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Omslagsbilden: Under pandemin har de på Miniatur Wunderland jobbat hårt både med att uppdatera 
gamla delar och bygga nya. Läs Anders Lindes reportage på sidan 22! Foto Anders Linde.
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Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

Mer till Y1

Habo Hobby (www.habohobby.se) avise
rar ett nytt kretskort och nya ljuskort samt 
nya dioder till slutsignalerna till NMJ:s Y1 
och YF1. Med dem går det att styra strål
kastarna på ett förebildsenligt sätt och 
slutsignalerna blir starkare. Korten kos
tar tillsammans 519 kr. De och deko der
uppdateringen är framtagna i samarbete 
med Jonas Jansson på www.modelltag.se.

Habo Hobby erbjuder också uppdate
ring av dekodern för att få ljuset att stäm
ma med de uppdaterade korten.

Som komplement rekommenderar de 
att skaffa nya hyttväggar från Winter zone 
(3d.winterzone.se).

Svenska långtradare i H0

Herpa (www.herpa.de) aviserar nya 
svenska Scania och Volvolångtradare. 
Dessa har korrekt längd.

Det är Scania CS 20 HD och Volvo FH 
GL. 2020, båda märkena helvita samt Sca
nian målad för DHL (”Jimmy Karlsson 
DHL Örebro”) och Volvon i vitt märkt 
för DB Schenker (”Alstermo”).

Modellerna är framtagna i samarbete 
med Peter Petersson på Swedish Truck 
Models (se nedan).

Piteälvsbrons hållplats

Joswood (www.joswoodgmbh.de) fort
sätter att producera trevliga svenska hus
modeller. Nu har Piteälvsbrons hållplats
hus kommit som laserskuren byggsats. 
Cirkapriset är 150 kr.

Delarna kommer färdigmålade så att 
ingen mer målning ska behövas. Instruk
tionerna är på tyska men med stora, tyd
liga bilder, så det ska vara enkelt att få 
ihop huset.

Skrotlastade Eaos i H0

Märklin (www.maerklin.de) kom i som
ras ut med ett set med tre skrotlastade 
Eaosvagnar (46899), märkta för SJ med 
hemstation Borlänge.

Vagnarna anges vara sådana som SJ 
hyrde från tyska DB och ska ha utseende 
som de hade 1993. Setet är tillverkat i be
gränsad serie och cirkapriset är 1 300 kr.
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Sgns timmervagnar i N

Från Minitrix (www.trix.de) har kom
mit ut med en sats (18710) med fyra Sgns 
timmervagnar. Vagnarna är märkta för 
AAE Cargo i version som 2014, uthyrda 
till Hector Rail. Cirkapriset är 1 900 kr.

Vagnarna har underrede av metall med 
boggier av typen Y 25, och kortkoppel
kuliss. Varje vagn har sex ExTe timmer
bankar, tre stödbankar och en ändgavel, 
som alla får monteras separat. Vagnarna 
är förpackade parvis i en stadig plastlåda, 
och ryms i lådorna även efter att bankar
na har monterats.

Swedish Truck Models

Svenska småtillverkaren Swedish Truck 
Models (www.truckmodels.se) har i sam
arbete med bland andra Herpa tagit fram 
ett antal nya svenska produkter. Bland 
de nyheter som är på gång märks två nya 
Börje Jönssonbilar: en Volvo F12 med 
släp som gick för Frigoscandia, samt en 
Scania 141 med släp, som gick med grön
saker på Holland för ASKCentralen.

En Foodtankers Volvo FH5 med livs
medelstrailer bör ha anlänt när du läser 
detta. Till mjmässan i Hässleholm kom
mer en Mercedes tungdragare ”Jinert” 
med femaxlig trailer. Innan jul ska en 
Arla mjölkbil med skåp komma, liksom 
en Scania 111 6x2.

Dessutom kommer diverse godslaster 
och svenska virkesbankar med 3 meters 
höjd, speciellt gjorda för dem som bygger 
svenska virkesbilar.

De har också tagit fram ett tvåpack 
med Stena Recycling containers i H0. På 
hemsidan finns mängder av nyttiga pro
dukter att botanisera bland.

Nytt från Winterzone

Sedan Bankalaset i Skövde i juni har 
Winterzone (3d.winterzone.se) tagit 
fram 25 nya artiklar i sitt omfattande och 
intressanta sortiment. Du kan nu också 
ladda ner en katalog från deras hemsida.

