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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

MMM 15 år! Publik visning
Idrottsgården, Ladan, Gimo
Lördag 16 november kl 10–15
Entréavgift
www.malarmodulmote.se

Tågmarknad • Rälsbusskörning
Norrbottens Järnvägsmuseum
Lördag 23 november kl 10–16
Fri entré
www.nbjvm.se

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

Modelltågsmässa
Kalaskoket Fasetten, Trollhättan
Lördag 8 februari kl 10–16
Entréavgift
www.kalaskoket.se

Marknader, mässor och evenemang
Tåghobbymarknad
Vasaskolan, Strängnäs
Lördag 7 mars kl 10–15
Entréavgift
www.emjk-rapidho.se

Avisera ert arrangemang här – 
kostnadsfritt!

annons@mj-magasinet.se

0565–801 06
(mån–fre 9–16)
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Omslagsbilden: Jultåget tittar ut ur tunneln. Läs på sidan 37 
om hur Staffan Åkerlund byggde ett fint juldio rama i skala Z!
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Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

Rälsgrävmaskin i H0 från Diecast Masters

Diecast Masters (www.diecastmasters.com) gör skalmodeller 
av Caterpillarfordon. En nyhet är spårgrävmaskinen M323F, 
gjord i metall med fint gjorda detaljer, såsom backspeglar, vind-
rutetorkare samt att rälshjulen kan höjas och sänkas. Maski-
nens överdel kan även vridas.

Med modellen följer tre redskap att montera på den rörliga 
armens snabbfäste: jordskopa, rälslyftsax och en ballastvibrator.

Artikelnumret är 85612 och modellen kostar cirka 45 euro. 
Veterligen finns ingen svensk återförsäljare för Diecast Masters, 
men det finns säkert flera handlare i Sverige som kan ta hem på 
beställning.

Daniel Wietlisbach

Tågab TMY 110 från Freudenreich

Kommande svensk nyhet i skala Z från Freudenreich Fein
werktechnik (www.fr-model.de) är Tågabs TMY 110, som 
är målad i färgerna för Inlandsgods. Bilden här intill visar ett 
prov exemplar. Modellen kommer såväl analog som för DCC 
med ljud. Den ska vara klar under första kvartalet 2020 och kan 
förbeställas redan nu.

Fler vagnar från HNoll

HNoll (www.hnoll.se) fortsätter komma med nya svenska 
1980-talsvagnar. För närvarande är det varianter på BC4 som 
kommer, och fler vagnar är på gång.

Nytt från Jeco

Jeco (www.jeco.se) har släppt nya svenska byggnader i H0: ett 
större godsmagasin (395 kr), ett enports lokstall (445 kr) samt 
en villa med brutet tak (345 kr). Husen är som tidigare färdiga, 
gjutna i resin.

De har även kommit ut med nya varianter av rälsbussen Y6, 
med olika individnummer, för både två- och treräls, med bland 
annat dekoder som tillval, och kostar från 2  795 kr (tvåräls) 
respektive 3 195 kr (treräls). Även TGOJ Ma i äldre utförande, 
både grön och orange, liksom X16 och X17 är nyheter från Jeco.

Kent Eriksson skickade oss också en bild på den nya modellen 
av ångloket littera E2, lätt vädrad av Jimmy Wallin. Loket till-
verkas av Liliput, liksom littera E, och kommer bland annat att 
få ökad vikt samt möjlighet att sätta koppel även i fram änden. 
Detta ska även kunna göras på E-loksmodellen.

Nya hus från Joswood

Joswood (www.joswood-gmbh.de) har tidigare försett oss med 
många svenska och nordiska hus. De senaste nyheterna som 
kommit ut sedan vi rapporterade om dem sist är slussvaktarvil-
lan från Sjötorp (25022), en dressinbod (25023) samt ett äldre 
bostadshus från Mo i Rana (25018).

Foto av E2 Kent Eriksson.
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Snälltåget från Märklin

Märklin (www.maerklin.com) kom precis vid detta nummers 
pressläggning ut med lok och vagnar för svenska Snälltåget.

