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Omslagsbilden: Vy från Erie Lackewanna i skala N. Läs mer på sidan 29! Foto Henrik Åkesson.
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Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

Svensk polisbil från Busch

Busch (www.busch-model.info) har kommit ut med några nya 
svenska bilar i H0. Framförallt är det en Land Rover Discovery 
polisbil (51921). Cirkapriset för den är 250 kr.

Busch har också andra nyheter med figurer, olika miljödetal-
jer, landskapsmaterial med mera, i Z, N och H0.

Uthus och magasin från Joswood

Joswood (www.joswood-gmbh.de) presenterar ytterligare en 
byggnad i sin serie från Katthult i H0. Det är en redskapsbod 
med måtten 14x113x73 mm. Det har tre dörrar på framsidan 
och en utbyggnad på baksidan, och passar in på många platser 
i Sverige trots sitt småländska ursprung. Cirkapriset är 500 kr.

De erbjuder även ett norskt godsmagasin ”Singsås”, som är 
158x85x58 mm. På ena långsidan är en längre lastkaj med ramp 
och trappa och på andra sidan är en kortare lastbrygga. Cirka-
priset i Sverige är 350 kr och i Norge verkar det vara 400 NOK.

Höghus i N från Kato

Kato (www.noch.de) gör många olika modeller i skala N, bland 
annat spårvägsmateriel. De aviserar nu två åttavånings höghus 
i N, ett fristående och ett hörnhus. Båda kan fås i antingen grått 
eller vitt, och bottenmåtten är 112x112 mm; höjd har vi tyvärr 
inte fått fram. Listpriserna är 51 respektive 65 euro.

Nyheter från Möllehem

Möllehems Gårdsproduktion (www.mollehem.se) rapporterar 
om flera nya produkter. Dekodern ”Servo2” kan styra två ser-
von och är därmed lämplig för semaforer eller växlar. Den är 
anpassad för att passa i Fremos signalhållare ”Wattenscheider” 
och styrs via Loconet. Dekodern kostar 240 kr.

Växeldekodern ”Switch5”, avsedd för upp till fem traditionel-
la växelmotorer, finns nu i en ny variant som klarar kraftigare 
strömmar. Den kan därmed användas till strömkrävande växel-
omläggare som till exempel Pecos. Switch5 kostar 330 kr.

Signaldekodern ”Signal10” finns nu även som holländsk va-
riant, och därmed täcks Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, 
Tjeckien, USA och alltså Holland. Signal10 kostar 330 kr.

Green Cargo-lok från Piko

Piko (www.piko.de) kom ut med en svensk modell: ett Traxxlok 
märkt för Green Cargo. Förebilden är ommålade tyska lok BR 
185, nu Br 54XX, som används i gränstrafiken mellan Tyskland 
och Sverige via Danmark. Efter att samarbetet med DB upphört 
har Green Cargo valt att måla om sina lok i egna färger.

Piko har kommit med tre varianter av Br 5406 i sin serie 
Expert: en analog (59156) och en digital med ljud (59157) för 
tvåräls samt en digital med ljud för treräls (59057). Priserna va-
rierar mellan 1 500 kr och 2 700 kr för de olika.

Läs mer om de ommålade loken på www.railcolornews.com/
2018/12/04/se-repainted-and-renumbered-green-cargo-br-
5404/
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Y6-drivning från SVLV

Skultorps Vagn & Lokverkstad (www.svlv.se) presenterar en 
nygjord drivning till de kåpor till Y6 som togs fram av Perl-
modell och UGJ. Drivningen har motor av Faulhabertyp med 
svänghjul, driver på samtliga axlar och kan fås analog eller som 
DCC med ljud. SV&LV erbjuder den även för digital treräls, då 
med drivning på ena boggin och slirskydd på ena axeln.

Drivningen är beställningsvara och kostar 1 990–2 380 kr be-
roende på variant.

Norsk sovvagnsmodell från SMJK

Sollefteå mj-klubb har via Dekaler & etsat (www.byggsvenskt.
nu) tagit fram en byggsats till den norska sovvagnen BFo2b 
nummer 796 och 797. Vagnen kan beställas från Dekaler & et-
sats webbutik.

