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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

Skultorps Lok & Vagnverkstad
Skövde
www.svlv.se
0706–147 147

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

Habo Hobby &
Tågspecialisten*
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

Vill ni stå med här?
Handlarlistan presenteras

även på vår hemsida.

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

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

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

Modellcentralen*
Ö. Stallmästaregatan 18 B, Malmö
www.modellcentralen.se
070–891 1435

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

Modelltågsmässa
Vasaskolan, Strängnäs
Lör 9 mars kl 10–15
Entréavgift
www.emjk-rapidho.se

Göteborg modell och hobby
Aeroseum, Säve
Lör–sön 30–31 mars kl 10–17
Entréavgift
www.aerosueum.se

Modeltog for alle
Taastrup Idræts Center, Danmark
Lör–sön 30–31 mars kl 10–17 (16)
Entréavgift
www.dmju.dk

Modelltågsmässan
Aktiviteten, Mölndal
Lör–sön 4–5 maj kl 10–16
Entréavgift
www.hnoll.se

Marknader, mässor och evenemang
Modelltågsmässa
Kornsjø Stasjon
Lör 1 juni kl 11–16
Entréavgift
www.smaalensbanen.no

Bankalas 2019
Skövde Modellsällskap
Lör 15 juni ca kl 10–15
Lotterientré
www.wnj.se

Avisera ert arrangemang här – 
kostnadsfritt!

annons@mj-magasinet.se

0550–60 600
(mån–fre 9–16)
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Omslagsbilden: Malmbanan lockar många till modellbygge, och en som inspirerats av bland annat 
Björkliden är Staffan Åkerlund (även foto). Läs mer på sidan 48!
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Redaktörens
rader

Numrets hemsida:
www.mj-magasinet.se/3619

Prenumerera på vår kanal på Youtube:
www.youtube.com/mjmagasinet

Följ och Gilla oss på Facebook!
www.facebook.com/MJmagasinet

”Tiden går, den kan ej annat …” – men 
definitivt inte långsamt, som resten av 
uttrycket säger. Tvärtom går den riktigt 
fort, för det är snart tio år sedan som det 
första numret av MJ-magasinet kom ut!

Det var på 2009 års Bankalas som vi 
hade med det nytryckta nummer 1, och 
möttes av en riktigt entusiastisk skara 
modellrallare som ville köpa den. Och se-
dan dess har det rullat på.

För att fira jubileumsåret bjuder vi på 
ett exemplar av nytrycket av nummer 1 
till alla som tecknar en ny prenumeration 
under 2019! Nummer 37 i juni kommer 
att bli ett utökat jubileumsnummer med 
extra många artiklar. Vill du bidra är det 
bara att du hör av dig till redaktionen – 
deadline för nummer 37 är den 15 april.

Det är dags för en ny järnvägsstation! 
Efter att ha hållit till i Storfors station i två 
år och dessförinnan i Vålbergs station, 
har redaktionen flyttat till Lysviks station 
längs Fryksdalsbanan. Från att förut ha 
hyrt lokaler äger vi nu ett eget stations-
hus, och det känns riktigt bra.

Vi har ännu inte kommit helt i ord-
ning, och det finns mycket att göra på hu-
set, men det kommer nog att bli bra. Vill 
du bidra till renoveringen av denna kul-
turbyggnad är du hjärtligt välkommen! 
Läs mer om detta på sidan 55.

I övrigt önskar vi alla en skön vår och 
vi ses igen i juni! D

Red.

Nyhetssvepet
Foto från respektive tillverkare

om inte annat anges

Boren Train + MJ-Specialisten = Sant

Under hösten tog Boren Train (www.borentrain.se) över verksamheten från 
MJ-Specialisten i Vimmerby. Lagret kommer att finnas i Borensberg, och där-
ifrån utgår innehavarna när de åker på marknader och mässor runt om i lan-
det. Samtidigt öppnas en helt ny fysisk butik i Iggesund i Hälsingland.

DCP Express

Brittiska företaget DCP Express 
(www.dcpexpress.com) erbjuder 
många intressanta elektroniska 
prylar för modelljärnvägen. Ett 
exempel är Smart Screen, en ljus-
tavla för perrongen, där du själv 
kan ange vilken text som ska visas. 
Den har också fungerande klocka. 
Smart Screen kan även kopplas 
till exempelvis spårsensorer för 
att automatiseras ihop med tågen. 
Priset för en Smart Screen är 50 GBP och ett tvåpack kostar 90 GBP.