Loket (36184) är ett Vectronlok målat i rött med texten Snäll-
tåget tre gånger på ena sidan och Loket tre gånger på andra si-
dan. Modellen har mfx-dekoder med ett antal ljus- och ljud-
funktioner. Cirkapriset i Sverige är 2700 kr.

Satsen 42906 innehåller fyra Bc-t-vagnar, märkta med orter 
samt Snälltåget upprepat. Cirkapriset för denna sats är 2500 kr.

På sidan 16 i detta nummer kan du läsa mer om Snälltågets 
lok och vagnar.

Signalnytt från Möllehem

Möllehems Gårdsproduktion (www.mollehem.se) har släppt 
en norsk signaldekoder. På samma sätt som den svenska klarar 
den tio fulla signaler och är programmerad med reglerna för 
hur norska signaler fungerar. Priset är 330 kr. Dekodern finns i 
butiken. En norsk dvärgsignal anges vara på väg.

Tidigare i år släpptes även en tjeckisk signaldekoder och en 
US-variant är på väg (betatestare sökes!).

Veolias och Snälltågets vagnar från NMJ

Norsk Modelljernbane (NMJ; www.nmj.no) har kommit med 
tre modeller av Veolias vagnar: AB3K 4870, B1K 5099 och B1K 
5100 (203.710, 204.701 och 204.702).

Modellerna av Snälltågets vagnar har samma individnum-
mer som de föregående, med artikelnummer 203.711 för AB3K 
samt 204.703 och 204.704 för B1K.

NMJ har nu även kompletterat serien med SJ 1960-tals vagnar 
med sex nya modeller: A2, AB3, två stycken B1 och två stycken 
B5, samtliga i blå och svart målning i version 2.

Svenska tåg 47

Från LEG Video (www.legvideo.se) har 
del 47 i serien Svenska tåg kommit. Den 
innehåller korta inslag med bland annat 
Stadler ER1, nytt sidospår på Olofströms-
banan, Volvojärnvägen och hydraulisk 
varmnitning; omledning över Blekinge 
kustbana; fortsättningen på temat Fol-
ke Zettervall; SJK:s årsmötesresa; restips 
Sac hsen; avslutning i Sölvesborg.

Som bonusfilm medföljer Svenska Tåg 8 som tidigare funnits 
på VHS. Spellängden är 85+65 minuter och priset är 225 kr.

Swedish Modelworks Volvo BM 841 i H0

Swedish Modelworks (www.swedishmodelworks.se) kom nyli-
gen ut med en Volvo BM 841 baklastare i skala H0 (LM841-187; 
595 kr). De har tidigare gjort en sådan modell i skala 1:50.

I väntan på en synare av modellen kan vi säga att det är en rik-
tigt snygg modell av en riktigt svensk lastmaskin. Med model-
len följer fyra redskap: planskopa, snöblad, lyftbalk med krok 
samt gafflar. Dessa kan skiftas i lyftarmarnas fäste, men själva 
lyftarmarna är fast fixerade.

Foto ovan Frederik Tellerup.
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Text och foto:
Redaktionen

Märklin SJ Gbl

Märklin:
www.maerklin.com

Litterat Gbl hos SJ bestod av flera 
olika underlittera från privatbanevagnar, 
och kom i och med 1968 års litterareform 
att gemensamt kallas •Gbl. Den vagntyp 
som Märklins vagn är en modell av bygg-
des 1940–41 i hundra exemplar av tyska 
Bautzen för Södra Dalarnas Järnväg, SDJ, 
som littera Gu.

Vagnen var kortare än SJ:s standard G, 
med ett axelavstånd på 7,1 m istället för 
8,0 m. På ömse sidor av dörrarna fanns 
fyra fält inom stående U-balkar med 
snedsträvor inom fältet närmast dör-

rarna. SJ:s vagndataskylt satt i det andra 
fältet från vänster, medan RIV-marke-
ringen satt i det första fältet från höger. 
I andra fältet från båda ändar satt venti-
lationsgaller.

•Gbl hade långt spännstag undertill, 
och det fanns ett fotsteg under väns t-
ra halvan av dörrarna. Det ser ut att ha 
suttit växlarfotsteg bara i den ena änden 
av vagnen. Vissa av SDJ:s Gu-vagnar var 
obromsade. Av bilder att döma hade vag-
narna tjärpappsklätt slätt tak.

