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Handlare och tillverkare
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Hanssons Tobak*
Karlstad
www.hanssonstobak.se
054–14 07 03

Miniature Kingdom*
Kungsör
www.miniaturekingdom.se
mail@miniaturekingdom.se

LG Hobbyservice
www.lghobby.se
0705–16 11 22

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
0703–78 80 09

Staffs Hobbyhörna
Kårsta
www.staffshobbyhörna.se
info@staffshobbyhörna.se 

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

Train Shop 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
Winterzone AB
Åby
3d.winterzone.se
0734–18 61 64

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

Skultorps Vagn & Lokverkstad
Skövde
www.svlv.se
0706–147 147

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

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

Vill ni stå med här?
Handlarlistan presenteras

även på vår hemsida.

annons@mj-magasinet.se
0565–801 06 (9–16)

Hobbymodeller
Vimmerby
www.hobbymodeller.se
0705–20 39 17

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

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

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*
Pakkamestarinkatu 1, Helsingfors
www.mallikauppa.fi
0358 09 454 0713

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

”Experthelg”
Minivärlden i Ljungby
Lör–sön 18–19 sept kl 10–15
Entréavgift
www.minivarlden.se

Höglandståg mj-marknad
Brinellgymnasiet, Nässjö
Lördag 2 oktober kl 10–16
Entréavgift
www.hoglandstag.se

Hobbylördag
MJ-Hobbyexperten, Västberga
Lördag 2 oktober kl 10–16
I samarbete med Mälarmodulmöte
www.malarmodulmote.se

Modelltågsmarknad – INSTÄLLD!
Dalsland Center, Håverud
INSTÄLLD
mellerudsmodelljarnvagsklubb.
com

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

Tågmarknad (prel.)
Tygvägen 2, Hässleholm
Lör–sön 30–31 okt kl 10–16
Entréavgift
www.hmjf.se

Modelljärnvägsmässa (prel.)
Fyrishov, Uppsala
Lör–sön 13–14 november kl 10–17
Entréavgift
www.upplands-mj.se

Trafiknostalgisk Hjulmarknad 
(prel).
Solnahallen, Solna
Lördag 27 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: Vi får följa med till en av Sveriges största trädgårdsjärnvägar i Nytorp utanför Skövde. 
Läs mer på sidan 38! Foto Anthony Horne.
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Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

Volvo LM 218 från Artitec

Artitec (www.atritec.nl) kom ut med en modell av den klassis-
ka svenska baklastaren Volvo LM 218, i en version med skopa 
(387.472) och en med gafflar (387.482). Upplagan verkar ha va-
rit liten eftersom samtliga modeller tog slut väldigt fort, men vi 
gissar att det kommer nya serier framöver.

Tidigare har Artitec gett ut Volvo LM 218 i skala N. Hjulen på 
H0-modellerna är rörliga men lyftarmarna är fasta. Modellerna 
är individuellt och trovärdigt väderbitna från fabrik. Cirkapri-
set för ett exemplar är knappt 500 kr.

Nytt svenskt i H0 från Brekina

Brekina (www.brekina.de) har kommit ut med flera nya sven-
ska bilar i H0: Volvo 740 sedan samt kombi, Saab 900 cabriolet, 
båda i flera olika färger, samt en VW T1-buss märkt på sidan 
med ”Drick blåbär sommarens läskedryck”.

Priserna varierar mellan cirka 150 och 200 kr per modell. Det 
finns även flera andra svenska nyheter från just Brekina, men 
även många utländska bilar som passar utmärkt i svensk miljö.

Armétraktor i skala N från Frykmodell

Frykmodell (www.frykmodell.se) har så sakteliga återupptagit 
produktionen av modeller, och presenterar nu armétraktorn 
Htr 317 med kärra, som nyhet i skala N. De kommer under 
hösten som omålade 3D-printade byggsatser.

Samma traktor med kärra finns sedan tidigare i firmans 
H0-sortiment.

Märklin Flixtrain, T44, T66 och G 2000 BB

Märklin (www.maerklin.de) kom under senvåren ut med ett 
lok och fyra vagnar för Flixtrain. Loket (36186; cirka 3 000 kr) 
är ett digitalt Vectronlok med ljus- och ljudfunktioner. Vagnar-
na kom dels som ett trepack (42955; cirka 1 500 kr) och dels 
som en ensam vagn (42956; cirka 500 kr). Modellerna gavs ut 
i en begränsad engångsupplaga, för att fira ”30 mhi” (30 Jahre 
Märklin Händler-Initiative). I skrivande stund verkar vagnarna 
vara slutsålda överallt, möjligen med enstaka undantag. Loket 
ser ut att finnas i ental hos några handlare.