Oss veterligen finns idag ingen svensk återförsäljare för produkter från DCP 
Express, men någon av våra handlare kanske nappar på ett tips från dig …

Messingmodeller

Messingmodeller (www.messingmodeller.no) är en norsk småtillverkare som 
gör mässingbyggsatser i H0. Nu har de även kommit ut med en färdigmodell 
i liten upplaga, och det är av en godsvagn för mjölktransport som gick runt i 
Norge från 1930-talet fram till 1980-talet. Modellen finns i fyra olika varianter. 
Den är redan slutsåld men det kan vara värt att hålla utkik efter fler vagnar.

Rättelse

I förra numret skrev vi att Flåmsbanan i Norge är världens brantaste adhe-
sionsbana. Detta stämmer inte riktigt, vilket bland andra Anders Johansson 
har påpekat. Det finns flera banor, både normal- och smalspåriga, med branta-
re lutning där tågen går med enbart friktion mot rälsen.

Vi beklagar att detta inte framkom.

Lysviks stationshus senhösten 2018. 
Foto Stefan Nilsson.
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Märklin

Märklin (www.maerklin.com) har kommit ut med RC3, ett 
trådlöst körhandtag (55017) för CS2 och CS3. Till det behövs 
en radiomottagare (55057) att ansluta till centralenheten. Cir-
kapriset för handtaget är 2 900 kr och 1 800 kr för mottagaren.

Handtaget ska klara upp till 32 funktioner samt 4 095 magnet-
artiklar, och fungera både för mfx och DCC. Av allt att döma är 
handtaget konstruerat av Massoth, med tillagt stöd för mfx.

Roco

Roco (www.roco.cc) presenterar nya elektroniska enheter: 
en vändslingemodul kallad Z21 multi loop (10797; cirkapris 
1 100 kr) samt en booster för Z21 (10806; cirkapris 1 200 kr). 
Denna ger 3 A ut till spåret, och spårspänningen kan justeras 
via Z21 till mellan 12 och 24 V. Nätadapter ingår inte.

Z21 booster 10806.

I slutet av året kom också LKAB Dm3 Konsuln i blå färg-
sättning, en analog tvårälsversion (72647; cirkapris 4 000 kr), 
en digital dito med ljud (72648; 5 000 kr) samt en digital treräls-
version med ljud (78648; 5 000 kr).

SV&LV

Skultorps lok & vagnverkstad (www.svlv.se) erbjuder original 
banröjare till Jecos Z65. Banröjarna är i plast och finns i två fär-
ger, grått och rött. Det finns foton på tidiga lokomotorer som 
visar endera färgen. Det är bara att ta loss de som sitter på Jecos 
modeller och sätta dit dem från SV&LV. Priset för ett par plogar 
till en lokomotor är 180 kr.

Man erbjuder även koppelstänger som passar till Brimalms 
Du-lok, eftersom de hade en tendens att gå sönder. Priset för en 
sådan sats är 200 kr.

Precis vid pressläggning kom även nyheten att man tagit fram 
etsade koppelstänger i nysilver för E-loken från Liliput och Jeco. 
En sats för ett lok kostar 120 kr.

EJ X, Y, Z

Boken med den kryptiska titeln EJ X, Y, Z från 
Frank Stenvalls förlag har den förklarande 
underrubriken Motorvagnar, rälsbussar, mo-
torlok och ellok vid Sveriges enskilda järnvä-
gar (www.stenvalls.com; 295  kr; ISBN 978-
91-7266-200-1). Lars Olov Karlsson – LOK 
– har gjort en sammanställning över fordon 
på svenska järnvägar fram till 1998, där X, Y 
och Z är de olika littera som enheter med el- eller förbrännings-
motor haft.

På 328 sidor redogör författaren för enskilda järnvägars olika 
fordon med dessa littera, presenterade i samma stil som tidi-
gare böcker. Insprängt mellan artiklarna finns ”utvikningar” i 
form av faktarutor om exempelvis VBHJ:s motorvagn i modell, 
Miche lins rälsbuss och kuriosa om TGOJ kålmaskar.

