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MJ-Centralen
Handlare och tillverkare

* Återförsäljare av Modelljärnvägsmagasinet

Norrland

Modelljärnväg i Umeå*
Björnvägen 15, Umeå
www.modelljarnvag.se
0727–38 29 99

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

Svealand

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

E.A’s Hobbyprodukter
eashobbyprodukter@telia.com
www.eashobbyprodukter.se
0723–25 59 34

Tågcentralen*
Eskilstuna
www.tagcentralen.com
0738–20 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-Lokverkstan
Norrtälje
www.marinelektrikern.se
0176–409 33

Tågreparatören*
Uppfartsvägen 12
Solna
08–730 26 22

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

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

Material*
Folkungagatan 60, 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

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

Götaland

Brimalm Engineering
Mantorp
www.brimalm.com
0143–10 200

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

Rutenhjelms Elektriska*
Kvänum
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
0705–20 39 17

Vill ni stå med här?
Handlarlistan presenteras

även på vår hemsida.

annons@mj-magasinet.se
054–54 27 30

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

Pervald MJ*
Holmsjö
www.pervald.se
0706–87 08 58 

Eurohobby*
Munka-Ljungby
www.eurohobby.se
0431–45 55 57

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

Övriga

På Sporet*
Kællerød, Fuglebjerg
www.paa-sporet.com
0045 4267 6920

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

MJ-Hobbymässan
Sverigemässan, Älvsjö
Lör–sön 5–6 november
Entréavgift – även förköp
www.mjhobbymassan.se

MJ-mässa
Dalsland Center, Håverud
Lördag 12 november 11–17
Entréavgift
www.fjid.org

Hjulmarknaden
Solnahallen, Solna
Lördag 28 november 10–16
Fri entré
www.hjulmarknaden.info

Tåghobbymarknad
Strängnäs
Lördag 11 mars kl 10–15
Entréavgift
www.emjk-rapidho.se

Marknader, mässor och evenemang
Avisera ett arrangemang?

Kontakta oss!

annons@mj-magasinet.se

054–54 27 30
(mån–fre 9–16)
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Omslagsbilden: Persontåget från Santa Fe ringlar sig genom den kaliforniska öknen (foto Staffan Åkerlund).
Läs mer på sidan 54!
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Numrets hemsida:
www.mj-magasinet.se/2716
Följ och Gilla oss på Facebook!
www.facebook.com/MJmagasinet

Besök våra fränder:
Allt om Hobby • www.hobby.se
Tåg • www.sjk.se/tag
Banen • www.banen.dk
MJ-Bladet • www.mj-bladet.no
Smalspårsfrämjandet • www.smalsparigt.org

Redaktörens
rader

Läsarsvepet Tack för
insända bidrag!

Pressrelease: GMJS får nya lokaler!
Göteborgs Modelljärnvägssällskap (GMJS) har tecknat ett kontrakt på en ny 
lokal. Avtal har slutits med Älvstranden Utveckling AB. Från och med den 1 
januari 2017 hyr vi en lokal som är något större än den nuvarande – nämligen 
c:a 250 m2. 

Lokalen ligger centralt på det gamla varvsområdet på Hisingen och är förde-
lad på 150 m2 utställning och 95 m2 biyta. Den ger i sällskapet stora möjligheter 
till olika lösningar på spårplaner, klubbverksamhet, visningar m.m. Tack vare 
goda kommunikationer kommer vi i högre grad än tidigare att kunna vara mer 
öppna för att visa vår anläggning för allmänheten. 

Under tiden fram till tillträdandet kommer vi att ta fram projektplaner för 
att hantera det fortsatta arbetet. Det omfattar flera delar t.ex. disposition av 
de nya lokalerna, återanvändning av den befintliga anläggningen, framtida ut-
veckling av anläggningen m.m.

Eftersom flytten kommer att starta på nyåret 2017 kommer vi att genomfö-
ra våra sista visningar under hösten 2016 i våra gamla lokaler. Se vår hemsida 
www.gmjs.se. Ytterligare information kommer att ges på vår hemsida och via 
sociala medier.

