
1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 41 • Juni 2020

Decauvillevagnar

Lomma i skala N
SJ Rc4 och Rm
Ombyggnad av Dm3
Så multipelkopplar du loken

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 41 • Juni 2020
Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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



2

MJ-Centralen
Handlare och tillverkare

* Återförsäljare av Modelljärnvägsmagasinet

Norrland
Modelljärnvägsspecialisten*
Luleå
www.modellhobby.se
0920–160 35

Modelljärnväg i Umeå*
Björnvägen 15, Umeå
www.modelljarnvag.se
0727–38 29 99

Boren Train / MJ-Specialisten*
Bagargatan 4, Iggesund
www.mj-specialisten.se
0703–95 97 96

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
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Habo
www.habohobby.se
036–19 07 03

Hobbymodeller
Vimmerby
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Vill ni stå med här?
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0565–801 06 (9–16)
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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
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NMJ – Norsk Modelljernbane*
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www.nmj.no
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Modelltågsmarknad
Bygdegården, Kårsta
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Entréavgift
Facebook > Staffs Hobbyhörna

Modelltågsmässan
Aktiviteten, Mölndal
Lör–sön 26–27 september kl 10–17
Entréavgift
www.hnoll.se

Höglandståg
Brinellgymnasiet, Nässjö
Lördag 3 oktober kl 10–16
Entréavgift
www.hoglandstag.se

Tågmässa
Garnisonen, Hässleholm
Lör–sön 24–25 oktober kl 10–16
Entréavgift
www.hmjf.se

Marknader, mässor och evenemang • Kontrollera alltid evenemanget med arrangören!

Modelltågsmässan
Dalsland Center, Håverud
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mellerudsmodelljarnvagsklubb.
se

Hjulmarknaden
Solnahallen, Solna
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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: Med Decauvillesystemet kom banor med 600 mm spårvidd till Sverige, liksom person-
transporter på samma spårvidd. Ola Ahlström berättar mer från sidan 24. Foto Bengt Nylén, MMJK.
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Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare om inte 
annat anges. Reservation för fel.

Nya detaljer från Auhagen

Auhagen (www.auhagen.de) kommer med nya miljödetaljer 
till modelljärnvägen, i skalorna N, TT och H0. En liten del av 
allt det som kommit i vår är inredningar och tillbehör till verk-
städer, såsom pallställ med lastpallar och olika slags gods.

De har även tagit fram en sats med tio ungträd med stöttor 
runt, sådana som finns i nyplanteringar eller i trädrader längs 
stadsgator.

Diverse nytt från DCC Concepts

DCC Concepts (www.dccconcepts.com) har kommit med en 
volt- och amperemätare som direkt kan visa värden för DC, 
DCC och AC, samt även Märklin Motorola och mfx.

De erbjuder nu även bord med fungerande lampor i H0 (00) 
till Pullmanvagnar för Orientexpressen. Borden är gjutna med 
detaljer som porslin och bestick, och lampskärmarna är fint ut-
formade. En sats innehåller tolv bord med lampor samt koppar-
tejp och motstånd av varierande resistans för olika ljusstyrka.

DCC Concepts har enligt sin karta tre återförsäljare i Sverige: 
Habo Hobby, MJ-Hobbyexperten och Signalsidan.

Hbis från Dekas

Från Dekas (www.dekas.dk) har det kommit SJ Hbis-vagnar, i 
tre olika utföranden, med totalt sex individer: tre i leveransutfö-
rande, två lite yngre och en ännu yngre, med en liten dekal för 
Korsnäs, alla med unika nummer.

Vagnarna kostar drygt 500 kr per styck, men de är riktigt fint 
utförda. De görs i mindre serier och en ny serie kom i maj. Vi 
granskar vagnarna närmare i nästa nummer av MJ-magasinet, 
men du kan redan nu se dem provköras i klippet av B-models 
TMY 1150 på vår Youtubekanal.

Tågabvagnar i Z från Freudenreich

Svenska nyheter i skala Z från Freudenreich Fein werktechnik 
(www.fr-model.de) är tre personvagnar från Tågab. Dels är det 
ett set med en första- (A2K) och en andraklassvagn (B5), och 
dels en enskild andraklassvagn (B5).

