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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

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

Tågcentralen*
Eskilstuna
www.tagcentralen.nu
0738–200 750

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

Tågreparatören*
Uppfartsvägen 12
Solna
08–730 2622

TMJ Konsult
Täby
www.tmjkonsult.se
08–758 5301

Hobbybokhandeln*
Stockholm
www.hobbybokhandeln.se
08–654 8455

Material*
Stockholm
www.materialbutiken.se
08–640 3002

Eskader*
Stockholm
www.eskader.eu
08–662 1853

Rimbo Grande
Stockholm Stuvsta
www.rimbogrande.se
08–774 2434

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

Hemikonsult
Katrineholm
www.signalsidan.se
0150–40 95 00

Götaland

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

Leni’s lek & hobby*
Skärblacka
www.lenislek-hobby.com
011–538 36

Rutenhjelms Elektriska*
Skara
www.rutenhjelm.com
0511-37 00 43

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

FV Elektro / tåg1
Forserum
www.tåg1.se
0380–206 80

MJ-Specialisten*
Vimmerby
www.hobbymodeller.se
070–520 3917

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

Vill ni stå med här?
Handlarlistan presenteras

även på vår hemsida.

annons@mj-magasinet.se
054–54 27 30

Pervald MJ*
Holmsjö
www.pervald.se
070–687 0858 

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

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

Övriga

Spor3
Vejle
www.spor3.dk
0045 3323 1617

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

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

Bankalas
Skövde Modellsällskap
Lördag 14 juni
För mer info, se:
www.wnj.se

MJ-marknad
Folkets Park, Vimmerby
31 augusti kl 10–15
Entré: 40 kr
www.mj-specialisten.se

MJ-Hobbymässan
Älvsjö, Stockholm
1–2 november
Entréavgift
www.mjhobbymassan.se

MJ-marknad
Innovatum, Trollhättan
Lördag 14 november
Entréavgift
sc.innovatum.se

Marknader, mässor & evenemang
Hjulmarknaden
Frihamnshallen, Stockholm
Lördag 30 november kl 11–16
Fri entré
www.hjulmarkanden.info

Observera att detta inte är de enda 
marknader och mässor som äger 
rum, utan de vi fått tips om.

Har ni ett arrangemang
som ni vill avisera?

Kontakta oss!

annons@mj-magasinet.se
054–54 27 30
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Hg i H0 från Jeco

Fredagen den 16/5 släppte äntligen Jeco 
(www.jeco.se) sitt nya Hg. Dagen därpå 
förevisades loket både på butikens egen 
demonstrationsbana och på inlånade 
moduler. Åtskilligt med intresserade 
fanns på plats för att se och inte minst 
höra på lokets alla ljudfinesser.

Vi återkommer med ett loktest i nästa 
nummer, men det vi sett av loket hittills 
bådar mycket gott.

Hg kommer i flera varianter med olika 
nummer, såväl Hg som Hg2. Än så länge 
är det bara SJ-märkta lok som kommit, 
men vi får väl anta att även TGOJ ska ges 
ut. Vissa varianter är redan fullbokade ef-
tersom serierna är begränsade.

Modellerna är analoga från grunden, 
men dekoder med och utan ljud kan be-
ställas till. Loken kan fås rena eller så kan 
väderbitning köpas till. Priset i grundver-
sion är 2495 kr för 2R och 2595 för 3R.

Niclas Westerlund

Piko MGW-lok i H0

Piko (www.piko.de) har en modell av 
BR185.2 som är målad i MGW:s färger. 
Just den individen som modellen är 
märkt med rullar faktiskt i Sverige: lok 
91 80 6185 642-3.

Pikos analoga tvårälsversion 59544 
kostar i Sverige cirka 1000 kr. Treräls-
versionen 59344 säljs digital för cirka 
1300 kr. Båda kan förses med ljud.

Svensk kvarn i H0 och N

Danske handlaren På Sporet (shop.paa-
sporet.com) har målat byggsatser från 
Heljan och Life-Like som svenska kvar-
nar eller sädesmagasin.

Det rör sig om trevliga komplex av oli-
ka byggnader såsom lager, magasin samt 
en transportör. De finns i både N och 
H0 (som också är extra detaljerad). Att 
döma av bilderna ser byggsatserna ut att 
passa väl in på en svensk bana.

