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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

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
staffshobbyhörna@osterlid.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

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
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

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

Modelltågsmarknad
Dalsland Center, Håverud
Lördag 2 april
Entréavgift
mellerudsmodelljarnvagsklubb.
com

Publik modulkörning (prel.)
Arbetets museum, Norrköping
Fre 22 april–sön 24 april
www.toysandvintage.se

Leksaks- och vintagemässa
Aktiviteten, Mölndal
Söndag 5 maj
Entréavgift
www.toysandvintage.se

Bankalas (prel.)
Skövde modellsällskap
Lördag 18 juni
Lotterientré
www.wnj.se > Evenemang

Övrigt
Strängnäs ställde in sin marknad 
men planerar att istället genomföra 
en den 24 september.

Höstens marknader återkommer vi 
till i nästa nummer.

Under tiden kan du kika i kalendern 
på vår hemsida, den uppdateras 
fortlöpande.

Avisera ert arrangemang här – 
kostnadsfritt!

annons@mj-magasinet.se

0565–801 06
(mån–fre 9–16)
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Omslagsbilden: På hamnspåret i Convers har eftermiddagståget ställt av en vagn med styckegods.
Skutan i hamnen väntar på fraktuppdrag. Läs mer om Troels Kirks Coast Line Railroad på sidan 46! 
Foto Anders Linde.
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Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

Lgns 930 i Z från Freudenreich

Freudenreich Feinwerktechnik (www.FR-model.com) har 
kommit ut med en Green Cargo Lgns typ 930 containervagn i 
skala Z med två flis containrar.

Nytt från Frykmodell

Frykmodell (www.frykmodell.se) presenterar en ny serie flak-
mopeder, nu utskrivna i resin. De kan fås med öppet flak, med 
transportlåda eller som postens elmoped, finns i N, H0 och 0, 
och kan även fås målade. Lös förare ingår.

En nyhet i N är etsade (omålade) SJ stationssoffor.

Tillbehör från Martha Lucia

På Tradera finns säljaren Martha_lucia (www.tradera.com/
profile/items/5140933/martha-lucia) som erbjuder tillbehör till 
modelljärnväg i H0: spårläggningsmallar, tieplates, olika typer 
av lysdioder med mera.

H0-vagnar från Märklin

Märklin (www.maerklin.de) kom i vintras ut med en sats med 
två SJ Ucs-vagnar märkta för Cementa (46628). Cirkapriset för 
satsen är knappt 900 kr. Se en snabbtitt på sidan 11.

De gav även ut en Lgns tvåaxling containervagn märkt för 
Green Cargo, lastad med en ”K” Line-container (47727), som 
en specialutgåva enbart för svenska handlare, och den har till-
verkats i bara 400 exemplar. Dess cirkapris är 570 kr.

En annan nyhet var ett set med två SJ Habiins-vagnar märkta 
Nordwaggon, registrerade i Sverige (48065). Vagnarna är väder-
bitna från fabrik. Cirkapriset för denna sats är 1 150 kr.

Utbytesmotor och trerälskit till NMJ:s Y1

Habo Hobby (www.habohobby.se) erbjuder en sats med annan 
motor, motorfäste och svänghjul för bättre gång (1 099 kr).

MJ-Hobbyexper ten (www.mjhobby.se) har tagit fram en 
sats för att bygga om NMJ:s Y1 till treräls (Y1-50100). Satsen 
innehåller två hjulaxlar med drev, varav två hjul har slirskydd, 
två axlar utan drev samt en släpsko, och kostar 495 kr. Se artikel 
på sidan 64.

Komplett vägskydd från Signalsidan

Firman Signalsidan (www.signalsidan.se) erbjuder nu signa ler 
för ett komplett vägskydd till en svensk väg övergång: två- och 
treskens kryss märkessignal (148 kr), väg skyddssignal (136 kr) 
och väg skyddsförsignal (148 kr). De finns både som byggsats 
och färdigbyggda.