Vi vill också tacka alla som har hjälpt oss med stort och smått i vår strävan 
att överleva som förening. Detta ger oss möjlighet att kunna fortsätta att sprida 
kunskap om järnvägens historia och betydelse för samhället och glädjen och 
tillfredställelsen med att bygga modeller.

Styrelsen GMJS

Höst och vinter – byggtid! Hoppas du 
har många roliga byggprojekt på gång. 
Dela gärna med dig av dina projekt eller 
goda byggtips till våra läsare.

Många roliga artiklar har vi fått in till 
detta nummer – tack till er som bidragit! 
Du kan läsa om SJ littera Tc i skala Z och 
N, om Du och Z65 i H0 samt om hybrid-
lok. Det finns två anläggningsartiklar, ar-
tiklar om husbygge, lokbygge och vagn-
bygge, en pansarbåt – och mycket mera.

Alla är välkomna att bidra med artik-
lar, byggtips, fotografier och annat. Det 
är bara att höra av sig till redaktionen. 
Du kan också tipsa oss om sådant du vill 
läsa om.

Som du kan läsa på sidan 77 kommer vi 
från årsskiftet att erbjuda MJ-magasinet 
också i digital form, både lösnummer och 
prenumerationer!

Du kommer att kunna välja mellan 
enbart pappersformat, digitalt format el-
ler att ha båda. Den digitala utgåvan ska 
fungera på alla typer av plattformar.

I skrivande stund är alla detaljer ännu 
inte klara gällande upplägg och prissätt-
ning, så håll utkik på vår hemsida och vår 
Facebook-sida för mer information, eller 
kontakta oss direkt.

I samband med den digitala lansering-
en hop pas vi även kunna presentera en 
ny hemsida, där det ska gå smidigt att be-
ställa lösnummer och prenumerationer.

Vi kommer att delta på MJ-Hobby-
mässan i Älvsjö på Allhelgonahelgen, 
på mj-marknaden i Håverud den 12 no-
vember och på Hjulmarknaden den 28 
november. Kom gärna förbi och säg hej.

Ha en skön höst och vinter! D

Red.

Hej!
Vedlegger et par foto av en ånglokparade på Sjuskogen. Lokene er, fra venstre: 
NSB type 21e nr. 146, NSB type 21e nr. 176 og NSB type 21e nr. 202. Lok 146 
skal gå trafikk litt til, men så skal det demonteres, sandblåses og lakkeres.

Steinar Jeppestøl

Fantastiskt roligt att höra att lokalfrågan för GMJS nu är löst. MJ-magasinet 
gratulerar till detta och önskar lycka till med flytten!

Redaktionen
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Nyhetssvepet Foto av respektive tillverkare
om inte annat anges

SJ Y1 och buss från One:87

Svenska småtillverkaren One:87 (www.
one87.se) har nu kommit ut med sina 
modeller av dels SJ littera Y1 och YF1, 
samt dels med en Bf76-59 Scania SJ-buss 
av 1965 års modell, allt i H0.

Y1 1267 var den allra första Y1 i Sverige, 
och kommer i originalutförande, utan det 
utskjutande luftintaget på sidorna. Därut-
över finns också Y1 1343 och 1366, med 
utskjutande luftintag på sidorna, samt 
YF1 1327 med resgodsavdelning. Samtli-
ga är i SJ-rött utförande, tvårälsversioner 
samt digitala med ljud.

Modellerna är utsökt tillverkade med 
metallkåpa och alla detaljer på plats som 
går att placera – till och med en imitation 
av kokplattan i förarhytten. Priset är ock-
så därefter med 14  950  kr. Upplagan är 
starkt begränsad.

SJ-bussarna är i utförande för höger-
trafik och finns i tre varianter: 0331 (skol-
buss från 1970–80-tal), 0334 och 0381.