En annan nyhet är Strukton TMY 9505. Modellen har driv-
ning på samtliga sex axlar och LED-belysning, den levereras 
analog men kan även fås digital med ljud mot en kostnad.

X9 i N från Nmodell

Nmodell (www.habohobby.se) aviserade i slutet av februari att 
de skulle köra en ny omgång med motorvagnståget SJ littera 
X9 i skala N. Det är då ett så kallat scratch aid kit, med etsplåtar 
för motorvagnarna med två mellanvagnar. Drivning ingår inte, 
och byggaren får själv tillverka vissa delar. Bygganvisning ingår.

I skrivande stund (7 maj) finns ett fåtal satser kvar i lager till 
ett pris av 795 kr.
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Nytt Big Boy i H0 från Märklin

Märklin (www.maerklin.com) har kommit ut med en ny ver-
sion av Union Pacifics Big Boylok i serie 4000 (37997). Modellen 
är 46,5 cm lång, och har mfx+ digitaldekoder med expanderade 
ljudeffekter med många funktioner. Två rökgeneratorer kan in-
stalleras, och figurer i form av eldare och lokförare medföljer.

Nytt från Noch

Tillbehörstillverkaren Noch (www.noch.de) presenterar flera 
nyheter i sin serie med tredimensionella ark. Det är dels nya 
strukturer, såsom industrimur, naturstensmur, brädvägg, tak-
tegel med flera, och dels finns dessa nu även i skala N.

Strukturarken finns att köpa från många svenska handlare.

Rb1 från One:87

One:87 (www.one87.se) har tagit fram en liten exklusiv serie 
helt skalenliga modeller av SJ littera Rb1 i H0. Det är 30 stycken 
Rb1 1001 och 20 stycken Rb1 1002, varav ett fåtal finns kvar.

Modellerna har ESU ljuddekoder, Entec strömavtagare, Sy-
moba kortkoppelkulisser med NEM-ficka och finskalehjul. Hela 
plogar för vitrin och plogar med urtag för koppel medföljer.

Svart från Roco

Roco (www.roco.cc) kom i våras med SJ Rc3 1065 i svart utfö-
rande, för tvåräls. Den serien var i princip slutsåld inom några 
veckor; eventuellt kan enstaka exemplar i dagsläget finnas kvar 
hos någon handlare. Versioner för treräls släpptes under maj 
månad, och de var nästan helt fulltecknade i förväg.

Roco har också aviserat en ny serie med tre svarta personvag-
nar, en första- och två andraklassvagnar, som passar till loken.

Nyheter från SV&LV

Skultorps vagn- och lokverkstad (www.svlv.se) presenterar fle-
ra nyheter. Senaste nytt vid påsk var blindhjul till Brimalms litte-
ra D, där originalen tydligen kan spricka. Sedan tidigare erbjud-
er SV&LV etsade koppelstänger till samma modell. Det finns nu 
också en jigg för kvartning av lokhjul.

Aviserade kommande nyheter är tvåaxliga rälsbussläp litte-
ra UF2 och smalspåriga UF2p till tvåaxliga HC-bussar, samt 
drivning till UGJ:s kåpor av HC-rälsbussen Yo1. Dessa ska först 
komma för tvåräls analog, DCC och DCC med ljud, och senare 
för treräls analog och treräls digital med ljud.

Leveranser kan försenas på grund av Coronaviruset.

Volvo PV 444 AS från SMJ

Stockholms modelljärnvägsklubb (www.smj.org) har kommit 
ut med en ny svensk bilmodell, i samarbete med en ledande eu-
ropeisk modellbilstilverkare. Det är den lyxigare Volvo PV 444 
AS som tillverkade 1949–50 i bara 500 exemplar.

Modellen är gjord i vaccumgjuten resion och är målad i rätt 
duvgrå färg, med röd-grå inredning. Den har rostfria lister, 
huvkråka och huvlyftare, och kofångarna har kraftigare horn.

PV 444 AS (“Lyx-PV:n”)
Skala H0, färdigbyggd

I slutet av produktionen av A-modellen
gjordes en mer påkostad version. De som
hade kontrakt på standardmodellen
kunde köpa upp sig på Specialen som
tillverkades 1949–1950 i 500 exemplar.