Vägskyddssignalerna kan anslutas till Signalsidans styrkort 
10-4300 eller 10-4600. Se en snabbtitt på sidan 11.
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Nytt från SR Modell

SR Modell (www.srmodell.se) utökar sitt sortiment av 3D-prin-
tade miljödetaljer i skalorna Z, N och H0. En ny, efterlängtad 
detalj i H0 är en spårspärr (12101). Den innehåller delar till fyra 
spärrar inklusive växelklot och säljs för 119 kr.

Nytt är skala Z med ett tågvärmepaket (301) med fyra tågvär-
meposter (13011) och fyra tågvärmetransformatorer (13041). 
Paketet kostar 99 kr. Samtliga artiklar kommer omålade.

Nytt från Winterzone

Winterzone (3d.winterzone.se) har nu korgar för NBJ T25 och 
T26 i H0 för chassin till Märklins V100 att beställa, i två varian-
ter: en som är 2 mm för hög och 1,5 mm för bred (499 kr) för 
det gamla chassit; det krävs lite filning av chassit för att korgen 
skall passa. Den andra är för Märklins och Trix nyare V100-
lok med kardandrivning. Den korgen är då i helt korrekt skala 
(549 kr). Kåporna kommer som byggsatser i åtta delar med två 
hållare för lysdioder till strålkastare.

Andra nyheter är äldre fönster, en vagnvåg, en bod med mera.

Powerpack från Zimo

Dekodertillverkaren Zimo (www.zimo.at) erbjuder ett så kallat 
Power Pack för att digitala lok bättre ska klara kortare strömav-
brott (STAC01). Satsen innehåller en Stay-Alive styrenhet samt 
tre Mini Goldcap-kondensatorer, och kostar cirka 250 kr.

Genom att delarna kan monteras på olika ställen är satsen 
lämplig även för mindre lok. Zimo säljs i Sverige av bland andra 
Skultorps vagn och lokverkstad (www.svlv.se) och TMJ Konsult 
(www.tmjkonsult.se)

Lokomotorhistoria

Från Stenvalls förlag (www.stenvalls.com) har gett ut en ny 
bok i serien om svenska lok: SJ:s lokomotorer (295  kr; ISBN 
978-91-7266-206-3), skriven av Lars Olov Karlsson (LOK) och 
Lennart Nilsson.

Från förlagets hemsida lånar vi texten: ”Författarna beskriver 
drygt 70 olika typer [av lokomotorer], en del övertagna med en-
skilda järnvägar. Många av de 630 lokomotorerna har hamnat 
hos nya ägare efter avslutad tjänst vid SJ. Alla ändringar och 
ägarbyten redovisas i detaljerade listor.”

Inlandsbanans broar och D-lokens historia

Från Trafiknostalgiska förlaget (www.tnf.se) har två böcker 
kommit som är god inspiration för modellrallaren. Den ena är 
boken Inlandsbanans broar (SJK skriftserie 96; 350 kr; ISBN 
978-91-88605-97-9) av Daniel Hertzell och Sven Olof Ahlberg. 
Boken är i format liggande A4 och har 163 sidor.

Den andra boken, De svenska D-loken i bild, har Bengt Spade 
som redaktör (272 sidor; 395 kr; ISBN 978-91-88605-95-5). För 
modellrallaren är detta en utmärkt bok, inte bara för att få en 
uppfattning om hur D-lok kunde se ut under sina aktiva perio-
der. Den visar också hur tågen kunde se ut som D-loken drog.

Läs mer utförliga beskrivningar av dessa båda böcker på vår 
hemsida: www.mj-magasinet.se/nyhetssvepet-december-2021.
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Nyheter 2022 Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

Här presenterar vi aviserade nyheter med svensk
anknytning för 2022 från några modelltillverkare.

Bland flera mässor ställdes Nürnbergmässan in på grund av 
pandemin, men tillverkarna presenterar sina nyheter framför 
allt på webben. För svenskt vidkommande ser 2022 hittills ut 
som ett magert år, särskilt för skala N, men några trevliga nyhe-
ter finns trots allt.