Vagnen är baserad på Rocos tidigare norska trävagnar. På 
bilden här intill har modellen ännu inte detaljerats fullständigt.

Klingenhöfer djurfigurer

Klingenhöfer Miniaturen (www.klingenhoefer.com) tipsade 
oss om att de har diverse djurfigurer och byggsatser, för skalor 
från Z till LGB. I sortimentet finns även vagnar, tillbehör, miljö-
detaljer med mera. Hemsidan är på tyska och priserna är i euro.

Djurfigurerna tas fram efter att ha studerat riktiga djur, och 
görs därför inte exakt helt lika. Som exempel skickade de bilder 
på några av sina djur: en höna i skala 0, en älg i skala 1 och en 
rådjusfamilj, också i skala 1. Av bilderna att döma ser de riktigt 
bra ut.

Mera nytt i 3D från Winterzone

Winterzone (3d.winterzone.se) presenterar i sitt senaste ny-
hetsbrev såpass många nyheter att det inte finns plats här att 
redovisa alla. Det är olika teknikskåp i trä, stationsblomkrukor, 
äldre bensinpumpar, fotogenfat, farmartankar med mera. Det 
mesta är i H0, men mycket finns även som beställningsvara i 
skalorna N, 0 och 1.

De har flera nya delar för att förfina och förbättra NMJ:s Y1 
och YF1 men också NMJ:s 1960-tals personvagnar. Bland annat 
är det en ny högtalarlåda till Y1 och YF1 samt släp skohållare till 
sextiotalsvagnarna. Sådana finns även till Hnolls åttiotals vagnar 
för att kunna ta upp ström till innerbelysning på treräls.

En annan nyhet är lösa säten till personvagnar och motor-
vagnar i H0. Många särskilt äldre modeller saknar inredning, 
vilket kan se trist ut utifrån, och det blir bortkastat att montera 
innerbelysning. Men med lösa säten erbjuder Winterzone en 
lösning på detta. Sätena finns i utförande för första, andra och 
tredje klass, enkla och dubbla säten. Varje förpackning kostar 
69 kr och inne håller 20 säten.

Sätena saknar fundament, för i en del vagnar är golvet såpass 
högt att sätena får monteras direkt på detta. I vagnar med lägre 
golv rekommenderar Winterzone att man limmar en liten bit 
plast under varje säte, eller gör ett helt golv att limma sätena på.

I förra numret råkade vi tyvärr skriva fel webbadress till Win-
terzone. Den korrekta är den som anges här ovan. Vi beklagar 
missen!
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Höglandståg 2021

En stor säckstation i N-skalan på modulträffen Höglandståg. H0-rallare kan bli avundsjuka på hur mycket som får plats på samma yta.

Nättelunds stationshus kanske inte är så stort, men modulen består av flera enheter 
och bemannas av både tågklarerare och växlingspersonal. Nättelund blev vald till bästa 
H0-modul (tätt följd av Syltenäs).

Äntligen en större modulträff, änt-
ligen möjlighet att köra tåg på sina mo-
duler, att träffa likasinnade, utbyta idéer, 
visa upp hobbyn för publik, spendera en 
slant hos handlarna – med mera!

Även bland allmänheten verkar det fun-
nits ett uppdämt behov. Hela 850 besöka-
re under lördagen (varav 710 betalande) 
överträffade förväntningarna med råge.

Trots det osäkra läget hade arrangörer-
na laddat ordentligt, två stora hallar på 
1 400 kvadratmeter rymde både H0-bana 
(med 45 deltagare) och N-bana (33 del-
tagare) samt 17 handlare. Trots corona-
restriktioner hade man lyckats ordna po-
listillstånd, men det kändes ändå som en 
lättnad att nästan alla restriktioner släpp-
tes bara dagarna innan träffen, en smått 
osannolik tajmning.