Detaljgraden är mycket hög och mål-
ning och märkning är utmärkta. Priset 
för bussarna är 850 kr, vilket kan låta 
högt men du får inte en mer skalriktig 
svensk buss än dessa.

Nytt från Entec

Entec (www.entec.se) kommer under 
hösten ut med nya kontaktledningsdelar 
som moderna utliggare och hjälpkraft 
samlat i en etsplåt (3408-5B). De passar 
Entecs stolpar 3403-5B och 3403-1F.

Den moderna halvbryggan har fått en 
ny stolpe med extra stödben. Man har 
även gett ut två olika 3D-printade stolp-
transformatorer (6005-1B liten, 6006-
1B stor). Till dessa kommer att finnas 
en trafo hylla i etsat utförande (6010-1B) 
samt brytarkablage 6011-1B.

Nya moderna höga nätstaket är på 
gång liksom grindar till dessa.

Signaler från Möllehem

Möllehems Gårdsproduktion (www.
mollehem.se) lanserar en egen serie med 
svenska och danska signaler i N och H0. 
Det blir vanliga signaler, dvärgar och 
vägskydd.

Signalerna kommer färdiga och kan 
antingen användas fristående, eller an-

Höger: Modern sugtrafo. Nedan: Arma-
turer för utliggare, hjälpkraft med mera. 
Nedan, höger: Modern halvbrygga med 
utliggare.

Foto Stefan Nilsson.

Foto Stefan Nilsson.
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kes befintliga modell av Vectron-loket, 
som idag saluförs under Lemkes varu-
märke Hobbytrain, kommer att levere-
ras som färdigmodell lackad i Snälltågets 
röda design. Modellen erbjuds som DC 
analog (à 1  595 kr) eller DCC med ljud 
(à 2 495 kr) och kommer att tillverkas i en 
begränsad serie på totalt 300 exemplar.

För att modellen ska kunna tas fram 
krävs 50 förbokningar före den 30/11. 
De som förbokar och förskottsbetalar får 
200 kr i rabatt på respektive pris.

Svenska Brekinalastbilar

Brekina (www.brekina.de) presenterade 
nyligen fyra nya svenska lastbilar i H0, 
Scania LB 76. Det är en ASG, en Scania, 
en Schenker samt en omärkt med röd 
hytt och grått släp.

Bilarna kostar mellan cirka 250–300 kr 
beroende på utförande.

NSB-vagnar från NMJ

Norsk Modelljernbane (www.nmj.no) 
har kommit ut med en rad versioner i sin 
Topline-serie av NSB B3-vagnar, i såväl 
äldre som nyare design. I serien ingår 
även sovvagnar samt cafévagn (ovan).

NSB-vagnar är relevanta även för Sve-
rige, eftersom det har gått tåg med både 
svenska och norska vagnar mellan bland 
annat Oslo och Stockholm samt Oslo och 
kontinenten. Fler varianter aviseras.

Fin bok om MMJ

Modellrallaren Förlag (www.modell 
 rallaren.se/forlag) har kommit ut med 
en bok om modelljärnvägen Mälarvi-
ken–Mollsjö Järnvägar, en anläggning 
välkänd från internetforum (ISBN 978-
91-982852-1-5).

Piko LKAB-vagn

Vi har tidigare skrivit om LKAB:s VTG 
tankvagnar som önskemodeller samt 
att det tagits fram dekaler för att själva 
kunna märka vagnar. Nu kommer dock 
Piko (www.piko.de) med en färdigmärkt 
LKAB VTG tankvagn (54768).

Vagnen har i skrivande stund inte an-
länt, men serien är begränsad så vi hoppas 
att det finns kvar av den när detta num-
mer kommer ut.

Snälltågets Vectronlok i N

Nmodell (www.facebook.com/Nmo
dellSE) har möjligheten att kunna er-
bjuda en exklusiv N-skalemodell av 
Snälltågets alldeles nya Vectronlok i ett 
samarbete med Lemke Collection. Lem-

slutas till Möllehems existerande system 
för styrning av växlar. Till signalerna 
kommer även så kallade signalschakt att 
finnas för att fästa signalerna i banan.

