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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
0565–801 06 (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

Stenvalls*
Föreningsgatan 12, Malmö
www.stenvalls.com
040–12 77 03

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

Modelljernbanemesse
Turnhallen, Bergen
Lör–sön 28–29 sept kl 10–17 (16)
Entréavgift
www.mjmessen.no

Höglandståg
Nässjö
Lördag 5 oktober kl 10–16
Fri entré
www.hoglandstag.se

Modelltåg på Skansen
Galejan, Skansen, Stockholm
Lör–sön 5–6 oktober kl 10–16
Entréavgift
www.skansen.se

Leksaksmarknaden
Idrottens Hus, Helsingborg
Söndag 6 okt kl 10–15
Entré 50 kr, floor rights 100 kr
www.leksaksmarknaden.se

Marknader, mässor och evenemang
Tågmarknad
Tygvägen 2, Hässleholm
Lör–sön 26–27 oktober kl 10–16
Entréavgift
www.hmjf.se

Modelltågsmässan
Dalsland Center, Håverud
Lördag 9 november kl 10–16
Entréavgift
www.fjid.org

Hjulmarknaden
Solnahallen, Solna
Lördag 30 november kl 11–16
Fri entré
www.hjulmarknaden.info

Avisera ert arrangemang här – 
kostnadsfritt!

annons@mj-magasinet.se

0565–801 06
(mån–fre 9–16)
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Omslagsbilden: Tre Y-rälsbussar byggdes om för tidningstransporter och användes främst till trafiken 
på Ostkustbanan men senare också i Småland. Den ensamma rälsbussen levererar här tidningar till 
prenumeranter i södra Norrland. Modellen av littera YTi i H0 är skapad av Rickard Borglund (foto An-
ders Linde). Läs mer om rälsbussar från Hilding Carlsson på sidan 42!
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Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

SJ reklamvagnar i N från Arnold

Från Arnold (www.hornby.com) har det kommit tre svenska 
reklamvagnar i skala N: ett tvåpack med SJ littera Grfu märkta 
Thermotransport (HN6402; cirka 600 kr) samt en SJ littera Grf 
märkt Eve (HN6403; cirka 300 kr).

Märkningen av vagnarna ser bra ut, men det är tydligt att det 
är utländska vagnar som har märkts om, då de inte har någon 
direkt likhet med SJ Grf. Men det är ändå roligt att europeiska 
tillverkare alls tar fram godsvagnsmodeller i skala N som ska 
föreställa svenska.

Inlandsbanevagn i Z från Freudenreich

Senaste svenska nyheten i skala Z från Freudenreich Feinwerk-
technik (www.fr-model.de) är en ny målningsvariant på 1960-
tals personvagnar i skala Z. Det är Inlandsbanans A2KA 5044 
(46.220.51) i mörkblå färg, som användes av operatören Ofot-
banen i tåget Unionsexpressen 2008.

Miljödetaljer från Frykmo Modellbyggeri

Frykmo Modellbyggeri (www.frykmodell.se) har tagit fram 
några olika nya 3D-printade miljödetaljer. Bland dem finns en 
slåttermaskin för vallväxter, en så kallad slaghack av 1970-tals-
typ, och mindre roddbåtar av svensk insjötyp. Båda finns i både 
H0 och N. I skala N finns även en serie med några olika 20-fots 
containertyper och stapelbara arbetsbodar. Samtliga detaljer le-
vereras omålade.

Slaghacken beställs från ordinarie sortiment på hemsidan. 
Ekorna och containrarna beställs istället från Frykmodells av-
delning på Shapeways: www.shapeways.com/shops/frykmodell

Habis Skandiatransport i N från Hobbytrain

Även Hobbytrain (www.lemkecollection.de) har kommit ut 
med en svensk godsvagn i skala N. Det är en en Habis (H23463) 
märkt för Skandiatransport.

Vagnen ser bra ut på bild; möjligen skulle gavlarna ha varit 
gula. Cirkapriset i Sverige är 400 kr.

Noch Wrinkle Rocks

Noch (www.noch.de) erbjuder i samarbete med österrikiska 
Andreas Dietrich Modelling Studio ark om 450×225 mm som är 
tryckta med berg. Papperet kan skrynklas ihop och ser därmed 
ut som sprängt berg eller en naturlig bergssida, som kan limmas 
på plats i modellandskapet.

