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Allt om spår i N-skala!

  Hus med enkla knep

   Mariestad som förebild

     Loktest: Du från Jeco
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”Jag – artikelförfattare? Nää...”
Jodå, det tror vi!

Artiklarna i Modelljärnvägsmagasinet och 
i andra skrifter är skrivna av någon som en 
gång i tiden, kanske inte för så längesen, 
skrev sin första artikel.

Det finns inte så många Strindbergare, nej-
visst – men det krävs heller inte. Och det är 
där som redaktionen kommer in i bilden. Vi 

hjälper till med språkgranskning, struktur 
och så vidare. Vi åtar oss även mer omfat-
tande textjobb utifrån dina artikelutkast.

Beställ våra guider – där beskriver vi vad 
du kan tänka på när du skriver din artikel och 
tar dina bilder. Du kan också ladda hem gui-
derna från vår hemsida.

Och du – man får betalt för publicerade 
artiklar!

Kontakta oss på redaktionen!

Skriv en artikel!

Omslaget:

Hördu – Du!
Jecos Du drar persontåg och gods-
tåg på Saxnora–Mohällarne Järnväg. 
Foto: Svenne Nordström. Läs vårt test 
av Jecos trerälsmodell på sidan 31!

Läs också Spårförmans i Farsarvet 
betraktelse över brunlok, bilar och 
rälsbussar på sidan 74!

Du i H0 har bland annat funnits som 
byggsats från UGJ/Lokstallet och 
som färdigmodell i metall från Jeco. 
Brimalm verkar vara nära med sin 
modell av Du2. Vi hoppas få testa 
den i nummer 6.

I skala N har Fleischmanns trevliga 
Du2 funnits sedan länge, i olika ver-
sioner. Den tillverkas tyvärr inte för 
närvarande men går relativt lätt att 
hitta begagnad.

Red.

Höstnumret
med mycket smått och gott

Hösten visar sig från sin bästa sida 
såhär i mitten av oktober – klar luft 

och vackra färger.

Sommaren är för många en tid då man 
inte bygger så mycket på sin modell-
järnväg. Andra tar vara på ledigheten 
för just modellbygge. Andra är ute och 
samlar på sig inspiration för hösten och 
vintern.

Minst lika kul som att spana järnväg 
är det gott att bara vara ute och njuta av 
den friska luften. Och alltid hittar man 
nåt kul att fotografera och nån byggnad 
att mäta upp.

Vi på redaktionen har sytt ihop ännu 
ett nummer av MJ-magasinet. Vi hop-
pas ni ska gilla det som bjuds: test av 
Jecos Du, husbygge med enkla metoder 

och material, japanska snabbtåg och 
svenska expresståg, tyskt 50-tal och Ma-
riestad som förebild.

Nummer 5 är på 84 sidor, som är ett 
optimalt omfång. På ett tryckark ryms 
16 sidor. Jämna multipler av 16 ger där-
för en enklare och billigare tryckprocess. 
Därför siktar vi på att försöka hålla detta 
sidantal framöver – förstås med något 
lite tjockare inemellanåt.

Det är roligt att få möjligheten göra och 
ge ut en svensk tidskrift för MJ. Och det 
är jättekul med all respons, både glada 
tillrop och konstruktiv kritik.

MJ-magasinet ska ju inrymmas bland 
dagarbete, familj och andra åtaganden. 
Och för det mesta går det hur bra som 
helst – men ibland glömmer man höra 
av sig som man lovat, den där bilden 

man hade velat ha hinner man inte skaf-
fa, material kommer inte in i tid – eller 
så får en artikel helt enkelt inte plats.

Och det är fantastiskt hur mycket bra 
och intressant material vi både erbjuds 
och får in. Ett stort tack till er som skri-
ver och till er som hör av er till oss!

Efter nummer 6, som kommer ut i mit-
ten av mars, ska vi göra en utvärdering 
av MJ-magasinet – hur har det gått och 
hur ska vi gå vidare? Vad har varit bra 
och vad kan göras bättre? Vad finns och 
vad saknas?

Där har vi såklart ovärderlig nytta av 
din åsikt som läsare. Här gärna av dig 
till oss på redaktionen med synpunkter, 
förslag och kritik!

Deadline för material till nummer 6 
sätter vi till 15 januari. Väl mött! D
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MJ-Centralen
Handlare och tillverkare

* Återförsäljare av Modelljärnvägsmagasinet.