Numera är förhandsbokningar tyvärr nästan ett måste för att 
vara säker på att få en modell när den väl kommer, även om det 
varierar mellan tillverkarna. Det är förstås ett sätt att säkra upp 
de planerade volymerna men också för att få en uppfattning 
om intresset. Är det för lågt kan modeller utebli helt. Även mo-
delltillverkarna känner förstås av de svårigheter som pandemin 
medför, och vill väl inte ta för stora risker.

Vi vill påpeka att flera av de bilder som visas här endast är 
foto montage. De visar därför inte alltid ett slutligt utförande in i 
minsta detalj, och inte alltid heller slutligt individnummer.

FR-model

Freudenreich Feinwerktechnik (www.FR-model.com) med-
delar att de ska komma med SJ littera Ma i skala Z i, två ver-
sioner. Den ena är SJ-brun med nummer 828 samt Netrails Ma 
827. Sista datum för bokning av dessa lok är redan den 1 april 
(inget skämt).

Freudenreich kommer även med Green Cargo Rc4 1299 och 
1307 i grönt.

Nmodell

Nmodell (www.habohobby.se) tar i samarbete med TeWe 
Design fram littera T44 i skala N, en SJ-version och en märkt 
Green Cargo, båda orange, blå och grå. Enligt hemsidan ska 
leverans ske under kvartal 1 2022. Loken har chassi från en 
Fleischmannmodell och kommer analoga med sexpolig deko-
derkontakt. Förbokningar tas emot av Habo Hobby.

Märklin

Från Märklin (www.maerklin.de) aviseras flera svenska nyhe-
ter i H0. Dels är det ett svart Rc6-lok som ska ha moderniserad 
drivning och levereras digital med ljud. Modellen kommer även 
i tvårälsutförande via Trix (25282).

Det ska även komma en sats med fyra svarta SJ personvagnar 
(43788), som är tänkta att passa ihop med det svarta Rc-loket. 
Det är Märklins SJ 1960-tals vagnar, som dock dels är för korta 
och dels ännu inte har förekommit med svart målning.

Vidare aviseras ett trepack skrotlastade Eaos-vagnar (46899), 
märkta med överkryssat DB och kompletterat med Green Car-
go. Detta är för att visa att vagnarna hyrts in till Sverige, och de 
föreställer förebilden som de såg ut omkring 1993.

Slutligen är det en ny version av postvagnen littera DV30 
(47365), som förhoppningsvis får ett annat individnummer än 
tidigare utgåvor.

Läs en längre nyhetsartikel:
www.mj-magasinet.se
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Vi ska också nämna att Märklin verkar komma med en ny 
version av sitt kortkoppel (72000). Detta ska ha lägre profil än 
de tidigare för att inte riskera att haka i buffertar i kurvor. Oss 
veter ligen ska de vara kompatibla med de föregående kopplen.

Piko

Piko (www.piko.de) brukar sällan göra specifikt svenska lok, 
men i deras nyheter för 2022 finns två som har svensk relevans. 
Det är dels ett treaxligt Vosslohlok typ G6 som kommer märkt 
Hector Rail. Det kommer analogt för tvåräls (52668) samt di-
gitalt för treräls (52669). Fem sådana G6-lok kom till Sverige 
i mars 2021. Hos Hector Rail kallas de 931 med nummer och 
namn 080 Björnen, 082 Vargen, 083 Lodjuret, 085 Järven och 
087 Kungsörnen. Loken används i trafik från Malmö via Stock-
holm till Luleå.

Dels är det ett rött DB BR 185 som fått Green Cargomärk-
ning, som ett av de lok företaget kör med nere i Europa. Mo-
dellen kommer för tvåräls som analog (59067), som digital med 
ljud (59068) samt som digital med ljud för treräls (59069).