Det finns för närvarande fem varianter med olika slags berg 
och färg (60301–60305). Cirkapriset är 140 kr per ark och finns 
hos vissa svenska handlare.

Här kan du se en video på kanalen Train & Coffee som visar 
hanteringen av ett ark: youtu.be/SJFGqpPGRP0Foto och bygge Martin Gunnarsson Sätila mjf (www.smjf.se).
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Roco Dm och två svenska godsvagnar i H0

Roco (www.roco.cc) har kommit ut med bland annat ett nytt SJ 
littera Dm, en SJ Habins941 och en Green Cargo tankvagn.

Dm-modellen är i det äldre utförandet med stora strålkastare. 
Den avbildar Dm 968–969 och kommer i tre versioner: tvåräls 
analog (73868; cirka 3 200 kr), tvåräls digital med ljud (73869; 
cirka 4 100 kr) och treräls digital med ljud (79869; cirka 4 100 kr). 
Loken har fått nya ekerhjul med fastskruvade hjulvikter, sådana 
som Dm 968–986 hade som första lok i tredje serien 1960.

Habins-vagnen (67318; cirkapris 390 kr) är märkt för Nord-
waggon och är en fin modell av förebilden. Vagnen passar för 
tidsepoken omkring år 2000.

Tankvagnen (76698; cirka 390 kr) är en Green Cargo Zacns 
för flygbränsle mellan Gävle och Arlanda. Som de flesta av övri-
ga modeller i H0 av denna vagntyp har den sina fel; en stor av-
vikelse är att stegen sitter mitt på sidan och inte på ena gaveln.

Signalsidans nya dekoder

Signalsidan (www.signalsidan.se) erbjuder nu en programmer-
bar signaldekoder (10-4600; 390 kr), med dubbelfunktion och 
bibliotek för svenska signaler och trafikfall.

Till dekodern kan kopplas både signaler, sensorer och tryck-
knappar (eller DCC). De anslutna signalerna kan följa trafiken 
på anläggningen, utan att något tågstyrningsprogram behövs.

SV&LV + Perlmodell = sant

Skultorps Lok & Vagnverkstad (www.svlv.se) meddelar att de 
har tagit över sortimentet från Perlmodell, då Per Lindgren be-
slutat sig för att avveckla verksamheten. SV&LV skriver att de 
hämtat hem det som fanns i lager men att det kommer att ta tid 
att inventera allt material (www.svlv.se/news/perlmodell).

Du som beställt saker från Perlmodell men inte fått svar bör 
höra av dig till SV&LV istället, men tänk på att inventeringen 
kommer att ta lite tid.

Nytt och detaljerat om Säfsbanan

 

Kenneth Landgren har skrivit många böcker om olika järnvägar 
i landet. 2014 snubblade han av en slump över den smalspåriga 
802 mm järnväg som gick mellan Hörken och Neva, och blev 
intresserad av att veta mer om den. Intresset har nu mynnat ut i 
en ny bok på 145 sidor från SNJ förlag och trafik: Säfsnäsverkens 
Järnväg Hörken–Neva 1873–1946 (ISBN 978-91-980701-4-9).

Denna svunna bana i Bergslagen finns omskriven tidigare, 
men inte i denna omfattning och detaljgrad. Dessutom har det 
kommit fram tidigare okända och korrigerade uppgifter om 
och fotografier från banan, som finns inkluderade i denna bok.

Boken börjar med en historik över Säfsbygden och om järn-
vägen. Därefter beskrivs stationer, hållplatser och banvaktsstu-
gor längs linjen, sedan banans rullande materiel och så vidare 

utbyggnader. Personalen har fått ett eget kapitel, också med ett 
mer detaljerat personporträtt av en person som arbetat på ba-
nan. Sedan kommer ett kapitel om trafiken, och så ett om an-
slutningen från Gravendal till Hällefors, och så hur delen från 
Gravendal till Hörken lades ner. Sist är kapitlet Då och nu, där 
Kenneth själv har varit ute med kameran och tagit nya bilder på 
samma platser som finns på ett antal gamla fotografier.

Formatet är liggande A4 och omslaget är i kartong. Samtliga 
bilder i boken förutom de på omslagets fram- och baksida är 
svarvita. Bokens cirkapris är 300 kr, och det tycker vi den är väl 
värd och rekommenderar den varmt. Den säljs dels av Ströms-
dals Hembygdsvänner (www.hembygd.se/stromsdal) och dels 
av Globe bokhandel i Ludvika (www.globebokhandel.se).

