Nummer 21 • Juni 2015
Pris 99 kr inklusive moms

MODELLJÄRNVÄGSMAGASINET
1880-talets personvagnar
Ljuddämpande banvall
Forsande vattendrag
Gör en fotografisk bakgrund

Bygg en
H0-slinga i
trädgården!

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

Marknader, mässor & evenemang
Verkligheten i miniatyr
Järnvägens Museum Ängelholm
30 maj–30 augusti
MJ-utställning
www.jarnvagensmuseum.se

Järnvägshobbymarknad
Järnvägens Museum Ängelholm
29–30 augusti
Avslutning på mj-utställningen
www.jarnvagensmuseum.se

Nostalgimässan
Eriksbergshallen, Göteborg
27 september 9–16
Entréavgift
www.trafikverket.se/museer

Bankalaset
Skövde
Lördag 14 juni ca kl 10–15
Lotteri
www.wnj.se

Eltåg 100 år
Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle
12–13 september
Entréavgift
www.trafikverket.se/museer

MJ-Hobbymässan
Stockholmsmässan Älvsjö
30/10–1/11
Entréavgift
www.mjhobbymassan.se

Har ni ett arrangemang
som ni vill avisera?
Kontakta oss!
annons@mj-magasinet.se

054–54 27 30
(mån–fre 9–16)

MJ-Centralen
Handlare och tillverkare
* Återförsäljare av Modelljärnvägsmagasinet
Norrland
Modelljärnväg i Umeå*
Björnvägen 15, Umeå
www.modelljarnvag.se
072–738 2999
Modelljärnvägsspecialisten*
Luleå
www.modellhobby.se
0920–160 35

Svealand

MJ-Lokverkstan
Norrtälje
www.marinelektrikern.se
0716–409 33

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

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

Tågreparatören*
Uppfartsvägen 12
Solna
08–730 2622

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

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

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

Götaland

Eurohobby*
Hjärnarp
www.eurohobby.se
0431–45 55 57

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

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

EA’s Hobbyprodukter
eashobbyprodukter@telia.com
www.eashobbyprodukter.se
072–32 55 934

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

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

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

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

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

Lokstallet
Västerås
www.lokstall1.se
0705–32 33 13
Modelljärnvägens Hus*
Alunda
www.modelljarnvagenshus.se
0174–655 77
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TrainShop AB*
Stockholm Huddinge
www.trainshop.se
08–608 1000
Jörgen Edgar modellbyggare
Stockholm Tumba
www.jorgenedgar.se
070–474 3548

Brimalm Engineering
Mantorp
www.brimalm.com
0143–10 200
Leni’s lek & hobby*
Skärblacka
www.lenislek-hobby.com
011–538 36

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

Övriga

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

På Sporet*
Kællerød, Fuglebjerg
shop.paa-sporet.com
0045 3323 1617

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

NMJ – Norsk Modelljernbane*
Oslo
www.nmj.no
0047 6484 5730

FV Elektro / tåg1
Forserum
www.tåg1.se
0380–206 80
MJ-Specialisten*
Vimmerby
www.hobbymodeller.se
070–520 3917

Vill ni stå med här?
Handlarlistan presenteras
även på vår hemsida.
annons@mj-magasinet.se

054–54 27 30 (mån–fre 9–16)
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Omslagsbilden: Dubbla ånglok med koltåg på väg över bron på Jenny Kirks
3
utomhusslinga i skala 00. Foto Jennifer Kirk. Läs mer från sidan 38!

Nyhetssvepet

Foto av respektive tillverkare
om inte annat anges

Rättelser
Vi råkade i nummer 20 skriva fel adress
till Freudenreich Feinwerktechniks
webbplats. Den rätta ska förstås vara
www.FR-model.com

I nummer 20 skrev vi också att Hobby
train hade märkt sin modell av Hector
Rail Cyborg med fel individnummer.
Men de hade gjort rätt, numret ska vara
441.001-3. Vi hämtade vår information
ur Hector Rails egna informationsblad
om loktypen, och där står det faktiskt fel.
Men vi borde såklart ha tittat i fler källor.
Vi beklagar dessa missar!