Redan när förra årets träff blev inställd 
började man planera för årets träff. Drygt 
tjugo personer har varit inblandade i för-
beredelser och genomförande. Mat i res-
taurangvagn, logi i sovvagnar, kort utflykt 
med fullskaletåg till lokstallar på lördag 
kväll, fika och lunch i sporthallarna – ja, 
all logistik var synnerligen välordnad vil-
ket bidrog till en mycket lyckad träff! 

Nästa år siktar man på en ännu större 
träff, hoppas vi ses där! D

Äntligen! Efter ett års uppehåll var det dags igen för
modulträffen Höglandståg på Brinellskolan i Nässjö.

Text och foto:
Niclas Westerlund
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Modulen Ryr timmer har verkligen ett 
ställverk med proffskänsla.

Lite humor går alltid hem, inte minst 
bland publiken. Här har en handfull goa 
bilar parkerat, passar bra i storlek till 
N-skalan.

Ett tekniskt mästerverk på N-skalebanan! En fraktskuta var försedd med underrede från Faller Car System och följde en metalltråd i 
vattnet (plast). Skutan stannade till vid bryggor på några ställen för att sedan fortsätta till en sluss, slussportarna öppnades, skutan 
körde in, slussportarna stängdes och ”vattennivån” i slussen sänktes. Därpå öppnades de nedre slussportarna och skutan körde 
vidare (rundade en fyr och sedan tillbaka samma väg). Modulerna är byggda av Hans Brage och Evert Nilsson, där Hans konstruerat 
undersidan och Evert ovansidan. Slussen vann omröstningen om bästa N-modul!

På lördagen var det öppet för besökare med handlare på plats, 
och gott om köpsugna rallare och publik.

Det känns i kroppen att gå och stå en 
hel dag, så dessa glada rallare hade 
fixat eget fikabord att koppla av vid.

Arbetsfordon på H0-banan, kortare än 
många N-skalelok.

Klart de mindre ska ha något att köra 
på! En Märklinbana fanns uppställd 
för juniorerna och en Brio-bana för 
miniorerna.

Ett Hg-lok på en mycket väldetaljerad N-modul. 

www.hoglandstag.se
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Håll utkik efter kommande evenemang
i kalendern på vår hemsida!

Vi försöker hålla kalendern på vår 
hemsida ständigt uppdaterad så att alla 
mj-relaterade evenemang vi känner till 
ska finnas där. Vi vill täcka Norden, och 
även Europa i möjligaste mån.

Tipsa oss om du ser att något evene-
mang saknas!

Red.

En X2 i Linx-målning passerar Syltenäs station på H0-banan för 
tvåräls.

Falköping station har lite ont om landskap, men desto fler spår, 
vilket behövdes då den var livligt trafikerad.

Vagnsta har varit med på bild förr, då från en trerälskörning. 
Denna modulstation är veterligen den enda som fungerar för 
både två- och treräls.
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Erie Lackawanna i skala N
Bygge, text och foto:

Henrik Åkesson

Två Intermountain F7A och B, kompletterade med Digitraxdekodrar, och en SD45 Dum-
my, också från Intermountain, passerar Delawarefloden. Vattnet är enbart målat och 
lackat med blank akrylfärg. Högspänningstornet är en laseretsad modell från Kanada. 
Växter och gräs liksom makadam är från Bush, Heki och Woodland Scenics. Bakgrun-
den består av underlag till klickgolv som målats och täckts av flock. Själva bakgrunden 
är tunna frigolitskivor som klätts med samma tapet, väv, som sitter på väggen i rummet, 
och målats i samma himmelsblå färg.

En typisk liten stålstad någonstans i området Pennsylvania, New York och norra New Jersey. Det är en blandning av hus från Pola, Hel-
jan och Walthers. Vassen till höger vid floden är en matta från Noch. Flodområdet kunde lika gärna vara Rattlesnake Curve nära Adrian, 
NY, eller The Delaware Gap på gränsen mellan New Jersey och Pennsylvania.
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Spårplan:

Roslagsbanan
Text och spårplaner:

Leif Elgh

I en omarbetad repris från Allt om 
hobby nummer 8 1981 presenteras 
här ett spårplansförslag med ut-
gångspunkt i Stockholm Östra och 

ett stycke av Roslagsbanan.