En nyhet som är personligen intres sant 
för redaktören är växelklot av BJtyp. De 
kommer omålade och är inte funktionel
la, men kommer att utgöra en prydnad 
på banor som har gamla BJ som tema. De 
finns i skalorna H0, 0, 1 och G.

Det har även kommit gasflaskor för 
vagnbelysning samt tillhörande ställ. Till 
dem finns gaslampor i tre olika varianter 
– som även har lysdioder vilket gör att de 
dessutom kan lysa! D

Sgns-vagnarna från Minitrix är trevliga, har lagom vikt (22 gram per vagn) och ser bra 
ut. Det är lite pilligt att montera bankarna, och gallergavlarna känns som de inte sitter 
riktigt bra fast. Monteringen går dock bra. Sedan är det bara att fylla vagnarna med 
timmerlast (och kanske väderbita dem). Foto Stefan Nilsson.
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Synare:

Switch Servo från Art Effect
Text och foto:

PerÅke Jansson

Svenska småtillverkaren Art Effect 
har kommit med Switch Servo, ett mini
malt växelservo för realistisk omläggning 
av växlar. Till skillnad mot växelmotorer 
med roterande servon är Switch Servo ett 
linjärt mikroservo som medger små in
byggnadsmått där servot endast bygger 
10 mm under växeln.

Växelmotorn är främst avsedd för 
H0 men kan även monteras under väx
lar i andra skalor. Servot är anpassat för 
2–4 mm tungrörelse, vilket passar bra till 
Peco, Tillig, Shinohara, Roco med flera.

Växelservot finns i två olika utföran
den: en enklare variant med endast an
slutning för styrning av själva servot samt 
ett utförande bestyckat med två växlings

reläer som kan användas till polarisering 
av växelns spårkors (”hjärtstycke”) och 
indikering av växelns faktiska läge.

Återkoppling av växelläget kan via 
medföljande ledningar och kontaktan
slutningar användas till exempelvis sig
naler och ställverkspanel.

Växelmotorn monteras antingen di
rekt under växeln limmad mot syllarna, 
eller på undersidan av banan och då med 
en förlängd styrpinne som endast passe
rar genom ett litet hål upp till växeln.

Test med Möllehems dekoder • En 
H0modul med en infartsväxel av fabri
kat Tillig försågs med en Switch Servo. 
Här valdes den enklare varianten utan 
reläer. Ändlägen och hastighet justerades 
enkelt i Möllehems dekoder från appen i 
mobilen. Servomotorn gav en jämn och 
långsam rörelse av växeltungorna.

Med förlängd styrpinne • I detta fall 
med en redan installerad växel montera
des växelservot underifrån mot underla
get. Banvallen var ballasterad och under
laget hade en sammanlagd tjocklek som 
krävde att styrpinnen från servot förläng
des för att nå upp till växeln genom ett 
litet hål.

Här blev medföljande styrpinne för 
kort och fick förlängas med en hylsa och 
en pinne till.

Monterad direkt under växel • Det 
är betydligt enklare vid en nyinstallation 
av växel att motorn i förväg monteras di
rekt under växeln. Fixering av växelmo
torn sker då enklast med lättflytande cy
anoakrylatlim mot undersidan av växelns 
syllar, och går vid behov att avlägsna med 
skalpell. Detta kräver endast ett djup av 
10 mm i underlaget.

Specifkationer servo
Mått LxBxH: 43x25x10 mm
Slaglängd: 2–4 mm (slaglängden bestäms av 

växelns rörelse)
Servoanslutning: Standard 5  V och PWM 

servo signal; passar alla RC-servodekodrar
Reläutgångar (option): Tvåpolig växling hö-

gerläge samt tvåpolig växling vänsterläge
Strömtålighet: 125 V AC, 60 V DC max 1 A
Garanterad livslängd: 10 000 omläggningar

Beställning och priser
ArtEffect Switch Servo kan beställas genom 

att mejla till: kontakt@artefect.se
Switch Servo Basic kostar 303 kr och det med 

återkoppling kostar 614 kr. Fallande priser 
vid köp av många.

Det finns även ett termineringskort med till-
hörande kablage, det kostar 102 kr för 1–4 
stycken.

