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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!

God fortsättning!
Sommaren är för många en tid då man 
inte bygger så mycket på sin modelljärn-
väg. Andra tar vara på ledigheten för 
just modellbygge. Åter andra är ute och 
samlar på sig inspiration för höstens och 
vinterns byggkvällar.

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 eller nån byggnad 
att mäta upp.

Vi har haft vårt redaktionsmöte som 
omnämndes i nummer 6, där vi utvär-
derat om vi ska fortsätta ge ut MJ-ma-
gasinet och i så fall i vilken form och 
omfattning.

Och visst ska vi fortsätta! Efter sex, 
numera sju, utgivna nummer har vi bör-
jat få snurr på både det ena och andra; 
läs mer i separat artikel. Så vi kör på.

Vi får ofta frågan om vi kommer att 
göra något nytryck av nummer 1. Jodå, 
det är vår målsättning, men vi törs inte 
lova när det blir av.

Men när det blir av kommer det att 
aviseras allra först här i MJ-magasinet.

De dagar då detta nummer görs klart 
för tryckning pågår livliga debatter om 
framtiden för MJ i Sverige. Hur kommer 
till- och återväxten att bli, hur kommer 
marknaden med tillverkare och butiker 

att förändras, hur kommer kvalitet och 
priser på produkter att förändras?

Vi har inga svar, och det har såklart 
ingen annan heller. Men diskussionen 
är både intressant och viktig, och vi vill 
fördjupa den i nästa nummer.

Nummer 8 kommer såsom höstnumret 
plägar i början av november. Det är ett 
tag kvar till dess. Därför gjorde vi detta 
nummer lite tjockare – så du inte ska läsa 
ut det för fort.

Nummer 8 blir en skön blandning av 
förebildsinspiration, hembyggen och re-
portage. Deadline för material till num-
mer 8 är 1 september. Väl mött då, och 
ha en riktigt skön sommar! D

Från 27 juni till 13 augusti 
har vi öppet:

Mån-Lör 11.00 - 16.00
Stängt på Söndagar 

Öppet lördagar under hösten, se 
mer information på vår hemsida. 

Har du frågor så ring oss gärna på 
0174-655 77 eller 0768-655770

Modelljärnvägar, trädgård och 
kafé på vår gård i Alunda!

Gör en utflykt i sommar!

www.modelljarnvagenshus.seModelljärnvägens Hus är ett 
utflyktsmål för hela familjen! 

Många olika tåg som alla barn 
får köra med!  
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Klubblistan
MJ-föreningar

Vill ni ha med er förenings logotyp 
och webbadress? Kostnadsfritt! 
Kontakta 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

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

Hanssons Tobak*
Karlstad
www.hanssonstobak.se
054–14 07 03

EA’s Hobbyprodukter
eashobbyprodukter@telia.com
biphome.spray.se/e.a.s/
076–100 2245

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

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

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

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

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

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

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

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

TrainShop AB*
Huddinge
www.trainshop.se
08–608 1000

Jörgen Edgar modellbyggare
Stockholm Tumba
www.jorgenedgar.se
070–474 3548

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

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
mj-specialisten.noxshop.se
070–520 3917

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

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

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

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?
Handlarlistan presenteras

även på vår hemsida.

annons@mj-magasinet.se
054–54 27 30
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H0-bana i förrådet
Stefan Nilsson

Ihöstas dök det upp en spårplansfråga 
som erbjöd en intressant utmaning: 

meningsfull körning i H0 i ett förråd.

Frågeställaren skrev såhär: ”Tänkte bli en 
hyllbana, se skiss. Amerikansk förebild, 
helst om det går och få till rundbana. 
En liten ”stad” med växling, och sedan 
lite stickspår här och där med utspridda 
industrier, nån silo m.m.

Inte mer än 5–6 stadshus, lite ameri-
kansk småstadskänsla, är nog inne på 
antingen lite westernstil, kargt, sandigt, 
alternativt lite uppåt bergen, grönt/träd, 
lite kullar, har inte bestämt mig. Har 
tänkt att en mainline passerar staden 
och lämnar av vagnar för växling, jag 
kommer ha två Lokmaus2 att köra med, 
så två personer bör kunna köra samti-
digt. Kan bli en variant av ”walk in”-
bana, då man kan stå mitt i den samt 
eventuellt ett spår över till en lagerhylla 
neråt höger, se skiss.”