Modellen kommer från en av Europas
ledande tillverkare av H0-bilar i små serier
och är gjord i vacuumgjuten resin.
Modellen är målad i den speciella duvgrå
färgen. Inredningen är röd/grå. Rostfria
lister på stänkskärmarna och på karossen.
På motorhuven en huvkråka och huv-
lyftare. På kofångarna har kraftigare horn
monterats. Modellen har ett autentiskt
registreringsnummer för en PV444 AS
från Kronobergs län.

•Färdigbyggd 350:-sek
Porto/emballage i Sverige 40:- perorder.
Vid andra beställningar se SMJ:s hemsida.

Beställ genom att sätta in beloppet
på SMJ:s PlusGiro 282266-6.

Stockholms Modelljärnvägsklubb
www.smj.org

Nyhet!

STOCKHOLMS MODELL JÄRNVÄGSKLUBB
EKENSHOLMSBANAN
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Swed-N

Småtillverkaren Swed-N (www.swed-n.se) tillverkar diverse 
smått och stort till svenskt i skala N, och tar även fram dekaler.

Exempel på produktnyheter är äldre och nyare telefonkios-
ker samt plogar till Rc-lok. Det finns även materialsatser för att 
konvertera Fleischmanns Rc till Rc2–4 och Rc5–7. På dekal-
sidan är nyheterna dekaler till Tågkraft Rc2, Trafikverket Rc1 
samt Bilspedition och Svelast.

Kommande nyheter är bland annat svenska semaforer i tre 
olika utföranden samt en byggsats till Gyttorps station.

Befintliga produkter omfattar bland annat etsade skyltar till 
vägmärkesdekaler, som också finns i sortimentet. För närvaran-
de finns dekaler till cirka hundra svenska lok. På webbplatsen 
finns också tips för att montera dekaler och mycket annat.

Övrigt nytt

Vårens Coronapandemi ställde till det rent allmänt för många 
tillverkare, främst på grund av att underleverantörer inte kunde 
leverera delar eller material. HNoll (www.hnoll.se) meddelade 
exempelvis att deras sovvagnar blev försenade.

Samma sak drabbade vissa nyheter från Vagnverkstaden 
(www.vagnverkstaden.eu). Göran Nilsson meddelar också att 
han framöver kommer att reducera sitt utbud av byggsatser 
starkt, och i princip bara ta fram mycket små serier av särskilt 
utvalda vagnar. En del planerade nya vagnar stryks helt.

Den holländska modelltågsbutiken Modeltrein Express 
(www.modeltreinexpress.nl) har tagit fram en panoramavagn 
av den typ som Veolia körde i norra Sverige. Modellen utgår 
från en modell av Rivarossi och görs i de färger vagnen hade 
när den gick i Sverige. Det som skiljer är att den inte har Veolia-
dekaler och den har det nuvarande holländska individnumret. 
(Tack till Carl-Johan Jargenius för tips!)

En aviserad nyhet från Dekas (www.dekas.dk) är Kustpilen 
(eller SJ Y2 och Y2KR), som ska komma i två varianter: Chris-
tian IV i 1990-talsutförande och Herulen i 2000-talsutförande. 
Respektive kommer att finnas som digital och digital med ljud, 
för två- respektive treräls.

Nyheter från Messingmodeller (www.messingmodeller.no) 
för 2020 är FVde, en generatorvagn för tågvärme i dieselloks-
dragna persontåg. Byggsatsen baseras på en G4-vagn och leve-
reras med 3D-printade detaljer och varningslampor till taket.

Ao 704 är en salongvagn för NJK:s huvudadministration på 
Nordlandsbanen, och har troligen även varit i Sverige. Byggsat-
sen baseras på en Roco teakvagn och levereras med 3D-printad 
inredning.

BF14 är en typisk norsk resgods- och konduktörsvagn som 
gått i de flesta norska persontåg. Byggsatsen är den första från 
Messingmodeller som är komplett med boggier, koppel och in-
redning.

Fleischmann (www.fleischmann.de) meddelar att de lägger 
ner tillverkningen av sitt Profi spårsystem för H0. Orsaken ska 
vara att ett verktyg gått sönder och att kostnaden för att ta fram 
ett nytt inte kan motiveras, enligt företaget.

Habo Hobby (www.habohobby.se) meddelar att de numera 
har vagnar från firman Nürnberger modelleisenbahnen (NME) 
i sitt sortimment. Firman gör vagnar i både N och H0, med in-
riktning på modern godstrafik.

