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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
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.staffshobbyhorna.se
info@staffshobbyhörna.se 

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

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

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

Eskader*
Stockholm
www.eskader.se
08–662 18 53

Rimbo Grande
Stockholm Stuvsta
www.rimbogrande.se
08–774 24 34

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

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

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

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

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

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

Vill ni stå med här?
Handlarlistan presenteras

även på vår hemsida.

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

Swedish Truck Models
www.truckmodels.se
0708-50 07 40

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

Modelltågsmässa
Kalaskoket, Trollhättan
Lördag 11 februari kl 10–15
Entréavgift
www.kalaskoket.se

Modelltågsmarknad
Vasaskolan, Strängnäs
Lördag 11/3 kl 10–16
Entréavgift
www.emjk-rapidho.se

Bankalas
WNJ, Skövde
Lördag 17 juni kl ca 9–15
Lotterientré
www.wnj.se

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

Avisera ert arrangemang här – 
kostnadsfritt!

annons@mj-magasinet.se

0565–801 06
(mån–fre 9–16)
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Omslagsbilden: När rälsbussarna har lämnat stationen i Bökö återvänder lugnet till det lilla samhället. 
Det gula huset som byggdes 1916 har vandrat genom samma släktled där alla har haft anknytning till 
järnvägen. Nu är det sommarställe för Bengt Almryd, medlem i Tågcentralen. Läs mer på sidan 22! 
Foto Anders Linde på Minivärlden i Ljungby.
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Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

Frykmo Modellbyggeri (www.frykmodell.se) meddelar att TGOJ X20 kom-
mer som byggsats i skala N, med enstaka färdigmodeller.

I Hässleholm visade HNoll (www.hnoll.se) upp två kommande nya 1980-tals 
personvagnar: SJ A7M (närmast i bild) och A8R. Foto Stefan Nilsson.

Kalmar mjk (www.kmjk.se) hade med flera nyheter bland laserskurna bygg-
nader i H0 till mässan i Hässleholm, bland annat två stationshus, en villa och 
en väderkvarn. Totebo station har till och med biljettlucka och postfack, 
medan villan har tidstypisk köksinredning. Väderkvarnen har rörliga vingar. 
Fårhult station nedan passar på många banor. Foto Stefan Nilsson.

På modelltågsmässan i Hässleholm presenterade Dekas (www.dekas.dk) en 
provmodell av sin kommande svenska nyhet: TMZ. I nyhetsprospektet för 
modellen finns tre aktuella målningsvarianter: Vida 1406, Tågkraft 1418 och 
TX Logistik 1422. Leverans anges till kvartal 3 2023. Foto Stefan Nilsson.

Freudenreich Feinwerktechnic (www.FR-model.de) visade i Hässleholm 
olika vagnar från Blå Tåget samt ett Ma i brunt för SJ och ett målat för Netrail, 
allt i skala Z. Foto Stefan Nilsson.
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Swedish Truck Models (www.truckmodels.se) visade i Hässleholm bland 
mycket annat en Volvo märkt Frigoscandia som nyhet. Foto Stefan Nilsson.

Swedish Model Works (www.swedishmodelworks.se) har kommit ut med 
riktigt fina modeller i H0 av försvarets ter rängbil Tgb 30 och 40. Modellerna 
är gjorda i plast med detaljer etsade i metall.

En nyhet som har flugit under vår radar är biltransportvagnen littera Laes i 
H0 från Roco (www.roco.cc), märkt för Motortransport AB (76892). Vad vi kan 
avgöra från foton är vagnen mycket förebildstrogen.

En nyhet i H0 från Märklin (www.maerklin.de) är en byggsats av ett trepor-
tars lokstall (72887), där spårlängden inuti är cirka 30 cm. Portarna är själv-
stängande och kan förses med servo. Till stallet finns även ett set med två 
expansionsplatser (72889).

Magnus Eriksson har med sonen Lukas startat firman LM Modellverkstad 
(www.facebook.com/lmmodellverkstad). De jobbar främst på uppdrag för 
Miniature Kingdom men kan även åta sig andra modellbyggen. I höstas kom 
de med en egen modell, ett 3D-printat transformatorhus av dalamodell. Det 
finns som omålad byggsats och målad färdigmodell.