Ja, då ska vi se vad som kan göras. 
Min första tanke är att inte lägga spå-
ren parallellt med kanten för att få ett 
mer levande intryck. Dessutom ger det 
lite längre spårlängd för en station. Det 
andra är att dra spåren så det finns möj-

lighet att bygga en bro mellan de båda 
längre delarna av banan (11).

Därutöver: en bangård med några 
stickspår, en del med karg, torr terräng 
och så någon slags motstation som jag 
tycker behövs för meningsfull trafik.

Som rälsfabrikat valdes Tillig Code 
83 med deras 228 mm långa växlar och 
minsta kurvradie sattes till 484 mm, 
Tilligs tredje radie. Dock finns en kurv-
växel med 425 mm radie (1), men å an-
dra sidan har många kurvor också större 
radie (543 mm samt fritt lagd flexräls).

Vid bangården placerades en station 
(3) och till vänster om denna fyra hus 
(4) som symboler för småstadsbebyg-
gelse med lite western-känsla. På kulis-
sen på motsatta sidan av gatan sitter fyra 
tunna husfasader.

Vid huvudstationen finns tre stickspår 
med fyra lastplatser (2, 5 och 6), samt ett 
stickspår för uppställning av oanvända 
vagnar eller varför inte ett växellok.

Motstationen i sin tur innehåller för-
utom två stickspår med lastplatser (8 
och 9) också en hamn (10). Hamnar är 
idealiska lastplatser eftersom alla slags 
godsslag kan hanteras där, och därmed 
motivera olika vagntyper i trafiken.

Motstationen har spåren parallellt ut-
med kanten. Det finns såklart inget som 
hindrar att även denna vrids något – för-
utom då kanske hamnspåret.

Mellan stationerna finns en sektion 
med kuperad torr och karg terräng (7).

Trafiken mellan lastplatserna görs 
med fördel så att en lastplats vid övre 
stationen ska leverera produkter till en 
vid den nedre. Ett exempel är att tim-
mer kommer in via hamnen (10), körs 
till sågverket (6). Därifrån körs det såga-
de virket till snickeriet (8). Snickerierna 
körs sen dels till hamnen och ut i värl-
den, dels till övre stationen för avlast-
ning till möbelaffären – till exempel.

Trafiken underlättas en hel del om 
en bro läggs in (11). En rundbana är 
samtidigt inte lika realistisk, men i det 
här fallet medför det att det dagliga tåg 
som lämnar av godsvagnar vid stationen 
faktiskt kommer från samma håll varje 
morgon.

Det bästa hade varit om man kunnat 
ha en fummelstation exempelvis på den 
lagerhylla som kurvväxeln (1) leder till. 
Ett alternativ är att ha linjen nedanför 
hamnen som fummelstation – eller var-
för inte hamnen. D

En liten USA-bana i H0 i ett förråds-
utrymme. Banan är 3,1 x 2 m och 
skivorna är 55 cm breda. Rutnätet 
är 25 x 25 cm. Spårplanen är ritad i 
Raily 4 för Tilligs Elite-räls, och kan 
hämtas här: www.mj-magasinet.
se/nedladdning.htm

25
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Taurus i N

Fleischmann (www.fleischmann.de) 
har kommit ut med Hector Rail num-
mer 242 (Taurus) i skala N. Modellen 
erbjuds dels i analogt utförande, dels i 
digitalt utförande med ljud (cirkapris 
1600–2900 SEK).

Vi har beställt ett exemplar för ett lok-
test till nummer 8 – men det var inte 
helt lätt att hitta. Fleischmann tillhör 
numera de tillverkare som bara tar fram 
det antal modeller som beställts från 
handlare. Det innebär att om man som 
kund inte förbokat ett exemplar hos sin 
handlare så finns risk att man blir utan.

Hur man ska förhålla sig till det vill 
vi gärna återkomma till. Vi noterar att 
modellen i alla fall just nu verkar finnas 
i lager hos flera handlare.

Y1 och Ma i N

Möllehems Gårdsproduktion (MGP, 
www.mollehem.se) lanserade vid vår 
pressläggning byggsatser i skala N av SJ 
littera Ma (originalutförande) och mo-
torvagnen littera Y1 (kan byggas i äldre 
eller nyare utförande).

Båda är omålade plastbyggsatser och 
kan fås både med och utan drivning. 
Ma kostar cirka 800 SEK utan drivning 
och cirka 1900 SEK med. ”Svensklik-
nande” stömavtagare kan köpas till, om 
man inte nöjer sig med de som följer 
med drivningen (en Ibertren-modell).