Innehållet är gediget och väl efterforskat, och artiklarna är 
rikt illustrerade med foton i både svartvitt och färg. För modell-
rallaren är boken mycket läsvärd, inte minst för att få en upp-
fattning om alla möjliga och omöjliga fordon som passar på en 
järnväg. Vi rekommenderar den varmt.

SJ personvagnar med träkorg 1909–36

Från Stockholms modelljärnvägs-
klubb (www.smj.org) kom senaste 
delen i deras bokserie om svenska 
personvagnar (318 sidor; 495  kr, 
porto tillkommer; ISBN 978-91-
639-1781-3). Den rör vagnar med 
träkorg från 1909–36.

Som tidigare är innehållet av hög kvalitet, och riklig förebilds-
information kompletteras med ritningar i skalorna H0 och 0. 
Boken rekommenderas varmt.

Järnvägsbilder 5

Från Trafiknostalgiska förlaget (www.
tnf.se) har del 5 i serien Järnvägsbilder 
kommit ut (144 sidor; 295  kr; ISBN 
978-918769582-7), med underrubriken 
Kors & tvärs under 1960- och 70-talen. 
Det är Björn och Ulf Elthammar som 
fotograferat. Boken rekommenderas.

Svenska Tåg 45

LEG video (www.legvideo.se) presenterar 
Svenska Tåg 45 på dvd, en blandning av nya 
filmer, som exempelvis urspårning i Olof-
ström, motorvagnsresa på smalspåret Hults-
fred–Västervik, SJK 60 år, och äldre filmer, 
då Svenska Tåg del 6 från 1999 har lagts med.

Total speltid är 100 plus 65 minuter, och 
det går att välja att spela filmen med eller utan 
kommentatorsröst. Svenska Tåg 45 kostar 225 kr från förlaget.

Nyheter från Nürnberg >>
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Nytt i Nürnberg

Text och foto: Lars Kempe

Leksaksmässan i Nürnberg håller ställ-
ningen som det viktigaste tillfället på året 
då europeiska tillverkare presen terar sina 
nyheter. Detta var den sjuttionde mässan, 
och modelljärnvägssektionen hade flyttat 
till hall 7A, som den delade med radio-
styrt och plastmodeller.

Det har blivit mindre med modelljärn-
väg under de år jag har besökt mäs san 
(sedan 2006), många små utställare har 
försvunnit och enligt utställare är kva-
dratmeterpriset på mässan inte lågt. Det 
var heller inte jättemånga svenska nyhe-
ter, men vi ska titta på det som visades.

Artitec (www.artitec.nl) lanserar en serie 
färdiga flygplan i H0. Först ut är tolv oli-
ka Fokkerplan från andra världskriget.

De aviserar också ett Deutz gruvlok 
(utan drivning) samt två olika set med 
gruv- och tippvagnar. Loket och tippvag-
narna skulle passa fint i en svensk gruva.

De har även fina tillbehör, som arbets-
bänkar och lagerhyllor till verkstäder. 

B-models (www.b-models.be) visade 
upp Fortum (2018 nyhet färdig version) 
plus årets nyhet Green Cargo flisvagnar 
Sgns i två versioner samt även Rushrail 
timmervagnar Sgns i fyra versioner.

De hade även ett nytt lok för Sverige, 
Tågkrafts diesellok från Luxemburg, CFL 
1802 för två- och treräls, med ljud.

Brekina (www.brekina.de) kommer med 
nya varianter på bland annat Volvo Du-
ett och diverse last- och skåpbilar märkta 
med ASG och Linjegods. Det roligaste 
tyckte dock jag var Ford Capri Mk III 
(1978–86), då jag ägt tre sådana i mina 
unga år i England. Ford Granada Mk II 
kommer också men den var inte lika rolig 
när man var ung.

Hos Busch (www.busch-model.com) 
hittar man alltid massa roliga tillbehör, 
såsom nödig hund och ping-pongbord, 
men det roligaste var en svenskskyltad 
Volvo PV 544 taxi av 1958 års modell.

De visade även en sprayfärg för att 
måla saker till en rostig textur.

