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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

Entec
Västerås
www.entec.se
0703–95 93 96

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

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

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

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

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

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

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

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

Vill ni stå med här?
Handlarlistan presenteras

även på vår hemsida.

annons@mj-magasinet.se
0550–60 600 (9–16)

Eurohobby*
Starbyvägen 392, Ängelholm
www.eurohobby.se
0431–45 55 57

Övriga

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

Mallikauppa*
Hämeentie 19, Helsingfors
www.mallikauppa.fi
0358 09 454 0713

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

MJ-marknad
MJ-Specialisten, Vimmerby
Lör–sön 14–15 september kl 11–15
Se hemsidan för vägbeskrivning!
www.mj-specialisten.se

Leksakssamlarmarknad
Friidrottshallen Helsingborg
Söndag 7 oktober 10–15
Entréavgift
www.leksaksmarknaden.se

Tågmarknad
Tygvägen 2, Hässleholm
Lör–sön 20–21 oktober 10–16
Entréavgift
www.hmjf.se

MJ-Hobbymässan
Älvsjömässan, Stockholm
Lör–sön 3–4 november 10–17
Entréavgift
www.mjhobbymassan.se

Marknader, mässor och evenemang
Tågmässa
Dalsland Center, Håverud
Lör 10 november 10–16
Entréavgift
www.fjid.org

Hjulmarkanden
Solnahallen, Solna
Lör 24 november 11–16
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: Från koloniområdet på Lundarallarnas H0-bana (foto Stefan Nilsson). Läs mer på 
sidan 22!
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Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

Faller

Faller (www.faller.de) har tagit fram en gul villa som de kall-
lat ”Villa Karin”. Den som säljs som svensk, och visst kan den 
passa som det. Den liknar mycket den röda husmodell de haft 
tidigare under beteckningen ”svensk skola”.

Artikelnumret är 190565 och cirkapriset är 300 kr.

Frykmodell

Frykmo Modellbyggeri (www.frykmodell.se) har breddat sitt 
sortiment av kontaktledningsmateriel, som kompletterar de 
bangårdsbryggor som finns sedan tidigare.

Det är byggsatser till etsade linjestolpar med antingen äldre 
eller nyare typ av utliggare. Varje sats innehåller detaljer till sex 
stolpar, ett stödben, ett avspänningshjul med tyngder samt ett 
skyddsgaller (flugsmälla). Det finns också en detaljeringssats att 
placera i toppen på utvalda linje- och bryggstolpar som bland 
annat innehåller etsade frånskiljare med nedledning, etsade iso-
latorsatser och hyllor till stolptransformatorer, etsat skyddsgal-
ler med två eller fyra rutor, fyra 3D-utskrivna små stolptrafos av 
äldre rund eller nyare kantig modell. Detaljerna samlas satsvis 
och säljs inte styckevis.

Dessutom finns en komplettering av den befintliga etsbygg-
satsen till de större stolpplacerade sugtransformatorerna. Det 
går nu att välja mellan en äldre rund eller nyare kantig typ av 
trafolåda, båda 3D-utskrivna.

Samtliga dessa produkter kommer till att börja med att finnas 
endast som beställningsvara.

Minitrains

Minitrains (www.minitrains.eu) presenterar dels ett nytt litet 
arbetslok, i några olika utföranden (2001, 2003 och 2003; cirka-
pris 1 500 kr), samt dels tre sockerrörsvagnar (5185, 5186 och 
5187; svenskt cirkapris ännu ej känt). Samtliga är för H0e.

NMJ

Norsk Modelljernbane (www.nmj.no) meddelar att de byggt ut 
butiken i Enesjø, så att den nu är en fullödig hobbybutik med 
byggsatser, radiostyrt, bilbanor, hobbymaterial och mycket an-
nat, under namnet HobbyM (www.hobbym.no).

Sedan sist har de kommit ut med några svenska personvag-
nar, bland annat SJ AB3 (203501), A2K (201501) samt bio- och 
bistrovagnen S11 4871 (202501). Cirkapriset per vagn är 550 kr.

Andra modelltågsnyheter från NMJ är NSB containervagnar 
littera Sggs, med containrar märkta NSB Gods, Linjegods och 
Nor-Cargo. Cirkapriset på dessa är 600 kr. Därtill finns nya 
Lgjs-vagnar med olika containrar, bland annat ASG, Rolfs Såg 
och Postnord till cirkapris 500 kr.