Roco

Roco (www.roco.cc) visar det blå Rc4 1174 märkt för Green 
Cargo. Som tidigare lok ska det komma det en version analog 
för tvåräls (70457), en tvårälsversion digital med ljud (70458) 
samt en trerälsversion digital med ljud (78458).

Likt Piko som vi skrev om i förra numret kommer Roco också 
med ett Traxx-lok för Green Cargo av den typ som används i tå-
gen på Tyskland–Danmark–Sverige. Det är före detta röda DB 
BR 185-lok som målats gröna och kallas Br 54xx. Rocos modell 
får nummer 5404 (Pikos är 5406) och kommer även det analogt 
(73178) och digitalt med ljud (73179) för tvåräls samt digitalt 
med ljud för treräls (79179).

Dessutom kommer ett tvåpack med Green Cargos Zacns grö-
na tankvagnar för flygbränsle (76026). Av förhandsbilderna att 
döma får de nu inte stegarna på sidan av tanken, som den förra 
utgåvan hade, utan de går korrekt ner över gaveln.

För norskt vidkommande ska ett El18-lok med nummer 2260 
komma (70673, 70674 respektive 78674), märkt Sørtoget.

Deras körbara järnvägskran kommer i ny version, en vit 
schweizisk märkt för ”Sersa”, för både två- och treräls. Rocos 
Beilhack snöslunga visas i röd version för ÖBB, grön version för 
DB samt gul version för Conrail i USA.

Roco verkar i år annars att fokusera på att uppmärksamma 
järnvägar och tåg i Europa som firar jubileer, vilket även gäller 
deras sortiment i H0e. Det påverkar väl också deras möjligheter 
att komma med nya modeller för andra marknader.

Övrigt

I övrigt är det klent med specifikt svenska nyheter, särskilt i 
andra skalor än H0. Fleischmann visar dock en AAE Hbbinss 
huvvagn märkt för Green Cargo (826255) samt ett trepack med 
Green Cargos Zacns tankvagnar för flygbränsle (825817; dock 
med stegarna på sidan), alla i skala N. 

Vi får dock inte glömma bort att järnvägstrafik länge varit in-
ternationell, samt att diverse tillbehör, figurer, bilar med mera 
också passar i Sverige. Därför finns ändå ett stort utbud av mo-
deller för den som vill ha något nytt på sin bana.             D
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Märklin kom i början av december ut 
med en sats med två svenska behållarvag-
nar med littera Ucs (46628).

I en tidigare sats från 2002 (46622), 
också med två stycken Ucs, var en lik den 
vita och en var också silver men märkt för 
Boliden. Nu är det två Ucs-vagnar, en vit 
och en silver och båda märkta Cementa. 
Cirkapriset för satsen är knappt 900 kr.

Littera Ucs är en UIC-beteckning och 
står för specialvagn (U) försedd med 
tömning under tryck (c) lämplig för tra-
fik i 100 km/h (s). Dessa behållarvagnar 
blev 1980 U eller Ucs och före UIC-litte-
reringen 1968 hette de Q14u. SJ anskaffa-
de 687 exemp lar av dessa vagnar mellan 
1953 och 1966, varav de 50 första hade en 
volym av 22,6 m3 och de senare 29,6 m3. 
Även TGOJ skaffade på 1950-talet åtta 
vagnar av den senare typen. Utförandet 
av märkningen för Cementa har varierat 
genom åren.

Cementavagnar littera Ucs går fortfa-
rande i trafik, framför allt på Malmbanan 
för cement till LKAB:s gruvor i Kiruna.

Vi har skaffat en sats och vagnarna 
är mycket fint gjorda. De föreställer SJ:s 
vagnar ur den tredje serien med större 
volym på de sfäriska cisternerna.