Cirkapriset för Y1 är 800 SEK utan 
och 1150 SEK med drivning. Vi har be-
ställt ett exemplar av Y1 för provbygge 
– återkommer om det i nummer 8!

Skywalker med Eanos i H0

Hector Rail är uppenbarligen popu-
lärt bland modelltillverkarna. Förutom 
Fleischmanns i N aviseras en version i 
skala G från Piko.

Dessutom har Trix (www.trix.de) 
nyss gett ut en sats i H0 med Hector 
Rail Skywalker 241.002 och tre Green 
Cargo Eanos skrotlastade vagnar (cirka-
pris 3000 SEK). Loket är analogt med 
fempolig motor, och det finns 21-polig 
digitalplugg.

Tre svenska Roco H0-lok

Roco (www.roco.cc) satsar snarare på 
gamla godingar framför moderna ellok, 
och har kommit med inte mindre än tre 
nyheter i H0.

Dels är det Rc5 1374 i orange, upp-
graderad version, som erbjuds för såväl 
digital treräls och analog tvåräls med 
snabbkontakt för dekoder (cirkapris 
1900–2300 SEK).

Dels erbjuds Da nummer 940, för 
analog och digital, med och utan ljud, 
till både tvåräls och treräls (cirkapris 
2700–4300 SEK). Modellerna är försed-
da med ekerhjul.

Nyhetssvepet
Vidare har man TÅGAB-loket Tmy 

106, det som målades om i färgerna för 
det amerikanska bolaget Great Northern, 
inför filminspelning 1999.

Loket finns analogt för två- och tre-
räls med åttapolig dekoderkontakt samt 
digitalt för både tvåräls och treräls (cir-
kapris 2000–3200 SEK).

Loket går än idag i trafik hos TÅGAB 
och syns ofta i Kristinehamn, ibland 
samtidigt som deras T43 i samma färger 
(se loktestet av T43).

Roco ger samtidigt ut några versioner 
av den snarlika loktypen NSB Di3.

Norskt och svenskt

Norska tillverkaren NMJ (www.nmj.
no) har de senaste åren gett ut en rad 
svenska person- och godsvagnar i H0. 
De senaste tillskotten i den floran är lit-
tera Gre, täckt godsvagn med reklam för 
Gullfiber isolering (cirkapris 400 SEK 
– se vår synare på nästa uppslag), samt 
littera Gre/Gbs (bilden ovan), för bland 
andra SJ och TGOJ, liksom olika NSB-
varianter.

Man har nu även levererat modeller 
av det norska elloket El13, i olika vari-
anter och målningar. Typen förekom på 
sin tid också på svenska spår.

Modellen finns analog och digital, 
för tvåräls och treräls (cirkapris 2000–
3000 SEK). Vissa versioner verkar dock 
redan vara slutsålda enligt NMJ.

Foto där annat ej anges: respektive tillverkare
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Läsarfrågan

Det norska motovagnståget BM73 går 
bland annat på sträckan Göteborg–Oslo. 
NMJs modell av det finns som analog 
och digital med ljud, för såväl två- som 
treräls (cirkapris 3000–4000 SEK).

Även vissa versioner av dessa model-
ler är slutsålda, enligt NMJs webb, men 
en ny serie har gjorts av åtminstone en 
version.

Trådlös Digitrax

Amerikanska digitaltillverkaren Digitrax 
(www.digitrax.com) rapporterar att 
man nu fått sina trådlösa körkontroller 
CE-märkta. Det innebär att de nu får 
användas även i Europa.

Vad vi erfar så är dessa precis likadana 
som de amerikanska trådlösa körkon-
trollerna, med samma frekvens, det är 
bara märkningen som skiljer.

Svensk återförsäljare för Digitrax är 
Habo Hobby (www.habohobby.se).

Mikrokamera för tågen

Till redaktionen kom ett brev från 
firman FBC-Maschinen i Tyskland 
(www.fbc-maschinen.de). De ville be-
rätta om sina mikro-kameror, som kan 
installeras i både N- (bilden nedan) och 
H0-fordon.

Byggsatserna kan förutom kamera 
innehålla lysdiod (för belysning i tunn-
lar) och strömförsörjning via egna bat-

terier eller via DCC-strömmen i spåret, 
beroende på vilken variant det är.