I Hässleholm visade Winterzone (3d.winterzone.se) upp flera spännande 
nyheter. Det var bland annat kåpor till NBJ:s rälsbuss Yo2, tunglastvagnarna 
littera Sd och Sdu (senare Salp respektive Sap/Samp/Samp-x), prototyper till 
SJ:s äldre broprovningsvagnar samt inredning till deras korvkiosk. Rälsbus-
sen finns i tre varianter: en äldre utan toppstrålkastare, en yngre med sådan 
samt en manövervagn. Foto Stefan Nilsson.

Wiking (www.wiking.de) aviserar fler 
H0-varianter av Volvo Amazon och PV. 
Det har kommit flera Volvo i H0 också 
från PCX/Brekina (www.brekina.de): 
144, 145, 244, 245 och 343. De har nu 
även en Büssing Senator 12 D buss i 
H0 för Stockholms spårvägar.
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Text och foto:
Göran Tholin

Hobbylördag i Västberga –
med en svensk nyhet!

”En gång är ingen gång. Två gånger 
är en vana.” En synnerligen trevlig 
och återkommande vana hos MJ 
Hobbyexperten är hobbylördagen 
som i år arrangerades för fem-
te gången. Omkring 650 personer 
passade på att tillfället att besöka 
butiken på Västbergavägen 24 för 
att shoppa loss men även ming-
la, dricka kaffe tillsammans med 
hobbykamrater och språka lite. 
Och, naturligtvis, beskåda den avi-
serade nyheten från Jeco,nämligen 

H0-modellen av SJ:s diesellok
littera T23. 

Hobbylördagen arrangerades för 
första gången 2017 och då för att mani-
festera MJ Hobbyexpertens fyrtioårsju-
bileum. Då, liksom tidigare år, byggde 
MMM (Mälarmodulmöte) upp en mo-
dulbana, ett inslag som blivit tradition 
även det. Då, 2017, var modulbanan upp-
byggd i en lunchrestaurang rakt över ga-
tan men har sedan den gången varit pla-
cerad inne i butiken efter att butiks- och 
lageryta har frigjorts. 

Drygt tio medlemmar från MMM 
hämtade och byggde, under fredag efter-
middag–kväll, ihop de 23 modulerna från 
sju medlemmar och strax efter klockan 
19 var det hela på plats och provkört. I 
år byggdes banan på djupet då ytterliga-
re delar av lagret gjorts tillgängligt. Un-
gefär 23 meter blev anläggningen och det 
kördes fordon av alla möjliga slag under 

hela tiden evenemanget pågick, klockan 
10 till 16.

I butiken fanns mer att titta på. Janne 
Gissberg och undertecknad satt och visa-
de olika tekniker för landskapsbygge. Det 
var bland annat trädbygge med tråd samt 
markvegetation med statiskt gräs som vi-
sades på de båda borden. Janne hade även 
med sig några av sina välbyggda industri-
moduler vilka ingick i den 23 meter långa 
banan. 

Från SMJ kom två medlemmar. Anders 
Lundin öppnade sin låda innehållande en 
Time Saver där både ung och gammal 
fick prova på att med så få tågrörelser 
som möjligt flytta vagnar från ett ställe 
till ett annat. Dettas är nog så knepigt och 
likt både korsord och sudoku kräver det 
en del tankekraft.

Det var väl bemannat bakom disken för 
att möta anstormningen av köpsugna 
kunder under MJ Hobbyexpertens 
Tåglördag.
Janne Wallin själv satt vid ett bord med 
Jecos kommande nyheter: SJ littera 
T23 samt Rc-lok i flera nya versioner 
och målningar.

MMM:s ordförande Anders Östvall vid 
inpassningen av sin modul under freda-
gens montering av den 23 meter långa 
modulbanan. 
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Vid bordet intill satt Mats Dahlström 
och visade några av sina digitaliserade 
fordon och berättade om vad som går att 
åstadkomma med den digitala tekniken. 