Fleischmanns nysvenskar
Fleischmann (www.fleischmann.de) har
nu kommit ut med nya versioner av sina
SJ personvagnar i skala N.
Tre vagnar säljs i set (817004; cirkapris
1200 kr), som består av en A3 förstaklass-,
en B3 andraklass- och en DF39 resgodsvagn. Vagnarna kom samtidigt som den
nya utgåvan av Du-loket (se sidan 8).

Esso i H0 från Roco
Från Roco (www.roco.cc) har en svensk
Esso tankvagn nu kommit (67591; cirkapris 400 kr). Det är boggivagnen SJ Q12
503120, och den verkar mycket lik originalet.
Även SJ Uah-v Gulf finns ute (67592).
Fler tankvagnar av samma typ med annan märkning ska komma under året.

Svenskt café i H0
Leni’s lek & hobby (www.lenislek-hobby.
com) fortsätter sitt samarbete med Faller.
Tidigare tog de fram en svensk ICA-butik och nu kommer ett svenskt konditori
(190576, 395 kr).
Byggsatsen har sin inspiration från
Konditori Princess i Nyköping, och
innehåller riktigt många delar. Den utgår från en redan existerande byggsats av
Faller.
Du kan välja att använda olika delar för
att få till exempel en uteservering, och det
medföljer caféstolar och -bord.
Modellen ser trevlig ut och kan köpas
från flera svenska handlare.
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Gravita i H0
Både Brawa (www.brawa.de) och ESU
(www.esu.eu) har nu kommit ut med
modeller i H0 av Gravita-lok i NetRails
målning.
Båda är tekniskt avancerade med
många digitalfunktioner. Brawas modell
har till exempel styrbara koppel. Båda
finns för både tvåräls och treräls. Alla
funktioner påverkar förstås priset, och
modellerna kostar strax under 4000 kr.
NetRails orange och Baneservices röda
Gravita har använts i hamnväxling i Göteborg. NetRails orange lok går nu även i
sandtågen i Halland–Småland.
Modellen från Brawa verkar redan vara
slutsåld medan ESU:s fortfarande finns
att få tag på. I nästa nummer synar vi
ESU-modellen, men tar också en liten titt
på Brawas modeller, i både H0 och N.

Sandtåget vid Torup med NetRails Gravita-lok den 23 april 2015. Foto Björn Malmer.

Scandinavian Miniatures
Norska firman Scandinavian Miniatu
res (www.messingmodeller.no) tar fram
småserier av norska vagnar som mässingbyggsatser i H0.
NSB littera T3 finns nu i tre varianter:
T3 utan lämmar, Tlf3 med lämmar och
bromskur samt Tl3 med lämmar.
En annan nyhet är den tvåaxliga konduktörsvagnen littera Fv type 7. En sådan
finns bevarad på Krøderbanen, och byggsatsen finns i dels denna version och dels
i trafikutförande.
Tillverkaren har också modeller från
Ofotbanen. En nyhet är littera Cf type 4,
en av två godsvagnar Gf3 type 2 som blev
ombyggda till konduktörsvagnar med
tredjeklassavdelning. Vagnarna gick i
malmtåg på båda sidor av riksgränsen.
Restaurangvagnen littera E0 type 4
nummer 119 kommer i helt skalenlig
längd. Förebilden finns bevarad av Norsk
Jernbaneklubb och används vid utflykter.

Da i N
Möllehems Gårdsproduktion (www.
mollehem.se) har tagit fram och säljer en

konverteringssats för Fleischmanns Dulok till SJ littera Da.
Satsen innehåller resingjuten kåpa,
fönster, ljusledare och andra tillbehör
samt etsade detaljer. Strömavtagare ingår inte men kan beställas separat. De
som sitter på Fleischmanns nya utgåva av
Du-loket kan användas.
Priset för satsen är 670 kr, och den säljs
även av Habo Hobby.