Kalmar mjk (www.kmjk.se) släppte precis innan vår tryck-
ning ett nytt hus som laserskuren byggsats. Det är en trevlig, 
typiskt svensk livsmedelsbutik, ”Jehréns livsmedel”. D
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Lundarallarna

När Lundarallarna intog Vinterlund

Barnaögon tindrade storögt. Mor- 
och farföräldrar skrockade när de påmin-
des om uppståndelsen och lyckan när 
deras egna barn fått ett modelltåg i jul-
klapp. Vinterlund, ett samarbete mellan 
kommunen och handeln, hade bland alla 
sina jullovsaktiviteter bett Lundarallarna 
att ställa upp sin utställningsbana Litt-
rahult i kulturhuset Stenkrossen i Lund. 
Därav tindrandet och skrockandet. Den 
skåne grå vinterdagen fick en ny och all-
deles särskild lyster inne på utställningen. 

Lundarallare fanns på plats i två dagar 
och njöt även de. Besökarna kom i skaror 
och flera av barnen ville och fick köra tå-
gen alldeles själva. Det gick hur bra som 
helst. Det hände att stationsföreståndar-

na Kjell eller Anders, eller kanske Tho-
mas, fick be barnen att dra ner på farten 
när de körde fort, för de allra finaste mo-
delltågen kan gå hur långsamt som helst 
utan att hacka, förklarade de för andäktigt 
lyssnande ungdomar. Och både barn och 
tonåringar blev lyckliga över de fina tågen 
och provade gärna att köra långsamt. Kjell 
och Anders hade gjort rent både spår och 
hjul noga, så det gick hur fint som helst. 
Kjell har varit kvalitetskontrollant mest 
hela livet, och det sitter i. 

Åttaårige Axel var nog vår meste be-
sökare. Han stod vid banan hela förmid-
dagen första dagen, liksom en god del av 
eftermiddagen. Han fick komma in i den 
inre cirkeln där han körde och växlade 
tåg så det stod härliga till.

Stationsföreståndarna myste närmast 
vällustigt. Axels rara mamma Hanna 

hade egen sysselsättning med sig i en 
tjock svart anteckningsbok och klarade 
telefonledes många ärenden. Hon häm-
tade en pizza vid lunchdags för sig och 
Axel, men han kom tillbaka redan efter 
mindre än tjugo minuter för att fortsätta 
köra tåg. Han behövde inte sin mamma 
inne i tågovalen och är en säker blivande 
Lundarallare.

En järnväg måste ha ett grustag för att 
kunna hålla spåret och banvallen i ord-
ning, förklarade Roland och Thomas för 
pojkarna och flickorna, och visst nickade 
de och förstod. 

Har du sett älgen inne i granskogen 
och kossan hitom spåret? frågade besöka-
re varandra. Många hade och andra fick 
titta efter. Ja, de fanns på banan. 

Och visst såg fiskaren vid Littrahults-
bäcken nöjd ut där under järnvägsbron. 
Säkert fick han en och annan öring i 

Åskådare inväntar tåg vid Littrahults station under Vinterlund. Både rälsbussar och godståg dragna av stora ånglok förnöjde dem. Foto 
Thomas Jeppsson.



15

skuggan från bron, det är bäcken känd 
för. 

Huset Stenkrossen har lokaler för de 
flesta sociala, bildande och konstnärliga 
verksamheter, hantverk, teater, utställ-
ningar och mycket mera. Som järnvägs-
intresserade noterar vi förstås att byggna-
den ligger på den östligaste delen av den 
forna järnvägsstationen Lunds Södra. De 
gamla lokstallarna ligger snett över Kas-
tanjegatan, och i den byggnaden finns nu 
restaurangen Matrummet. D

En Y6 susar fram genom skogen strax 
utanför Littrahult medan en kossa upp-
rört råmar hitom, och en älg tittar fram 
ur skogen i bakgrunden, lätt förskrämd 
sin stora hornkrona till trots. Foto
Berndt Ehinger.

Visst lönar det sig att fiska i Littrahults-
ån. Den är känd för sina fina öringar. På 
bron kommer en Hilding Carlssonräls-
buss, littera Yo1 med kort släp. Foto 
Berndt Ehinger.