Priset är 255 DKK för satsen i H0 och 
225 DKK för satsen i N. I sortimentet 
finns fler intressanta byggnader på temat 
säd och mjöl.

(Notera också att På Sporet har olika 
versioner av SJ Bo6 som är perfekta i 
persontåg efter Jecos nya Hg-lok!)

Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare, annars angivet.

Foto: Niclas Westerlund.

MGW 185 642-3. Foto i Falköping 2014: Stefan Persson.
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Svenska och finska hus i N

Finska småtillverkaren Mestarimallit 
(fi-fi.facebook.com/Mestarimallit) har 
släppt nya byggsatser av hus i skala N. 
Husen är av 1930-talstyp men finns i bruk 
än idag, i både Sverige och Finland.

Byggsatserna är etsade i 0,3 mm nickel-
silverplåt med grund och skorsten gjut-
na i resin. För dig som inte är så van att 
löda har satserna konstruerats med så 
få och dolda lödpunkter som möjligt. 
Fönsterbågar är separata och limmas på 
plats efter målning. Detaljerade, illustre-
rade instruktioner på svenska medföljer.

Det större huset finns i en flerfamiljs-
variant samt i en variant med en butiks-
del i nedervåningens ena hörn. Det finns 
också två småhus samt två små uthus. 
Under året aviseras ytterligare ett antal 
nya byggsatser som passar både svenskt 
och finskt landskap.

Modellerna från Mestarimallit säljs 
i Sverige exklusivt av Habo Hobby 
(www.habohobby.se).

Nyheter från Brimalm

Brimalm (www.brimalm.com) presen-
terade nyligen fler bronsgjutna tillbehör 
till modelljärnvägen.

Den ena är en svensk telefonkiosk 
modell 1961. Satsen består av kiosken 
och en lös platta med telefonautomaten 
på, samt ett löst brädgolv. Medföljande 
genomskinlig plast klipps ut och viks 
som fönster, och ett pappersark med 
text ”TELEFON” sätts i de övre ljusin-
släppen. Telefonkiosken finns i en vari-
ant med fönster i dörren och en variant 
utan. En telefonkiosk i skala H0 kostar 
79 kr och i skala 0 kostar en 239 kr.

Det andra är två gårdspumpar, sådana 
som förr fanns på torp och gårdar, och 
som idag kan ses vid såväl sommartorp 
som i villaträdgårdar. I satsen ingår två 
likadana pumpar med två olika brunns-
lock. Satsen i H0 kostar 99 kr och den i 
skala 0 199 kr.

Märklin ”Digital infodag”

Märklin har för tredje gången gjort en 
Sverigeturné med sin ”Digital infodag”.

Dieter Lorenz besökte under några da-
gar i maj bland annat Trainshop, Mo-
delljärnvägsspecialisten Tåg & Hobby 
samt Habo Hobby & Tågspecialisten.

Turnén fortsätter igen i augusti, och 
först ut är Leni’s lek & hobby. D

Niclas Westerlund

Figurer och bil är för jämförelse och ingår ej i satserna. Foto: Stefan Nilsson.

Dieter Lorentz berättar om Märklin Digital. Foto: Niclas Westerlund.
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Pure Performance från Minitrix
Green Cargo-vagn i skala N Redaktionen

I augusti 2008 
hade det tusen-
de tåget med 
flygbränsle gått 
till depån i Brista, 
vilket firades av 
Green Cargo. 
Foto i Brista: 
Bengt Dahlberg.

Flygbensin till Arlanda körs sedan 
2006 av Green Cargo från hamnen i 

Gävle till en depå i Brista. Tågen består 
av ett Rc-lok och 17 tankvagnar littera 
Zacns. En sådan tankvagn i skala N har 
nu kommit från Minitrix.

Tankvagnen är av den Zacns-typ som 
rymmer 95 m³. Modellens artikelnum-
mer är 15367, och den ger ett mycket 
bra intryck. Detaljeringen är snyggt och 
förebildsenligt gjord. Vagnen har kort-
koppelkuliss.