Faller (www.faller.de) kommer med ett 
par hus som årets svenska nyheter. Tys-
ka husbyggare har tagit tills sig svenska 
husstilar och det byggs många (skandi-
navisk-) svenskliknande hus i Tyskland. 
Sen, även om exempelvis taken är mera 
i tysk eller amerikansk stil, är det kul att 
detta sprider sig – kan det vara Joswoods 
alla svenska byggnader som är orsaken?

Gamesontrack (www.gamesontrack.
com) fortsätter sitt arbete med att för-

minska teknik för radiokontroll av tåg 
och bilar. Nu visade man upp en Faller 
personbil med dekoder, radiomottaga-
re, sensor samt Fallermotor och batteri. 
Man behöver ingen körcentral, utan en 
usb-sticka med antenn stoppas in datorn 
och sen är det bara att köra. Det behövs 
körström till spåren men kommandosig-
nalen kommer via radio från usb-stickan.

Heris (www.heris-modelleisenbahn.de) 
har länge aviserat svenska mjölvagnar. I 
år fanns modeller med på mässan så vi får 
se om de kommer under det här året.

Herpa (www.herpa.de) kommer med 
Volvo- eller Scanialastbilar för den tyska 
marknaden. Kanske dock denna Volvo 
FH 16 GI XL Wirtgen W250i Low Boy 
Semi med en asfaltsfräs vore intressant 
för dig? Fräsen smular sönder asfalt, be-
tong och grus för enklare bortförsel.

Joswood (www.joswood-gmbh.de) im-
ponerar med sina fina byggsatser, må det 
vara stora industribyggnader eller alla 
svenska byggnader de tagit fram. Nu är 
Katthults byggnader komplett, då årets 
nyheter var utedasset och en lada.

Slussvaktarstugan i Sjötorp och en 
dressinbod kommer också för Sverige, 
medan Norge får en station, ett godsma-
gasin och ett rött hus.

Kibri (www.kibri.de) visade också en 
äldre svensk villa som nyhet, som dess-
utom är lik Fallers gula hus. Även denna 
villa är dock snarare i amerikansk stil än 
svensk, men ändå en trevlig modell.

Foto Artitec.

Foto Busch.



7

En av Märklins (www.maerklin.de) 
svenska nyheter är fordon ur Snälltåget, 
med såväl loket BR 193 Vectron i röd 
färg med de rätta texterna på långsidorna 
samt personvagnar som kommer i en sats 
om fyra stycken.

Vidare kommer ett tvåpack med SJ 
Oms, lastade med fyra Saab 92 B som 
ett samarbete med Brekina (bilen är en 
formnyhet från dem).

I år är sista året som Märklin får göra 
Coca-Cola märkta modeller på licens. De 
visade en påhittad Cola-vagn för SJ, men 
den norska Sgns containervagnen med 
containrar för Coca-Cola finns på riktigt.

Dieselloket DSB MY 1110 kommer i en 
ny version som ska tillverkas i Tyskland 
och inte längre i Kina. För DSB görs även 
en äldre Coca-Cola kylvagn typ Zb.

Den nya vändskivan för C-räls kom-
mer under kvartal 4 i år, och måste byg-
gas in i underlaget. Märklin har även ta-
git fram ett nytt lokstall som passar för de 
nya spårvinklarna på vändskivan.

NMJ (www.nmj.no) har ändrat strategi 
och väntar med att visa nyheter till strax 
innan produkten är färdig, så det inte blir 
långa väntetider för kunden.

SJ Y1 är nästan klar, bland annat ska 
snöplogsfästet förbättras och slutsigna-
lerna fixas. Färdig är också TMY Rail care. 

Flera nya versioner av 1960-tals vagnarna 
kommer också, såsom Veoila samt även 
ett par av Snälltågets vagnar.

Hilding Carlssonrälsbussarna visades i 
flera färdiga versioner i Supelineserien. I 
Superline kommer även NSB BM 68A och 
68B samt en läcker NSB Di3a i skala 0.

Noch (www.noch.de) Noch kommer 
med flera nya förbättringar och nya idé-
er på modellbygge, såsom bergsfoto på 
ett tjockare papper med en bild av olika 
bergsformationer. Man knycklar ihop det 
och skapar berg. Det ser bra ut och passar 
fint att ha i bakgrunden.

De kommer även med en patinapenna 
för modeller och en för landskap, som är 
enkla att använda. Vidare, en sats med 60 
passagerare utan ben för personvagnar.