Mer information kommer på Mölle-
hems hemsida, och vi siktar på att göra 
en synare av hela systemet.

Svensk TMY i TT

Tillig (www.tillig.com) presenterade ny-
ligen en svensk nyhet i skala TT: Tågabs 
TMY 106 Great Northern (artikelnum-
mer 04538).

Modellen kostar cirka 169 euro och är 
analog med tolvpolig dekoderkontakt. 
Boggier och underrede är silverfärga-
de, något de fick efter 2004. Innan dess 
var underredet mörkt. Det är roligt med 
svenska nyheter i mindre vanliga skalor.
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Texten är skriven av Jocke Sanna-
gård och bilderna är tagna av byggaren 
och ägaren till banan, Rickard Derving. 
Balan sen mellan text och bilder är väl av-
vägd och båda får ta välförtjänt plats.

Vi får följa anläggningen från idé via 
bygge till dagens läge, där allt ännu inte 
är klart, men det som är färdigt verkligen 
är välgjort. Något som bidrar till att lyfta 
intrycket av banan är de fina husbyggen 
som Stefan Jönsson gjort.

I ett annat avsnitt redogörs för den 
rullande materielen, som är en blandning 
av färdigmodeller och byggsatser. Loken 
beskrivs från ånga till el och diesel, och 
ibland med relevanta tågsammansätt-
ningar, så det ger tips om hur tåg kunde 
se ut under olika tidsperioder.

Boken är inbunden i hård pärm och 
kostar 295 kr, vilket definitivt är prisvärt 
för denna väl formgivna publikation.

Längs spåret 2015

Svenska Järnvägsklubben (www.sjk.se) 
har gett ut del 91 i sin skriftserie, Längs 
spåret 2015, som är en bok om vad som 
hände på de svenska järnvägarna under 
2015. Författare är Ulf Diehl och Lennart 
Nilsson, samma personer som ligger bak-
om den klassiska serien Svenska Lok och 
Motorvagnar (SLM).

Idén till boken föddes också ur arbe-
tet med denna serie, dels för att kunna 
använda insända bilder som annars inte 
skulle visas och dels för att beskriva så-
dant som berör själva järnvägarna.

Boken innehåller en blandning av bil-
der med bildtexter och kortare artiklar 
som illustrerats med foton, samt en del 
listor. Blandningen är ganska spretig och 
det saknas innehållsförteckning, men det 
finns mycket läsvärt i boken. Meningen 
anges vara att i kommande utgåvor ha 
med mer material i artikelformat, vilket 
låter som en bra idé.

Kvaliteten på tryck och bilder är god 
men formgivningen av inlagan är ganska 
tät, speciellt vad gäller artiklarna, vilket 
är något vi hoppas kommer att bli bättre 
i kommande utgåvor. Boken är limmad 
och har mjuka omslag.

För medlem i SJK kostar boken 265 kr, 
annars 340 kr. ISBN 978-91-85195-15-2

Svenska Tåg 41

LEG video (www.legvideo.se) har gett ut 
del 41 i sin serie Svenska Tåg. Förutom 
fem kortare inslag från olika delar av Sve-
rige finns ett 24 minuter långt avsnitt om 
när Krokodilen kom till Sverige.

Med som bonusmaterial på skivan 
finns även del 2 i samma serie, som gavs 
ut på VHS 1997.

Filmen kostar 225 kr.

Bra byggbok

Scratchbuilding for model railroaders. 
Craftsman techniques made simple. 
(Bob Walker 2010). Bokens har funnits 
utannonserad i amerikanska tidning-
ar, och jag har läst Bob Walkers artiklar 
i Model Railroad Craftsman med stort 
nöje. Jag hittade boken på en amerikansk 
nätbokhandel för cirka 30 USD inklusive 
frakt.

Boken består av följande kapitel:
Introduction • Mycket filosofi: varför 

scratchbygga överhuvud taget – klart 
tänkvärt.