Måttmässigt avviker den något litet. 
Målningen ser ut att överensstämma 
bra med förebilden. Märkningen ser ut 
att vara korrekt, den är skarp och läsbar 
med lupp, och verkar rätt placerad.

Sammantaget har Minitrix gjort en 
bra modell av denna tankvagn. Till cirka-
priset 240 kr kostar det en slant att få 
ihop ett 17-vagnars tanktåg. Men det går 
att köra kortare tåg också. D

Snabbtitt
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Märklin Dm3 976–977–978
Specialmodell från Luleå Redaktionen

Till sitt 20-årsjubileum har Modelljärn-
vägsspecialisten i Luleå i samarbete 

med Märklin tagit fram en begränsad 
upplaga av Dm3 976–977–978 i leve-
ransutförande.

Dm 976–977 var det första loket att få en 
mellandel Dm3, levererad till SJ 1960. 
Originalet finns bevarat på Norrbottens 
Järnvägsmuseum i Luleå.

Modellen har artikelnummer 37755 
och är gjord i 550 numrerade exemplar. 
Den skiljer sig en del åt från Märklins 
original. Taket är mörkare grått på 976 
och de luckor som tillkom senare sak-
nas. Lufttankarna har därför ett annat 
utförande och takledningen är annor-
lunda dragen (men är lika högblank som 
på 1200-modellen). Luftintagen är också 
mindre. Dessa skillnader ser ut att stäm-
ma bra överens med förebildsfoton.

Vid leverans hade Dm3 ekerjul med 
droppform mellan ekrarna, och motvik-
terna var skruvade till hjulen. På 976-
modellen sitter det vanliga ekerhjul, 
men de är fina och ger ett tillräckligt bra 
intryck gentemot förebilden.

Modellen av 976 har loknumren på 
buffertbalkarna och inte i fronten, och 
det är rätt för leveransutförandet.

Modellen av 976 har samma digitala 
ljud- och ljusfunktioner som 1200-mo-
dellen, förutom att ljudet anges vara in-
spelat på den faktiska förebilden 976.

Sammantaget är det en fin modell 
av Dm3 976–977–978 som kommit ut, 
som är så förebildstroget utförd som går 
att begära utifrån grundmodellen.

Modellen av Dm3 976 går att köra i 
malmtåg med Mas-eller Uad-vagnar à la 
1960-tal – eller varför inte koppla den 
till äldre personvagnar för att efterlikna 
ett nutida museitåg. D

Modelljärnvägsspecialisten i Luleå 
ger ut en specialversion av Dm3 nu 
när Märklins modell kommit. Och 
den har de rätta skillnaderna.

Snabbtitt

Dm 976–978 var det första loket att få en Dm3 mellandel, nummer 977. Ovan 
leveransfoto från 1960. Foto från Sveriges Järnvägsmuseum. Utförandet på 
modellen skiljer sig mariginellt från förebilden.
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Sommarläsning
Stefan Nilsson

Även om det inte blir en regnig som-
mar är det en bra tid för att sitta i 

skuggan och läsa god litteratur – och 
då menar vi om järnvägar och tåg!

Lars Olov Karlsson 2013: Ånglok vid Sve-
riges normalspåriga järnvägar. Del 2. 
MBJ–ÖVJ. (279 s; Stenvalls) ISBN 978-91-
7266-187-5

Denna andra del om normalspåriga ång-
lok vid enskilda svenska järnvägsbolag är 
upplagd på samma sätt som de föregåen-
de tre böckerna: information om varje 
järnväg och dess ånglok, en sektion med 
förkortningar samt en med lokdata.

Som i tidigare böcker finns också någ-
ra faktarutor, även om de i denna bok 
bara är tre stycken. De om pannexplo-
sioner och turbinånglok är dock flera si-
dor långa och klart intressanta.

Upplägget på böckerna är tilltalande 
och fungerar bra. Texten är väl illustre-
rad med fotografier på ett urval av de 
lok som beskrivs.

LOK:s numera fyra böcker om ånglok 
är värdefulla att ha i bokhyllan, och de 
rekommenderas varmt.