Två företag var representerade: Märk-
lin och Dekas. Vid Märklins bord fanns 
bland annat ett exemplar av DSB:s ång-
lok littera E till beskådande, och förmod-
ligen kan vi vänta oss att om Märklin 
har sagt E kommer de förmodligen även 
att säga F (det handlar trots allt om re-
lativt små modifieringar för att få till ett 
svenskt ånglok littera F). Märklin visade 
även upp en pressgjuten kåpa i zink till en 
uppdaterad modell av littera Rc.*

Dekas senaste nedsläpp på den svens-
ka marknaden var behållarvagnen littera 
Kö. Denna modell var tydligen efterläng-
tad av många eftersom den första serien 
redan är slutsåld i butikerna. En ny serie 
lär komma men i skrivande stund är ing-
et utgivningsdatum fastställt.**

Janne Höglund, av många känd som 
amerikabyggare i skala Sn3, ställde ut en 

fantasimodell i skala 1:35 med på spår-
vidden 16,5 mm. Janne Höglunds mo-
dellerande är gränslöst, annorlunda och 
mycket inspirerande att titta på. Många 
stannade till för att titta på hans minima-
la men spännande skapelse.

Den stora nyheten för dagen – som 
aviserats tidigt men varit en väl förborgad 
hemlighet fram tills den 15/10 – visade 
sig vara Jecos H0-modell av SJ:s diesellok 
littera T23 (förebilden var ombyggd från 
de smalspåriga dieslarna littera Tp från 
MAK). Ett provlok, ännu inte riktigt fär-
digt, stod på ett bord till allmän beskådan 
och tilldrog sig stor uppmärksamhet. 

Modellen kommer att finnas med sex 
olika individnummer och levereras i både 
för två- och treräls. Den har underrede i 
metall och kåpa i plast. Modellen har 
21-polig kontakt för dekoder med eller 
utan ljud (högtalare är redan monterad). 
En kondensator är monterad för att tryg-
ga strömförsörjningen. 

MJ Hobbyexperten:
www.mjhobby.se

Jeco:
www.jeco.se

Loket har lysdiodbelysning samt belys-
ning i hytten, som dessutom är inredd. 
Buffertarna är fjädrande. 

Många tecknade sig för ett exemplar 
och leveransen kommer förhoppningsvis 
att ske strax före jul. Det lär nog ligga en 
hel del hårda T23-paket under julgranen 
runt om i landet hos många svenskrallare 
i år. D

* Se artikeln på sidan 8. www.maerklin.de

** Enligt Dekas nyss utgivna nyhetsblad ska 
de nya versionerna av littera Kö, Udg och Ug-
kkpp för Sandtåget komma nu i december 
eller i januari. www.dekas.dk.

Längst bort i bild berättar Anders 
Lundin om konsten att flytta tåg på en 
så kallad Time Saver. Närmast kameran 
förevisar Janne och Inger Gissberg oli-
ka metoder och material för landskaps- 
och trädbygge. Artikelförfattare Göran 
Tholin satt också vid ett av borden och 
demonstrerade landskapstekniker.

En provmodell av littera T23 förevi-
sades. Den kommer, förhoppningsvis 
till jul, med sex driftnummer som har 
individuella skillnader. Några av de sex 
är museilok och andra visar utföranden 
i trafik. Modellen får underrede i metall 
och kåpa i plast. Observera att de 
slutliga produkterna kan få skillnader i 
utförande från denna prototyp.
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Trerälsträff i Spånga

Text och foto:
Niclas Westerlund

För första gången på mycket länge 
ordnades en modulträff för 3R i 
Stockholmstrakten, närmare be-
stämt i församlingshuset i Spånga.

 
Redan innan sommaren började fun-
deringarna på om det gick att hitta lämp-
lig lokal på hösten för en 3R-träff. För-
utom den sedvanliga träffen på Arbetets 
museum i Norrköping i januari–februari 
är det ont om rena 3R-träffar. Efter lite 
sondering hittade vi Spånga-Kista för-
samling som har ett församlingshus i 
Spånga. Någon modelljärnväg hade de 
inte haft där tidigare men med löfte om 
att det skulle vara öppet för allmänheten 
några timmar på lördagen fick vi låna lo-

kalen gratis under helgen. Först var tan-
ken att vi skulle vara i samlingssalen, men 
den var alldeles för liten, så istället ordna-
de församlingen fika i den salen medan vi 
fick hålla till i hallen, som är lite större.