Amanda, Jakob och pappa Börje njöt 
av sceneriet på Littrahults station. Foto 
Karin Ehinger.
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Vi är någonstans i Skåne. Och här på Skånes öppna prärie odlas 
det frukt i stor skala. Den kan säljas som den är, eller bli till 
cider eller vin. Och gårdarna är stora!

1994 köpte norrmannen Thomas Stang gården Eriksdal söder 
om Sjöbo. Några år senare köpte han granngården Röddinge-
berg. Två stora gårdar vad gäller fruktodling, så stora att enbart 
Röddingeberg har 30 000 äppel- och päronträd! Båda gårdarna 
drivs idag av Thomas Stangs dotter.

Det är lätt att inse att när man blir så stor behöver produk-
terna transporteras på järnväg. I äldre tider fanns ett stickspår 
fram till gården. Under kriget var det viktigt att få frukten 

snabbt upp till Stockholm. Detta spår lades så småningom ner, 
och på bilden ser vi en av arbetskarlarna från Röddingeberg vid 
stationens godsmagasin för att leverera varor. Han har kört till 
magasinet med gårdens VW T1 folkvagnsbuss. Det är en snygg 
logotyp på bilen!

Godsmagasinet är byggt av plastdelar jag hade liggande, 
och är målat med färg som också fanns. Utedasset är en laser-
skuren byggsats från SMB (www.smbservice.no/hobby/smbkit.
htm) i Norge. Bilen är från Brekina, gräset är från Noch.

För väderbitning har jag använt färgkritor. D

Bygge, text och foto:
Petter Nygaard Svensk lastplats 2

Ny hemsida!
Äntligen! Efter tio år med samma de-
sign kan vi nu presentera en uppfräschad 
och samtida hemsida.

Den gamla var förstås informativ men 
bökig att uppdatera, och inte så spännan-
de. Den var heller inte anpassad för mo-
bila enheter. Nu har vi en sida som ska 
fungera på alla plattformar, och där vi 
kan utnyttja mediet på ett avsevärt bättre 
sätt. Bland annat finns en kalender som 
listar alla mässor och marknader i Sverige 
som har med modelltåg att göra.

Vi riktar ett stort tack till Frederik Tel-
lerud som gjort ett utmärkt och omfat-
tande jobb med den nya designen.

Besök gärna vår nya webb och hör av 
dig till oss med dina synpunkter! D

Red.
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Vagnbyggsats i skala 0

Bygge, text och foto:
Lars Ljungberg

Dundas som grundades 1986. 2017 köp-
te Peco de normalspåriga byggsatserna 
från Parkside Dundas och tillverkar dem 
i egen regi, medan Parkside Dundas har 
fortsatt att tillverka byggsatser för smal-
spår i olika skalor.

Jag har skaffat två byggsatser som har 
kolvagnar som förebild, artikelnummer 
PS104 och speciellt PS108 då den är ni-
tad. Båda har stora likheter med ett par 
svenska vagnar och kan försvenskas gan-
ska enkelt.

PS108 har som förebild en 20 ton 
coal hopper. Förebilden började byggas 
1936 och användes till in på 1970-talet. I 
PS108 ingår fjädrande buffertar i metall, 
koppelkrokar i metall samt koppellänkar, 
isolerade metallhjul med mässinglagring, 
mässingtråd till handräcken, dekaler, 
plastdetaljer att bygga vagnen av, samt en 
utförlig instruktion på engelska.

Byggtips

Ibland beskrivs ett moment i tre–fyra 
meningar, så det är viktigt att läsa in-
struktionerna ordentligt så att man inte 
missar någon information. Bland annat 
består buffertarna av små fjädrar och 
muttrar som man får hålla extra koll på så 
att de inte försvinner. Vagnen är ganska 
lätt och behöver tyngas ner, och den rull-
lar väldigt lätt tack vare sina metallaxlar 
och mässingslager.

Ibland kan det vara svårt att i illustra-
tionerna se exakt var en detalj skall mon-
teras. Ett sätt är att gå till Pecos webb-
plats, söka fram byggsatsen och förstora 
bilden av den färdigbyggda vagnen.