Under sommaren kom Green Cargo T44 369 i utförande för 
både treräls (37945) och tvåräls (Trix 25945; www.trix.de). Mo-
dellerna är digitala med ljud och har det nyutvecklade Telex-
kopplet. Cirkapriset för respektive är 4 500 kr.

En annan sommarnyhet var dieselloket T66 nummer 406, 
märkt för Rush Rail. Loket ägs dock idag av Hectorrail. Mo-
dellen (39068) är rikligt utrustad med digitala funktioner, 
bland annat dynamisk rök, och finns även för tvåräls från Trix 
(22997). Cirkapriset är 4 500 kr.

Vidare har även Vosslohloket G 2000 BB märkt för Hector 
Rail nu kommit. Det finns både för treräls från Märklin (37296) 
och för tvåräls från Trix (25296). Modellen är rik på ljus- och 
ljudeffekter. Cirkapriset för varje är 4 000 kr.
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Yd samt restaurangvagnar från NMJ

Norsk Modelljernbane (www.nmj.no) släppte i början av som-
maren sina modeller av rälsbussen SJ littera Y i några olika ver-
sioner. Den kom även som ett par varianter av den norska typen 
Cm. Upplagan var liten och verkar redan vara slutsåld. Det är 
dock mycket fina modeller, utgivna i serien Superline och hand-
byggda i mässing. Priset är därefter, och de kostade 7 000 kr.

En färsk nyhet från NMJ är två R7 restaurangvagnar för 
operatören Snälltåget, en röd (106.902) och en blå (106.903), 
båda märkta med KROGEN på sidorna. Förebilden är norska 
B3-vagnar som köpts in och anpassats samt målats för Snälltå-
get. Modellerna har dock vanlig sittvagnsinredning. De kostar 
cirka 650 kr per styck och görs i begränsade upplagor.

Nytt från SV&LV

Skultorps Vagn & Lokverkstad (www.svlv.se) har kommit ut 
med flera nyheter. Det är drivningar till smalspåriga rälsbus-
sar, drivning till VVA:s Z i skala 0 (se sidan 52), normalspårigt 
godssläp littera UF1 som byggsats i H0, snabbköpsskylt samt 
inte minst trerälsdrivningar till olika rälsbussar.

Nu kan alltså du som kör treräls köra rälbuss Yo1 från UGJ 
och Yo1s från Rimbo Grande på dina spår. Drivningarna har 
hjul med NEM-profil för treräls, strömupptagning sker på 
samtliga axlar men de driver enbart på en boggi.

För både två- och trerälsrallare finns drivning till SJ T45, och 
en tvårälsdrivning till Jecos/DJH:s vitmetallbyggsats av SJ Ha.

3D-printat från SR Modell

En ny svensk småtillverkare inom 3D-printning, SR Modell 
(www.srmodell.se), presenterar artiklar i H0 och N, till exem-
pel tågvärmepost, tågbefälhavartavla för perronger, växelväljare 
och ATC-baliser. Fler detaljer aviseras för framtiden.

Artiklarna kommer omålade och för dem som ska limmas re-
kommenderar tillverkaren att använda CA-lim.

När kriget tog tåget

Trafiknostalgiska förlaget (www.tnf.se) har i sommar kommit 
med några nya böcker. En av dem är När kriget tog tåget (ISBN 
978-918860574-0), författad av Jan Bergsten, som kostar 280 kr.

Boken är kronologiskt upplagd. Den börjar med 1939 och av-
slutas med 1945. På sammanlagt 175 sidor får vi inte bara läsa 
om tysktrafiken utan även hur SJ fungerade och utvecklades 
under kriget. Boken är mest illustrerad med svartvita fotogra-
fier, men också ett och annat färgfoto finns.

För den som är allmänt intresserad av Sverige under andra 
världskriget, och särskilt av järnvägarnas roll och funktion, är 
detta en bok som varmt kan rekommenderas.