Svenska småtillverkaren Art Effect har 
kommit ut med Switch Servo, en ny 
servobaserad växel motor. Skillnaden 
mot andra sådana är att det är ett 
linjärt mikroservo som bara är 10 mm i 
tjocklek. Här ses den mer avancerade 
varianten med relän för indikering och 
polarisering limmad under en växel i H0 
från Tillig.
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Ovan visas den enklare varianten av Switch Servo, anslutet till 
en servodekoder från Möllehems Gårdsproduktion.

Switch Servo kan monteras direkt under växeln eller, med en 
längre tråd till växelns omläggning, även under banvallen.

Här ses den enklare varianten. Konstruktionen för omläggning-
en framgår tydligt.

Skiss på hur lägesindikeringen kan användas för visning på ett 
ställverk och för anslutning till signaler.

Med inbyggda reläer • Växeldekod
rar för styrning av växelmotorer baserat 
på servo är inte så vanligt. Svenska Mölle
hems dekodrar har blivit populära, men 
det finns några andra på marknaden så
som Digitrax DS78V, Tam Valley Depot 
och Paco.

Även Arduinolösningar förekommer 
flitigt för att styra växelservon, med egna 
lösningar eller något från många till
gängliga ”tutorials”, då att ansluta både 
till DCC och Loconet. Mitt exempel är 
ett test med en Arduino Uno mot Switch 
Servo där reläerna används för indike
ring. Arduino har fem utgångar som kan 
användas till växelservon. Den mindre 
Arduino Nano räcker gott och väl för än
damålet.

Samtliga anslutningar till Art Effekts 
servo anslöts till en gemensam kopp
lingsplint. Från plinten är en anslutning 

till två lysdioder (gul och röd) som in
dikerar växelläge samt ledning (blå) för 
polarisering av växelns spårkors. Styrut
gången från Arduino (servo orange) är 
ansluten till kopplingsplinten och vidare 
till mikroservot på växeln.

Anslutningar och medföljande 
kab lage • Den enkla Switch Servo Basic 
kräver endast en trepolig kabel som nor
malt användes till servon för anslutning 
till styrkort.

För servot med reläer för återkoppling 
medföljer en mångledare med kontakt 
mot servot som är splittad till den trepoli
ga servokontakten och lösa ledningar för 
anslutning till växelns polarisering och 
indikation med lysdioder på en spårpanel 
för indikation av växellägen.

Ytterligare kabelage finns där alla an
slutningar mot växelservot ansluts till en 

skruvplint för enkel hopkoppling vid led
ningsdragning under banan.

Sammanfattningsvis är växelmotorns 
konstruktion mycket väl genomtänkt 
med tillhörande kablage och anslutnings
plintar för enkel montering.

Limning av servot mot växelns syl
lar fungerar vid direkt montering under 
växeln, men vid montering mot banans 
underlag är skruv att föredra för enklare 
justering. En alternativ lösning med hål 
för skruvar är aviserad från leverantören.

Styrpinnens längd från servot är vid le
verans något kort och fungerar endast vid 
direkt montage mot växeln. Den kan för
längas med en hylsa och en bit pianotråd 
vid monteringen. Det vore bra om det 
följde med en längre tråd att byta med.

I övrigt är detta en produkt som kan re
kommenderas. D

Nedan är den mer avancerade varianten ansluten till en lösning 
med en Arduino.
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Miniature Kingdom 5 år
Text och foto:
Stefan Nilsson

Se mer om Miniature Kingdom på
www.miniaturekingdom.se. På vår hem-
sida finns fler bilder: www.mj-magasinet.
se/miniature- kingdom-10-ar och på vår 

Youtubekanal finns ett filmklipp från 
dagen: www.youtube.com/mjmagasinet.

Det var i januari 2017 som Miniature 
Kingdom i Kungsör slog upp sina portar. 
Då visades norra Sverige med bland an
nat Malmbanan, Gävle och Åreskutan. 
Sedan dess har arbetet pågått med att ex
pandera miniatyrlandet söderut.

Området kring Mälardalen är nu i 
princip färdigt, med inte minst Stock
holm men även Västerås och Kungsör. 
Påbörjade men ännu inte färdiga de
lar omfattar Bergslagen, Örebro, bortåt 
Karlstad och nedåt Håverud.

Vid femårsjubileet fanns också folket 
från RC87 på plats och körde sina radio
styrda fordon på anläggningen. Magnus 
Eriksson berättar att han i bygget nume
ra planerar även bilvägarna så att de ska 

gå att köra på långa sträckor, just för att 
de radiostyrda fordonen ska kunna ta sig 
fram i princip överallt.