Det är relativt enkelt för en tysk till-
verkare att sonika ta en tysk vagn och 
märka den som svensk. I vissa fall har det 
vid sådana tillfällen gjorts stora avsteg 
gentemot förebilden.

Märklins modell (46165) ser fin ut vid 
en första anblick, och det är ett intryck 
som håller i sig vid en närmare gransk-

ning. Den SJ-bruna färgen känns väl vald, 
och framförallt är taket slätt som sig bör.

Det är svårt att hitta referensfoton, men 
modellen verkar stämma till allra största 
delen. Den borde nog inte ha slutsignal-
hållare, fotstegen på sidan är lite för långa 
och det sitter växlarfotsteg i båda ändar. 
Lite synd är det att Märklin har tryckt 
vagndatat direkt på brädväggen och inte 
på en slät yta för att imitera en skylt. Men 
det stör inte egentligen. Axelavståndet är 
som sig bör 80,5 mm.

Märklins modell av SJ littera Gbl är 
fin och tämligen trogen en kanske lite 
udda men ändå svensk förebild. Med ett 
cirkapris på strax under 400 kr är vagnen 
prisvärd.

Du som kör tvåräls kan förstås byta ut 
hjulen till tvårälshjul. Artikelnumret för 
dem är E700580. D

Synare
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Text och foto:
Redaktionen

Piko A-Gleis med banvall

Tyska tillverkaren Pikos rälssystem 
i H0 heter A-Gleis. Det omfattar växlar i 
en längd, två korsningar, fasta rälsdelar 
samt en sorts flexräls. Rälsen har code 
100 men är lite smalare än andra fabrikat 
vilket ger den ett nättare utseende.

Nyligen presenterade Piko samma räls 
men med banvall i plast. Denna består av 
vanlig A-Gleis som skruvats fast på ban-
vallen. Sortimentet är (än så länge) mer 
begränsat, med raka växlar, kurv växlar, 
raka delar 231 mm och 239  mm samt 
kurvdelar i tre radier (R1 360 mm och R2 
422 mm samt R9 908 mm som är mot-
kurva för växel).

Vi beställde hem rälssats B (55311; cir-
ka 550 kr), som är en utbyggnad till den 

enkla spårovalen A. Satsen innehåller en 
högerväxel, en raka 239 mm, fem rakor 
231 mm samt en stoppbock. Med i asken 
finns också ett litet instruktionsblad för 
hur rälsen ska hanteras, hur växelmotor 
ska monteras, hur banvallen ska skäras 
invid växlar och hur ström kan anslutas 
till spåret.

Rälsbitar som sätts invid en växel måste 
nämligen skäras eller klippas så att båda 
banvallarna ryms. Två av rakorna i satsen 
har redan sådan klippning. Det finns en 
tydlig anvisning på rälsens undersida för 
att klippa den rätt.

Anslutning av körström går i princip 
nästan bara att göra genom att använda 
Pikos egna anslutningskontakter (55270, 
55406). Det finns urtag på två ställen på 
de raka delarna för att sticka in dem.

Banvallen är av en mjukare plast, som 
gör att rälsdelarna är flexibla. Den grå 

plasten ska föreställa realistisk ballast av 
modernt snitt. Om den sen är realistisk är 
upp till var och en att bedöma, men troli-
gen blir den bättre med lite väderbitning.

I ändarna på varje rälsdel finns en tapp 
med rundat huvud och ett urtag med 
motsvarande form, som håller samman 
rälsdelarna. För alla rälstyper med både 
banvall och skarvjärn gäller det att se till 
så att skarvjärnen kommer rätt. Tappar-
na och urtagen håller samman rälsen bra, 
mycket tack vare att plasten är mjukare, 
även om det inte är klicklåsning som med 
exempelvis Trix C-räls.

Sammantaget tycker vi att Pikos 
A-Gleis med banvall är minst lika bra 
som exempelvis Rocos Geoline eller Trix 
C-räls, och kanske något mer realistisk. 
Det vi önskar är ett utökat sortiment med 
fler delar än de som finns hittills. D

Synare

Piko:
www.piko.de

Innehållet i Piko rälssats B (55311), A-Gleis med banvall. Stopp-
bocken står löst på skenan och ska egentligen vändas åt andra 
hållet. Till höger om den är en avslutningsdel.