Lennart Pettersson 2014: Lennarts järn-
vägsvärld i svartvitt. Vardagsbilder från 
sydsvenska smalspår fotograferade på 
1940–1980-talen. (112 s; Museifören-
ingen Östra Skånes järnvägar) ISBN 978-
91-87196-10-9

Lennart Pettersson avled tyvärr i decem-
ber 2012, innan denna nya bok var fär-
dig, men museiföreningen fortsatte med 
arbetet. Han har tidigare givit ut boken 
”Lennarts järnvägsbilder” (1999).

Som järnvägsarbetare åkte författaren 
på många svenska spår. Båda böckerna 
behandlar mest sydsvenska smalspår, 
men även några normalspåriga miljöer.

Den nya boken består av fem kapitel 
samt en epilog. Den enda texten i boken 
består av bildtexter. Det tjockaste avsnit-
tet är det om banarbete, med många här-
liga foton på både arbete och arbetare. 
Samtliga fotografier i boken är svartvita.

Det är en unik inblick vi får av en järn-
vägsarbetares vardag. Boken rekommen-
deras, även till den normalspårige mo-
dellrallaren.

Bengt Spade 2013: Järnvägsminnen 14. 
Bilder från stationer och linjer 1960–
1970-talen • Del 1 och 2. (136 s; Tra-
fiknostalgiska) ISBN 978-91-8685-343-3

Att dela bilderna från samme upphovs-
man i två bokdelar tyder på att det finns 
mycket att visa. Och volymerna är också 
innehållsrika, med material från mer än 
50 års fotograferande.

Del 1 handlar bland annat om olika 
tåg, bangårdar och linjer samt kol, olja 
och elektricitet. Här är det inte enbart 
bilder och bildtexter, utan även läsvärda 
löptexter i kapitlen.

Det är inte helt lätt att följa med vare 
sig tematiskt, geografiskt eller kronolo-
giskt i böckerna. Men dels är innehållet 
såpass intressant att det är lite som att 
bläddra i en atlas eller ordbok. Dels har 
förläggarna lyckats kombinera ihop bil-
der och löptexter på de rätta ställena.

Dessa två volymer (liksom hela serien 
Järnvägsminnen) är för modellrallaren 
goda källor till järnvägsmiljöer och for-
don som i hög grad inte längre finns.

Johannes Tångeberg: Järnvägsreklam. 
Snabbt, bekvämt och billigt med hela 
folkets järnväg. (144 s; Trafiknostalgiska) 
ISBN 978-91-8685-355-6

Vi känner Johannes Tångeberg som fli-
tig skribent här i MJ-magasinet. Nu har 
han kommit ut med en bok om svensk 
järnvägsreklam, i stort format dessutom 
(23,3x33,5 cm).

Vi får följa med på en resa under 
1930–60-talen, där några sidor informa-
tiv text per årtionde kompletteras med ti-
otals sidor reklamaffischer. På 1930-talet 
erbjöd SJ bland annat rundturer. Under 
1940-talet framträder förstås krigets kon-
sekvenser på tågresorna, medan det blir 
lättare igen på 1950-talet. Under 60-talet 
märks konkurrensen från bilismen, och 
hur SJ bemötte denna i sina kampanjer.

Resan vi bjuds på är färggrann, och 
boksidorna har utnyttjats väl för att ge 
oss en bra upplevelse. Vi får en mycket 
trevlig och lärorik tripp genom järnvägs-
reklamens landskap.

Lars Hagström 2013: Industrilandskap 
i Bergslagen nr 9. Kloten – vacker natur 
och en rik historia. (36 s; Föreningen In-
dustrilandskap i Bergslagen) ISBN 978-
91-979672-1-1

I temat om malm och järn nämnde vi 
denna skriftserie, som nu bytt från års-
skrift till löpande numrering.

Författaren är väl insatt i såväl tema-
tiken och tekniken som i området och 
dess historia. Denna gång ligger fokus 
på den lilla skogsbyn Kloten, och hur 
ett av Sveriges största bolag kom att ut-
vecklas därifrån.

Till Kloten gick 1875–1934 normal-
spåriga Bånghammar–Klotens Järnväg 
(BKJ). Banan var svagt trafikerad, med 
branta stigningar och skarpa kurvor. 
Den drevs främst av FLJ, senare TGOJ, 
men hade en del egna fordon.