SRJ på 1960-talet

 

En ny fotobok av Hans och Stig Lundin behandlar norra de-
len av Stockholm–Roslagens Järnväg: SRJ på 60-talet. Boken 
innehåller på 28 sidor i liggande A4 49 färgbilder från bland 
annat Uppsala, Faringe, Rimbo, Norrtälje och Hallstavik.

Försäljning sker i föreningens lokaler i Uppsala Östra, Alm-
unge och Marielund, och den finns hos Stenvalls Förlag. Över-
skottet av försäljningen går till renoveringen av ångloket SRJ 28 
Stortysken hos museiföreningen Upsala–Lenna Jernväg.
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Text och foto:
Olof Wickström

Träd från MBR Model

Träd är viktiga såväl i naturen som 
på modelljärnvägen. Det finns 
många sätt att bygga träd själv men 
ibland vill man köpa sig lite tid ge-
nom att använda något färdigt. Här 
tar vi en titt på träd från den polska 

tillverkaren MBR Model. 

Passa på att titta på träden omkring 
dig. I skolan fick jag lära mig att känna 
igen olika trädslag på bladens form och 
barken men om man tittar efter på lite 
avstånd, gärna innan det kommit för 
mycket blad, ser man att hela grenverket 
skiljer sig mellan olika träslag. 

Träd är stora. En vanlig björk kan bli 
25 meter hög; det är som jämförelse 5,5 

gånger högre än ett Rc-lok. Andra träd-
slag blir ännu högre. En 25-meters björk 
blir i H0 nästan 30 cm hög. Så stora träd 
har man kanske inte alltid plats med men 
stora träd kan vara väldigt användba-
ra. Dels tycker åtminstone jag att det ser 
snyggt ut när träden lutar sig över tågen, 
dels fungerar stora träd väldigt bra som 
avskärmning. Vill man dölja en infart i 
underjorden eller staden på andra sidan 
av anläggningen kan ett par stora träd 
göra underverk.

Efter denna botaniska utvikning, tillba-
ka till träden från MBR Model. Jag upp-
skattar att MBR inte bara gör ”lövträd”, 
utan att de gör björk, bok, ek, poppel och 
andra trädslag med olika grenverk an-

passade till respektive förebild. Man kan 
verkligen se vilken art modellerna skall 
föreställa. MBR erbjuder också gran, 
björk och lärk som ”skogsträd”, det vill 
säga träd som har vuxit nära andra träd. 
Dessa träd är smalare och saknar de ned re 
delarna av grenverket precis som hos fö-
rebilderna. De är dessutom ofta billigare 
än MBR:s modeller av fritt växande träd.

MBR anger ingen skala på träden utan 
säljer istället träd efter ungefärlig höjd. 
De har trädhöjder mellan 6 och 40 cm. 
Jag tycker det är vettigt. Att göra blad i 
olika skalor blir ofta fel, det behövs en 
viss storlek för att bladen skall uppfattas 
som individuella blad. Bättre då att an-
vända samma material med olika höjder. 
I nollan kan stammarna kännas lite smala 
men det kan jag tåla.

För den som har höst på sin anläggning 
eller vill minnas förra sommarens torka 
finns även träd i höstfärger.

Utförandet håller överlag hög standard 
och jag uppskattar den fina lövstruktu-
ren, och att man som i verkligheten kan 
se igenom bladverket.

MBR har ingen fysisk butik utan han-
deln sker genom deras webbshop. Där 
finns stöd för engelska, tyska och pol-
ska. När vi hade lagt vår order fick vi en 
beställningsbekräftelse, varefter träden 
byggdes. Efter ett par veckor kom så ett 
paket från polska posten. Träden levere-
rades välförpackade i skyddande plast rör 
samlade i en stadig kartong. Det kändes 
som att kartongen kunde tåla en del stryk 
utan att träden skulle skadas. Vi hade 
inga problem med att kommunicera med 
MBR:s kundtjänst på engelska. 

Priserna tycker jag är rimliga med 
tanke på utförandet, och detta är en pro-
dukt jag kan rekommendera. D

Synare

Två förpackningar med ett par skogsbjörkar, 18–22 cm höga, de till vänster i höst-
utförande och de till höger i sommargrönska. Båda kostar 18 euro per par.

Till vänster en 18–22 cm hög gran à 16 euro
och till höger en lika hög friväxande björk à 18 euro.