Mera nytt i 3D från Winterzone

Winterzone (3d.winterzone.com) släpper konstant nya artiklar 
i sitt 3D-printade sortiment. Sedan sist har de i H0 bland annat 
kommit med en sats med 20 blandade skorstenar, en korvkiosk 
från Krokek samt inte minst lösa luftintag och hyttväggar att 
montera på NMJ:s Y1 och YF1. Se deras katalog på hemsidan.
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Snabbtitt:

Räls för skala 0
Text och foto:
Lars Ljungberg

Går du i tankar på en modelljärnväg 
i skala 0? Om du inte vill lägga räl-
sen själv finns förstås färdiga delar 
att köpa. Lars Ljungberg tar här en 

titt på de vanligaste fabrikaten.

I denna sammanställning har jag en-
bart tittat på tvåräls då intresset för tre-
räls i nollan är ganska litet i Europa.

Färdig räls

Atlas • En amerikansk tillverkare som 
tillverkar både två- och treräls i skala 0. 
Deras tvåräls har nysilverräler i code 
148 och finns i ett komplett sortiment 

med växlar, korsningar och fasta spår-
bitar. Kurvorna har radier på 914,4–
1 371,6 mm (36–54 tum).

Lenz • Tyska Lenz tillverkar räls med 
tyskt utseende med nysilverräler i code 
143. Fram till mitten av 2015 tillverkade 
Lenz allt i Asien, då med code 148. Där-
efter påbörjades ett samarbete med Peco 
och rälerna ersattes av sådana som har 
code 143. För att kunna kombinera den 
äldre och den nya rälsen finns övergångs-
skarvjärn att köpa.

Lenz har ett komplett spårsystem med 
växlar, kurvväxlar, trevägsväxel, dubbel 
korsningsväxel och korsning. Kurvor 
finns med 914 mm och 1 029 mm radie. 
Det finns även flexräls. Lenz har också 
en vändskiva, Dreh gleis, som har samma 
höjd som spåret och den är därför enkel 
att ansluta spår till.

Code 143-rälsen är helt mekaniskt 
kompatibel med Pecos code 143 Flat 
Bottom-räls (nedan). Spåret har spikad 
rälsinfästning på skruvade underläggs-
plattor, inte olikt svenskt spår.

Lima • Räls från denna före detta italien-
ska tillverkare kan man hitta begagnad. 
Den är i code 100, och det finns såväl väx-
lar, både raka och kurvor, som sektions-
räls. Kurvorna har 700 mm radie.

Peco • Peco är en brittisk tillverkare som 
tillverkar spår med brittiskt utseende. 
Peco har tre spårsystem i nollan, som går 
att kombinera med varandra. För över-
gång mellan code 143 och code 124 finns 
övergångsspår. 

Streamline Flat Bottom är räls i nysil-
ver med code 143 Flat Bottom (Vignole) 

För dig som vill bygga modelljärnväg i skala 0 kan det vara bra med en liten översikt av vad som finns lätt tillgängligt. De vanligaste 
fabrikaten är idag Lenz och Peco, men numera tillverkar Peco rälsen även åt Lenz.
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rälprofil. Här finns enbart en högerväxel, 
en vänsterväxel och flexräls.

Spåret har fjädrande infästning på 
skruvade underläggsplattor, inte olik 
Heyback som används i sverige.

Streamline Bullhead är räls i nysilver 
med code 124 brittisk Bullhead rälspro-
fil. Här finns fullt sortiment med växlar, 
kurv växlar, dubbel korsningsväxel, kors-
ning och flexräls.

Settrack Bullhead är räls i nysilver med 
code 124 brittisk Bullhead-profil. Här 
finns fasta spårbitar, höger växel och väns-
ter växel. Kurvradien är 1  028 mm både 
för kurvor och kurvspår genom växlarna.

Rivarossi • Detta är ytterligare en före 
detta italiensk tillverkare vars räls man 
kan hitta begagnad. Det finns raka växlar, 
kurvväxlar samt sektionsräls och flexräls. 
Kurvradien är 800 mm.

Spår för handbygge

Som alternativ till färdigt spår finns 
handlagd räls, där byggaren själv fäster 
rälerna vid sliprarna, oftast med små spi-
kar. En anledning till handlagt spår kan 
vara att man vill efterlikna ett visst utse-
ende på spåret, eller för att bygga växlar 
och kurvor med annat utseende och vin-
kel än de som finns färdiga.