Det är ändå inga enorma ytor men ban-
planeraren lyckades rita ihop en mycket 
trevlig bana på cirka 67 meter, som ut-
nyttjade rummet maximalt men ändå gav 
plats för både oss och besökare. Nyfiken-
heten bland församlingens personal var 
stor, och blev inte mindre när vi på freda-
gen började bära in alla moduler, ben och 
allehanda prylar. Den som varit med vet 
hur otroligt många prylar det är, men för 
den oinvigde ser det ut som om man ska 
flytta in för gott. 

På lördag förmidag var spänningen 
stor, skulle det komma några besökare? 
Information hade gått ut i församlings-
bladet och diverse forum, men inte i lo-

kaltidningen – skulle det räcka? Oron 
var dock obefogad; redan innan öppning 
stod det folk utanför och väntade, och ef-
ter fem timmar hade vi räknat in 376 be-
sökare, klart över förväntningarna på en 
sådan här mindre tillställning.

För att även tillgodose de mindre hade 
en barnbana byggts ihop, där ett äld-
re litet Märklinlok fick slita hårt i några 
timmar. Bland deltagarna var omdömet 
mycket positivt och vi hoppas att försam-
lingen vill att vi kommer tillbaka nästa 
höst. D

På www.svensktmjforum.se/forum hittar du 
flera av modulernas byggloggar.

Banan nästan klar, bara tyg och lite småfix återstår. Som vanligt väntar en blandad kompott i magasinet.

Denna moderna och snyggt detaljerade vägbro var en av modulerna som fanns med på trerälsträffen i Spånga församlingshus. Träffen 
var välbesökt och Niclas Westerlund berättar här mer om evenemanget.

www.malarmodulmote.se
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Güglingen är en helt ny station i behändig storlek, och förestäl-
ler en tysk rällbusshållplats.

Timmer staplas i väntan på vidare transport.

Ett godståg på väg ut från Hallsta, en av flera relativt nya 3R- 
stationer.

På väg ut åt andra hållet från Hallsta passerar ett persontåg 
vattenhäst och kolförråd.

Timmertåg på väg in till Tureberg, som är ett mycket lyckat exempel på hur man sågar sönder stationen på sin hemmabana och bygger 
om den till en modulstation.
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VGJ –
Västergötlands–Göteborgs Järnvägar

Text och foto:
Roland Lawrenz

Västergötlands–Göteborgs Järn-
vägar, VGJ, gick från Göteborg via Nos-
sebro, Skara och Kinnekulle till Gårdsjö 
vid västra stambanan. Spårvidden var tre 
svenska fot, 891 mm.

Sträckan Forsheda–Mariestad–Gård-
sjö som ingick i VGJ:s nät har breddats 
till normalspår och är idag en del av 
Kinnekullebanan. Trafiken på det gamla 
VGJ-nätet är i övrigt nedlagd och spå-
ren upprivna. På två ställen bedrivs det 
dock idag museitrafik. Det är dels Skara–
Lundsbrunn och Anten–Gräfsnäs. 

VGJ började byggas i augusti 1897 och 
öppnade för trafik 1 januari 1900. På den 
smalspåriga järnvägen var hastigheten 
satt till 45 km/h. 

Huvudlinjen gick mellan Göteborg via 
Nossebro till Skara. För en fortsättning 
fanns flera lösningar. Resultatet blev att 
VGJ köpte upp några befintliga banor 
norr om Skara. Ett av villkoren vid köpet 
var att förlänga spåret till Gårdsjö för an-
slutning till stambanan.

På sträckan Sjövik–Nossebro upphör-
de trafiken 1970. Rälsen revs upp från 
Sjövik till Anten, samt norrut från Gräfs-
näs. Således blev spåren mellan Anten 
och Gräfsnäs kvar, och blev då en del av 
Stora Lundby järnvägsmuseum, som se-
nare bytte namn till AGJ, Anten–Gräfs-
näs Järnväg (ww agj.se).