MBR Model:
www.mbrmodel.eu/en/
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Trix Club är en klubb som man kan bli 
medlem i om man är intresserad av Trix 
och Minitrix modeller. Motsvarigheten 
för de som kör treräls heter Märklin Insi-
der. Det är också ett sätt för Märklin och 
Trix att knyta dig som modellrallare till 
just deras märke.

Ett medlemskap kostar för 2019 
79,95 euro och då ingår följande:

• Sex nummer av Märklin Magazine, tid-
ning på tyska med artiklar kring Märk-
lin, Trix och Minitrix.

• Sex nummer av Trix Club news, ny-
hetsblad på tyska.

• Möjlighet att köpa exklusiva modeller 
som enbart säljs till klubbmedlemmar.

• Årsvagn, en vagn ur standardsortimen-
tet som utses till årets vagn.

• Hämta årets katalog gratis hos sin 
handlare.

• Två dvd-skivor med filmer från an-
läggningar, från verkligheten och tips 
på hur man bygger, kommer en gång i 
halvåret.

• Medlemskort; genom att visa upp 
detta får man lägre inträde till ett an-
tal platser såsom Miniatur Wunder-
land i Hamburg och Peter Porsche 
Traumwerk i Anger. Vissa förlag i 
Tyskland ger dessutom rabatt om man 
anger sitt medlemsnummer i samband 
med beställning.

Jag har varit medlem i Trix Club se-
dan 2018 och har följande erfarenheter. 
Man jobbar ganska omständligt, då alla 
beställningar och leveranser av modeller 

sker via den lokala handlaren, trots att 
du registrerar dig online och kan se dina 
beställningar genom att logga in på ditt 
konto. Utskicken till Sverige kommer 
ganska sent.

Om man vill fråga något kan man ringa 
eller skicka mejl. Men mejl kan ha svars-
tid på en månad (!). Det tycker jag är för 
dåligt för en sådan stor tillverkare som 
Märklin och Trix.

Det är naturligtvis upp till var och en 
att avgöra om det är värt att gå med. Man 
får trots allt en hel del för pengarna och 
tillgång till vissa modeller som man an-
nars inte kan köpa. Det är också en stor 
fördel om man förstår tyska. D

Text och foto:
Lars Ljungberg

Trix Club –
vad är det?

Märklins klubbar:
www.maerklin.de/en/clubs/clubs/
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Gamla ting äger en alldeles sär-
skild och speciell charm. Något 
lockar också med att vara på väg. 
Äventyr måhända? Jag har fått ta 
del av Jonas värld och hans fasci-
nation över saker som rullar. Den 
stillsamme livsnjutaren berättar 
om sin romantiska, rogivande och 

kreativa last.

Jonas, 47 år, fyller en brun pappersmugg 
med rykande hett och väldoftande kaffe 
från den lite finare kaffemaskinen som 
står inne på det rätt skitiga lagret. Luf-
ten känns torr och lukten av vägsmuts är 
påtaglig. Det är rymligt och högt till tak 

eftersom både lastbilar och stapelvis med 
stora vattendunkar ska få plats. 

Vi befinner oss i utkanten av Göteborg. 
Här är lokalen, som Jonas och hans kol-
lega utgår från, belägen. En våning upp 
väntar kontorsarbete på honom. Vi ar-
betar oss uppför den branta ståltrappan. 
Ännu en arbetsdag lider mot sitt slut. 

− Vi går in och kollar på banan strax, 
jag är snart färdig med rapporteringen, 
säger Jonas. På övervåningen finns två 
stora kontorsrum, ett rymligt kök, en toa-
lett samt en städskrubb. Allt är vitmålat. 
Här är det betydligt ljusare, renare och 
fräschare än nere på lagret. 

Vi befinner oss i ett av kontorsrum-
men. Han sitter vid det ena rektangulära 
vitlackerade skrivbordet med laptoppen 
framför sig. Jag sitter vid det andra. Ham-
randet på tangentbordet avtar till slut. På 
andra sidan en vägg med inomhusfönster 

kan man skymta kontorsrum nummer 
två, där märkvärdiga saker sker.

– Släcker man lamporna blir det myck-
et finare! Jag tycker inte om lysrör för de 
ger ifrån sig ett sådant kallt och otrevligt 
sken. Jag vill få rätt stämning, säger han, 
och drar i ett snöre för att släcka de ned-
hängande lysrören i taket. 