Priset på en av satserna, med kamera, 
LED, mottagare, strömförsörjning och 
TV-kabel, anges till 165 Euro (exklusive 
frakt). Till sommaren ska fördiga satser 
finnas att köpa, enligt informationen.

Normal- och smalspårsnytt

Hos Rimbo Grande (www.rimbogran-
de.se) hittar vi dels en treaxlig malm-
vagn från SNJ.

Dels finns en treaxlig BJ Iss-vagn. 
Dessa kallades ”ubåtar” på grund av sin 
lågt placerade bromshytt.

Dessutom finns en ny upplaga smal-
spåriga stjärnekerhjul, för spårvidderna 
9, 10,5 och 12 mm.

Vi har tyvärr inga cirkapriser tillgäng-
liga utan får hänvisa till uppdateringar 
på deras hemsida.

Diverse-nytt

På TeknoByggs hemsida hittade vi någ-
ra kul artiklar vi inte sett där tidigare. 
Det var bland annat en liten träperrong, 
ett set om två plåtstinsar, ett set om tre 
dieseltankar med slang samt ett set om 
två sopcontainers.

På hussidan visades en kommande 
konsumbutik – allt i H0.

0-skalekur

I förra numret rapporterade vi om håll-
platskuren Karlevi i H0, som lasersku-
ren byggsats från KMJK (www.kmjk.
se). Kuren finns nu även i skala 0. Priset 
anges till 390 kr. D

Hej!

Jag har en en fin DSB-märkt boggivagn i 
H0 som är märkt undertill med ”Long”. 
På boggierna står det ”Danmark”.

Känner ni till nåt mer om detta mär-
ke, om det fortfarande existerar, om de 
gjort fler fordon än denna vagn och så 
vidare?

Tack på förhand!

Hej!

Tack för frågan! Vi hittade en dansk 
hemsida som handlar om märket Long, 
dess historia och modellproduktion 
(www.kvv73.dk/Long/Long.htm).

Märket finns inte längre kvar. De ver-
kar ha funnits 1957–1964, då det finns 

kataloger från dessa år. De tillverkade 
modeller för treräls, som hade koppling 
till Danmark och danska järnvägar.

Bland annat var de först med NO-
HABs röda My-lok i modell. De gjorde 
också en modell av det likartade norska 
Di3 i grön målning.

Long tillverkade även någon motor-
vagn samt ett antal person- och gods-
vagnar. Man hade även ett sortiment 
med trerälsskenor (som var kompatibelt 
med Märklins M-räls) och spårtillbehör, 
liksom transformator och elektrisk växel-
magnet med tillhörande omkopplare.

Hoppas det gett lite mer! D

Red.

(Tack till bland andra sign. NOHABFSG i 
Svenskt MJ-forum!)
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Att bygga ett magasin
– ett modelljärnvägsmagasin Redaktionen

Nej, detta är ingen artikel om hus-
bygge. Det är en betraktelse över 

den tid som gått sen vi startade upp 
Modelljärnvägsmagasinet, om erfaren-
heter, om förutsättningarna och lite 
om framtiden.

Diskussionerna om en svensk renod-
lad tidskrift för modelljärnväg startade 
nån gång 2005 – finns det i andra län-
der borde det väl kunna även fungera 
här, tyckte man. Frågorna var ofta fler 
än svaren, men till slut var vi en liten 
grupp som beslöt att ta tag i frågan på 
allvar. Vi insåg att enda sättet att räta 
ut vissa av frågetecknen var att sonika 
prova och se vad som skulle hända. Hur 
skulle responsen bli?

I mitten av november 2008 presente-
rade vi projektet i diskussionsforumen 
för modelljärnväg, där repsonsen blev 

livaktig. Redan dagen efter anmälde sig 
en person som vår första prenumerant. 
Kort därefter deltog vi i Hjulmarknaden 
och kom i kontakt med många potenti-
ella läsare, som kom med såväl kreativa 
som krassa synpunkter.

Redan tidigare på hösten hade arbetet 
börjat med att fånga upp skribenter till 
premiärnumret, som vi ville skulle kom-
ma ut i juni 2009. Responsen var förvå-
nansvärt god; många tillfrågade svarade 
ja, medan andra ville avvakta och åter 
andra lovade men inget bestämt.

Arbetet med nummer 1 var en minst 
sagt vindlande väg från idé till tryckt, fy-
siskt magasin. Ingen av oss var proffs på 
att göra och ge ut en egen kommersiell 
tidskrift, så mycket fanns (finns) att lära.