Förebilden

Smalspåriga Roslagsbanan är idag det 
enda kvarvarande 891-spåret med regul-
jär persontrafik i Sverige. Fast det som 
återstår är egentligen bara en liten del av 
ett nät som sträckte sig från Stockholm 
och långt upp i Roslagen – till platser som 

Faringe, Rimbo och Dannemora. När 
nätet var som störst uppgick den totala 
linje längden till 327 km; idag trafikeras 
65 km.

Förr hade Roslagsbanan, eller Stock-
holm–Roslagens Järnvägar som bolaget 
hette, nästan all slags trafik. Det var el-
drivna lokaltåg närmast Stockholm, re-
gionaltåg ut mot Rimbo, Norrtälje och 
andra platser, och dessutom en varieran-
de godstrafik, framför allt på de norra 
delarna av nätet. Idag ingår banan i SL:s 
system och är att betrakta som en ren 
lokaljärnväg med pendeltrafik. År 1959 
övertogs Roslagsbanan av SJ och sedan 
1972 är SL huvudman.

Den äldsta sträckan i det stora nätet 
var Uppsala–Länna som öppnades 1876. 
Därefter öppnades järnvägar i olika rikt-
ningar och 1885 nådde man Stockholm 
när Stockholm–Rimbo Järnväg öppna-

des. Rimbo kom också att bli den vikti-
ga knutpunkten i systemet och en av de 
större smalspåriga bangårdarna i landet.

Eldriften kom tidigt. Sträckan Djurs-
holms Ösby–Eddavägen var Sveriges 
första järnväg för persontrafik med elek-
trisk drift. Redan 1895 infördes eldrift 
mellan Engelbrektsplan i Stockholm och 
Framnäsviken. 1901 förlängdes linjen 
till Eddaviken och banan var då dub-
belspårig i stort sett hela vägen fram till 
Sveavägen i Djursholm.

Djursholmslinjen utgick från Engel-
brektsplan, cirka en kilometer från Östra 
station, och den biten gick spåren i gatan, 
precis som en spårväg. Fram till 1960 på-
gick denna trafik, men då lades sträckan 
Engelbrektsplan–Östra station ned. Kvar 
fanns då de två lägre plattformsspåren, 
som faktiskt inte höjdes till samma nivå 
som resten av bangården förrän 2015.

Roslagsbanan är Sveriges sista kvarvarande smalspår för ordinarie persontrafik och är en spännande förebild för mdoellbygge. Här 
ankommer en X4p Djursholms Ösby från Stockholm Ö en februaridag 1983. Foto Leif Elgh.
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Text och foto:
Frank Edgar

SJ lokomotor Z64

I början av 1950-talet hade både SJ och 
TGOJ behov av något starkare lokomoto-
rer. Men tillräckligt bra svensktillverkade 
lokomotorer fanns ännu inte. I Tyskland 
erbjöd Deutz en tvåaxlig lokomotor med 
hydraulisk kraftöverföring och koppel-
stångsdrift, som passade perfekt.

Leveranser och littereringar

Som beskrevs i artikeln om Z3, erbjöd 
Deutz även typ T4M 625, som var en lite 
starkare typ med koppelstänger. SJ:s krav 
var att lokomotorn anpassades för svens-
ka förhållanden, vilket innebar att hytten 
placerades högre och fick fyra frontrutor 

i var ände. Hytten skulle motsvara SJ Z4 
(som senare blev Z43 och Z49).

Lokomotorn beställdes som littera 
Z6  (senare Z64) 342–346, som levere-
rades 1953. TGOJ beställde fem nästan 
lika dana, men klassade dem som motor-
lok med littera V1 nummer 811–815 (en 
artikel som kommer i nästa nummer). 
TGOJ:s lokomotorer levererades några 
månader före SJ:s. Även MLJ beställde en 
något lättare variant (typ T4M 525), som 
levererades som Z6 11 under 1954.