Peco • Peco har en del material för att 
handbygge av spår och växlar, såsom 
växeltungor och spårkors (”hjärtstycke”). 
Det finns då både i code 124 Bullhead 
och code 143 Flat Bottom. Det finns även 
slip rar med utseende som betongslipers.

Andra brittiska tillverkare • Det 
finns flera andra brittiska tillverkare som 

tillverkar räler, dock för det mesta med 
Bullhead rälsprofil.

Sammanfattning

Det finns fler tillverkare än de som 
nämnts i denna artikel, som framför allt 
riktat in sig på vad som finns i Europa. 
De stora på Europamarknaden är dock 
Lenz och Peco, och deras spår håller hög 
kvalitet.

De säljs av flera butiker i Sverige, vilket 
förenklar inköp. D

Tack till Peter på Modellcentralen (www. 
modellcentralen.se) som skänkte räls till 
denna synare!

Ovan: Räls från Lenz med code 143, med spikinfästning. Denna 
rälstyp är kanske mest lik svenskt spår, av en viss generation. 
För hopkoppling av Lenz gamla räls i code 148 och Lenz nya 
med code 143 finns särskilda skarvjärn att köpa.
Ovan, höger: Lenz räls kopplas ihop med Pecos med Pecos 
standardskarvjärn för code 143.
Höger: Räls från ett sortiment med som Lima tillverkade i code 
100. Det kan idag hittas på begagnatmarknaden.
Nedan: Peco Flat Bottom code 143 med fjäderinfästning.
Nedan, höger: Peco Bull Head code 124, som är av typiskt 
brittisk modell.



16

Bankalas 2021

Text och foto:
Olof Wickström

”Äntligen utsläppta!” ”Det är skönt 
att vi kan träffas igen!” Två repliker 
från årets Bankalas, som samman-

fattade mångas känslor.

Årets första större mj-träff timade i 
Skövde den 7/8. Att många längtat efter 
att få träffas framgår också av att antalet 
besökare var ungefär det samma som på 
tidigare Bankalas.

Förutom att träffas och diskutera med-
havda modeller var det många som kom-
pletterade lagret av material, modeller 
och byggsatser inför nästa våg. Alla bygg-
satser blir kanske inte byggda men, som 
en byggsatsköpare sade: ”Jag jag har den; 
jag äger den!” D

Även MJ-magasinet fanns på plats. Här syns chefredaktören till 
vänster i samspråk med Martin Petersson från Winterzone.

Theo Magnusson från One87 visade delvis detaljerade korgar till deras H0-modeller av 
SJ:s malmtågslok littera Oe, Of, Of2 och Of3. Möjligen kan de förs ta ha levererats unge-
fär samtidigt som denna tidning. Theo berättade att första serien redan sålt slut och att 
han funderar på att utöka serien för att möta efterfrågan.

Servering skedde utomhus för att minska smittorisken. Här 
möts Kai Nilsson och Bosse Hammarling över en kopp kaffe.

En viktig del av mj-träffarna är att diskutera problem och lös-
ningar. Det finns många lösningar och alla modellbyggare växer 
genom att diskutera och dela erfarenheter med andra.

Se mer från årets Bankalas:
www.wnj.se > Evenemang
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Mellersta Östergötlands Järnväg (MÖJ) var en smalspårig järnväg som tidig införde el- och dieseldrift. Gunnar Åstad hade med en 
modul föreställande Brunnkärrs hållplats med ett antal MÖJ-fordon som han har byggt.

Tomas Pettersson visade upp denna H0-modell av TGOJ M1, 
byggd från en av Rimbo Grandes byggsatser.

Lars Sjölund har byggt denna modell av SJ littera Od nummer 
44 i H0. Lars gillar malmbanan och då passar det bra med ett 
lok som främst använts för att växla malmvagnar.

Rickard Borglund visade olika lok och vagnar från Malmö Limhamns Järnväg (MLJ). På bilden är MLJ Z6 nummer 11 med Kö-vagnar 
från Lantmännen på väg till Malmö valskvarn. Tåget är realiserat med nu tyvärr utgångna H0-byggsatser från HNJ Verkstad.

Att man kan få bra resultat även med lite äldre byggsatser visa-
de Hans Larsson med denna modell av SJ D 352. Hans har ut-
gått från en gammal korg från UGJ som han kompletterat med 
strömavtagare från Entec, diverse delar från olika tillverkare och 
en ny drivning. (Läs om D-lokens modellhistoria på sidan 58!)