Norrland

Modelljärnväg i Umeå*
www.modelljarnvag.se
090–12 74 80

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

Svealand

Tågspecialisten*
Örebro
www.tagspecialisten.se
019–14 07 03

Tågcentralen*
Eskilstuna
www.tagcentralen.nu
016–13 07 50

Frykmo Modellbyggeri
www.frykmodell.se
info@frykmodell.se

Lokstallet
Västerås
www.lokstall1.se
0705–32 33 13

Modelljärnvägens Hus*
Alunda
www.modelljarnvagenshus.se
0174–655 77

Hobbybokhandeln*
Stockholm
www.hobbybokhandeln.se
08–654 84 55

MJ-Hobbyexperten*
Stockholm
www.mjhobby.se
08–24 89 10

Material*
Stockholm
www.materialbutiken.se
08–640 30 02

TMJ Konsult
Täby
www.tmjkonsult.se
08–758 53 01

Götaland

Brimalm Engineering
Vadstena
www.brimalm.com
0143–102 00

Lenis lek & hobby*
Skärblacka
www.lenislek-hobby.se
011–538 36

Tinumix
Herrljunga
www.tinumix.se
0707–24 17 96

MJ-Specialisten*
Vimmerby och Solna
mj-specialisten.noxshop.se
070–520 3917

Rutenhjelms Elektriska
Kvänum
www.rutenhjelm.se
0511-37 00 43

Lek & Hobby*
i Tranås
www.lekohobby.com
0140-138 43

Tågspecialisten*
Jönköping
www.tagspecialisten.se
036–19 07 03

Habo Hobby*
Habo
www.habohobby.se
036–418 41

Lokverkstan*
Mölndal
www.lokverkstan.com
031-715 22 00

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

Kempes Hobby*
Göteborg
www.kempeshobby.nu
031–21 97 32

Eurohobby*
Helsingborg
www.eurohobby.se
042–13 15 30

Modell Digital*
Malmö
www.modelldigital.se
040–30 10 64

Övriga

På Sporet*
Frederiksberg C, København
www.paa-sporet.com
0045 3323 1617

NMJ – Norsk Modelljernbane
Strømmen
www.nmj.no
0047 6484 5739

Vill ni stå med här?
annons@mj-magasinet.se

054–54 27 30

Klubblistan
MJ-föreningar

Vill ni ha er förenings logotyp och webbadress med här? 
Kostnadsfritt! Kontakta oss på red@mj-magasinet.se

www.modulsyd.se

www.hmjf.se

www.umjf.se

www.mjf-r.se

www.kbh.nu/jemtrallarna

www.port.se/gmjs

www.smj.org

Från detta nummer finns följande filer att ladda ner från vår hemsida:

• Spårplan Mariestad i H0 av Stefan Nilsson *

• Artikel om målning och takombyggnad av Hector Rail-lok

 av Anders Lattermann (PDF) **

• Ritning av ett enkelt garage av Johan Stenson (PDF)

• Ritning av en ombyggd banvaktstuga modell 1872
 av Peter Lidskog (PDF) **

* Du som prenumererar kan ladda hem spårplanen som en Railyfil. 
Du som köper lösnummer kan ladda hem den som en JPEG-bild.

** Endast prenumeranter. Övriga kan beställa en utskrift för 20 kr in-
klusive porto.

Och webbadressen är:
www.mj-magasinet.se/nedladdning.htm

Saknar du tillgång till Internet? Kontakta oss i redaktionen
så skickar vi material per brev mot portokostnad!

Geographica Antikva Förlag • Åstorpsgatan 3 • 660 50 Vålberg
054–54 27 30 • 070–659 7819

Nedladdning!
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• Tema: Stationshus

• Skåne som inpiration

• Mer om D-lok

• Z43 i förebild och modell

• Och förstås mycket mera!

I nästa nummer:

Prenumerera på Modelljärnvägsmagasinet! Som prenumerant behöver du 
inte tänka på att hålla ögonen öppna efter Sveriges nya tidskrift för modell-
järnväg. Den kommer istället direkt i din brevlåda tre gånger om året.

Modelljärnvägsmagasinet utkommer i mars, juni och november. Du får 
– annonser och annat borträknat – minst 150 sidor MJ om året!

Som prenumerant kan du på vår hemsida www.mj-magasinet.se ladda hem 
visst material från olika nummer: ritningar, spårplaner, Raily-filer med mera.

Och du spar pengar! En prenumeration kostar bara 247 SEK/år inom Sverige 
(370 SEK/år inom Europa och 400 SEK/år utanför Europa).

Du kan betala direkt till vårt bankgiro (glöm inte namn och adress!) eller via 
PayPal – eller beställa inbetalningskort från redaktionen.

Välkommen som prenumerant!

Prenumerera!

Vi ses igen i mars!

Redaktionen

Modelljärnvägs-
magasinetSveriges tidskrift för modellrallare

Modelljärnvägsmagasinet
Geographica Antikva Förlag

Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg
054–54 27 30

www.mj-magasinet.se
red@mj-magasinet.se
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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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Bygg Ma i N!
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Sveriges nya tidskrift för MJ • www.mj-magasinet.se

• Tema: Moderna ellok

• Vagnbyggen

• Trix Hector Rail 441

• Nyheter

• Synare

• Ritningar

• Spårplanering

• Mässbesök

• Museibesök

• Vändslingeautomatik

• Samt mycket mera Tema: vattentorn
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Modelljärnvägsmagasinet Nr 2 November 2009 • Pris 99 kr inkl. moms

Tema: vattentorn

Returadress:
Geographica Antikva Förlag
Åstorpsgatan 3
SE 660 50 Vålberg
Sweden

Z43 i N. Bygge och foto: Pär Ekstrand.