NMJ har även kommit ut med bland annat flera nya bostads-
hus i sin serie Skyline, bland annat två enplanshus som utan 
vidare passar som svenska.
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Noch

Från Noch (www.noch.de) meddelas att det kommit nya gra-
nar i tolv olika versioner. De presenterar också ett megaset med 
totalt 60 sittande figurer (18402 för H0, 38402 för N och 47402 
för TT).

De har nu också strukturfärg för att måla asfalterade vägar 
(60825 för grå och 60826 för antracit). Varje flaska innehåller 
250 ml och kostar cirka 100 kr. Det finns också en roller för 
dessa färger (60829). Vidare finns nu även naturmaterialsbase-
rade gatstensvägar (60312 med flera; cirkapris 12–14 euro).

Piko

Piko (www.piko.de) har uppdaterat programvaran till den mät-
vagn vi testade i nummer 32 (55050). Dessutom finns den till-
hörande appen nu även för iOS att ladda ner från App Store. Vi 
ser att mätvagnen nu också finns i fler märkningar.

Roco

Från Roco (www.roco.cc) har kommit ut en modell av SJ Rc3 
nummer 1064, i tre versioner: tvåräls analog (73394; cirkapris 
2 500 kr), tvåräls digital med ljud (73395; cirkapris 2 900 kr) 
samt treräls digital med ljud (79395; cirkapris 3 000 kr). Enligt 
uppgift är modellen mycket trogen gentemot förebilden.

Vidare har tre bruna 1980-talsvagnar kommit, en första-
klass A7 (74512) samt två olika andraklass B7 (74513 respektive 
74514), alla med cirkapris 600 kr.

De har även gett ut en sats med tre stycken SJ littera Tbis 
huvvagnar (76169; cirkapris 820 kr), märkta Nordisk Transport 
Skandiaträ.

Skultorps Vagn- och Lokverkstad

Skultorps Vagn- och Lokverkstad (www.svlv.se) presenterar 
original banröjare till Jecos SJ Z65 (180 kr). De finns med an-
tingen grå eller röd banröjare, eftersom olika lokindivider hade 
dessa färger.

Det finns nu också en drivning till Tekno Byggs ångvagn från 
Växjö–Alvesta Järnväg. Drivningen är CNC-fräst och kan fås 
analog (1 090 kr) eller digital (1 460 kr).

Trix

Trix (www.trix.de) kom i sommar ut med Ub-lok nummer 709 
(22350, cirkapris 2 500 kr), digital version med ljud.

Enligt uppgift ska strålkastarnas lysdioder nu inte ge lika 
gröngult ljus som de gjorde tidigare. Däremot verkar röd slut-
signal saknas (ej inkopplad?). Modellen har heller inget Telex-
koppel så som motsvarigheten från Märklin har.

WANTED

Dansk Modelljernbane Union (www.dmju.dk) söker intres-
santa modelljärnvägar i olika skalor till sin kommande utställ-
ning i Tåstrup den 30–31 mars 2019.

Ansökan görs via DMJU:s hemsida för dig som vill delta.

Uno Milton in memoriam

I somras nåddes vi av den trista nyheten att Sveriges mest be-
römda modellrallare, Uno Milton, gått bort i en ålder av 90 år. 
Många är nog de som tittat på den fantastiska bana han och 
Karl-Gunnar Lundkvist byggde på Tekniska Museet.

Världen är en stor modellbyggare och konstnär fattigare. ♥
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Bankalas 2018 Skövde Modellsällskap:
www.wnj.se

Text och foto:
Redaktionen

Årets Bankalas i Skövde hölls tradi-
tionsenligt den tredje lördagen i juni. En-
ligt arrangören var det i år fler besökare 
än ifjol, och det kan man tro.

På utsidan samsades olika utställa-
re och handlare, och inne fanns en stor 
mängd fina modeller av tåg, hus och dio-
ramor att titta på och inspireras av.

Nere i källaren hade det som alltid varit 
stor aktivitet på banan, för att få till nya 
saker för besökarna att titta på. En sak vi 
fastnade för, som dock kanske inte var ny 
för året, var det stadsdiorama som satt 
i en av fönstergluggarna (se bild här till 
vänster). En Saltsjöbanevagn gav en anty-
dan om dioramats ursprung.