När så kartongerna med det färdiga 
nummer 1 stod avlastade på gårdsplanen 
i början av juni var det en pirrigt nervös 

och fantastisk känsla – den är här! Hur 
ska responsen bli? Att hålla det allra för-
sta exemplaret av Modelljärnvägsmaga-
sinet i handen kändes overkligt, men 
också överväldigande konkret.

Vi tre som bor i närheten av varann 
samlades ett par kvällar, packade num-
mer 1 i kuvert, klistrade etiketter, lade 
i lådor och lämnade till Posten – allt 
för hand. Nu var den på väg! Ett antal 
handlare runt om i landet fick sina pa-
ket skickade och en pall sändes iväg till 
Interpress.

De första tre numren packade vi ma-
nuellt själva. Första gången var det roligt 
och givet, men efter hand insåg vi att 
det inte skulle hålla i längden. Samtidigt 
hade vi fått mykcet god kontakt med 
ett bra tryckeri och beslöt att köpa den 
tjänsten av dem, så de adresserar, plastar 
in och skickar.

Ett modelljärnvägsmagasin behöver också 
byggas, precis som detta H0-magasin av Jo-
han Stenson. Foto: Stefan Nilsson.
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Så åkte vi på Bankalaset i Skövde. 
Med oss hade vi några kartonger av 
nummer 1, och tänkte att det vore roligt 
om vi kunde sälja några exemplar och 
kanske fånga upp några prenumeranter. 
Det gick helt klart över förväntan. Re-
sponsen var fantastisk och vi återvände 
hem, ett antal kg lättare och inte minst 
lättade över att folk varit så positiva. 
Men det är klart, många var också ny-
fikna på vad Modelljärnvägsmagasinet 
var för något.

Vi har lärt oss oerhört mycket under 
processens gång. Idag befinner vi oss i 
ett läge där vår lilla, nätverksbaserade 
organisation egentligen är för liten för 
att verksamheten ska flyta smidigt i alla 
avseenden. Samtidigt är verksamheten 
ännu inte omfattande nog för att vi ska 
kunna köpa in tjänster för exempelvis 
administration, ekonomi, prenumera-
tioner och annonser.

Att det är en enmansfirma med nät-
verksbaserad, halvt ideell redaktions-
grupp gör att saker ibland kan ta sin lilla 
tid. Det blir också en del missar efter-
som många funktioner ska samlas på få 
personer, och vi har mycket kvar att så-
väl lära som få flyt på. Men vi jobbar på 
så gott vi kan.

Vi har fått kommentarer om att sid-
antalet minskat från de första numren 
till de senare. Men vi har alltid lyckats 
hålla vårt löfte om minst 150 renodlade 
sidor modelljärnväg per år. Det bästa är 
om inlagan kan ha ett sidantal på jämna 

multipler av 16, eftersom det är så många 
A4-sidor som ryms på ett tryckark. Det 
innebär alltså 64, 80 eller 96 sidor, plus 
omslag. Det känns för tunt med 64 och 
med 100 sidor ökar kostnaderna för 
bland annat distribution. Därför har vi 
kommit fram till att 80 sidor är det opti-
mala, men vi tänker ge ut något enstaka 
nummer per år som har 100 sidor – som 
detta du håller i handen just nu.

Responsen från läsarna har varit god, 
till allra största delen. Vi får många glada 
tillrop och synpunkter på framtida inne-
håll, och det tycker vi är jättekul. Ibland 
missar vi att återkoppla till en god idé 
eller ett bra uppslag, och det är inte av 
ointresse. Tvärtom är vi intresserade av 
det mesta, men ibland räcker inte tiden 
(eller minnet) till. Så, om du har varit i 
kontakt med oss och vi inte hört av oss 
tillbaka – stöt gärna på igen.

Den mest positiva överraskningen har 
definitivt varit gensvaret från modellral-
lare som vill skriva artiklar. Innan var vi 
oroliga för materialbrist och att vi skulle 
få skriva mycket själva, betydligt mer än 
vi gör idag. Visserligen är det kul att skri-
va, men dels är det bättre om det inte 
blir för mycket av bara oss i magasinet – 
och dels är det fantastiskt roligt att vi får 
in så mycket material, därtill med stor 
variation i innehåll och inriktning.