Precis vid pressläggningen kom Rocos
nya H0-modell av SJ Rc2 1054. Vi tittar
närmare på den i
nästa nummer!
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Nya versionen framför den gamla: lite
brunare kåpa, lite smäckrare strömavtagare – lite snyggare lok.

www.fleischmann.de

Kretskort med dekoderkontakt på undersidan – men fortfarande glödlampor.

Se en provkörningsfilm:
www.youtube.com/mjmagasinet

Fleischmanns Du i ny tappning
Snabbtitt
Text och foto:
Redaktionen
Fleischmanns modell i skala N av
SJ littera Du har hängt med ett tag,
även om det finns två versioner. Nu
har en tredje version kommit – men
är den uppdaterad för 2000-talet?
Den nya Du-modellen har artikelnummer 736801 och cirkapriset är 1700 kr.
Det första vi slås av är att färgen på kåpan har en mörkare nyans och taket en
annan grå nyans. Strömavtagarna är utbytta mot smäckrare. I båda ändar sitter
kortkoppel, men standardkoppel finns i
en medföljande påse. I asken finns även
ett instruktionsblad med bland annat
smörjinstruktion, och en reservdelslista.
Modellen avbildar Du nummer 322,
vars förebild byggdes 1934. Loket var
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först Ds, 1947 Dk, blev Du 1965 och Du2
1970. Det slopades 1986 och skrotades i
Vislanda 1987 (www.svenska-lok-se).
Kåpans gjutningar är fint gjorda och
detaljeringen ser bra ut. Lokskyltarna är
förhöjda från kåpans sida och inte bara
tryckta direkt på. Märkning och tryck är
snyggt utförda.
Hjulen är svarta och ger ett bra intryck.
Hjulaxlarna är tämligen stela och har
nästan inget spelrum uppåt–neråt. Det
kan ge dålig strömupptagning på ojämnt
spår och i växlar, och är något som de
tidigare versionerna haft problem med.
Axlarna kan röra sig något i sidled, vilket
borde innebära att modellen klarar även
snävare kurvradier.
Under kåpan sitter ett kretskort ovanpå drivningens metallklump. Den fempoliga motorn sitter i ena änden och driver samtliga hjulaxlar via ett snäckdrev.

Under kretskortet finns en sexpolig
dekoderkontakt (NEM 651), och på vänster sida av chassit har ett urtag frästs
ur där dekodern kan placeras. Detta har
dock gjort loket lättare, 54 g för nya mot
66 g för gamla versionen.
Belysningen skiftar med körriktningen
och består som tidigare av två glödlampor. Dessa ger inte bara strålkastarsken,
utan samtidigt även hyttbelysning.
Modellen går mjukt och fint både analogt och digitalt och klarar krypkörning
bra, trots kort inkörning.
Har då Fleischmann lyckats uppgradera sin Du till 2000-talet? Ja, nästan. Det
nya förutom färgen är kontakt och utrymme för dekoder, men annars är det
sig likt, på gott och ont.
De tidigare versionerna har varit fina
återgivningar av ett Du-lok, och denna är
snäppet snyggare.
D