Och kör gör de, allt från långtrada
re och tippande lastbilar med lampor, 
blinkers och bromsljus, till lastmaskiner, 
traktorer och större personbilar. Det är 
svårt att inte imponeras av vad dessa byg
gare åstadkommer.

Likaså imponeras man av vad byggher
re Magnus åstadkommer på anläggning
en. Det är inte bara själva bygget utan 
även att planera de olika delarna så de får 
en logisk struktur och kan knytas sam
man med järnväg.

Vi gratulerar till de fem åren och ser 
fram emot de kommande! D

Partierna vid Kungsör med omnejd har blivit utbyggda. Här ser 
vi det före detta stationshuset, numera värdshus, och godsma-
gasinet som idag dels är station och dels loppmarknad.

AB Strängbetong är ett större företag i Kungsör som fått sin 
industribyggnad i modell på anläggningen.

Det är svårt att föreställa sig trakterna kring Kungsör utan 
kalklinbanan som gick till Köping.

I nejden finns även Hjälmare kanal och torrdocka, som nu även 
finns representerade på modellen.

En del av Stripa gruva har byggts på 
anläggningen, och området ska nu 
detaljeras vidare.

Örebro, Kristinehamn, Karlstad och 
Håverud står sedan på tur att byggas.
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Ett X2000 passerar i snälltågsfart över betongbron. Under bron 
skymtar Mariefreds station med dess smalspår (ÖSlJ).

En radiostyrd buss hade försetts med kamera, och bilden visa-
des på en bildskärm.

Medlemmar från RC87 fanns nämligen på plats och körde sina 
skalenliga, fullt fungerande fordon på anläggningens vägar.

I delen med Kungsör finns förstås också den byggnad där 
Minia ture Kingdom huserar, med anläggningen i miniatyr.

Mariefred i skala GText och foto:
Stefan Nilsson

I samband med besöket i Kungsör besökte jag även Kenneth i 
Eskilstuna som bygger modeller i lite större skala, nämligen G, 
1:22,5, hemma i lägenheten.

Bland annat har han byggt Mariefreds stationshus efter origi
nalritningar från 1800talet, av lösvirke. Övervåningen är fullt 
inredd, och tjänar samtidigt som inre stöd för hela stommen. D

15
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Sollefteå mjk 25 år
Text och foto:
Stefan Nilsson

Du kan följa föreningens arbete via deras 
hemsida: www.smjk.se

På vår hemsida finns fler bilder från 
besöket: www.mj-magasinet.se/

solleftea-mjk-25-ar

I år fyllde SMJK hela 25 år, och det fi
rades den 21 maj med gäster från inbjud
na klubbar, tal och tårta, och förstås en 
hel del tågkörning. Det blev en mycket 
trevlig dag med nya och nygamla bekant
skaper från norr.

Föreningen visade upp nya byggen av 
både modeller och bana, och det hade 
hänt en hel del sedan jag var där senast. 
Framförallt är det Långsele station som 
kommit till i det gamla tågmagasinet 
längst in i lokalen. Trots ont om plats har 
de lyckats få till ett Långsele i modell som 
man känner igen sig i.

Bland de fina lokmodellerna syntes 
Kenneth Landgrens nybyggda Of2, ett 
Mg, ett fint träD och ett ånglok littera B.

I Forsmo var originalställverkspanelen 
från förebilden inkopplad och i full funk
tion, anslutet till signaler och växlar ge
nom Möllehems system, roligt att se.

Kenneth hälsade besökarna välkom
na och bjöd dagen till ära på kokkaffe 
och två sorters tårtor. Den ena var Lång
seletårtan, bakad lokalt, och så var det 
Tväråbäckstårtan, uppfunnen genom att 
bagare Lundgrens konditori finns på an
läggningen i modellorten Tväråbäck.

Ute på gården ställdes även Hans 
Svenssons (”HanS i Lunde”) smalspåriga 
(0e) afrikanska bana Rift Valley Rail road 
ut. Den hade klubben fått i arv efter Hans 
fru Birgitta, tillsammans med ett par lok, 
vagnar och andra fordon. Ni som läst 
Modelltågsböckerna från Allt om hobby 
lär känna igen den.