Sammanfogning med både tappar och skarvjärn kan göra det 
besvärligare att få ihop rälsen rätt. Notera hur rälsen är skruvad 
ner i banvallen. Banvallens ballastimitation är relativt realistisk, 
även jämfört med andra rälsmärken, men väderbitning gör 
förstås det hela ännu bättre.

Rälsdelarna sammanfogas med både skarvjärn och tappar med 
runda huvuden. Snedskärning av banvallen behövs vid växlar; 
delar som saknas sådan har tydlig skäranvisning.
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Den 22–25 augusti 2019 hölls den 
andra Fremo americaN-träffen i 
Sverige, i Fagerhult strax utanför 
Habo. Träffen lockade drygt tjugo 
deltagare från Sverige, Norge och 

Tyskland.

I centrum fanns Quad City, som be-
tjänas av tre järnvägslinjer: Blå, Grå och 
Orange. För att hantera allt gods fanns tre 
stora rangerbangårdar: Whitehall, Pine 
Hill och Corleone.

Till och från dessa bangårdar gick 
långdistansgodtåg, (manifests) och lo-
kalgodståg (locals) som rangerade på 
mellanstationerna. Mellan de stora 
rangerbangårdarna gick överföringståg 

(transfers) med vagnar som skall i de rikt-
ningar (godskunder) som mottagande 
bangård hanterar.

Mitt i alltihop gick det dessutom per-
sontåg. Vissa gick med sovvagnar, andra 
med expressgods. Expressgodsvagnar 
kopplades till eller lämnades på mellan-
stationer, vilket medförde att även per-
sontågen rangerade.

Körningen skedde med köruppdrag, 
körtillstånd (track warrant), och under 
ledning av en trafikledare, en så kallad 
dispatcher. All kommunikation med dis-
patchern skedde via radio och headset. 
För att få köra måste man först begära 
track warrant för den sträcka man öns-
kade köra. Dispatchern kunde då ge till-
stånd att köra begärd sträcka eller delar 
av den och med villkor, som exempelvis 
att avvakta tills ett visst mötande tåg in-
kommit. Vi använde en förenklad form 

av track warrant jämfört med dem som 
används i verkligheten.

En av modulerna från Tyskland var 
det enorma stålverket Haslingen. Alla 
förebildsenliga processer fanns där lik-
som en stor mängd spår och växlar. Delar 
av bangården styrdes via ett datoriserat 
ställverk där man kunde lägga tågvägar. 
Dessa återställdes av tåget med hjälp av 
strömsensorer. Tidvis kunde modulen 
sysselsätta tre växellok samtidigt.

Träffen var väldigt lyckad så det är 
redan beslutat att den ska återkomma 
igen 2020. D

Text och foto:
Lars Ljungberg

AmericaN i Fagerhult 2019

Fremo americaN:
www.america-n.de

I augusti kördes en amerikansk Fremoträff i Fagerhult. Deltagare från Sverige, Norge och Tyskland hade anslutit. Ovan ser vi Yakima.
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Bild 1 och 2: Vy över gymnastiksalen 
med den uppställda banan.
Bild 3: En typisk amerikansk spårform 
är ett Y (kallat Wye), där tåg både kan 
välja olika vägar och vändas.
Bild 4: Stålverket Hasslingen från 
Tyskland var en komplett – och stor – 
anläggning.
Bild 5: En bild från Yakima Whitehall.
Bild 6: West Maryland Dairy.
Nederst är banans spårplan.
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Text och foto:
Redaktionen

Tävling:
Bygg en modell av Lysviks station!

Gör 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 utseende. Du kan lad-
da ner ritningen från vår hemsida i både 
N och H0 samt i skala 1:100. Bilderna 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/3919/

Tack för ekonomiska bidrag hittills!
Bengt Högström, Morgan Asplund, Per-Åke 
Jansson, Christer Urgell, William Maclean 
och Kalle Maskin.

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!

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 glät-
tat 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 finns 
ännu 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-maga-
sinet. 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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Bygg Ma i N!