På det sättet är det en intressant före-
bild för modellrallare, som härmed re-
kommenderas att köpa skriften. Lokstal-
let står ännu kvar i Kloten och delar av 
banvallen är farbar med bil.

Jesper Mann 2013: På skinnecykel i Dan-
mark og Sverige. (18 s; www.hrmann.dk) 
ISBN 978-87-996166-1-9 (e-bok)

Skriften är en ”turguide till en god utom-
husupplevelse”, där totalt 18 dressinba-
nor tas upp, fem i Danmark och 13 i 
Sverige.

Beskrivningarna omfattar namn, webb-
adress, bansträcka, stationer, spårvidd 
och positionskoordinater. På två kartor 
ges länkar till mer information. Du kan 
också läsa om vem Karl Drais var, och 
vad det var han uppfann...! D
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Modelljärnväg i Hagfors
Stefan Nilsson

På Hagfors Järnvägsmuseum hittar du numera också en modelljärnväg, för-
utom de utställda museifordonen från NK�J och ett trevligt café. Du kan också 
besöka museet genom att cykla dressin på smalspåret från Stjärnsfors.

Den 1 maj 2013 var det Öppet hus på 
Hagfors Järnvägsmuseum. Bland 

annat visades då en nybyggd modell-
järnväg upp i en monter i entrén.

Hagfors Järnvägsmuseum har i många år 
visat sina samlingar av lokal teknikhis-
toria och framförallt fordon från smal-
spåriga Nordmark–Klarälvens Järnväg 
(NKLJ). Nu finns alltså även en modell-
järnväg att beskåda.

Banan är byggd på eget initiativ av en 
privatperson och formad som ett U. Räl-
sen och loken är från Märklin och loken 
kan köras med Mobile Station 2.

Centralstationen utgörs av Fallers av-
ancerade ”Bonn”, i välbyggt utförande. 
”Diö” fungerar som ett café, ”Wald-
bronn” är en annan av stationerna, och 
på banan finns även en liten lokstation.

Badplatsen som ligger intill sågverket 
är väldetaljerad, och det är också ”Steffes 
åkeri” invid centralstationen. På banan 
finns såväl stadsmiljö som landsbygd, 
liksom en mängd figurer och landsvägs-
fordon. Anläggningen avbildar inget sär-
skilt land eller epok, men det är ändå en 
helhetlighet över den.

I och utanför museet i övrigt finns for-
don från NKLJ:s hela historia, från det 
äldsta ångloket ”U A” till motorvagns-
tåget ”Uddeholmaren”. Här finns även 
”Ånghästen” från 1862, den lokomobil 
som skulle dra malmlaster från Tabergs 
kanal till Motjärnshyttan. Vägarna höll 
dock inte för tyngden, utan lokomobi-
len hamnade i diket. Här finns en Hil-
ding Carlsson-buss, ellok och dressiner 
– och mycket mer.

Du kan som besökare gå in i de flesta 
loken och exempelvis uppleva förarvyn 
på ett AEG ellok från 1921. Det går ock-
så att besöka lokstallarna och järnvägens 
verkstad, vilken ser ut som den gjorde 
vid banans nedläggning 1991.

Det går att trampa cykeldressin på den 
kvarvarande resten av 891 mm-banan 
från Stjärnsfors kvarn ända till entrén 
på museet i Hagfors, och det kan re-
kommenderas. I Hagfors finns sen även 
minnesmuseet över Monica Zetterlund 
– och glöm inte att beskåda den impo-
santa före detta järnvägsstationen!

www.hagfors.se/invanare/kultur-na-
tur-fritid/kultur/museer
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På Nordmarks museum (www.nord-
marksmuseum.com) mellan Hagfors 
och Filipstad, finns också en modelljärn-
väg. Den har inte varit i drift på några år, 
men är intressant att titta på för den som 
är intresserad av NKLJ och gruvhistoria.

Anläggningen är smalspårig i H0e, 
byggd och skänkt av ett par privatper-
soner till museet. Banan avbildar inte 
gruvområdet i Nordmark–Taberg exakt, 
men både miljöerna och byggnaderna 
har stark inspiration därifrån.