Vi har förflyttat oss till det magiska 
rummet på andra sidan glasfönstren. 
Han tar en stor klunk av sitt kaffe. Att 
det vid det här laget är både gammalt och 
kallt bekommer honom inte. Inte heller 
låter han varma och obekväma arbetsklä-
der eller klumpiga arbetsskor inverka på 
stämningsläget. Han sätter sig ivrigt ned 
på huk. 

I ena hörnet av rummet breder ett 
landskap ut sig. Närmare bestämt är det 
en modelljärnväg som vi har framför oss. 
Anläggningen har måtten 120 centimeter 

Romantik på hjul går som på räls

Text och foto:
Anna Forsström
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gånger 260 centimeter och är monterad 
på en träskiva på ben. Den har funnits i 
Jonas ägo sedan december 2017, är byggd 
1960 och har blivit ombyggd ett par gång-
er på 2000-talet, inklusive av Jonas själv. 

Förutom genomfartsgatan i det lil-
la centrumet består anläggningen av en 
järnvägsstation och kringliggande hus 
med trädgårdar. Självklart är stationen 
stadens hjärta, här samlas loken och dess 
vagnar. Med lok och vagnar som ligger 
i sina kartonger finns det nio respektive 
fyrtio stycken. Stadskärnan är omgiven 
av skog och ängar.

– Jag var sex år när mitt intresse för mo-
delljärnvägar väcktes. Det var en granne, 
Claes, som hade en anläggning. Den var 
monterad på en skiva och fick plats under 
hans säng. På den fanns en liten stad samt 
modeller av tåg och bilar, inget märkvär-
digt men ändå med en viss charm. Plöts-
ligt kändes det väldigt intressant att just 
jag och Claes skulle leka, småler Jonas. 

Intresserad av tåg har Jonas alltid varit.
–  Allt började när jag fick syn på en 

gammal orangefärgad rälsbuss. Jag var 
nog bara tre år då. Den var vanlig på 
den tiden eftersom stora volymer av den 
byggdes på 1950-talet. Modellen kal-

lades för Y6. Jag kommer fortfarande 
ihåg hur hänförd jag blev av dess utse-
ende och karaktäristiskt skramliga ljud, 
utbrister han. 

Det glimmar till i ögonen på honom 
och hans röst rymmer plötsligt så mycket 
mer.

– Redan då var Y6 på väg bort och se-
dan dess har jag haft en längtan efter att 
återigen få komma nära den.

Nästa gång vi ses är det hemma hos 
Jonas i hans lägenhet. Vi sitter i det lilla 
funkisköket i Torpa, ett kulturmärkt om-
råde med hus klädda i ljusgul stenputs. 
Skåpluckorna är målade med tjock ljus-
blå färg med originalbeslag i metall. Han 
berättar att hyresvärden inte får renovera 
vare sig lägenheterna eller området utan 
mycket omsorgsfull planering. Meningen 
är att funkisandan ska bevaras. 

Bänkade på varsin sida av ett avlångt 
köksbord i ek går vi över till att prata 
om tåg och annat som, enligt Jonas, sät-
ter guldkant på tillvaron. Han häller upp 
svartvinbärste åt oss. Det smakar lika 
gott som det doftar. På vägen hem har 
han köpt med sig två lyxiga kanelbullar 
från Espresso House. Smaken av vinbär, 

smör, socker och kanel gifter sig fint i 
munnen. 

Jag undrar vad det är som lockar så 
med järnvägar, modelljärnvägar och allt 
som hör därtill. Hans blick vandrar ut 
genom köksfönstret och fäster sig någon-
stans långt bort i fjärran. 

– Jag tycker att det är romantiskt med 
stålskenorna som plöjer genom skog och 
mark. Vart är rälsen på väg? Det vilar nå-
got magiskt över att vara på resande fot, 
att få packa resväskan och ge sig iväg. 
Järnvägen skildrar det så bra. Rälsen och 
städer, postkontor, hotell och värdshus 
som den passerar är alla monument över 
att vara på väg. Vägar, spår, stigar och 
miljöer att skåda, det är någonting det. 
Att vara på väg innefattar drömmar och 
förhoppningar. Härligt! säger han med 
eftertryck. 

– Jag har alltid tyckt om gamla saker, 
de luktar godare och ser bättre ut. Med 
nya tåg går något förlorat och känslan av 
maskin och skrammel är borta. Saker ska 
hänga lite på sniskan och inget ska vara 
skinande blankt. Sådant intresserade mig 
redan som barn, fortsätter han. 