Tools • En genomgång av verktyg i tre ni-
våer. Först de du behöver för att börja, 
sen de som gör fortsättningen lättare, 
och till slut de där som är bra att ha. Jag 
saknar elverktyg som Dremels bandsåg 
och cirkelsåg. Och limpistolen som jag 
inte tror han nämner alls vad jag kunde 
se. Det är mycket säkerhetsprat genom 
hela boken, mer säkerhet än jag tror 
många av oss bryr sig om. Man kanske 
tänker efter lite när man läser. Men när 
det återkommer hela tiden känns det 
lite tjatigt.

Materials • Trä och styren. Gips kommer 
senare. Mycket vädrat trä, planka för 

planka, och en hel del bra info om färg-
typer på olika material. Läsvärt! Men 
att skriva fem sidor om hur man ska 
organisera sin arbetsbänk känns lite 
överambitiöst. 

Components • Mycket grunder och tak. 
Och ett halvt kapitel Strange Ideas. Sånt 
jag aldrig sett förr men en del kommer 
jag att använda.

Methodologies • Färger, framförallt färg-
temperatur kontra aktuell belysning. 
Vädringen dök upp här. Formgjutning 
av gips (här kom det) och resin. Mycket 
detaljerat och en hel del varningar om 
hur man inte ska göra. Han kommen-
terar ofta med ”fråga mig hur jag vet”. 
Det skapar en bild av hur han gjorde 
när han misslyckades och är bra för ens 
eget minne. Sen innehåller kapitlet en 
del om att göra jiggar för att göra iden-
tiska delar, framförallt i trä. Här dök 
också airbrushing upp.

Applications • Sånt som inte riktigt är 
hus: kulvertar, trästöd för broar (trest-
les), broar och till och med gruvlavar.

Accountments • Fönster, och hur man 
anspassar dem till rätt storlek. Skyltar, 
skorstenar, trätrappor med hjälp av 
jiggar. Belysning mest inne i hus men 
också utanför.

Conclusions • Han säger: ”Ut och res och 
titta på verkligheten”. Han verkar ha 
rotat mycket bland gamla hus och ba-
nor i Klippiga bergen.

Jag var orolig för att jag skulle få en 
samlig artiklar ur MRC, och att jag redan 
skulle ha läst dom flesta. Men allt var ny-
skrivet. 

Han bygger en amerikansk bana i 
On30, och hus från 1940–50-talen. Det 
påverkar materialvalen en hel del på. Inte 
ett ord om väggar i kapaskiva. 

Det är väldigt amerikanska produkter, 
och mycket Walthers. Min rekommen-
dation är att beställa Walthers katalog. 
Den finns att beställa från flera svenska 
handlare.

Grandt Lines är ett annat företag som 
höjs till skyarna för sina lösa fönster och 
dörrar. Det finns motsvarande att köpa i 
Sverige från europeiska tillverkare, som 
Auhagen.

Det tredje företaget är Micro Mark. Jag 
har inte sett deras verktyg i Sverige eller 
Europa, men ta en titt på Expo-verktygen 
hos Hattons i England för att slippa tull 
och moms. 

Jag är innerligt glad att jag köpte bok-
en, jag slipper rota i tidskriftssamlaren 
och sprida lösnummer av MRC i huset.

Arne Lindgren
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Det har sipprat ut ett antal D-lok 
från Brimalm. Processen har varit 
kantad av problem, och än verkar 
inte alla vara lösta, men vi ska här 

lite snabbt titta på ett exemplar.

Vår modell är av Du2 302, ett lok 
tillverkat 1934 som littera Ds (från 1948 
Dk, från 1962 Du och 1975 Du2). Loket 
slopades 1987 och såldes samma år till 
Stockholms Kultursällskap för Ånga och 
Järnväg (SkÅJ) och finns alltså bevarat.