Viss rördragning och enstaka detaljer 
på modellerna stämmer inte med förebil-
den, men annars är de så lika en Ucs som 
man kan begära. Formen på vagnarnas 
långbalkar är den rätta, och cisternerna 
har trovärdig form, färg och märkning. 
Även övrig märkning på vagnarna ser ut 
att vara korrekt och är tydligt tryckt. En 
kul detalj på vagnarna är att bromsveven 
på räcket är vridbar.

Vagnarna har NEM-koppelficka och 
kortkoppelkulisser. För den som vill mon-
tera tvårälshjul är artikelnumret E700580.

Vår bedömning är att Märklin verkli-
gen har lyckats bra med modellerna av 
dessa vagnar. D

Snabbtitt:

Ucs Cementa i H0 från Märklin
Redaktionen

Märklin:
www.maerklin.de

SJ cementvagn littera U 091 1255-5 i Hagalund omkring 1980. Foto SJ Gods, från Järn-
vägsmuseet JvmKEAE01299.
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Trots pandemin har MMM anordnat 
minst en träff under både 2020 och 2021. 
Båda har tilldragit sig i Uppsala, på Upp-
sala konsert och kongress i februari 2020, 
och i november 2021 var det i Fyrispark.

Fyrispark är beläget nordväst om Upp-
salas centrala delar. Det tar en kvart med 
bussen från Uppsalas centralstation om 
man inte är bilburen.

Denna träff var från början tänkt som 
en träff med både internt trafikspel och 
publikkörning, men den blev slutligen en 
ren trafikspelsträff, med några inbjudna 
besökare.

Fyrispark är en lokal som kanske mest 
används för dans, och fungerar även all-
deles utmärkt för detta ändamål, en mo-

dulträff: en stor golvyta för banan, väl 
tilltagna ytor på sidorna med bord för 
avlastning, kök och möjligheter för ser-
vering.

Jämfört med den publika träffen på 
UKK i februari 2020 (se artikel i MJ-ma-
gasinet nummer 41) som var en ren 
tvårälsträff, var här både en två- och en 
trerälsbana med stationen Vagnsärad 
som knutpunkt. Banan innehöll både 
gamla och nya bekantskaper i modulsam-
manhang. På trerälssidan var det premiär 
för Simon Johannessons ”Tureberg” och 
på tvåräls kunde vi se Svante Nyholms 
”Norbenning” i sitt tredje framträdande, 
och det första i trafikspelssammanhang. 

Håkan Grundstedts ”Syltenäs” gjor-
de MMM-premiär i Fyrispark. Det är en 
tvårälsstation som från början ingick i en 
fast bana. Syltenäs har en mycket vack-

er stationsbyggnad och ett godsmagasin 
där betraktaren kan se vad som försiggår 
inu ti huset, superdetaljerat och med taket 
avlyft.

Micke Westbergs magnifika ”Töva 
timmerterminal” gjorde MMM- och tra-
fikspelspremiär, och är byggd för långa 
timmertåg. 

Flera av Jan Gissbergs fina moduler in-
gick i banan, liksom Toni D’Angelos im-
ponerande containerterminal ”Rotebro” 
och Olle Westmans station, ”Västhamn”, 
en verklig veteran på modulträffar. Från 
Gävle deltog ”Love Hamn” och den ge-
mytliga stationen ”Yrmhult”.

Ett trettiotal MMM-medlemmar deltog 
på träffen, som för många var den första 
på mycket länge, och de var nog mycket 
nöjda med att kunna träffas och köra mo-
delltåg igen. D

Text och foto:
Torbjörn Onegård

Modulträff i Fyrispark

Med relevanta skyddsåtgärder kunde MMM anordna modulträffar både 2020 och 2021. På bilden ovan syns banan i Fyrispark i Upp
sala 2021. Det blev dock ingen publik körning så som det var tänkt, men medlemmarna fick i alla fall ses och köra tåg.
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Floksdraget persontåg håller vid trerälsstationen Tureberg. 
Foto Simon Johansson.

I stationsparken vid Yrmhult höll en orkester till och spelade.

Planen för banan i Fyrispark är ett bra 
exempel på det krökta rummets princip 
för att få plats med långa körsträckor.