Tack till Skövde Modellsällskap! D
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1: Snygga husmodeller från Utby Rallare, där åtminstone 
Rättviks station var byggd av Rune Blyberg. 2: Diorama med 
militära transporter, byggt av Rickard Borglund. 3: Stefan 
Vendelstens otroliga modell av Kantorps gruva längs TGOJ. 
4: Smalspåriga östgötamodeller med ”Ankan”, en person- och 
en godsvagn samt Deva 1 och 2 från MÖJ, byggda av Gunnar 
Ånstad. 5: Varianter på en bod från KMJK. 6: Nya prototyper av 
Y1 och YF1 från NMJ, samt de olika varianterna av Yd. 7: NMJ 
visade också en fantastiskt fin modell av NSB BM68.
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4
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1
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Text och foto:
redaktionen

Järnvägens museum i Ängelholm fira-
de 20 år helgen den 2–3 juni, med stort 
firande och många tåg.

Bland annat fanns veterantåg där från 
Järnvägsmuseum i Gävle och Nässjö järn-
vägsmuseum. Det gick att åka ångvagn 
från före detta HNJ, och museet själva er-
bjöd en pendel med ångloket N 576 med 
gamla personvagnar. Trafikverket fanns 
på plats med ett orange Rc-lok och en 
dito personvagn. Och mycket mer.

Vid vändskivan bakom museet stod ett 
Du, Rc 1007, ett ånglok littera B samt en 
rälsbuss Yd från Klippans veteranjärn-
väg. Inne i museet fanns SkånskaN på 
plats och firade ”Tio år på 9 mm”.

Det var en intensiv och trevlig helg. D

20 år på spår

Att köra modelltåg lockar alla.Besökare kunde åka pendel med HNJ:s gamla ångvagn.

Z-lokomotorn var i drift, liksom Yd-bussen från Klippan.Trevlig loksamling bakom museet.

Miniatyrjärnvägen var populär hela da-
garna bland såväl gamla som unga.

Se fler bilder och ett filmklipp:
www.mj-magasinet.se/3418



14

Text och foto:
redaktionen

Tio år på nio millimeter

Samtidigt som järnvägsmuseet i 
Ängelholm firade 20 år passade modul-
nätverket SkånskaN (www.nskalaskane.
se) på att fira ”Tio år på 9  millimeter”, 
som det stod på deras t-shirtar.

Det var alltså 2008 som några entusi-
aster bildade ett nätverk för modulbygge 
i skala N enligt Fremo N-Re. Sedan dess 
har det blivit många moduler, och med-
lemmarna har deltagit i många modul-
träffar. Förutom sina egna träffar åker de 
ofta ut i Europa. Eftersom modulstandar-
den är densamma som i Danmark, Tysk-
land, Holland eller Tjeckien är det bara 
att koppla ihop och köra.

Vi gratulerar och önskar lycka till för 
de kommande tio åren! D

Bengt Nilssons läckra smalspårsmodeller i Ne.

Malmtåg med Oa-lok och E-vagnar.

Jubileumshelgens modulbana hade goda körmöjligheter med ett par ordentliga tågma-
gasin. Vid publika visningar använder SkånskaN kortare ben som gör det lättare att se.
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Med H0e får du plats

Text och foto:
Stefan Nilsson

Den vanligaste kommersiella mo-
dellskalan torde vara H0, och normalspår 
i H0 innebär 16,5 mm spårvidd. Men det 
finns ju även smalspår, och en smalspårs-
bana tar mindre plats än en normalspårig 
eftersom det går att ha snävare kurvradi-
er, tvärare växlar och kortare bangårdar.

En vanlig smalspårsskala är den som 
kallas H0e, vilket innebär 9 mm spår-
vidd i skala 1:87, och motsvarar 783 mm 
i verkligheten. Det går att använda H0e 
för att representera olika smalspårvidder, 
och det märks inte minst i modelltillver-
karnas utbud. Vissa modeller i H0e är 
gjorda för 600 mm förebild och andra för 
750 mm. För spårvidder uppåt 1 000 mm 
används istället det som kallas H0m med 
12 mm spårvidd (motsvarar 1 044 mm). 
Det finns också såväl körbara (Busch) 
som statiska (Auhagen) modeller i H0f 
(6,5 mm = 566 mm) för 600 mm.

Har du ont om plats och tycker att H0 är skalan för dig kan vi rekommendera H0e smalspår! Du använder samma hus, bilar och figurer 
som annars, och det finns gott om trevliga modeller av lok och vagnar. Ovan syns ett lok från Liliput, personvagnar från Tillig samt en 
hembyggd resgodsvagn (byggd av Carl Dalin).

Ett svartmålat Eggerbahnlok med en 
hembyggd resgodsvagn (bygge av Carl 
Dalin). Eggermodellerna får nog idag 
mest ses som nostalgi.