De första fem individerna kan ses som 
en förserie och skiljer sig något från de 
senare byggda. Ytterligare tio lokomo-
torer, Z6 347–356, levererades 1955. Nu 
hade av okänd anledning viktskyltar-
na flyttats ned till fotstegen och SJ-em-
blem, nummer och littera på hyttsidorna 
hade sänkts något. Samtidigt placerades 
Deutz tillverkningsskyltar högre upp på 

huvarna. En flyttbar stege infördes som 
kunde flyttas runt huven till valfri plats. 
Under 1956 levererades tio lokomotorer, 
Z64 387–396, som skiljer sig genom att de 
tidigare raka ledstängerna i framändens 
hörn hade böjts ut något. Även tidigare 
levererade lokomotorer av samma typ er-
höll nu littera Z64. De följdes 1957 av de 
sista tio lokomotorerna Z64 412–421.

Precis som Z3 levererades ingen Z64 
med några framändesskärmar (”slicke-
pinnar”) och inte heller monterades någ-
ra i efterhand.

Ombyggnader

Under årens lopp modifierades Z64 i oli-
ka omgångar. Ändringarna skedde mest 
bara på enstaka lokomotorer. Här nämns 
de ändringar som påverkade lokomoto-

SJ beställde först den lättare lokomotorn typ A8L 614, som blev SJ littera Z3, och senare den tyngre T4M 625 med koppelstänger. Den 
blev SJ littera Z6, senare Z64. Frank Edgar beskriver här dess historia och utveckling. Ovan är SJ Z6 347 i Sundbyberg 1955. Foto SJ 
Reklamavdelning (Reka).
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Även om samma personbil ser ungefär 
likadan ut över hela världen kan lastbilar 
ofta variera mellan länder. Olika lagstift-
ning, olika upplägg för transportfordon, 
den lokala fordonsindustrin och lands-
specifika förutsättningar för transport-
företag och chaufförer kan leda till stora 
skillnader. Den insatte kan oftast se var-
ifrån ett fordon kommer medan lekman-
nen kanske kan se att det i alla fall är en 
skillnad.

För att vägarna på modelljärnvägar 
ska se trovärdiga ut är det logiskt att an-
passa åtminstone några lastbilar med 
detaljer som är typiska för ett land. Ty-
värr har tillverkare som Brekina, Herpa 
och Wiking främst valt tyska förebilder 

för sina modeller. Även om de är märk-
ta med skandinaviska transportföretags 
namn ser de sällan ut som lastbilar från 
Norden. Dock: om färgen och märkning-
en är rätt blir de lättare att konvertera.

Så är fallet med denna Scania LS110 
från Brekina, som är märkt för ASG. 
Denna lastbil är en av mina favoriter, och 
Brekina har lyckats särskilt bra med hyt-
ten. Även om jag är ett stort fan av skan-
dinaviska lastbilar är jag långt ifrån nå-
gon expert. För att undvika alltför stora 
missar letar jag alltid upp foton av en spe-
cifik förebild. På www.nostalgiborggren.
se finns fantastiska foton av äldre skan-
dinaviska fordon, och givetvis hittade jag 
en äldre Scania märkt ASG där. Desutom 
finns ett foto på en förebild på modellens 
förpackning. Min modell är en blandning 
av båda – det fanns alltså aldrig en Sca-
nia som såg så ut, och målningen är heller 

inte direkt exakt, men den typen av frihe-
ter tar jag mig.

Min konvertering omfattar ett antal 
ändringar, som alla kan göras en och en. 
Enligt modellbyggarnas gyllene regel kan 
var och en avgöra vilka förändringar den 
vill göra. Det här beskrivna arbetet är an-
vändbart för modeller från 1960-, 1970- 
och även 1980-talen.

Hjulbasen

Det första steget var att plocka isär model-
len i sina beståndsdelar. Dragbilens hjul-
bas är 2 mm för kort, vilket var oväntat 
lätt att ordna. Bakänden satt fästad med 
två piggar i framändens golvplatta. Förvå-
nande nog hade plattan redan två andra 
hål, 2 mm längre bak, så det var bara att 
montera det igen, med rätt avstånd.