Modellen kommer i en svart kartong 
med guldrelief och ligger i en insats av 
frigolit. I insatsen ligger en påse med 
två NEM-bygelkoppel samt fyra slangar 
för valfri eftermontering. Modellen är i 
utförande som Du2, med A- och B-än-
desmärkning och hemstationsskylt fram-
för hyttdörren i A-änden samt igensatta 
övergångsdörrar och små fotbryggor i 
fronterna.

Och den är också verkligen fint gjord, 
med bra gjutningar och hög detaljrike-
dom. Alla handräcken är friliggande och 
det finns backspeglar och vindskydd som 
sig bör på ömse sidor av förarhytterna, lik-
som dörrhandtag på hyttdörrarna, vind-
rutetorkare, tågvärmekablar och multi-
pelkablar. Troligen skulle handräckena 
dock ha varit svarta och inte grå som nu.

Strömavtagarna är fint gjorda och byg-
larna kan ställas i olika positioner ovan-
för taket. Hjulen är RP25 och axlarna kan 
röra sig i både sidled och vicka upp och 
ner, och modellen är tung, 554 g enligt 
vår våg. Det gör att den går fint även på 
ojämnt spår. Och fint går den verkligen – 
den klarade en Märklin slank K-rälsväxel 
utan besvär – samt mycket tyst.

Vårt exemplar har ljuddekoder, med 
flera ljud- och ljusfunktioner, som kan 
väljas olika beroende på läge, ”klassiskt” 
eller ”utökat”. Halvljuset är trovärdigt 
gjort så att det flimrar med en frekvens 
som ska motsvara 16 2/3 Hz.

Vårt slutomdöme är att Brimalm 
gjort en riktigt fin modell. Den har vis-
serligen ett par avvikelser från förebilden 
och ett par brister. Med det priset och 
för den detaljrikedomen är det dock inte 
mycket att orda om.

Nu hoppas vi bara att Brimalm lyck-
as få fart på leveranserna av modellerna. 
Vi återkommer med ett större loktest så 
snart fler modeller finns ute. D

Brimalm littera Du i H0

Snabbtitt

Text och foto:
Redaktionen

Se en kort provkörningsfilm:
www.youtube.com/mjmagasinet
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från fabrik. Förutom motorljudet finns 
en mängd olika ljud relaterade till loket, 
men även stationsutrop och radiokom-
munikation. 

Vid låg fart i kurvor genereras ljud för 
spårgnissel automatiskt (om man inte 
stängt av detta via funktionstangent). Om 
man bromsar lite kraftigare från högre 
fart genereras bromsgnissel automatiskt. 
Dessutom slår det ”gnistor” runt hjulen.

Loket har riktningsberoende strålkas-
tare. Man kan dessutom välja att stänga 
av ljuset fram eller bak oberoende av 
körriktning. Det finns även helljus och 
ranger ljus.

I modellen sitter en bra rökgenerator 
med inbyggd fläkt, som följer motorpå-
draget. Förebilden ryker en hel del och 
det tycker jag man har lyckats att åter-
skapa bra i modellen för den kan ryka or-
dentligt om man drar på mycket.

BR  232 har inbyggd powerpack som 
gör loket mindre känsligt för smutsigt 
spår då loket använder energin från en 
kondensator om kontakten med spåret 
skulle försvinna tillfälligt. Upp till tre sek-
under kan loket klara utan ström från räl-
sen vid fullt uppladdad powerpack.

Modellen har fempolig motor med två 
svänghjul. Drivning sker via kardan på 
fyra axlar. Det finns fyra slirskydd, vilket 
verkar onödigt för en såpass tung modell.

Jag tycker ESU har lyckats bra med 
BR232 och uppfyller de förväntningar 
man har på en modell från ESU. D

ESU BR 232 ”Ludmilla” i H0

Text och foto:
Lars Ljungberg

ESU:s BR 232 ”Ludmilla” har precis 
kommit ut i handeln och vi tar oss 

en första titt på modellen.

Loket är väl detaljerat. Gallren för fläk-
tar och ventilation är exempelvis genom-
brutna. Boggisidorna är väl återgivna.