Tack till Kenneth för gästfriheten, och 
jag önskar SMJK en god framtid! D

Kenneth Landgren hälsar besökarna välkomna till SMJK:s 
25-årsjubileum. Dagen till ära bjöds på kokkaffe och tårta.

I godsmagasinet i Forsmo finns en tralla på spår som kan dras 
ut till lastkajen mellan spåren – en kul detalj.

Den ena var Långseletårta, medan den andra var Tväråbäcks-
tårta, en lokal specialitet från bagare Lundbergs konditori i 
Tväråbäck.

På övre däck på fartyget Korsholm III var det fullt med folk.

Ställverkspanelen till Forsmo station är 
den riktiga, den är kopplad till banan 
med Möllehems styrsystem, och funge-
rar helt förebildstroget.
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Dagen till ära trafikerades järnvägen med många fina lok. Ovan ses littera Mg, en personlig favorit hos skribenten, och Of2, byggt av 
Kenneth Landgren. Där fanns även ett fint D-lok med träpanel samt ett ånglok littera B.

Nytt sedan förra besöket var att det dåvarande tågmagasinet har fått ge vika för Långsele station. Igenkänningsfaktorn är hög då de 
viktigaste detaljerna finns med. På väggen bakom hänger förebildens spårplanstavla, med lamporna inkopplade.

Klubben har fått ärva Hans Svenssons (”HanS i Lunde”) smalspåriga afrikanska bana Rift Valley Railroad, som visades ute på gården. 
Bakom loket stod två vagnar från Hans tidigare anläggning, Torshamns Jernbanor. Nostalgifaktorn var mycket hög.
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Att bygga ett magasin –
ett MJ-magasin!Redaktionen

Ja, vi menar förstås att bygga ett mo
delljärnvägsmagasin, det du just nu håller 
i handen – MJmagasinet.

I juni var det 13 år sedan det första 
numret kom ut, och vi visste i starten inte 
vartåt det skulle luta. Med tiden har det 
visat sig gå oväntat bra, allt fler läsare har 
tillkommit och vi har stegvis kunant öka 
den tryckta upplagan. Vi är mycket glada 
och tacksamma för att så många vill följa 
oss! Nu är vi vid 50 utgivna nummer och 
det känns smått otroligt.

Vi har även förmånen att få in gott om 
bra artiklar, vilket vi är oerhört tacksam
ma för. Utan det hade det inte gått att ge 
ut magasinet. Mängden material skapar 
dock ett visserligen angenämt men ändå 
påtagligt problem: att få plats med allt 
som kommer in. Vi ökar emellanåt sid
antalet för att inte överskottet ska bli för 
stort, men det senaste året har pappers
priserna fördubblats, vilket gör att det 
blir en tyngre kostnad att hantera.

Därför funderar vi i några olika banor: 
Ska vi utöka varje nummer till 100 sidor? 
Eller ska vi ge ut ett till nummer per år 
med 84 sidor? Båda alternativen kommer 
att innebära högre priser för prenumera
tioner och för det första alternativet även 
dyrare lösnummer.

Där är vi intresserade av din åsikt som 
läsare! Kontakta oss per mejl, skriv ett 
brev eller ring; kontaktinformation finns 
på sidan 2. Eller fyll i vår webbenkät!

Passa då också gärna på att tipsa oss om 
vad du skulle vilja läsa om i MJmagasi
net, vad du tycker saknas och vad det är 
för mycket av. Vi kommer inte att kunna 
täcka allt men vill gärna höra din åsikt.

Apropå att kontakta oss kan det 
ibland vara svårt att nå oss på telefon. 
Det beror på att verksamheten till största 
delen drivs som en enskild enmansfirma, 
så att redaktören inte alltid kan vara till
gänglig på just telefon.

Ibland är det reportageresor, ibland är 
det annat slags jobb på annan ort efter
som MJmagasinet i sig inte ger tillräck
ligt överskott för en heltidstjänst ens för 
en person. Ibland kan redaktören sitta i 
digitalt möte eller prata i mobiltelefonen 
– eller vara ute på något ärende.

Vi har satt telefontid måndag till fre
dag klockan 9–16, och så är det avbrott 

för lunch (oftast) 12–13. Kommer du inte 
fram under de tiderna ber vi dig ha tåla
mod och försöka igen. Annars är epost 
det allra säkraste sättet att få kontakt.

Att ha enmansfirma gör också att saker 
ibland glöms bort eller inte blir gjorda. 
Sådant ber vi om överseende med.