Roco (www.roco.cc) ska ge ut en Dm3 
med nytt nummer under kvartal 2 samt 
två Hectorrail Vectronlok. Under kvartal 
2 ska även en Green Cargo tankvagn för 
flygbränsle till Arlanda komma.

Under kvartal 3 ska det komma två 
malmvagnssatser med Mas typ IV (med 
olika nummer). För kvartal 4 aviseras en 
biltransportvagn TA 378 samt två täckta 
godsvagnar Habins/Habbins för Nord-
waggon/Nordisk Transport Rail. Tyvärr 
visades inga modeller på mässan.

I år har appen för Z21 fått fler finesser, 
som att kontrollera en vändskiva. Fler 
kommande nyheter är nya boostrar, en 
Can-hub och en detektor x16 för sexton 
sektioner men utan Railcom.

Viessmann (www.viessmann-modell.
com) har alltid roliga rörliga figurer, så 
även detta år, som en fiskare som höjer 
och sänker sitt kastspö, gumman som slår 

gubben med brödkaveln, en man som 
spelar gitarr och en jukebox med en skiva 
som snurrar runt. Det finns ljudmoduler 
till de två sista, och det gör det också till 
soldaterna som har lysdioder som blix-
trar när de skjuter.

Wiking (www.wiking.de) kommer med 
en nyare version av en Volvo hjulastare 
L350F och Scania 111 nu i febuari. De vi-
sade också en gul och röd Scania långtra-
dare märkt Scania.

Diverse • Heljan (www.heljan.dk) 
ska ge ut två EG ellok, ett DB Schenker 
Rail Scandinavia med röd kåpa med 
Schenkermärkning samt ett med Green 
Cargo-märkning. De kommer för både 
två- och treräls. Dessutom kommer de 
med en liggvagn i Snälltågets färgschema 
som den såg ut omkring 2012, från natt-
expressen på Berlin.

Hobbytrain (www.lemkecollection.de/
de/Hobbytrain)ska ge ut en SJ Habis med 
Skandia Transport-logga samt en bil-
transportvagn TA 370 för Skandia Trans-
port, båda i skala N.

Arnold (www.hornby.com > Arnold) 
kommer med en sats med två SJ kylvag-
nar i skala N, en Thermotransport och en 
märkt Eve.

Rivarossi (www.hornby.com > Riva-
rossi) aviserar en sats med två Kbis Nord-
waggonvagnar i H0.

Ingen av dessa fyra tillverkare hade 
några modeller med sig att visa upp.

Apropå aviserade nyheter har Jeco 
(www.jeco.se) meddelat att det kommer 
ett ånglok littera E2, också detta ett sam-
arbete med Liliput. Det får koppel även i 
framänden, som blir borttagbart för den 
som så önskar, samt att loket har gjorts 
tyngre för bättre dragkraft. De aviserar 
även en TGOJ-version av Ma-loket samt 
en ny utgåva av ett rödbrunt SJ Ma.

Du kan se fler bilder och nyheter från 
fler tillverkare som ställde ut i Nürnberg 
på vår hemsida, www.mj-magasinet.se/ 
3619. D
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Text: Alexander Ehn
Foto: Göran Assner

VästträffeN 18 –
en milstolpe för N-Skala Väst

VästträffeN 18 var en milstolpe för 
gänget i N-Skala Väst, vi spände 
bågen och arrangerade vår första 

modulträff med inbjudna gäster!

Helgen den 16–18 november var reg-
nig och kall, alltså väder som sig bör un-
der senhösten på västkusten. Men inne i 
den fantastiska industrilokalen i Mölndal 
var stämningen på topp och ett tjugofem-
tal modellrallare körde mycket tåg, hade 
gött häng och ”tjôt”.

N-Skala Väst började formeras under 
sommaren 2015 med avstamp på Hob-
bymässan i Göteborg där SkånskaN och 
Fredrik Bräutigam ordnade med en bana 
i skala N för att försöka blåsa liv i N-skale-

modulbyggandet i Göteborgstrakten. Ett 
dussintal namn samlades in på en lista 
och första mötet hölls på stadsbibliote-
kets café för att se vad det fanns för möj-
ligheter att göra något tillsammans.