Med blicken vänd snett nedåt mot 
bordskivan berättar han vad som är så 
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märkvärdigt med just modelljärnvägs-
bygge.

– Att skapa miljöer på sin anläggning 
kan liknas vid att måla en tavla. Jag kan 
utforma den på det sättet som jag själv 
tycker att den ska se ut. Jag bygger upp 
ett samhälle där jag själv skulle vilja bo. 
För mig är det själva skapandet som är 
det väsentliga, även om jag tycker om att 
köra mina tåg. 

En bit bort susar ännu en spårvagn för-
bi. Han bläddrar lite förstrött i en äldre 
upplaga av en tidning om tåg, på fram-
sidan tornar en gammal Y6 rälsbuss upp 
sig.

– Känner jag mig inte kreativ en dag så 
luftar jag tågen på banan istället för att 
bygga något. Det händer också att jag fo-
tograferar anläggningen. Eller så tittar jag 
bara på den, säger han. 

Han tar en sipp av sitt te och sluter 
sina båda händer runt den blå keramik-
muggen. Armbågarna balanserar stadigt 
i bordskivan. Blicken vandrar återigen ut 
genom fönstret till parken med ljusgrönt 
gräs samt vårblommande buskar och 
träd. En svag doft av körsbär, forsythia 
och magnolia letar sig in genom köks-
fönstret som står på glänt. 

Jonas beskriver sig själv som en lågmäld 
dagdrömmare. Det långsamma tempot 
tilltalar honom. Han är en kreativ och 
konstnärlig person som lägger märke till 
olika miljöer och blir påverkad av dem. 
Att bygga modeller till en modelljärnväg 
är ett sätt att få utlopp för sin krea tivitet. 

Att berätta för andra om sitt intresse 
bryr han sig oftast inte om. Han tänker 
att de kanske inte förstår eller är intresse-
rade. Det är inte alla som ser vitsen med 
att välja att köra på en gammal och vack-

rare väg istället för en ny och kortare till 
exempel. Om det inte är en likasinnad 
person vill säga, som vill leva sitt liv i ett 
lugnare tempo.

Extra intressanta är, tycker Jonas, de 
svenska förebilderna inom modelljärn-
vägsbygget. Förr fanns det mest tyska 
tillverkare och förebilder. Med andra ord 
var man tvungen att bygga allt för hand 
här i Sverige. Handbyggda svenska an-
läggningar och modeller har, enligt ho-
nom, generellt den högsta statusen. 

Sedan följer modeller som föreställer 
Sverige från tillverkare som till exempel 
välkända svenska Jeco. De står, menar 
han, kanske inte lika högt i kurs då de kan 
uppfattas som något plastiga i jämförelse 
med de som är gjorda för hand. 

– En stor nackdel med min hobby är att 
den är väldigt dyr. I och för sig kan du 
säkert få igen dina pengar genom att sälja 
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igen, men det finns ju inga garantier. Jag 
är inte så förtjust i kommersen runt min 
hobby heller. Att tjäna pengar på att köpa 
och sälja prylar är inte min grej. Person-
ligen har jag mycket svårt att skiljas från 
mina modeller. De har en själ, förklarar 
han. Trots de utslätade anletsdragen lyser 
en stark glöd igenom. 

Utanför fönstret flyger måsarna om-
kring och ger ifrån sig sina karaktäristis-
ka skrän.

−Jag tror att min hobby, liksom en hel 
del andra hobbies, kan uppfattas som lite 
töntig. Men det gör mig inget.

Kvällssolen tittar in genom fönstret 
och sprider sitt behagliga sken till varje li-
ten vrå. Han suckar lätt, lutar sig tillbaka 
och sätter sig bekvämt tillrätta. 

– Överlag ser jag mest fördelar med 
mitt intresse. Framför allt får jag utlopp 

för min kreativitet. Man blir aldrig rik-
tigt färdig och det finns alltid fler detaljer 
att ändra på. Jag tar bilder och skickar till 
and ra så att även de kan se vad jag gjort 
sedan sist. Jättekul när det kommer nå-
gon för att titta! tycker han.