Huset ovan är byggt av Christer Kedström från Kalmar Modell-
järnvägsklubbs byggsats ”Sjöbrings”. KMJK har i sommar visat 
upp en rad nyheter, bland annat olika ark med laserskurna 
fönster – perfekt för modellbyggaren!



72

MJ – Munkedals Järnväg

Text och foto:
Roland Lawrenz

MJ är inte bara en förkortning för 
modelljärnväg – det är också sig-
naturen för en före detta bruksbana 
i norra Bohuslän. Roland Lawrenz 

berättar mer.

År 1871 bildades Munkedals AB, och 
en massafabrik uppfördes. Tillverkning-
en ökade och bruket sålde sina produkter 
på export. Detta medförde att anlägg-
ningen fick byggas ut. Brukets produkter 
skeppades ut via Saltkällan (mindre ort 
vid Saltkällefjorden, som mynnar i Gull-
maren) som var hamn för segelskutor. 

De första transporterna mellan bru-
ket och hamnen skedde med häst och 
special byggda vagnar för pappersbalarna.

Detta blev snart ineffektivt och bruket 
köpte in ett ångdrivet landsvägslok för att 
kunna öka kapaciteten. Detta fungerade 
inte så bra, smärre incidenter inträffade, 
så man började se sig om efter ett annat 
transportsystem. 

Bruket påbörjade bygget av en djup-
hamn, och startade även bygget av en 
5,6  km lång järnväg mellan bruket och 
hamnen, med en spårvidd av 600 mm.

Det första tåget avgick i juli 1895, och 
invigningen av järnvägen skedde i de-
cember samma år. Järnvägen drogs fram 
längs med Örekilsälven. Bygget och drif-
ten kom att påverkas av svåra geotekniska 
förhållanden i älvens dalgång. Det första 
skredet längs linjen inträffade i oktober 
1895. På senhösten 1896 kom nästa ras, 
då banvallen rasade på en längre sträcka. 
För att undvika nya ras flyttades järnvä-
gen upp på en bergshylla, och vissa drä-

neringsarbeten utfördes. Detta fungerade 
fram till 1939 då ett nytt ras inträffade.

Koncessionen för järnvägen innefatta-
de från början även trafik med personbe-
fordran. Bruket hade en egen ångbåt med 
reguljära turer till Göteborg. I och med 
järnvägens färdigställande fanns möjlig-
het att resa med tåg och ångbåt, och där-
med ökade möjligheten för ett mera ut-
brett resande.

Brukets första ånglok byggdes 1895 vid 
Motala Verkstad, en personvagn byggdes 
samma år vid Södertälje Verkstäder, samt 
att ett antal godsvagnar fanns för gods-
transporter. Med tiden köptes fler ånglok 
in, och även personvagnar för att möta den 
ökande tillströmningen av resenärer, även 
om persontrafiken inte var banans pri-
mära mål. Ytterligare något senare köptes 
ännu ett lok in, för oljetransporter mellan 
hamnen och SJ:s station i Munkedal.
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1903 öppnades den normalspåriga lin-
jen Uddevalla–Skee, och med tillkomsten 
av Munkedals station fick Munkedals 
(brukets) Järnväg tillgång till landets öv-
riga järnvägsnät. 

Med ökad produktion och med olje-
hanteringen, behövde transportkapaci-
teten öka ännu mer. Även omlastning-
en vid Munkedal nedre till Bohusbanan 
blev alltmer tidskrävande. I början av 
1950- talet påbörjades utredning och om-
byggnad till normalspår av Munkedals 
järnväg. När det nya dieselloket V3 från 
Maschinenfabrik Esslingen inköpts kom 
transporterna igång på den nya normal-
spåriga järnvägen.

En del av Munkedals Järnväg finns kvar 
än idag och används som musei bana av 
Museiföreningen Munkedals Jernväg. 
Står man vid Munkedals station, som 

ligger längs med Bohusbanan, ser man 
taket på Munkedals nedre, som de första 
åren hette Qvistrums hållplats, den ena 
ändstationen längs dagens bana. I den-
na byggnad inryms idag en utställning 
om Munkedals Järnväg, dess historia och 
tillblivelse. Efter några minuter kommer 
tåget till Åtorp, där går museibanan och 
Bohusbanan parallellt och delar på en 
gemensam vägövergång. I Åtorp finns 
också stationshuset från Varp som stod 
utefter Bohusbanan mellan Munkedal 
och Strömstad. Även vagnhall och lok-
verkstad finns i Åtorp.