Kanske har vi haft lite för lite för dig 
som är ren nybörjare. Sett till innehållet 
såhär långt finns det en hel del som är 
tänkt att rikta sig till den som är novis 

på modelljärnvägar. Men man har för-
stås alltid utrymme till förbättringar.

Tidskriften Järnvägar! skickade vid åt-
minstone ett tillfälle ut en enkät till sina 
läsare, för att på så sätt få bättre klarhet i 
deras åsikter. Vi kommer också att ställa 
samman en enkät till er, så vi får veta 
mer om vad ni tycker. Målet är att den 
ska finnas med i nummer 8 för att sedan 
redovisas i nummer 9.

Det är svårt att uppskatta antalet mo-
dellrallare i Sverige. Modelljärnvägsma-
gasinet kommer kanske aldrig att kunna 
nå ut till samtliga, om vi nu är 10000 
eller 20000, vilket är siffror som nämnts 
i sammanhanget. Vårt syfte har heller 
aldrig varit att tjäna pengar på modell-
rallare utan att försöka gynna hobbyn 
och dess utövare. Kan vi bidra till att 
knyta samman och sprida intresset för 
modelljärnväg så har vi uppfyllt ett av 
våra huvudsakliga mål.

Den utvärdering vi gjorde efter num-
mer 6 visade att det var värt att fortsätta 
och att fortsätta som innan. Vi får ofta 
kommentaren att Modelljärnvägsma-
gasinet blivit bättre för varje nummer, 
och det är ett mycket bra betyg tycker 
vi. Det visar både att vi lär oss under 
processens gång och att vi kan omsätta 
såväl lärdomar som kritik till praktik.

Nu har vi inte satt någon tidpunkt för 
nästa utvärdering. Så länge det går runt 
ekonomiskt, så länge det kommer in 
material – och så länge det är roligt – så 
kör vi vidare. D

Rättelser för nummer 6…
Som skrivs ovan sker ibland missar, 

så också i nummer 6. Följande är så-
dant som påpekats och som vi hittat.

PDF-bilagan om Z43 på hemsidan blev 
tyvärr inte den rätta, men den finns nu 
på plats (www.mj-magasinet.se/ned-
laddning.htm)

I temat stationshus glömde vi bland an-
nat nämna att Rimbo Grande (www.
rimbogrande.se) har ett stationshus i 
H0. Det har förebild från LNJ och fanns 
i Almunge, Faringe, Finsta och Knutby.

Vi skrev i samma tema även fel på 
webbadressen till Alsummodell. Den 
rätta är www.alsum.n.nu

Tredje missen i temat var att bildtex-
ten till fotot från Gunnarn på sidan 45 

råkade falla bort. Det skulle stå: ”Typ-
stationen Gunnarn på linjen mellan Stor-
uman och Hällnäs med godsbrygga och 
godsbord (Sveriges Järnvägsmuseum).”

Fotograf till bilden på sidan 46 är Alf 
Bokgren i Göteborg. Han ringde oss 
och meddelade att han tagit en rad järn-
vägsbilder, som senare kom att hamna 
på Sveriges Järnvägsmuseum. Och rätt 
ska såklart vara rätt!

Rubriken ”Blandat tåg” på sidan 48 
borde haft citattecken kring sig. Termen 
har inte varit giltig på väldigt länge, men 
vi tyckte att den passade bra in på Stig 
Johanssons bilder.

Vi fick också veta att Lars Olof Lidmo i 
Vännäs i slutet av 1980-talet såg express-

tåg 92 som fått med sig en Lgjs-vagn med 
en container lastad. Sannolikt rörde det 
sig om en missad transport som lösts på 
detta sätt. Verkligheten överträffar ofta 
det man anser vara orimligt och orealis-
tiskt i modell.

På baksidan av nummer 5 utlovdes mer 
om D-lok. Det vi främst hade i åtanke 
var det som presenterades på sidan 8 i 
nummer 6, men lite mer omfattande 
än vad som blev. Vi avser dock att åter-
komma till D-loken, i såväl förebild 
som modell.

Missarna i detta nummer ber vi att få 
återkomma till i nummer 8...! D

Red.

13
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Webbtips

Internet är fullt av information, och vi 
vill här tipsa om några roliga eller an-

vändbara sidor vi har hittat. Skicka oss 
gärna dina tips på bra webbplatser!

Scale Modelers Handbook

Webbplatsen är på engelska, men inne-
håller riktigt mycket som är användbart 
för modellbyggaren. Enligt sidan riktar 
den sig till den som håller på med RC-
bilar, flyg, båtar eller modelljärnvägar 
– något finns för alla, oavsett skala och 
inriktning.