39

Det kan se konstigt ut om en del mo-
deller i H0e ska föreställa fordon för 
600 mm spårvidd medan annat ska mot-
svara 750 mm. Detta har tillverkarna löst 
genom att ge fordonen olika lastprofil, 
eller till och med olika skala. Därför kan 
det vara knepigt att blanda smalspårs-
modeller på samma bana, trots att alla är 
gjorda för 9 mm spårvidd.

Tillverkare av europeiska H0e-fordon 
är främst Liliput, Minitrains, Roco och 
Tillig. Det finns också mycket trevlig 
brittisk materiel för 9 mm spårvidd, då 
i skala 00 (1:76). Liliputs och Tilligs mo-
deller avbildar mest fordon för 750 mm. 
Roco har modeller för både 600 mm och 
750 mm. Minitrains satsar mest på mo-
deller för 600 mm spårvidd, varför bland 
annat deras Feldbahnlok är i lite större 
skala (cirka 1:76) för att få bättre propor-
tioner mellan hjulställ och överdel.

Idag finns digitala lok i H0e och vissa 
lokmodeller har dekoderkontakt, så du 
är på intet sätt tvingad att köra analogt. 
Bland andra Roco har digitala startsatser 
med smalspårståg.

Eftersom spårvidden 9 mm är densam-
ma för H0e som för skala N är det många 
som använder underreden och delar från 
lok och vagnar i N för att bygga smalspår 
i H0. Det man då kan tänka på är att axel-
boxar, hjul, slidstyrning och andra detal-
jer också är i skala N, så att det kan se 
konstigt ut när det ska användas i H0.

Somliga använder N-skaleräls för H0e 
smalspår, men tillverkare som Peco och 
Tillig gör smalspårsräls för H0e.

I Sverige förekom bland annat smal-
spårvidderna 693 mm, 742 mm, 750 mm, 
792 mm och 802  mm. För dessa passar 
H0e alltså perfekt.

Svenska smalspårsbanor med de spår-
vidderna var ofta industri - eller privat-
banor, som ger god möjlighet att bygga 
frilansade miljöer och fordon.

Svensk trefot, 891 mm, har däremot 
en annan lastprofil och i modell ham-
nar skala spårvidden 10,24 mm för långt 
från både H0e och H0m, även om du 
förstås är kung i ditt eget rike. För trefot 
finns den amerikanska skalan H0n3 med 
10,5 mm spårvidd (motsvarar 914 mm). 
Modelltillverkare som Dekaler & Etsat, 
Rimbo Grande och Vagnverkstaden gör 
svenska fordon för denna spårvidd. Vissa 
av bland andra Vagnverkstadens model-
ler kan även byggas för H0e eller H0m.

H0e är ett mycket trevligt sätt att få 
plats med mer modelljärnväg på liten yta. 
Därtill ger det en hanterbar trafik och bra 
utrymme för hemmabyggen. D

Ovan syns hela H0e-banan (bygge av 
Peter Estelius). Den är 180x50 cm liten 
och rymmer en rundslinga, en bibana, 
ett hamnspår, lokstall och ett antal 
industrier – mycket på liten yta.

Minitrains Feldbahnlok är svenskt direkt 
ur kartongen, då det finns vid Ohsaba-
nan. Det är gjort för 600 mm spårvidd 
och är ungefär i skala 1:76. Det finns 
även i svart och passar bra i godståg, 
som här med hembyggda massaveds-
vagnar (bygge av Roger S. Jansson).

Rocos lilla industridiesel, här försven-
skad (av Carl Dalin), med två tippvagnar 
ur deras sortiment samt två tippvagnar i 
skala 009 från Nigel Lawton (byggda av 
undertecknad).

Smalspårsfrämjandet:
www.smalsparigt.org

Lästips: Industrijärnvägar i Dalarna
För dig som vill ha inspiration att bygga 
udda smalspår rekommenderas denna bok 
från SJK varmt (Mats Freding 2014 (Jan Eric-
son redaktör)). ISBN 91-85195-10-3



82

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

Artiklarna i Modelljärnvägsma-
gasinet är skrivna av någon som en 
gång i tiden, kanske för inte så längese-
dan, skrev sin första artikel.

Det finns inte så många Strindbergare 
– nejvisst – och det krävs heller inte. Det 
är där som redaktionen kommer in i bild-
en. Vi hjälper till med språkgranskning, 
struktur och så vidare. Vi åtar oss även 

Skriv en artikel!

mer omfattande textjobb från dina utkast 
och idéer.

Ladda ner våra guider – där beskriver 
vi vad du kan tänka på när du skriver din 
artikel och tar dina bilder. Du kan också 
beställa dem av oss.