På Håkan Grundstedts stationsmodul Syltenäs finns bland annat detta stora och fantastiskt väl detaljerade godsmagasin. Med taket 
avlyft ser man alla härliga detaljer.

www.malarmodulmote.se
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Text och foto:
Olof Wickström

På andra sidan staketet

Som modellrallare är det lätt att 
snöa in på modelltåg. Det finns så 
mycket att läsa och lära att det är 
risk att man inte tittar på vad andra 
hobbyister gör. Här skall vi hoppa 
över staketet och se lite på vad vi 
kan lära av plastmodellbyggarna.

Plastmodeller är kanske inte helt 
korrekt, numera används många andra 
material, så modellbyggare är nog ett 
bättre namn. Hobbyns ursprung är dock 
formsprutade modeller av fordon, båtar 
och flygplan. Tänk på Airfix påsar i lek-
saksaffären så förstår ni vad jag menar. 

För att lära lite mer om modellbyg-
ge besökte jag i höstas C4-Open i Mal-

mö. C4-Open var uppdelad i två hallar: 
en med utställda modeller och en med 
handlare och demonstrationer. Anled-
ningen till uppdelningen är att man i 
modellbyggarvärlden tävlar med sina 
modeller. Man vill därför kunna avskilja 
modellerna så att domarna kan poängsät-
ta byggena utan att störas av publik.

På ett sätt var det ganska likt en mo-
deltågsträff med modeller utställda på 
bord, men med många fler modeller och 
utställare än vad vi brukar ha. C4-Open 
räknade in 732 modeller uppdelade i oli-
ka klasser, byggda av 106 olika byggare. 
Antalet kanske delvis kan förklaras med 
att tävlingen denna gång också var SM i 
modellbygge, men det är ändå impone-
rande jämfört med våra mj-träffar.

Jag har en känsla av att modellbyggar-
na lägger mer tid på väderbitning än vad 
modellrallarna gör. Här finns mycket att 

lära. Knepen för att lägga gyttja på en 
stridsvagn från östfronten fungerar lika 
bra för att få rätt utseende på en traktor 
på ett betfält. Rost med olika kulörer och 
slitage är andra exempel. På C4 var det 
vanligt att kanten på fotsteg hade me-
tallfärg där färgen slitits bort när någon 
klättrat upp och ned. Flagnande färg är 
en annan sak som inte syns på så många 
hus på våra anläggningar, men det är nå-
got som modellbyggarna excellerar i.

Fokuset på vädring märktes också i den 
andra hallen; där fanns flera försäljare av 
olika färg och vädringsprodukter samt 
demonstrationer av hur man använder 
dessa. Själv kom jag hem med material 
för att göra gyttjiga vägar.

Ett bra sätt att lära sig mer om modell-
byggarhobbyn är att besöka någon av de 
stora årligen återkommande modellbyg-
garträffar som arrangeras runt om i lan-

Modellbyggarna har många tekniker och material som också vi som modellrallare kan lära oss av. Här är ett övergivet hus på landet. 
Att bygga med enstaka tegelpannor kan gå i skala 0, kan bli svårt i H0, men det går – dock kanske inte i N eller Z. Se också hur väl 
byggherren Anders Malmberg har fått fram den flagnande vita färgen och det rostangripna stupröret.
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det, exempelvis Modellexpo 08-Open i 
Stockholm, Art In Miniature i Göteborg 
och så C4-Open i Malmö.

(Om någon undrar över namnet C4-
Open kommer det av att träffen startade 
i Kristianstad. Staden är grundad av den 
vid tiden populäre kung Christian IV vars 
monogram C4 syns överallt i staden.) D

C4-Open:
www.c4-open.se

Ett nytt badkar levereras i detta diora-
ma som är baserat på bilder av gamla 
Malmömiljöer. Långt in på 1960talet 
kunde det se ut så här i våra städer. 
Slum finns sällan med på våra modell-
järnvägar men ger stora möjligheter att 
detaljera. Bygge Anders Malmberg.