Vår digitala utgivning har tidiga
re gått via företaget Paperton, men det 
verkar som de har problem. Därför har 
vi tecknat avtal med Textalk så att det i
stället blir deras plattform Prenly. Det tar 
dock ett tag att få det klart, så när du läser 
detta är det nog ännu inte färdigt. Men 
det ska bli klart inom kort.

Övergången bör inte skapa några sto
ra besvär för dig som digital läsare; för
hoppningsvis ska du bara behöva uppda
tera appen. Du som läser via webbläsare 
kommer att få en ny länk.

En sak du som prenumerant kan hjälpa 
oss med är att alltid höra av dig till oss 
om du har flyttat. Vid varje utskick får vi 
tillbaka några exemplar där mottagaren 
är avflyttad eller okänd. Det gäller även 
om du har fått nytt postnummer.

Där har du definitivt möjlighet att hjäl
pa oss så att ditt exemplar kommer i rätt 
tid, förutom att det sparar pengar. Retu
rer riskerar också att skada tidningarna, 
och din prenumeration blir pausad om 
du inte får förnyelseavin.

Skicka oss därför ett flyttkort eller ett 
mejl med både din gamla och din nya 
adress så blir det bra – brev och vykort är 
alltid roligt att få.

Vi ser framtiden an med tillförsikt 
och har ambitionen att fortsätta utveckla 
MJmagasinet till den tidskrift du vill läsa. 
Tack för att du läser MJmagasinet! D

Vi har gjort en liten webbenkät om MJ-magasinets utgiv-
ning som du är mer än välkommen att fylla i. Länken dit är 
lång och krånglig, men du kan antingen skanna qr-koden 
här intill eller så finns en länk på numrets hemsida: www.
mj-magasinet.se/5022.

Redaktionslokalerna finns som bekant i 
Lysviks stationshus. Renoveringen går 
framåt om än sakta, och i en kanske 
inte allt för avlägsen framtid kan det 
bli utställning av modelljärnvägar i 
godsmagasinet – ett fysiskt modelljärn-
vägsmagasin. Det är praktiskt att få 
leveranserna av tidningarna till dörren. 
(Men skylten ljuger lite, det är 61,9 km 
från Kil.)
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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!

98

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

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

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

odelljärnvägs-
Ljus och ljud till din bana!

Montera ljuddekoder • Burlänge–Fångåkers Järnväg • Pendeltrafik med Arduino

M
odelljärnvägsm

agasinet N
r 18 Septem

ber 2014

1

Nummer 16 • Mars 2014Pris 99 kr inklusive moms

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

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

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

Tema: Smalspår

Mm a g a s i n e t
odelljärnvägs-

99

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 36 • M
ars 2019

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

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

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

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

1

M
odelljärnvägsm

agasinet 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

M
odelljärnvägsm

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

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 47 • D
ecem

ber 2021

Erie Lackawanna
i skala N

SJ littera Z64Bygg om en lastbilBygg delbartMin pandemibana

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 47 • December 2021Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

1

M
odelljärnvägsm

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

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 48 • M
ars 2022

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 1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 49 • Juni 2022

100 sidor tjockt100 sidor tjocktsommarnummer!
sommarnummer!

Rälssystem för skala ZBygg delbartSvenskt smalspår i skala NGör vattenkastaren vridbar

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 49 • Juni 2022Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 50 • Septem
ber 2022

Miniatur Wunderland 
Miniatur Wunderland 

växer vidareväxer vidare
Snälltåget i skala ZBygge av Z62 i H0Att bygga ett magasinBygg en utställningsbana

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 50 • September 2022Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

1

M
odelljärnvägsm

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
odelljärnvägsm

agasinet nr 22 • Septem
ber 2015

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

Porsches modelljärnvägLaxå–Röfors i modellLurigt löda lysdioderKoloniområde i Lund

Rädda en modelljärnväg

Nummer 22 • September 2015Pris 99 SEK • 115 NOK

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

1

M
odelljärnvägsm

agasinet 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

M
odelljärnvägsm

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:

• Yxskaftkälens Järnvägar
• Fröstabanan
• Hos Minivärlden i Ljungby
• Igelkroken – mitt växlingsspel
• Och mycket mera – vi ses igen
 i december!

Bolmenbanan i miniatyr – och mycket mer på Minivärlden i Ljungby. 
Foto Anders Linde.