Sedan dess har det med viss regelbun-
denhet anordnats interna träffar för att 
hjälpas åt att bygga, testa och köra på 
nybyggda moduler. Antalet moduler har 
vuxit och den årliga N-skalebanan på 
Modelltågsmässan i Göteborg tillsam-
mans med SkånskaN har varit den stora 
höjdpunkten, men även den främsta re-
kryterings- och reklammöjligheten. Ett 
exempel på detta är undertecknad som på 
mässan 2017 såg en modulbana för första 
gången.

I november 2017 hade vi en lite större 
körträff i en lokal i Mölndal för N-Ska-
la Väst:are. Det blev väldigt lyckat och 
många blodade tänder har genererat 

ännu mer aktivitet och moduler. Så när 
det blev november 2018 och återigen 
dags för en körträff bjöd vi in våra vän-
ner i SkånskaN, FNISS (Förenade N-ska-
la i Storstockholm), Modulsyd med flera. 
Gensvaret lät inte vänta på sig och intres-
set från våra vänner var stort.

Kul! Såklart! Men  ... vi hade ju aldrig 
arrangerat något liknande innan, hur 
skulle detta gå? Vi hade ingen direkt ru-
tin på att rita stora modulbanor, än min-
dre planera trafikspel. Hur skulle vi göra 
med mat och logi?

Men på kvällen den 16 november hade 
vi tillsammans byggt upp en N-skaleba-
na med svensk förebild på hela 70 meter 
spårlängd och omkring 13 stationer, in-
dustrier och hållplatser! Tjugo taggade 
modulrallare, ett rykande färskt trafik-
spel och en spännande bana borgade för 
en lyckad helg. 

Länkar:
www.nskalavast.org

www.youtu.be/0P5jfrQIY_M

Djup koncentration vid växling i Klåge
rups hamn vid VästträffeN 18. Foto 
Göran Assner.
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Scenariot för banan och idén för tra-
fikspelet var stambanan längs Norrlands-
kusten. Huvudlinjen söderifrån, som var 
enkelspårig med undantag för en sträcka 
på mitten, hade byggts om till dubbelspår 
för att klara de stora mängderna tåg.

Ett par mil utanför Centralköping låg 
Fossie. Förutom frekventa persontåg var 
Fossie nav för all godshantering i Cen-
tralköping med omnejd. De genomgå-
ende godstågen på stambanan stanna-
de i Fossie och utväxlade vagnar till alla 
godskunder i området. Lokalgodstågen 
utgick sedan från Fossie för att hämta och 
lämna vagnar hos godskunderna. 

Klågerup var slutpunkt för huvudlin-
jen och ett nav i Norrlandsbygden, både 
när det gällde gods och resenärer. I an-
slutning till Klågerup fanns hamnen som 
var en viktig omlastningspunkt för bå-
tarna längs Norrlandskusten. Hit kom 
många olika godsslag såsom sand, kol, 
olja och gas.

Från Klågerup gick en välanvänd och 
för inlandet livsviktig bibana till Bruket, 
och som fortsatte vidare till Fredriksdal. 
Bibanan trafikerades främst av lokal-
godståg och rälsbussar, även om också 
några helgodståg med bland annat tim-
mer letade sig in i skogarna. 

Under lördagen kom en del besökande 
modellrallare som ville visa sin uppskatt-
ning och köra lite tåg, mycket trevligt. 
Lördagseftermiddagen övergick i frikör-
ning och kvällen avslutades med middag 
på Kråkans Krog i Mölndals Kråka med 
tillhörande kulturellt inslag bestående 
av att vi beskådade forsarna. Söndagen 
avlöpte förträffligt och avslutades med 
lunch och därefter rivning av banan. 

Det finns många eldsjälar i mj-mo-
dulsverige som vill hjälpa till med att 
sprida intresset för hobbyn. Minst lika 
många vill också åka på träffar för att det 
är så himla kul att träffas och köra tåg!

Tack för stöttning och hjälp för att ro 
VästträffeN 18 i hamn. Nu närmast un-
der våren kommer rallare från N-Skala 
Väst att delta på träffen i Börkop i Dan-
mark, därefter Dreamtrack och själv-
klart Modelltågsmässan i Göteborg den 
4–5 maj.

Titta gärna på en film från VästträffeN 
18 via länken här brevid och vår You-
tube kanal där det finns videoklipp från 
tidigare träffar.