Vi åkte till AGJ för att ta en tur med 
ett av tågen. Inne på stationen köptes bil-
jetter till dagens färd. Denna dag tog man 
ut fordon till körning och visning som 
normalt inte används så ofta. Museet 

var öppet och deras fina samling visades, 
en mindre LGB-bana var i gång, och ett 
antal montrar med modeller i olika ska-
lor fanns också. Resan påbörjades i An-
ten. Stationen ser ut som den gjorde på 
1940-talet.

Som dragkraft hade vi ångloket VGJ 24, 
som levererades 1911 av Nohab i Trollhät-
tan. Det användes i persontågen mellan 
Göteborg och Mariestad. Axelföljden är 
2C. När VGJ förstatligades den 1 juli 1948 
blev loket överfört till SJ med nytt littera 
SJ B2p 3105, och var i drift en bit in på 
1950-talet. 1965 köpte AGJ loket, och ef-
ter renovering kom det åter i trafik 2001. 
Vikten är 47 ton och längden cirka 12 m.

Vagnarna vi åkte med var fina trävag-
nar med grindar och ornament på platt-
formarna. Det fanns också bland annat 
rälsbussar från 1950-talet i trafik denna 
helg.

Av det forna tämligen omfattande 
smalspårsnät som gick under namnet 
Västergötland–Göteborgs Järnvägar, 
VGJ, finns idag bara ett par smalspåri-
ga rester kvar. Det är museibanorna 
Skara–Lundsbrunns Järnväg, SkLJ, och 
Anten–Gräfsnäs Järnväg, AGJ. Roland 
Lawrenz skriver här lite om VGJ och om 
en resa på AGJ i somras. Resan utgick 
från Anten, där såväl stations- som 
bangårdsmiljö är både välbevarade och 
välhållna. Kronjuvelen i samlingarna 
torde vara ånglok nummer 24.
Du hittar fler av Rolands bilder från 
AGJ på detta nummers hemsida: www.
mj-magasinet.se/5122
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Den 12 km långa sträckan går natur-
skönt längs med sjön Anten. Vi passera-
de Humlebo banvaktsstuga och Arelids 
hållplats i sakta mak.

Tåget stannade i Kvarnabo för vatten-
påfyllning, och här erbjöds möjlighet att 
kliva av tåget och titta när loket tar vat-
ten; under tiden bjöd personalen på en 
liten historielektion. Väl framme i Gräfs-
näs finns möjlighet att besöka slottsrui-
nen eller ta ett bad i sjön. Innan avfärd 
vänds loket på vändskivan. 

När återfärden var avslutad (vid åter-
resan stannade man vid Kvarnabo utan 
att ta vatten) vid Anten station, koppla-
des loket loss och körde via stationsom-
rådet till vändskivan för att vara rättvänt 
till nästa tur.

Söder om Anten, vid Ålandasjön, lig-
ger Brobackatunneln som färdigställdes 
åren 1898–99. Tunneln var bland de för-

sta järnvägstunnlarna i Sverige där dyna-
mit användes. På ett ställe i tunneln gick 
det lite snett vid sprängningen, vilket fick 
till följd att en öppning bildades i sidan 
på tunneln mot sjön.

Åren 1994–2004 användes tunneln av 
AGJ och hållplatsen Brobacka anlades 
söder om tunneln. I dagsläget är rälslägg-
ning och arbeten i och runt tunneln på-
började, och tanken är att åter öppna 
tunneln för trafik. När tunneln öppnas 
för trafik igen, är det en av få eller möj-
ligtvis den enda museijärnvägen med 
tunnel. D

Mer om VGJ, AGJ och SkLJ
www.historiskt.nu/smalsp/vgj/vgj/vgj_
 fakta.html
www.agj.net
www.sklj.se

Vid stationerna vinnlägger man sig om att ge besökare ett tids-
typiskt intryck från mitten av 1900-talet.

I lok- och vagnmagasinet finns lok, rälsbussar och vagnar upp-
ställda i skydd för väder och vind.

Brobackatunneln – den enda tunneln på 
en svensk museibana?

I Anten visas också en del modeller, som här en LGB-bana, 
utan egentlig förebild.