Och – du får arvode för publicerade ar-
tiklar. Välkommen att bidra!

Red.

Klubblistan
MJ-föreningar

 
www.mmjk.se

Presentera er föreningslogo här – kostnadsfritt!

annons@mj-magasinet.se

www.facebook.com/vaxjorallarna www.jarnvagssallskapet.sewww.fmjk.org

www.lundarallarna.se
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www.facebook.com > E3MK
www.hallsbergs-mjf.com

www.smjf.se

www.usms.se

www.knallebygdensmj.se

KNALLEBYGDENS

MODELLJÄRNVÄG

KMJ
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www.hmjf.se

www.upplands-mj.se

UMJ
Upplands Modelljernvägsförening

 

 

 

 
 

 
  

med 
Melleruds 
Modelljärnvägsklubb 
www.fjid.org 

www.umjf.sewww.gmjs.se

www.smalsparigt.org

Modelljärnvägsföreningen
Smalspårsfrämjandet

www.malarmodulmote.com

www.mrw1.se

www.vmjf.org

www.modulsyd.se

www.emjk-rapidho.se www.wnj.se
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www.varmlandstag.se

Nedladdning
Från detta nummer finns följande att få på www.mj-magasinet.se/3418:

• Spårplan för Granite Falls RR av Rolf Malmborg

• Källkod för banautomatik av Lars Ljungberg

• Kretsschema för husinnerbelysning av Roger Isacsson

• Där hittar du även bildsidor, filmklipp, webblänkar med mera från 
detta nummer

Besök våra fränder:
Allt om Hobby • www.alltomhobby.se
Modellrallaren • www.modellrallaren.se
Tåg • www.sjk.se/tag
Banen • www.banen.dk
MJ-Bladet • www.mj-bladet.no
Smalspårsfrämjandet • www.smalsparigt.org

Diskutera modelljärnväg på webben!
Svenskt modelljärnvägsforum: www.svensktmjforum.se
Mötesspåret: www.motessparet.se
Smalspårsfrämjandets forum: www.smalsparigt.org
Svenskt modulforum: www.modulsyd.se/forum/
Stinsen: www.stinsensforum.se
Norsk MJ Forum: www.norskmjforum.no/forum/
Modelljernbaneforeningens forum: forum.mjf.no
Sporskiftet: www.sporskiftet.dk/forum/
Baneforum: www.baneforum.dk
Rundremisen: www.rundremisen.dk
Känner du till fler från Skandinavien? Sänd oss i så fall en länk! Red.

Saknar du tillgång till internet? Kontakta oss i redaktionen
så skickar vi material per brev mot portokostnad!

Modelljärnvägsmagasinet • Stationsgatan 21 • 688 30 Storfors
0550–60 600 (mån–fre 9–16) • red@mj-magasinet.se

www.modellrallare.se

www.smj.org
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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

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 30 • Septem
ber 2017

Håverud i Halland

GM-ljud i digitalloken

Bygg en kameravagn

Bygg Dalby lokstall

Besök på LMMJ

MODELL-
JÄRNVÄGS-

MAGASINET

Nummer 30 • September 2017

Pris 99 SEK • 130 NOK

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

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 31 • N
ovem

ber 2017

Inspirationsnummer!

Besök hos Halmstads mjk

Bygg en Volvo Viking

Tjänstefordon i modell

Kombiterminal i hamnmiljö

MODELL-

JÄRNVÄGS-

MAGASINET

Nummer 31 • November 2017

Pris 99 SEK • 130 NOK

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

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 32 • M
ars 2018

Militära transporter

del 2

Bygg SJ litte
ra E9

Besök hos Lilla SJ

Tvärs över England!

Digitalt driven vändskiva

MODELL-

JÄRNVÄGS-

MAGASINET

Nummer 32 • Mars 2018

Pris 99 SEK • 130 NOK

Sveriges tidskrift fö
r modellrallare • www.mj-magasinet.se

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 33 • Juni 2018

Åmål i skala N

Ellok Rc5–Rc6–Rc7

Så löder du i m
ässing

Elektrifi
erat på Lidingö

Militä
ra tra

nsporter del 3

MODELL-

JÄRNVÄGS-

MAGASINET

Nummer 33 • Juni 2018

Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

Scanna med
din mobil:

• Att återanvända en bana
• Besök hos Lilla Byn
• Automatiska bommar
• En 3D-printares betraktelser
• Och mycket mera – vi ses
 igen i november!

Goa gubbar i Lilla Byn. Foto Stefan Nilsson.