Konvertering på Brekinabasis
Gammelsvensk – Scania LS110 ASG

Bygge, text och foto:
Daniel Wietlisbach
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I husets rum med skrivbord, hyllor och 
gästsäng ville jag även ha ett bord för att 
bygga en enklare tågbana på. Sängen och 
tågbanan behövde inte kunna användas 
samtidigt men det var ändå en utmaning 
att få till. Min lösning blev att ställa säng-
en på kant och bygga ett bord som kan 
delas, fällas och rullas åt sidan. Jag tycker 
det blev hyfsat lätthanterligt och relativt 
stadigt. Jag blev nöjd med resultatet och 
delar därför gärna med mig av bordets 
konstruktion om någon annan vill göra 
nåt liknande.

Mitt bord har samma bredd som 
plywoodskivorna och är en decimeter 
kortare än vad rummet är brett. Det mås-
te finnas lite utrymme mot väggen när 
man flyttar omkring delarna. 

Sängen är alltså kvar i rummet men 
uppfälld mot väggen. Det finns även någ-
ra halvhöga hyllor längs väggarna som 
tar plats. Men om bordet är lite högre än 

sakerna längs väggarna och inte har någ-
ra ben i hörnen kan bordet breda ut sig 
över dessa saker. När sedan bordet delas, 
bordsskivorna viks och halvorna ställs 
tätt intill varandra blir det ganska bra 
plats för en gäst.

Att kunna vika skivorna har även förde-
len att man mycket lättare kan komma åt 
undersidan av anläggningen. Eftersom det 
inte sitter några ben eller tvärstag i mitten 
under skarven finns det där en ganska bra 
passage till andra sidan av bordet, vilket 
är ett måste eftersom bordet är brett och 
man inte når över till bortre kanten. Varje 
bordshalva är försedd med fyra hjul.

Förutom fyra modulskruvar som håller 
ihop de båda bordshalvorna, sker upp- 
och hopfällning utan skruvar eller verk-
tyg. Det är bara träbitar som ska pusslas 
ihop i rätt ordning.

Jag har försett bordet med ett ljuddäm-
pande underlag av Ikeas mattfilt. Den 
är tunn men dämpar ljudet ganska bra. 
Mattan är också ganska klibbig vilket är 
bra eftersom det hjälper till att hålla spå-
ren på plats när bordet lutar åt sidan. I 
huvudsak har jag bara satt skruvar vid 
växlar och spårslut. På mattan bygger jag 

sedan en platt anläggning utan så mycket 
landskap. Man får tänka på att ju högre 
landskapet blir desto större avstånd be-
höver delarna ha mellan varandra i hop-
skjutet läge.

Skivans grundkonstruktion är tämligen 
traditionell, med 7 mm plywood skruvat 
på ett regelverk av 14 mm plywood sågat 
i 60 mm breda remsor. Skivorna är fäs-
ta med 3x25 mm försänkt skruv, reglar-
na med 4x40 mm. Jag förborrade ytorna 
men utan att försänka hålen. Det fung-
erade bra att bara dra ner skruvarna un-
der ytan på skivan.

Skivan fick ligga på golvet när jag ritade 
ut var reglarna skulle sitta och markera-
de för hålen. Med skivan stående på si-
dan borrade jag hålen från baksidan och 
skruvade från framsidan.

Jag tyckte att skivorna blev tillräckligt 
stabila med ganska få reglar men det kan 
man förstås pröva sig fram till. Varje ny 
regel ökar risken att den är i vägen för en 
växelmotor eller ett servo om man vill ha 
sådana på undersidan. Det går också lätt 
att komplettera med fler reglar om man 
vill. Eftersom man utnyttjar delar av re-
gelverket till att fästa både mittstolpar 

Bygge, text och foto:
Per Gustafsson

Delbart tågbord

Per Gustafsson behövde kunna fälla ihop sin anläggning och kom på en lösning med ett delbart bord. Här är bordet uppfällt och redo 
för banbygge.
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Bygge, text och foto:
Per Ljungberg

Jag satte upp en pandemibana

Jag tillhör 70-plusskaran och har se-
dan mitten av mars 2020 fått avhålla mig 
från att delta i den modelljärnvägsklubbs 
aktiviteter som jag är medlem i, samt 
även avstå andra aktiviteter som varit in-
ställda under pandemin.