Förutom olika byggtekniker får man 
även inblick i egenskaper och hantering 
av olika material.

• www.scale-modelers-handbook.com

Om TrainController (TC)

Signaturen Ubbe har i Svenskt MJ-forum 
skapat en tråd som är en handledning till 
applikationen TrainController (TC).

Programmet används för att styra mo-
delljärnväg med hjälp av dator. I tråden 
gås stegvis igenom bland annat hur man 
installerar programvaran, ansluter till 
digitalsystemet, förberder lok och lägger 
upp tågstyrningen.

Tråden är innehållsrik och mer avi-
seras. Till den rena informationstråden 
finns även en diskussionstråd.

• www.svensktmjforum.se/forum/fo-
rum_posts.asp?TID=8043

Svenska lok

I Danmark har sedan en tid tillbaka fun-
nits en webbplats för alla danska lok 
(www.jernbanen.dk).

Nu finns dess systersajt för Sverige, 
som innehåller kort information om 
och en liten ritning av samtliga svenska 
normalspåriga lok genom tiderna.

I registret finns för närvarande en stor 
mängd lok, för både SJ och privatbanor, 
och mer fylls på allt eftersom.

I sammanhanget får vi också tipsa om 
Lokguiden på www.jarnvag.net – den 
använder vi ofta.

• www.svenska-lok.se

D

Diskutera detta nummer på
http://711.mj-magasinet.se

Gilla oss på Facebook!

Besök också våra fränder:
Allt om Hobby • www.hobby.se

Tåg • www.sjk.se/tag
Banen • www.banen.dk

MJ-Bladet • www.mj-bladet.no

Vårt artikelforum:
forum.mj-magasinet.se

Vår blogg, med nyheter:
mjm.mj-magasinet.se

Vår hemsida:
www.mj-magasinet.se
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Dream-Track 2011
Vi åkte till Habo på modulträff Stefan Nilsson

Tredje helgen i årets tredje månad, 
då är det dags för modulträffen 

Dream-Track i Habo. I den gamla spin-
nerifabriken höll man i år till med en 
H0-bana nere och en N-bana uppe. Vi 
åkte dit – och fick mersmak!

Dream-Track är en av de modulträffar 
som bekräftar påståendet att det mesta 
går att få ihop med en bra tving.

På H0-banan fanns både en tvåräls- 
och en trerälsslinga, sammanbundna av 
en gemensam station där utbyte skedde. 
En som kunde köra över hela H0-banan, 
oavsett räls, var Niclas Westerlund som 
hade med sitt radiostyrda X2000 (se MJ-
magasinet nummer 4).

På både N- och H0-banan kördes ak-
tivt trafikspel, dock inte under dagtid på 
lördagen, då det var öppet för publik. I 
cafédelen hölls då även en MJ-marknad 

med handlare, småtillverkare och privat-
personer som sålde MJ-saker.

Vi fick en pratstund med Anders Öst-
lund, initiativtagare till Dream-Track 
(läs hela intervjun med Anders på www.
mj-magasinet.se/nedladdning.htm).

—  Vad är Dream-Track (DT) och vari-
från kommer namnet?
—  Min dotter som är scout hjälper till 
att ställa undan bord på Dream-Hack 
på Elmia i Jönköping. När jag var med 
där insåg jag att spånskivorna i princip 
är ”4-by-8-anläggningar”. Därifrån låg 
namnet Dream-Track nära.

DT är en modulträff där jag vill att 
alla ska kunna vara med, oavsett skala 
eller modulnorm. En stor del i DT är 
just att träffas, samvaron och det socia-
la, åtminstone för mig.

Första gången vi körde var 2010. Tan-
ken är att göra detta till ett återkomman-
de evenemang som man kan lita på att 
det både arrangeras och blir kul. 

— Hur många personer är inblandade 
totalt?
— Tolv personer hjälpte till med anlägg-
ningarna. Fyra till åtta personer jobbade 
från och till i fiket och i entrén, och så 
ytterligare fyra till sex personer som höll 
på med mat och boende. Totalt var nog 
25–30 personer involverade.

Jag vill passa på att rikta ett varmt tack 
till de som hjälpte till!

— Deltagarna var väl inte bara från 
Sverige i år?
— Nej, det var en större delegation från 
Danmark och vi hade en deltagare från 
Norge. Från Finland har jag fått några 

Översikt över H0-banan i Habo, tre-
räls till vänster och bortom, tvåräls 
närmast och åt höger.