Text och foto:
Lars Ljungberg
ESU har kommit ut med mätvagn i
form av en hjälpvagn från DB. Detta
är mina intryck av modellen.
Förebilden är en hjälpvagn från DB,
som är byggd på en gammal vagn från
1950-talet. Hjälpvagnar är försedda med
verktyg och annan utrustning att användas vid utryckning i samband med olyckor eller urspårningar.
Modellen (artikelnummer 36030) är
fint detaljerad, och levereras med en påse
extra detaljer att eftermontera.
På var sida finns en löstagbar väggdel,
som döljer en LCD-display, när vagnen
inte användes för mätning. Det finns
även en mängd belysningar.
Vagnen finns i tre olika målningar efter
de olika epoker som vagnen har funnits:
grön, verkerhsrot (röd) och gul.
Vagnen går att köra på både analoga
(DC och AC) och digitala (DCC och Motorola) anläggningar. Vagnen levereras
med en släpsko, som går lätt att montera
av och på med det medföljande verktyget.
Val av analog tvåräls (DC) eller treräls
(AC) görs med en omkopplare i vagnens
botten. Vid körning i analogt mode visas värden på displayen bara så länge det
finns ström i spåret.
Vid digitaldrift håller ett PowerPack
spänningen under ett par sekunder, så
att mätningen inte påverkas av tillfälliga
strömavbrott. PowerPack är inte aktivt
vid analogt mode.
Mätdelen • Genom att ta bort de båda
lösa väggdelarna blir de båda LCD-displayerna synliga. Nederst på displayen finns två
knappar, ON/RESET och MODE:
ON/RESET: Display av/på samt nollställ alla
värden om knappen hålls in i tre sekunder.
Jag lyckas dock inte släcka displayen med
knappen, utan den lyser hela tiden.
MODE: Växlar vilket värde som skall visas på
displayen. Något av följande värden kan
visas:
• SPD: Aktuell hastighet i km/h omräknat i
skala 1/87.
• MAX: Högsta uppmätta hastighet sedan
senaste reset.
• AVG: Medelhastigheten sedan senaste reset. Stillastående räknas inte med.
• DST: Körd sträcka räknat i km omräknat i
skala 1/87 sedan senaste reset.
• TRP: Körd tid sedan senaste reset. Tiden
räknas bara när vagnen rör på sig.
• TRK: Aktuell matningsspänningen i rälsen.

Med en digitalcentral som stödjer
RailCom kan mätvagnen skicka aktuellt
mätvärde dit, så att värdet kan läsas av di-

Snabbtitt

DB EHG 388 –
mätvagn från ESU
rekt. Det kan nämligen vara svårt att läsa
displayen under färd.
Vagnen har vit frontbelysning och röda
slutsignaler som växlar med körriktningen. Dessa går att släcka individuellt, så att
exempelvis röd slutsignal släcks.
Längs sidorna sitter ett antal arbetsstrålkastare, som styrs individuellt för var
sida. Strålkastarna dimmas upp och ner,
vilket ger en realistiskt känsla. Även innerbelysningen kan tändas och släckas.
Intensiteten kan ändras för varje enskild belysning genom att ställa om deras
CV-värden.
Eftersom vagnen har dekoder kan
förutom belysningen även displayen styras via funktionstangenter.
Med F1 stegas vilket mätvärde som ska
visas, vilket motsvarar tryck på MODE
knappen. Med F2 ett mätvärde frysas,

till exempel när du kör fort, för att sedan
stanna och se hur fort det egentligen var.
Med F8 görs reset av alla mätvärden,
och med F9 tänds/släcks displayen.
Jag tycker att valet av knappar är lite
dumt, då F2 är endast momentant på en
del handkontroller. Därför har jag skiftat
F1 och F2 på min mätvagn.
Användbar modell • Mätvagnen är
en användbar modell, då den både kan ge
användbar information och kan stå på ett
stickspår och se snygg ut, eller ingå i något arbetståg och lysa upp.
Återigen har ESU lyckats skapa en modell av hög kvalitet med roliga tekniska
funktioner. Jag tycker att den är värd sitt
pris av 1595 SEK.
D
www.esu.eu
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Minitips: hitta tunn tråd
Malmös största Mj-butik.
Nu över 3500 artiklar
skala N, HO i lager.
”Digital service support”
Nya digitala startsatser
skala N från
Fleischmann i lager!

Text och foto:
Roger Isacsson
Ett tips för dig som behöver tunn
kopplingstråd i många olika färger!
Parallellportskablar eller serieportskab
lar står inte högt i kurs nu, i USB-portens
tidevarv. Om du behöver tunn, mjuk
kopplingstråd för dina modelljärnvägsprojekt – gå till en loppis, leta reda på
en lämplig kabel, skala av ytterhöljet och
njut av innehållet. Du får många meter
tunn kopplingstråd i nio eller 25 olika
färger för kanske en tia.
Du kan även använda kabelns kontaktdon om du klipper kabeln mitt itu. Vips
har du 25-poliga snabbkopplingar till din
kontrollpanel.
Jag tror tråden motsvarar vad som sitter på dom minsta dekodrarna.
Om vi antar att koppar har en tillåten
strömtäthet av 15 A/mm2 (högt räknat)
ska det teoretiskt gå att leda till exempel
en motorström på 1 A i en tråd som är
1/15 mm2, om vi inte beaktar spänningsfallet som uppstår.