H0-modellerna nedan bildar ingen bana, men ett normalspårigt 
T21 med godståg och ett smalspårigt Tp med godståg visar hur 
det såg ut förr på västgötska järnvägar.
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Ny digital lösning!
Som flera av er har märkt fick vi hastigt och (o)lustigt byta le-
verantör av vår digitala plattform under hösten. Den gamla slu-
tade tyvärr att svara så vi fick hitta en ny som kunde hjälpa oss.

Den nya blev Prenly från Textalk Media. De kunde ordna en 
ny lösning åt oss relativt snabbt, med bättre funktionalitet och 
dessutom till ett rimligt pris.

Numera finns en mycket bra sökfunktion, från och med 
nummer 50 finns ett läsläge där texten i artiklarna blir som i en 
e-bok, det går att förstora och förminska text, byta typsnitt och 
typsnittsfärg samt bakgrundsfärg och få texten uppläst – riktigt 
bra funktioner, alltså!

Nackdelen för dig som digital prenumerant är att du behöver 
skapa en ny inloggning. Enklast är att du går till sidan https://

digital.mj-magasinet.se (qr-kod nedan) och klickar på Logga 
in. Där kan du sedan klicka på Skapa nytt (konto) och följa in-
struktionerna.

Du kan behöva ditt kundnummer, och det bör du ha fått i be-
kräftelsemejlet från oss när du tecknade prenumerationen. Har 
du det inte kvar är det bara att du kontaktar oss så får du det – 
enklast per mejl.

Därefter kan du logga in i app på läsplatta eller smart telefon 
och läsa tidningarna. Fortfarande har du tillgång till hela arkivet 
som innan.

Hör av dig om något skulle krångla.

    Red.
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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 skapa ett konto och logga in. Du får alla 
nödvändiga uppgifter från oss inom kort efter att 
vi har 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.

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 52 kr.

Vi samfraktar förstås mot faktisk porto- eller 
fraktkostnad om du beställer både lösnummer 
och samlarmappar.

Välkommen med
dina beställningar!

Geographica Antikva Förlag
Stationsvägen 14

686 97 Lysvik
0565–801 06 (mån–fre 9–16)

red@mj-magasinet.se
www.mj-magasinet.se

Sveriges nya tidskrift för MJ • www.mj-magasinet.se

• Tema: G-vagnar vid SJ• Starta med digitalt• Vagnbyggen
• Provbygge
• Synare
• Ritningar
• Spårplanering
• Museibesök
• Samt mycket mera
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Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se
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Nummer 16 • Mars 2014Pris 99 kr inklusive moms

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

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

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se
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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
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Rälsbussar från
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10 år2019!
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Jubileumsnummer!SJ Rc1 i förebild och modellBygg en skrotgårdVi besöker LelångenbananFölj med på Bergensbanen!
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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
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SJ littera Z64Bygg om en lastbilBygg delbartMin pandemibana
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100-sidigt
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Minnet av Rubus arcticusJefferson–Martindale Branch
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Coast Line RailroadNyheter för 2022HusbyggestipsBygg med färdiglandskap
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Rälssystem för skala ZBygg delbartSvenskt smalspår i skala NGör vattenkastaren vridbar
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Besök på VestraWetterns Järnväg
Så blev jag modellrallareSJ littera Z67California Rwy Co. del 2Automatkoppel för modeller
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NytorpsNytorpsträdgårdsjärnväg
trädgårdsjärnväg

Kirchberg i vinterskrudBygg berg, bygg lok!Vi besöker ClasTest: TMX i H0 från Dekas
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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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Militära transporter
del 2

Bygg SJ littera E9Besök hos Lilla SJTvärs över England!Digitalt driven vändskiva
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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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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:

SJ:s malmtågslok littera Oc med ett kort malmtåg. Bygge och foto på 
MMJK:s bana Lars Sjölund.
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100 sidor tjockt

100 sidor tjockt
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Rälssystem för skala Z

Bygg delbart

Svenskt smalspår i s
kala N

Gör vattenkastaren vridbar
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Sveriges tidskrift 
för modellrallare • www.mj-magasinet.se

• Bygge av SJ littera Oc
• Tips för väderbitning
• SJ littera T23 från Jeco
• Kristinebergs industriområde
• Och mycket mera – vi ses igen
 i mars!