Han gnuggar sig i ögonen och kväver 
en osynlig gäspning. Efter att ännu en 
gång ha rättat till sittställningen ser han 
rakt på mig och fortsätter:

– Den rogivande miljön på anläggning-
en som jag skapat ger mig möjlighet att 
drömma mig bort till en annan värld. En 
värld som jag skulle trivas mycket bra i. 
Min anläggning är bättre än en tavla. Jag 
kan gå runt hela skapelsen och titta på 
den från olika håll. Jag kan sitta på huk 
bredvid den och bara titta på allting. 

Jonas ville bli lokförare när han var li-
ten men tyvärr ville ödet annorlunda. 
Han är född med en defekt på färgseen-

det. Det var tur att han också drömde om 
att bli lastbilschaufför, som han är nu. 
Sedan många år tillbaka arbetar han som 
distributör och levererar vatten och kaffe 
till företag. 

Med andra ord befinner han sig i en 
miljö där han trivs. För att vara på väg 
och passera bensinstationer, rastplatser 
och mycket mer, tycker han, är det bästa 
som finns. Det är där allting händer och 
det är där det stora äventyren sker. 

Jonas stillsamma entusiasm har en 
underlig förmåga att smitta av sig. Den 
finstämda historien och värmen från 
hans leende ögon följer mig hem. Imor-
gon väntar honom ännu en dag på job-
bet. Vägarna kallar och det är dags för 
nya spännande äventyr. Efter arbetsda-
gens slut står modelljärnvägen, likt en 
trogen och kär vän, och väntar inne på 
kontoret. D
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Text och foto:
Redaktionen

Tävling:
Bygg en modell av Lysviks station!

Bygg Lysviks stationshus i modell 
och var med och tävla!

Bygg stationshuset i valfri skala, valfritt 
material och valfri tidsepok. Ritningen 
är av originalet men du kan lika gärna 
göra den i moderniserat utförande. Du 
kan ladda ner ritningen från vår hemsida 
i både N och H0 samt i skala 1:100. Bil-
derna ska förhoppningsvis hjälpa till men 
hör av dig om du behöver mer underlag.

Första pris är en kombinerad pappers-
prenumeration och digital prenumera-
tion för ett år. And ra pris är en pappers-
prenumeration på ett år, och tredje pris 
är en plansch med Getå tåget.

Vi utgår från kreativitet och finish i be-
dömningen. Skicka detaljerade foton på 
ditt bygge till oss senast den 15 januari 
2020. Vinnarna presenteras i nummer 40 
av MJ-magasinet.

Välkommen med ditt bidrag! D

Ladda ner ritning och se fler foton:
www.mj-magasinet.se/3819/

Tack för ekonomiska bidrag hittills!
Per-Åke Jansson
Morgan Asplund
Bengt Högström
Christer Urgell
William Maclean

Vill du bidra med arbete eller ekonomiskt är 
det ytterst välkommet. Arbetsdagar aviseras 
på Facebooksidan, där du även kan följa pro-
cessen: www.facebook.com/lysviksstation
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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, sedan 
aktivera 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!

82

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 
samt om olyckan presenteras kortfattat.

Formatet är liggande A2, 594×420 mm, 
tryckt på 150 gr glättat papper. Levereras 
i papptub. Planschen kostar 80 kr, porto 
58 kr tillkommer.

Välkommen att beställa!
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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.
De som är slut kan dock finnas 
kvar hos vissa handlare.
 
Samtliga lösnummer 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
dina beställningar!

Geographica Antikva Förlag
Stationsvägen 14

686 97 Lysvik
0565–801 06 (mån–fre 9–16)

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

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

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

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

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

Åsbacka–Djupsunds 
Järnväg
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Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se
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Inspirationsnummer!

Besök hos Halmstads mjkBygg en Volvo VikingTjänstefordon i modellKombiterminal i hamnmiljö
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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
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Åmål i skala N
Ellok Rc5–Rc6–Rc7Så löder du i mässingElektrifierat på LidingöMilitära transporter del 3
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Hem till Lilla Byn
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MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 36 • Mars 2019Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

Sveriges tidskrift för modellrallare • 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

0565–801 06 (mån–fre 9–16)

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

Scanna med
din mobil:

• Bygg ett juldiorama!
• Diesellok MX
• Smalspåriga vagnar del 1
• SJ ellok Rc2, Rc3 och Rd2
• Och mycket mera – vi ses i
 november!

Tre smalspåriga personvagnar i Törkemåla, byggda av Ola Ahlström. 
Foto Bengt Nylén, MMJK.
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