Ledarens resistans blir 0,017 ohm
per mm2 per m, det vill säga 0,017x15 =
0,255 ohm. Spänningsfallet blir 0,255 ohmx1A = 0,255 V för en meter av ledaren.
Effektförlusten blir 0,255 Vx1A =
0,255 W per meter, uppvärmningen blir
måttlig, det bör fungera.
Vid en eventuell kortslutning, vilket
Gud förbjude, kan höga strömmar uppstå, som vill bränna av din kabel. Kortslutningsströmmarna kan inte beräknas
utan att känna data för matningsdonet.
En elektronisk säkring som bryter
snabbt är bra om du har tunna kablar,
men ger tråkiga fenomen om man får tillfälliga fel, som exempelvis när det blixt
rar om kopplen på Märklintåget.
D

Öppettider

Mån-Fre 10.00 - 17.30
Lördag 10.00 - 14.00

Fersens väg 7
(Vid Stadsteatern)
21142 Malmö
Butik: 040 - 301064

www.modelldigital.se

Skriv en artikel!
”Jag, en artikelförfattare? Nää...”
Jodå, det tror vi!
Varje artikel i Modelljärnvägsmagasinet är skriven av någon som en gång i tiden, kanske för inte så längesen, skrev sin första artikel.
Det finns inte så många Strindbergare, nejvisst – men det krävs heller inte. Och där
kommer redaktionen in i bilden! Vi hjälper till med språkgranskning, struktur och så
vidare. Vi åtar oss även att skriva artiklar utifrån dina utkast.
Du kan ladda ner våra skriv- och fotoguider från vår hemsida – där beskriver vi vad
du kan tänka på när du skriver din artikel och tar dina bilder. Du kan också beställa
hem guiderna från oss.
Och du får betalt för publicerade artiklar!
Red.
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Text och foto:
Stefan Nilsson

Nya spår i Uppland

Modelljärnvägens Hus har ökat
sina utställningslokaler eftersom
deras bestånd av modelljärnvägar
har blivit större. Dels har de fått ta
över några anläggningar och dels
bygger de en ny egen H0-bana,
kallad ”Spår av Uppland”.
Spår av Uppland var inte helt klar vid vårt
besök, men kommer att vara inspirerad
av regionen under 1950- och 60-talen,
berättar Jocke Sannagård. Den större
staden heter Almtuna, och där finns en
järnvägsstation kallad Almtuna Östra. De
som varit i Uppsala kommer sannolikt att
känna igen stationshuset...
I Almtuna ligger också en lokstation
med vagnverkstad. Tegelbyggnaderna är
vitkalkade, vilket är lite ovanligt. Dock är
lokstationen normalspårig medan det till
Almtuna Östra går smalspår.
På smalspåret kommer välkända svenska smalspårsfordon att rulla, som sig bör
på trefotaspår. I H0 betyder det 10,5 mm
som kallas H0n3.
I de nya lokalerna huserar även utställningsbanan ”Årstiderna”, den flyttbara
anläggning som visar svenskt landskap
under fyra årstider.
Just nu finns här också en skänkt anläggning som avspeglar orten Knivsta
under 1930–40-talen. Banan skapades av
Sven Enarsson som ett minne av barndomen, men donerades till Modelljärnvägens Hus när byggaren kände sig klar
med den.
Där Knivsta står kommer bröderna Edgars berömda N-skalemodell av Alvesta–
Karlskrona i vinterskrud så småningom
att hamna. Banan fanns tidigare på Nässjö station men skulle flyttas i samband
med en ombyggnad. Alternativet hade
varit sopcontainern, men så fick banan
en välförtjänt fristad i Alunda.
Det är fler anläggningar och mer modelltåg som funnit en fristad på Modelljärnvägens Hus. Här hittar vi till exempel lok, vagnar och en del byggnader
från Bengt Lindgren. Här finns även
smalspåriga modeller i skala 0 från Hans
”HanS i Lunde” Svensson. Förhoppningsvis kommer bådas modeller en dag
kunna placeras ut i tillhörande miljöer.
Eilerth Hultgren kommer förbi och berättar att tågen på utomhusbanan i LGB
nu har rullat totalt 600 fullskaliga mil sedan anläggningen öppnade. Precis som i
verkligheten var det ett tåg som blåste ner
från en bro i senaste stormen.