En förfallen bensinmack. Mack, pump 
och oljefat finns också i 0, H0, N och Z 
– men se vad lite färg gör för intrycket.

På modelljärnvägen brukar man säga 
att man aldrig skall låta en väg fortsätta 
rakt in i bakgrunden eftersom det aldrig 
går att dölja skarven men se hur snyggt 
det är gjort här. Det är knappt man ser 
var dioramat övergår i den målade bak-
grunden. Bygge Anders Edblad.
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Text och foto:
Petter Nygaard Hansen

Planera din modelljärnväg –
gör en skiss

hand. Projektet är i storlek A4, så skissa 
på ett A4-papper – vår skala blir då 1:1!

Börja alltid med att rita in spåret, om 
du vill ha ett sådant med. Om spåret re-
dan är lagt på din anläggning är det detta 
vi har att fysiskt förhålla oss till. Placera 
huvudobjekten intill spåret så att det tyd-
ligt syns att det har något med järnväg att 
göra. Vill du ha en grusplan gör du plats 
för detta, samt en tillfartsväg.

Timmerkojan används för att bo i, och 
containern kan fyllas med virke och avfall 
från tillfällig vedpoduktion. Den avlagda 
mjölkpallen är ett tecken på ett tidigare 
gårdsbruk. Vi bör också ha lite natur, så 
rita in gräs, träd, buskar och kanske några 
stenar här och där.

Studera skissen och skaffa dig över-
blick över platsen. Börja bygget med 
grusplanen, vägen och gräset. Placera ut 
huvudelementen och fortsätt med stenar, 

Tid eller pengar, eller båda, är vad det 
handlar om för de flesta som bygger mo-
delljärnväg. Någon vill kanske lägga till 
kunskap. I detta projekt ska vi däremot 
göra det så enkelt och billigt att alla kan 
vara med. Det handlar om hur vi kan pla-
nera ett byggprojekt på vår bana. Bra pla-
nering ger oss bättre överblick på kost-
naderna, samtidigt som det också ger en 
antydan om hur lång tid det kommer att 
ta. Vi kan lägga tid på att superdetaljera 
sedan när anläggningen börjar bli färdig.

Vad temat ska vara, och hur stor del av 
anläggningen vi ska arbeta med, avgörs 
gärna av hur mycket tid vi har att lägga 
på det och även vad vi önskar att ha på 
vår bana.

Temat som jag har valt här har med 
gårdsbruk att göra, även om vi inte ska 
bygga en bondgård. Den fysiska storle-
ken är samma som ett A4-ark. Sätt inte 
upp för höga mål, utan dela hellre in ar-
betet i hanterbara delmål så att jobbet blir 
gjort.

Kärnan i projektet är en timmerko-
ja, en container, en övergiven mjölkpall 
samt en rälslängd som är 30 cm lång. 
Timmerkojor och mjölkpallar finns att 
köpa färdiga, eller så kan du bygga dem 
själv. Fina containrar finns att få från 
våra hobbybutiker.

Planläggningen • Gör alltid en skiss, 
den är själva grunden för arbetet. Den 
bör vara enkel och tydlig – se upp så den 
inte blir för detaljerad. Gör i så fall hellre 
separata detaljritningar, precis som ar-
kitekter brukar göra. Rita och skriv för 
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buskar och träd. När du är nöjd med dis-
positionen kan du fästa allt i underlaget. 
Sedan kan börja du väderbita, och här 
finns många möjligheter och metoder.

Det vi har beskrivit nu är ett förhållan-
devis litet projekt. Ska du dra igång något 
större och mer komplicerat arbete blir 
planering ändå viktigare – och principer-
na är desamma!

Förslag till detaljering • Runt tim-
merkojan växer det ogräs, det kan stå en 
cykel, redskap, kanske en bänk att sitta 
på. I containern passar det med grenar 
och löv. Framför den bör det ligga stock-
ar som ska bli ved.

