

Under hösten är det flest marknader 
och mässor runt om i Sverige. Helgen 
21–22 oktober åkte vi på mj-marknaden 
hos Hässleholms modelljärnvägsklubb.

I slutet av oktober deltog vi på hobby-
helgen hos MJ-Hobbyexperten i Västber-
ga, tillsammans med ett antal säljare och 
personer som satt och demonstrerade 
modellbygge.

Under allhelgonahelgen anordnade 
Uppsala mjk en ny mässa på Fyrishov. 
Trots lite färre besökare var det mycket 
trevligt och välordnat.

Sedan följde den trivsamma mässan i 
Håverud. Slutligen var vi på Hjulmarkna-
den i Solna, nu med utökade lokaler och 
även en modulbana i N. D

Visningsbanan Edensky såg, byggd av Anders Bondesson, 
Tobbe Holmberg och Peter Andersson, på plats i Hässleholm.

På mj-mässan i Uppsala körde Fniss (www.fniss.se) ett rekord-
långt godståg i skala N – 16,5 m långt!

Bland annat fanns en skalenlig modell av Melleruds station 
samt ett BJ Dk-lok utställda i Håverud.

MJ-Hobbyexpertens hobbyhelg var mycket välbesökt. På res-
taurang Spiskroken på andra sidan gatan visades moduler.

En liten visningsbana fanns utställd också under ordinarie julmarknad i Forsvik.
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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 extra!

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!

Välkommen att beställa!

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

red@mj-magasinet.se
www.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 28–32. 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
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vissa handlare. Däremot kan du få tag på samt-
liga 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 köpa prenumeration direkt på vår hemsida, kontakta oss och beställa
inbetalningskort eller sätta in direkt på vårt bankgiro (glöm inte namn och 
adress!). Vi har även norskt bankkonto om du bor i Norge.

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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Scanna med
din mobil:

• Ellok Rc5–Rc6
• Så löder du i mässing
• Elektrifierat på Lidingö
• Militära transporter del 3
• Och mycket mera – vi ses
 igen i juni!

Bo har en elektrifierad Fleischmannbana på vinden. Foto Stefan Nilsson.