Museet är öppet mot entréavgift enligt 
information via telefon 0560–500 62. 
Förutom lokala byggnader visas förete-
elser från gruvepoken. Runt om i trak-
ten finns många intressanta före detta 
gruvor, hyttor, järnvägssträckningar och 
annat att besöka. D

”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, 
nejvisst – men det krävs heller inte. Och 
det är där som redaktionen kommer in i 
bilden. Vi hjälper till med språkgransk-
ning, struktur och så vidare. Vi åtar oss 

även mer omfattande 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 guiderna från vår hemsida.

Och du – man får betalt för publice-
rade artiklar!

Kontakta oss på redaktionen!

Skriv en artikel!

17

På gruvmuseet i Nordmark finns 
också en modelljärnväg (eller 
snarare järnvägsmodell eftersom 
den inte körs). Den är smalspårig 
med stor inspiration från gruvorna 
i trakten. (Beklagar fotokvaliteten; 
analog kamera för ca 10 år sen…)
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MJ-marknad
i Neumünster Bengt Nilsson

Den 1 mars var vi på marknaden i 
tyska Neumünster.

Många försäljare hade kommit dit, och 
där fanns ovanligt mycket N-skala till 
försäljning.

Ett antal banor från olika länder fanns 
utställda, som alla höll mycket god 
klass. D

THW var i Neumünster med ett maffigt diorama.

Riktigt snygg Märklinbana,
som hade ett dolt tågmagasin.

En smalspårsbana i H0 hade Furka-
banan som förebild.

På detta N-diorama
var hus, kranar och

båtar byggda i papper.

Denna engelska bana bestod
av en rejäl och mycket snygg lokstation.

Denna norska bana var mycket imponerande, med en 
massa fungerande belysning och snyggt byggt landskap.
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Modulträff i Hellerup
2014-02-07–09 Bengt Nilsson

Det var 15 deltagare från Nskala-
Skåne och 30 från danska Nmodul-

gruppen som samlades till modulträff i 
Gersonhallen i danska Hellerup.

Uppställning av banan började klockan 
16. När man ser transportlådor och mo-
duler stå huller om buller på golvet und-
rar man om det kan bli något av detta.

När Nordfaxe kommit på plats börja-
de de svenska modulerna ställas på sina 
platser.

Vid 22-tiden var allt klart, all kabel-
dragning var gjord och provkörningar 
utförda till belåtenhet.

Lördagen började med att lok och vag-
nar sattes på sina platser, och strax efter 
09.30 rullade det första tåget ut. Sen var 
det tidtabellkörning hela dagen med av-
brott för mat.

På söndagen fortsatte tidtabellskör-
ningen fram till 14.45 med avbrott för 
mat. Klockan 15 började vår rivning, 
och cirka 16.30 var allt packat i bilar och 
släp, och vi vände hemåt igen efter en 
trevlig helg. D

Ett danskt blocktåg passerar en dansk bro.

Rc-loksdraget persontåg i Carlstad, en modul från Stockholm.

I Faegelev fanns denna flyttbara tågfärja.

Översikt över hallen vi höll till i. Frihamnen.

Deta danska stationshus var byggt ovanpå spåren.
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sugit åt sig fukten kan du se i botten på 
burken att det går att pressa ut vätska ur 
spånet. Häll på mer spån tills det nästan 
inte går att färga in allt. Då är det dags 
att hälla upp spånet på tork. Jag använ-
der kräftlådor för detta.

När spånet har torkat är det dags för 
slutfasen och nu behövs ingen sil. Du 
sprayar som tidigare och smular ut spån 
över grenarna. Överdriv inte dosering-
en. Avsluta med ett lager spray till för 
att binda spånet. Klipp av kroken.

Titta på granen från en armlängds av-
stånd och du ser faktiskt barr på den. 
Ögat blir lurat av de stickiga spånen.

Innan du väljer färg på strömateria-
let, ge dig ut till en granskog och nyp av 
en liten kvist art ha när du väljer nyans. 
Testa både 2 mm och 4 mm strån, de 
ger lite olika utseenden på granarna. D

Barriga granar
Göran Sandberg

Den vänstra granen har sågspån, den högra inte.