För närvarande är man inne i slutske-
det av renoveringen av ett ånglok, och 
målet är att få loket under ånga någon 
gång innan årsskiftet. Ångloket är tillver-
kat i Polen 1949.

Därefter passerar järnvägen över Bo-
husbanan, och går naturskönt på en 

klippavsats utefter Örekilsälven. På sin 
väg ner till hamnen går linjen under mo-
torvägsbron för E6, Uddevalla–Ström-
stad. Vid hamnen finns en kort sträcka 
av den normalspåriga järnvägen kvar.

På bruksbanans tid inköptes ånglok 
efter hand som behovet ökade. När ba-
nan byggdes om till normalspår tog ång-
loksepoken slut, och dieselloket V3 fick 
sköta trafiken.

Idag trafikeras museijärnvägen av 
diesel drivna lok, och persontrafiken be-
drivs med öppna vagnar.

Föreningen har även ett Feldbahnlok, 
som idag dock inte är körbart. Ett sådant 
kom som modell i H0e för några år sedan 
från Minitrains. D

Museiföreningen Munkedals Jernväg:
www.munkedalsjernvag.se

Du kan se fler bilder på hemsidan:
www.mj-magasinet.se/4621
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Läs MJ-magasinet digitalt!
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.

Vår app fungerar i din läs- eller surfplatta eller 
smartphone med iOS eller Android, så att du kan 
läsa MJ-magasinet där. Du kan också läsa det i din 
dator.

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 dem i appen.

Prenumerationer köps enklast direkt på vår 
hemsida!
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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 
160 kr inklusive porto. Två plan-
scher kostar 240 kr och tre styck-
en kostar 299 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 49 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
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Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se
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Montera ljuddekoder • Burlänge–Fångåkers Järnväg • Pendeltrafik med Arduino
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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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Jubileumsnummer!SJ Rc1 i förebild och modellBygg en skrotgårdVi besöker LelångenbananFölj med på Bergensbanen!

MODELL-
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MAGASINET

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

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

10 år 2019!
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Rälsbussar från
Hilding CarlssonZ i LindesbergBygg i skala 0Copenhagen FieldsTrafikdag 82 på NLJ
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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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100-sidigt
vårnummer!SJ Z61, Z62 och Z63Hustips!

Minnet av Rubus arcticusJefferson–Martindale Branch

MODELL-
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MAGASINET

Nummer 44 • Mars 2021Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se 1
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Besök på VestraWetterns Järnväg
Så blev jag modellrallareSJ littera Z67California Rwy Co. del 2Automatkoppel för modeller
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MAGASINET
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NytorpsNytorpsträdgårdsjärnväg
trädgårdsjärnväg

Kirchberg i vinterskrudBygg berg, bygg lok!Vi besöker ClasTest: TMX i H0 från Dekas

MODELL-
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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
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MAGASINET

Nummer 36 • Mars 2019Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR
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Porsches modelljärnvägLaxå–Röfors i modellLurigt löda lysdioderKoloniområde i Lund

Rädda en modelljärnväg
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Munkedal–Oberstdorf BahnMelle(rud) del 2Modelltåg i JapanBygge av YEJ lok 7Statsbanornas täckta vagnar

MODELL-
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MAGASINET
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Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se 1
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Håverud i Halland
GM-ljud i digitallokenBygg en kameravagnBygg Dalby lokstallBesök på LMMJ
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Inspirationsnummer!

Besök hos Halmstads mjkBygg en Volvo VikingTjänstefordon i modellKombiterminal i hamnmiljö
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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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JÄRNVÄGS-
MAGASINET

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

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



84

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 december. 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:

• Erie Lackawanna i N
• Bygg en lastbil
• Bygg delbart
• Min pandemibana
• Och mycket mera – vi ses igen
 i december!

Erie Lackawanna i skala N. Foto Henrik Åkesson.
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SJ Y1 och YF1 i H0!

Synare: H0-räls med banvall

SJ littera Rb

Skriv ut figurer i 3D

Banbyggen i Z, H0 och 0
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