1

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

Nummer 18 • September 2014Pris 99 kr inklusive moms
M magasinet

odelljärnvägs-
Ljus och ljud till din bana!

Montera ljuddekoder • Burlänge–Fångåkers Järnväg • Pendeltrafik med Arduino

M
odelljärnvägsm

agasinet N
r 18 Septem

ber 2014

1

Nummer 16 • Mars 2014Pris 99 kr inklusive moms

Kom igång med Roco Z21! • Svenska lokmodeller: A-lok • Malmbanan MJ • Bygg en tågfärja! • Livesteam

Loktest: Märklin Dm3 Synare: Rc i Z! • Mikrodator för modelljärnväg: Projekt för Arduino och Propeller

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

Tema: Smalspår

Mm a g a s i n e t
odelljärnvägs-
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1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 37 • Juni 2019

Jubileumsnummer!SJ Rc1 i förebild och modellBygg en skrotgårdVi besöker LelångenbananFölj med på Bergensbanen!

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 37 • Juni 2019Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

10 år 2019!

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 38 • Septem
ber 2019

Rälsbussar från
Hilding CarlssonZ i LindesbergBygg i skala 0Copenhagen FieldsTrafikdag 82 på NLJ

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 38 • September 2019Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

10 år2019!

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 39 • N
ovem

ber 2019

Bygg ett juldiorama
GMRC
Diesellok MX och TMXSmalspåriga vagnar del 1SJ ellok Rc2, Rc3 och Rd2

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 39 • November 2019Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

10 år2019!

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 36 • M
ars 2019

Björkliden nästa
Vi besöker Tel am HarzNyheter från NürnbergBygg ett svenskt hyreshusProgrammera digitalloket

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

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

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

1

M
odelljärnvägsm

agasinet nr 22 • Septem
ber 2015

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

Porsches modelljärnvägLaxå–Röfors i modellLurigt löda lysdioderKoloniområde i Lund

Rädda en modelljärnväg

Nummer 22 • September 2015Pris 99 SEK • 115 NOK

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

1

M
odelljärnvägsm

agasinet nr 23 • N
ovem

ber 2015

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

Åsbacka–Djupsunds 
Järnväg

Nummer 23 • November 2015Pris 99 SEK • 115 NOK

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

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

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 30 • Septem
ber 2017

Håverud i Halland
GM-ljud i digitallokenBygg en kameravagnBygg Dalby lokstallBesök på LMMJ

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 30 • September 2017Pris 99 SEK • 130 NOK

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se 1
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agasinet num
m

er 31 • N
ovem

ber 2017

Inspirationsnummer!

Besök hos Halmstads mjkBygg en Volvo VikingTjänstefordon i modellKombiterminal i hamnmiljö

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 31 • November 2017Pris 99 SEK • 130 NOK

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se1
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Inspirationsnummer!

Besök hos Halmstads mjkBygg en Volvo VikingTjänstefordon i modellKombiterminal i hamnmiljö

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 31 • November 2017Pris 99 SEK • 130 NOK

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se
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agasinet num
m

er 32 • M
ars 2018

Militära transporter
del 2

Bygg SJ littera E9Besök hos Lilla SJTvärs över England!Digitalt driven vändskiva

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 32 • Mars 2018Pris 99 SEK • 130 NOK

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se 1
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m

er 33 • Juni 2018

Åmål i skala N
Ellok Rc5–Rc6–Rc7Så löder du i mässingElektrifierat på LidingöMilitära transporter del 3

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 33 • Juni 2018Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se
1
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Hem till Lilla Byn
Återvinn din bana!Automatiska bommarTågstyrning med RocrailEn 3D-printares betraktelser

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 35 • November 2018Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 35 • N
ovem

ber 2018

Hem till Lilla Byn
Återvinn din bana!Automatiska bommarTågstyrning med RocrailEn 3D-printares betraktelser

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 35 • November 2018Pris 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.mjmagasinet.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:

• Ulricehamns station i H0
• Diesellok MZ och TMZ
• Svanskogsbanan i skala N
• Umeå modelljärnvägsklubb
• Och mycket mera – vi ses igen
 i mars!

Amerikanska kuggväxellok. Foto Anders Linde.
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Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se
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Bygg i skala 0
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