På mjölkpallen kan det stå en gammal 
mjölkkruka och intill kan det ligga några 
gamla oljefat.

Fotografera gärna ditt bygge och det 
färdiga resultatet. Lycka till! D

Enkla skisser av din bana är ett bra 
hjälpmedel för att planera den, och 
då av mindre partier i taget. A4 är ett 
lämpligt pappersformat och då kan du 
rita i skala 1:1.

Gör skissen enkel och lägg sen till detaljer allt eftersom – ta inte 
med ölbackar och cyklar i skissen, men fundera gärna på vad 
det ska vara i containern.

För Petters del skulle det handla om hur en gårdsmiljö föränd-
rats till en småindustri. Därför står den gamla mjölkpallen kvar, 
oanvänd, medan andra detaljer som oljefaten tillhör det nya.

Så ser det färdiga resultatet utfrån ovan. Du kan se hur det inte stämmer helt med 
skissen, men det är också tanken att platsen ska kunna utvecklas när du väl har börjat 
arbeta med den. Det viktiga är att ha en grund att utgå ifrån.
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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 
dators webbläsare.

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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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
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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
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Rälsbussar från
Hilding CarlssonZ i LindesbergBygg i skala 0Copenhagen FieldsTrafikdag 82 på NLJ
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Nummer 38 • September 2019Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

10 år2019!
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Jubileumsnummer!SJ Rc1 i förebild och modellBygg en skrotgårdVi besöker LelångenbananFölj med på Bergensbanen!
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MAGASINET

Nummer 37 • Juni 2019Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR
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10 år 2019!
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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
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Sir Stewarts 1940-tal
Ulricehamns station i H0Diesellok MZ och TMZSvanskogsbanan i skala NUmeå modelljärnvägsklubb
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Nummer 40 • Mars 2020Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se
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Erie Lackawanna
i skala N

SJ littera Z64Bygg om en lastbilBygg delbartMin pandemibana
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100-sidigt
vårnummer!SJ Z61, Z62 och Z63Hustips!

Minnet av Rubus arcticusJefferson–Martindale Branch
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Nummer 44 • Mars 2021Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se
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Coast Line RailroadNyheter för 2022HusbyggestipsBygg med färdiglandskap

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 48 • Mars 2022Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

MODELL-
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MAGASINET

Nummer 45 • Juni 2021Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR
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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
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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
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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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MAGASINET
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Militära transporter
del 2

Bygg SJ littera E9Besök hos Lilla SJTvärs över England!Digitalt driven vändskiva
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Nummer 32 • Mars 2018Pris 99 SEK • 130 NOK
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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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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:

• Rälssystem för skala Z
• Bygg delbart
• Svenskt smalspår i skala N
• Gör vattenkastaren vridbar
• Och mycket mera – vi ses igen
 i juni!

YEJ – Svenskt smalspår i skala N! Bygge och foto Bengt Nilsson.

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 44 • M
ars 2021

100-sidigt

vårnummer!

SJ Z61, Z62 och Z63

Hustips!

Minnet av Rubus arcticus

Jefferson–Martindale Branch

MODELL-
JÄRNVÄGS-

MAGASINET

Nummer 44 • Mars 2021

Pris 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

Nytorps
Nytorps

trädgårdsjärnväg

trädgårdsjärnväg

Kirchberg i vinterskrud

Bygg berg, bygg lok!

Vi besöker Clas

Test: TMX i H0 från Dekas

MODELL-

JÄRNVÄGS-

MAGASINET

Nummer 46 • September 2021

Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

Sveriges tidskrift fö
r modellrallare • www.mj-magasinet.se

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 47 • Decem
ber 2021

Erie Lackawanna

i skala N

SJ litt
era Z64

Bygg om en lastbil

Bygg delbart

Min pandemibana

MODELL-

JÄRNVÄGS-

MAGASINET

Nummer 47 • December 2021

Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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