Koppellänkarna kan vara svåra att få på 
själva kroken. Om man utnyttjar glipan i 
länken när man trär på den vid fördjup-
ningen bakom själva kroken går det väl-

Det brittiska företaget Peco för-
knippas framför allt med räls, men 
de har även rullande materiel i sitt 
sortiment. Det är då framför allt 
brittiska förebilder i skalorna N, H0, 
00 och 0, både färdigmodeller och 
byggsatser. Med lite arbete kan de 

bli hyggliga svenska vagnar.

Vagnbyggsatser i skala 0

Peco saluför sina byggsatser i 7 mm scale 
(7 mm motsvarar en fot; 1:43,5; brittisk 
skala 0) under namnen Peco Wunderful 
Wagons och Parkside Models by Peco. De 
senare kommer från början från Parkside 

Bristen på svensk rullande materiel i skala 0 går att råda bot på genom att försvenska utländska modeller. Lars Ljungberg beskriver här 
hur han gjorde en svensk grusvagn av en brittisk kolvagn.
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digt lätt. Länken får sedan träs över kro-
ken så att den hänger rakt ner.

Jag har avvaktat med att måla vagnen 
då jag inte har rätt färgnyanser tillgäng-
liga. Jag föreslår att först måla överdelen 
och sedan underredet. Man får vara noga 
med att lagerboxarna inte fastnar utan 
behåller sin rörlighet i lagergafflarna.

Försvenskningar

Försvenskningsförslag 1: Ballast-
vagn littera Qbe • Qbe byggdes av över-
taliga malmvagnar littera Mas av 1902 
års modell. Man tog bort den mittre hjul-
axeln och monterade luckor för tömning 
av ballast både mellan och utanför räler-
na. Man förlängde även vagnen i ena än-
den med en plattform, varifrån luckorna 
kan styras.

Modellen har 8,5 mm längre axelav-
stånd än Qbe, men det kan jag leva med. 
Att förlänga vagnen i ena änden i sam-
band med monteringen och bygga en 
plattform borde inte vara så svårt.

Försvenskningsförslag 2: Malmvagn 
littera M2 (senare Mas) av 1902 års mo-
dell • Några mått för Mas 1902:

Längd över buffertar: 6 170 mm
Längd över buffertbalkar: 5 000 mm
Axelavstånd: 1 650+1 650 mm
Rymd: 12–14 m³
Lastar: 35 eller 40 ton.

Modellen har exakt rätt mått över buf-
fertbalkarna men något för stort axelav-
stånd (8,5 mm).

För att göra vagnen treaxlig krävs in-
grepp under rambalken. Det behövs även 

fler lager och fjäderpaket av samma sort. 
Lämpligen köper man tre satser av PS108 
(eller två PS108 plus en annan med sam-
ma lager och fjäderpaket), och får ut två 
Mas-vagnar samt extra delar. Dessutom 
krävs tre satser med Peco satser RO-1 
med ekerhjul (två axlar per sats), då 
PS108 har skivhjul.

Pecos färdiga modeller och byggsat-
ser gör det möjligt att ganska enkelt få till 
några svenskliknande modeller i skala 0 
(och andra skalor) utan att behöva vara 
mästerbyggare i mässing.

Många svenska handlare har Peco i sitt 
sortiment. Även om en sådan här vagn-
byggsats inte finns i lager kan de ta hem 
dem, och förstås andra artiklar, efter för-
frågan. D

SJ malmvagn M2 15854 av 1902 års modell. Foto 1903 Järn-
vägsmuseet, Nybergska samlingen, JvmKAGB00030.

SJ ballastvagn Qbe 9453645, ombyggd från Mas av 1902 års 
modell. Foto Per Ljungberg.

1) Fjädrande buffertar i metall. 2) Koppelkrokar och koppel-
länkar i metall. 3) Isolerade metallhjul med mässinglagring. 4) 
Mässingtråd till handräcken. 5) Dekaler. 6) Själva vagnbyggsat-
sen. 7) Utförlig instruktion med engelsk text och illustrationer. 
Ibland behöver man dock söka på Pecos hemsida efter bilder 
på vagnen för att se hur vissa delar ska monteras.