86

kontakter som jag hoppas vi får se här 
i framtiden. Inom Sverige var det delta-
gare från Skåne i söder till Gävle i norr.

— Hur ser planerna ut för framtiden?
— Jag vill få DT till en regelbunden och 
stark modulträff där alla känner att de 
är välkomna. Lokaler finns, men jag kan 
inte säga hur lång tid det tar innan de är 
klara att användas som eventlokaler. 

I planerna ingår att även en marknad 
i samband med DT. Jag tror det finns 
ett intresse för det i vår region och vid 
den tidpunkten. Vi får se hur den delen 
utvecklar sig.

Förutom modulbanorna hade Lars-Erik 
Arnkværn från Norge satt upp en egen 
liten modulbana. Där demonstrerade 
han möjligheterna till trådlös körning 
med hjälp av WiFi-nätverk och en app-
likation i sin mobiltelefon.

Därtill var det Leo, en kille på sex år, 
som stod mitt i äkta spårspaghetti och 
körde tåg. Han och hans far hade byggt 
en rolig bana med Märklins M-räls med 
många kurvor och nivåer. Mitt i allt 
fanns en körplats, där Leo stod och kör-
de tågen. Dessutom satt i ena hörnet yt-
terligare en körtransformator, så att be-
sökande barn också kunde köra tåg. Det 
är en rejäl underdrift att säga att Leos 
bana var uppskattad...!

Och idén är mycket god, inte bara för 
att få det egna barnet att bli intresserat 
av modelltåg. De barn (och vuxna) som 
kommer och bara får titta men inte röra 
de fina tågen på modulerna, även de får 
möjlighet att vara modellokförare för en 
stund – ett mycket bra initiativ.

Vi kom på fredag kväll och kunde då 
vara med och köra lite tåg, samt se när 
moduler monterades ihop. Vi övrnat-
tade på samma pensionat som de flesta 
andra deltagare.

Efter lördagens marknad (och lite mer 
trafikspel efter stängningsdags) styrde vi 
så kosan hemåt. Det börjar allt bli dags 
nu att bygga sig en egen modul...! D

Ena delen av N-skalebanan, representanter från skånskaN i förgrunden.

N-skalebanan i diametralt motsatt riktning.

I cafédelen hölls även en MJ-marknad under lördagen.

Tåg från olika länder samsades med varandra. Även Banverket hade att göra.

www.dream-track.se
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Trafikspel förutsätter också motiverande god(i)strafik. 
Green Cargo-loket drog tippvagnar lastade med Nonstop, 
som lastades av i behållaren med gripklo. Sen gällde det 
att fånga många…

Leos spårspaghetti lockade såväl unga som vuxna.Lars Erik Arnkværns trådlösa tågstyrning med iPhone.

Denna verkstad i Bjästa var gjuten i gips(?). Olle Frykmo hade bland annat med sin väldekorerade 
test- och servicemodul (N).

På stationen Bjästa (H0) fanns många roliga inslag. Många F- och O-vagnar (N) gav härlig massverkan.

Samtliga deltagare på Dream-Track 2011. Foto via Anders 
Östlund.
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• Tema: Saltsjöbanan

• Bygge av DF07

• Malmbaneinspirerat

• Spårbunden hjullastare

• Och förstås mycket mera!

I nästa nummer:

Prenumerera!

På återseende i november!

Redaktionen

1

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

• Tema: G-vagnar vid SJ

• Starta med digitalt

• Vagnbyggen

• Provbygge

• Synare

• Ritningar

• Spårplanering

• Museibesök

• Samt mycket mera

MJ-magasinet Nr 1 Juni 2009 • Pris 99 kr inkl. moms
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Bygg Ma i N!

1

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

Spårbunden L90E i H0. Bygge och foto: Stefan Persson.

Prenumerera på Modelljärnvägsmagasinet! Som prenumerant behöver du 
inte tänka på att hålla ögonen öppna efter Sveriges nya tidskrift för modell-
järnväg. Den kommer istället bekvämt 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!

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

Och du sparar pengar! En prenumeration kostar bara 247 kr/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!

Sveriges tidskrift för modellrallare

Modelljärnvägsmagasinet
Geographica Antikva Förlag

Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg
054–54 27 30

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

MODELLJÄRNVÄGS-
MAGASINET