Eftersom jag sedan tolvårsåldern haft 
ett antal modellbanor i H0 hemma, och 
i stort sett kunnat köra modelltåg nästan 
hela tiden, har det gångna året blivit en 
prövning för mig, att inte kunna köra. 
Då jag sedan några år tillbaka hade börjat 
på en industrimodul i MMM-standard 
tänkte jag att jag skulle kunna komplette-
ra den med en kort anslutningslinje och 
ett vagnmagasin, så att jag åtminstone 
skulle kunna ha lite växling på industri-

modulen. Modulen har ett pappersbruk 
som förebild; spåren var lagda och var 
möjliga att köra på.

Eftersom jag har ett antal äldre lok och 
vagnar var modulen byggd för tvåräls 
med spår i code 100, och förberedd för 
både analog och digital drift. En del bygg-
nader hade jag gjort i papp men landska-
pet i övrigt är inte klart.

Efter lite planering kom jag fram till att 
jag genom att bygga en bit linje och ett 
vagnmagasin, kunde få ihop en liten in-
dustribana mellan en mottagningsstation 
och en industri som jag kunde köra ett 
enkelt trafikspel på.

Jag har två lok på banan: ett Heljan T21 
som linjelok och ett grönt Liliput treax-

ligt ångackumulatorlok (typ Meiningen) 
som växellok på pappersbruket. Båda lo-
ken saknar dekoder varför banan för till-
fället körs analogt. Vidare finns det plats 
för omkring 30 godsvagnar.

Vagnmagasinet, som tillverkades av 
en bred planka på enklaste sätt, har tre 
spår med cirka 1,8 meter hinderfri längd. 
Här har jag använt gammal Fleischmann 
mässingsräls; det går bara att köra elekt-
riskt ungefär en halv meter in på varje 
spår innan det blir kontaktproblem.

All behövlig växling sker med hand-
kraft. Industribangården har sju gods-
mottagningsplatser. Ett spår är för loss-
ning av massaved, lossning av sågtimmer 
och lastning av sågat trä. Ett spår har ma-

När Per inte kunde åka till klubben fick han hitta
på något meningsfullt modellrallande hemma.
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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

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

er 40 • M
ars 2020

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

1
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agasinet num
m

er 44 • M
ars 2021

100-sidigt
vårnummer!SJ Z61, Z62 och Z63Hustips!

Minnet av Rubus arcticusJefferson–Martindale Branch

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

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

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

er 44 • M
ars 2021

Besök på VestraWetterns Järnväg
Så blev jag modellrallareSJ littera Z67California Rwy Co. del 2Automatkoppel för modeller

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 45 • Juni 2021Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 46 • Septem
ber 2021

NytorpsNytorpsträdgårdsjärnväg
trädgårdsjärnväg

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

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 46 • September 2021Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

1

M
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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 num
m

er 29 • Juni 2017

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

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 29 • Juni 2017Pris 99 SEK • 130 NOK

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.se 1

M
odelljärnvägsm

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

M
odelljärnvägsm

agasinet num
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
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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 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:

• Hemma hos Troels Kirk
• Husbyggetips
• Bygg med färdiglandskap
• Gör vattenkastaren vridbar
• Och mycket mera – vi ses igen
 i mars!

Vi besöker Troels Kirks fantastiska anläggning. Foto Anders Linde.
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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

MODELL-

JÄRNVÄGS-

MAGASINET

Nummer 43 • December 2020

Pris 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 Z63

Hustips!

Minnet av Rubus arcticus

Jefferson–Martindale Branch
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MAGASINET

Nummer 44 • Mars 2021

Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR
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