Den färdigbyggda vagnen, ännu omålad.
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På Mainau blomstrar LGB

Text och foto:
Roland Lawrenz

På blomsterön Mainau i den tyska 
delen av Bodensjön på gränsen mellan 
Schweiz, Österrike och Tyskland finns en 
liten trevlig modelljärnväg utomhus av 
fabrikat LGB. På några kvadratmeter kör 
mellan tre och fem tåg. De betjänas av ett 
myntinkast, där 50 cent ger 5 varv och 1 
euro ger tio varv. Banan är trevlig, med 
fin växtlighet runt spåren. 

LGB är i skala 1:22,5 och kallas även för 
G-skala. Lehmann Gross Bahn, som LGB 
står för, är ett gammalt tyskt företag. Det 
grundades av E.P. Lehmann, som till-
verkat leksaker sedan 1881. De robusta 
LGB-tågen lämpar sig såväl inom- som 
utomhus. Sedan några år tillbaka är LGB 
en del av Gebr. Märklin & Cie. 

På andra sidan Bodensjön, fortfaran-
de på den tyska sidan, ligger den trevliga 
lilla orten Lindau och dess Lindau Insel 
Bahnhof. Denna lilla ort har två stationer 
där en ligger på fastlandet och den andra 
alltså på en ö i Bodensjön.

Där står ett fint målat lok, ER 20-013 
(223-013) som är målat i ett speciellt 
färgschema för ”bodo” – Bodensee–Ober-
schwaben Verkehrsverbund gesellschaft 
GmbH. Den ena sidan visar Bodensjön, 
och den andra sidan av loket visar grö-
na sluttningar framför Alperna. På grund 
av lokets placering på perrongen gick det 
inte att ta några bra bilder av den sidan av 
loket. D
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LGB-banan på blomsterön Mainau 
är väl inbäddad i frodig grönska, och 
innehåller många väl arrangerade 
scener.

Många olika slags fordon rullar på 
banan. Fotot nedan är dock av ett 
verkligt diesellok på fastlandsstationen 
i Lindau.
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Läs MJ-magasinet digitalt!
Ladda ner vår app från App Store eller Google Play 
till din läs- eller surfplatta eller smartphone med 
iOS eller Android, så kan du läsa MJ-magasinet där. 
Det går även att köpa digitala lösnummer i appen. 
Du kan också läsa MJ-magasinet i din dator.

Som digital prenumerant får du tillgång till samt-
liga utgivna nummer sedan nummer 1 2009! Om 
du senare skulle avsluta din digitala prenumera-
tion kommer du fortfarande att ha tillgång till 
de nummer du betalat för – precis som med en 
pappersprenumeration.

Först får du teckna en digital prenumeration, 
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 
pappersutgåvan kan du köpa till en digital prenu-
meration för endast 160 kr extra.

Digitala lösnummer kostar 65 kr per styck och 
kan köpas inifrån appen. Tyvärr går det inte att 
köpa lösnummer via webbläsare i dator, men du 
kan såklart läsa dem där om du köpt i appen.

Köp en prenumeration direkt på vår hemsida!

82

Häng Getåtåget på väggen!

Häng en plansch med Getå tåget 
på väggen, så som det såg ut 
1918! Tåget är avbildat i skala H0 
med Bo Jap lins fina bilder. Infor-
mation om loket och varje vagn 
samt om olyckan presenteras 
kortfattat.

Formatet är liggande A2, 
594×420  mm, tryckt på 150 gr 
glättat papper. En plansch kostar 
140 kr inklusive porto. Två plan-
scher kostar 220 kr och tre styck-
en kostar 280 kr, inklusive porto. 
Levereras i papptub.
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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.

Övriga nummer är tyvärr slut. De som är slut 
kan dock finnas kvar hos någon av våra åter-
försäljare (se sidan 2).
 
Samtliga utgivna lösnummer går att köpa i
digital form!

Samlarmappar
Samla dina nummer! I en mapp ryms 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 44 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

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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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
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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!
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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!
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Sir Stewarts 1940-tal
Ulricehamns station i H0Diesellok MZ och TMZSvanskogsbanan i skala NUmeå modelljärnvägsklubb

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 40 • Mars 2020Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

• Tunnelbanebygge i skala N
• TGOJ Rc2 och Rc-lok i USA
• Banbygge i skala Z
• Modulstandarder i Sverige
• Och mycket mera – vi ses igen
 i september!
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Bygg ett trapphus till din station! Foto Daniel Wietlisbach.