Är du intresserad av att haka på och 
köra lite N-skalemoduler? Information 
om aktiviteter, tips och frågor diskuteras 
via vår epostlista. Vi är i nuläget trettiota-
let personer och fler är välkomna. Listans 
medlemmar är i dagsläget geografiskt ut-
spridda mellan Varberg i söder och Orust 
i norr, Göteborg i väst och Borås i öst.

Anmäl dig till listan genom att skicka 
epost till nbyggare-join@plattformen.se. 
Välkommen! D

I lokalen i Mölndal byggdes en 70 m lång modulbana upp, med 
deltagare från NSkala Väst, SkånskaN, FNISS, Nrallarna i 
Östergötland och Modul Syd. Foto Göran Assner.

Till körningen skapades ett trafikspel, som hade en utvecklad 
bakgrundshistoria med fokus på Norrlandskusten. Foto Göran 
Assner.

Modulerna var varierade och fint byggda. Foto Alexander Ehn. Åldern varierade på deltagarna. Foto Alexander Ehn.
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Mässorna under hösten 2018 var de 
som brukar hållas: Hässleholm, Håve-
rud och Hjulmarknaden. Dessutom hölls 
återigen MJ-Hobbymässan under allhel-
gonahelgen efter ett års uppehåll.

Alla mässorna var mycket välbesökta, 
och det märks att de behövs, och det är 
också bra att det finns mässor i olika de-
lar av landet.

Det är trevligt med utställda modell-
järnvägar och modulbanor, och extra 
trevligt med modellbyggare som demon-
strerar olika tekniker för husbygge, land-
skapsbygge, elektronik med mera.

Vi tror det finns underlag för fler 
mässor av olika form, och det verkar även 
som att nya är på gång. D

Text och foto:
Redaktionen

Marknader hösten 2018

Mässan och anläggningen i Hässleholm i oktober var som alltid 
välbesökt. Banbygget fortgår oförtröttligt.

MJHobbymässan var åter i Älvsjö och var riktigt välbesökt. 
Sverige behöver verkligen en stor mässa som denna.

Årets mässa i Håverud var välbesökt 
och köerna ringlade långa, trots två 
öppna kassor.

Göran Tholin, Peter Nelander och Anders Bondesson demon
strerade olika byggtekniker i Hässleholm.

I Älvsjö fanns inte bara modelltåg, även om det var det domine
rande, utan här fanns även radiostyrt och mycket mer.

Du hittar fler bilder på vår hemsida:
www.mj-magasinet.se/3619/
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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 samtliga 
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 ak-
tivera ett konto hos Paperton och logga in. Du får alla 
uppgifter från oss så fort vi fått din betalning.

Enbart en digital prenumeration kostar 239 kr för fyra 
nummer under ett år. Som prenumerant på pappers-
utgåvan kan du köpa till en digital prenumeration 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!

0550–60 600 (mån–fre 9–16)
red@mj-magasinet.se
www.mj-magasinet.se
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Häng Getåtåget på väggen!

Plansch med Getåtåget!

Nu kan du hänga en plansch med Getå-
tåget på väggen, så som det såg ut 1918. 
Planschen är i A2 och tåget är avbildat i 
skala H0 med Bo Jap lins fina bilder. Kort 
information om loket och varje vagn pre-
senteras samt om själva olyckan.

Formatet är liggande A2, 594x420 mm, 
tryckt på 150 gr glättat papper. Levereras 
i papptub. Planschen kostar 80 kr, och 
porto 58 kr tillkommer.

Välkommen att beställa!

Stationsvägen 14
686 97 Lysvik

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 de nummer du ser 
här intill. Porto tillkommer 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.
 
Samtliga nummer går att köpa
i digital form!

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 34 kr.

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

Välkommen med
din beställning!

Stationsvägen 14
686 97 Lysvik

0550–60 600 (mån–fre 9–16)

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

Stationsvägen 14
686 97 Lysvik

0550–60 600 (mån–fre 9–16)
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Scanna med
din mobil:

• Extratjockt jubileumsnummer!
• SJ Rc1 i förebild och modell
• Bygg en skrotgård
• Följ med till Lelångenbanan
• Och mycket, mycket mera – vi 

ses igen i juni!

I nummer 37 beskrivs de första Rcloken. Foto Bengt Nylén MMJK.