Ovan: På ett
trefota smalspår
i Uppland platsar
förstås Alunda
station.
Höger: HanS i
Lundes etiopiska
smalspår står i
vitrin på Modelljärnvägens Hus.

Höger: Sven
Enarsson donerade sitt bygge
av Knivsta på
30–40-talen.
Nedan: Även
bröderna Edgars
vinterbana i N har
hittat till Alunda,
och väntar på att
bli uppsatt.

www.modelljarnvagenshus.se

Meta Hultgren som stått i kassan och
cafét berättar efter stängningsdags att det
idag hade varit 96 besökare – drygt 30
fler än dagen innan. Jocke säger att det är
ganska vanliga besökssiffror, men att 96
var oväntat bra.

Jag kommer definitivt att återvända för
att se hur utvecklingen av Modelljärnvägens Hus går framåt. Jag har en känsla av
att det alltid kommer finnas nya modeller
och anläggningar att se, kända såväl som
okända men oavsett det, intressanta. D
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Ett besök på

Modellbau Schleswig-Holstein
Text och foto:
Lars Ljungberg
Modellbau Schleswig-Holstein är
en årligt återkommande modellmässa som hålls i Holstenhalle i
Neumünster, beläget knappt 6 mil
norr om Hamburg.

På mässan finns nytt och begagnat modelltåg, modellbilar och andra tillbehör
att köpa. Det visas även upp radiostyrda
lastbilar och maskiner, radiostyrda båtar,
tävlingar med radiostyrda racerbilar med
mera.
I år hölls mässan den 28/2–1/3. Trots
50 m kö när vi kom gick det snabbt att
komma in.

Välbyggd anläggning i skala G.
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Det var många familjer med barn som
besökte mässan, så andelen kvinnor var
betydligt högre än vad vi brukar se på liknande arrangemang i Sverige.
Det fanns ett rikligt utbud av både nytt
och begagnat, både i skala H0 och N – betydligt mer i skala N än vad jag är van att
se på marknaderna i Sverige. Många priser var ganska höga, men det gick att göra
fynd, och det går alltid att försöka pruta.
Det fanns även tillbehör att köpa, till
exempel sortiment av tunna borr med
0,1 mm steg, lampor och figurer. Även
reservdelar fanns att köpa.
Det fanns ett antal utställda banor, i
skala G, LGB, 0n30, H0 och N. Dessa var
väldigt fina – se bilder.
Modellbau Schleswig-Holstein är väl
värt ett besök. Det finns mycket att titta
på och att handla, med betydligt större
utbud än vi är vana vid här hemma. D

En rejäl LGB-bana där de även körde med radiostyrda bilar.

En man hade satt upp sin bana med äldre Märklin i skala 0.

Mässan lockade många besökare.

Denna bana i skala N styrdes med dator.

Även amerikansk 0n30 fanns representerat på en fin bana.

Från USA kom också inspirationen till denna imponerande anläggning i skala N.
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I nästa nummer:
Vi synar Rocos nya Rc2! Foto från Roco.

• Laxå–Röfors i modell
• Koloniområde i Lund
• Lätt löda lysdioder
• Och förstås mycket mera

Vi ses igen i början av september!
Redaktionen
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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 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!

Modelljärnvägsmagasinet
Geographica Antikva Förlag
Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg
054–54 27 30 (mån–fre 9–16)
www.mj-magasinet.se
red@mj-magasinet.se
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