Hårspray för 16:50 från 
Coop Extra och sil från 
Biltema för 20 kr (eller 
19 kr på IKEA). Ett lock 
får du tillverka själv.

Pipetter finns att få
på många håll.

Granar av flaskborsttyp är här för att 
stanna! Efterhand som jag tillver-

kat granar har jag kommit på tricks och 
knep för att få dem ännu bättre.

Öglan i toppen sparas tills det är dags att 
plantera granarna. Jag trär en 100 mm 
spik genom öglan så granarna kan häng-
as upp mellan arbetsmomenten.

Jag sprayar inte färg på granarna, utan 
doppar dem i kraftigt utspädd brun 
akrylfärg som förvaras i en bit 75 mm 
avloppsrör med plugg i ena änden. Se-
dan hänger jag upp dem på tork i öglan. 
Efter doppet stryker jag av överflödig 
färg med en pinne som dras nedåt på 
fyra sidor av granarna. Då följer grenar-
na med nedåt och får en bra form.

Jag rekommenderar att använda en 
stor sil för strömaterialet. Biltema har 
en perfekt sil av ståltråd och en diameter 
av 200 mm för 20 kronor. Såga till ett 
genomskinligt lock som täcker silen och 
fäst locket med två eller tre gummiband 
i silens hakar. Med en stor sil går jobbet 
snabbare och därmed sparar man hår-
spray. Strömaterialet köper jag från den 
engelsk firman Arcane Scenery & Model 
Supplies. Färgen heter Light Green. Hår-
sprayen är från Coop Extra och klassas 
som stark. När jag ruskar ut flocken ur 
silen håller jag mig över en stor kartong 
med låga kanter, så materialet som ram-
lar utanför granen kan återanvändas.

Spraya snett nedåt mot granen och 
runtom den i cirka 5 sekunder (inte mot 
flocken i kartongen). Därefter håller du 
granen i ungefär 30º vinkel och ruskar ut 
flocken över den samtidigt som du rote-
rar granen. Håller du granen helt lodrätt 
kommer all flock att hamna längst ut på 
grenarna och håller du den vågrätt ham-
nar det mesta runt stammen. Gör detta 
för alla granar innan du övergår till det 
sista momentet – som är pricken över i.

Sålla sågspån genom ett myggnät. Det 
som faller igenom ska målas, men inte 
med färg som innehåller bindmedel. Det 
gör nämligen att spånen klumpar ihop 
sig. Herdins gröna bets är lite för giftigt 
grön, men jag snackade vänligt med min 
färghandlare som bjöd på en klick gul 
färgpasta från blandningsmaskinen. Un-
gefär en fingerborgs mängd är lagom att 
röra ut i en deciliter vatten.

Min veterinär bjöd på plastpipetter 
som jag mäter upp mängden färg med. 
Ta en högsmal konservburk och häll 
i en halv deciliter vatten. Fyll på med 
fem pipetter grön bets och tre pipetter 
utspädd gul pasta. Rör om och droppa i 
ett par droppar diskmedel. Häll i 1 deci-
liter sågspån och rör om. När spånet har 
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• Montera ljud i Pikos Vectron

• Så rengör du lokhjul!

• Arduinostyrd pendeltågstrafik

• Och förstås mycket mera

I nästa nummer:

Prenumerera på Modelljärnvägsmagasinet! Som prenumerant behöver du 
inte tänka på att hålla ögonen öppna efter Sveriges tidskrift för modelljärn-
väg. Den kommer istället direkt i din brevlåda – nu fyra gånger om året! – i 
mars, juni, september och november. Du får – annonser och annat borträknat 
– minst 200 sidor MJ om året!

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

Och du spar pengar! En prenumeration kostar bara 339 SEK/år inom Sverige 
(499 SEK/år inom Europa och 549 SEK/år utanför Europa).

Du kan betala direkt till vårt bankgiro (glöm inte namn och adress!) eller via 
PayPal – eller beställa inbetalningskort. Vi har även norskt bankkonto.

Välkommen som prenumerant!

Prenumerera!

Vi ses igen i början av september!

Redaktionen

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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Följ med till Burlänge–Fångåkers Järnväg.
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