Vid leverans kommer loket med en de-
taljerad buffertbalk, med imitationer av 
slangar och kab lar monterade i framän-
den, medan det i bakänden är monterat 
en enklare buffertbalk som har utrym-
me för en NEM-ficka. Det var dock inget 
koppel monterat i min modell. Buffert-
balkarna är fästa med små skruvar vilket 
gör dem enkla att byta. Båda varianterna 
av buffertbalk har fjädrande buffertar.

Medskickat i en påse finns två buffert-
balkar av var sort, så att man antingen 
kan göra loket till en vitrinmodell eller 
till en modell med koppel i båda ändar. 
Dessutom finns en NEM-ficka och ett 
koppel med att montera i koppelfickan. 
På bilderna har jag monterat Fleisch-
mann 6511 där det saknades ett koppel 
och kommer att göra likadant i framän-
den efter att jag bytt buffertbalk.

Precis som vanligt när det gäller lok 
från ESU så är BR232 fullt med teknik. 
Som med andra modeller från ESU går 
loket att köra på både tvåräls och treräls. 
Det är bara att montera den medföljan-
de släpskon och loket är redo att köras på 
treräls. Med det medföljande verktyget 
monterar man enkelt bort släpskon igen 
och loket är redo för tvåräls.

Modellen har bra ljudåtergivning. Vo-
lymen på motorljudet är dock väl hög 

Snabbtitt

Se en provkörningsfilm:
www.youtube.com/mjmagasinet
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SJ littera Oa –
malmtågslok ur skrotlådan

Bygge, text och foto:
Lars T Stenson

I min så kallade skrotlåda fann jag för 
en tid sedan två ellokskåpor i plast. De 
visade sig vara till SJ:s malmtågslok litte-
ra Oa. Ett sådant lok skulle nog vara helt 
felaktigt på min bana, som försöker av-
bilda banor i Västsverige från 1930-talet 
till slutet av 1980-talet, eftersom ett Oa-
lok sannolikt aldrig varit i trafik söder 
om Dalälven. Därför ville jag inte kosta 
på dem specialbeställda underreden från 
någon småtillverkare, utan började söka 
efter något storserielok, som jag skulle 
kunna såga och fila på och försöka anpas-
sa till kåporna.

Jag fann att Märklins rangerlok E63 
(3001), som vi på 1960-talet, innan Perl 
kom med sitt Ub, använde som ”svenskt”, 
i alla fall hade rätt axelföljd! Alltså igång 
med A-actosågen och filarna!

Resultatet visas i nedre bilden, där en 
låda tillverkad av 1,5 mm styren dessutom 

har limmats fast med Loctite för att få rätt 
längd och bredd på underredet. Notera 
det bakre utskottet, som skall fästa bak re 
delen av kåpan vid motordelen. Koppel-
krokar vek jag till av mässingstrips, som 
skruvades med samma skruv som fäster 
kåpan vid drivverket i förardelen.

Löphjulen tog jag från en likströms 
Eamo- boggie och vaggorna är tillfilade av 
reservdelar till UGJ:s el-F, som av någon 
anledning också fanns i skrotlådan, trots 
att loket, F alltså, fortfarande fungerar 
ganska väl. Vaggorna är fästa löst med en 
skruv i styrenlådan nämnd ovan. För att 
andra större löphjul skall gå fritt kan man 
göra cirka 2 millimeter breda och 10 mil-
limeter långa urtag i lådan för dem.

Sedan målade jag kåporna med VVA:s 
blandning av Humbrol 107 (15 %) och 
133 (85 %). Taket fick mörkgrå färg. 
Fönstren är av plast från ett skjortkrage-

stöd. Ledstänger och takledningar gjorde 
jag av 0,4 mm mässingstråd och fotste-
gen tog jag från E 63-kåpan. Isolatorerna, 
buffertarna och visslan fanns i min skrot-
låda. Strömavtagaren fick E 63:an släp-
pa till och isolatorbryggorna, som är de 
på äldre svenska ellok vanliga Mk2, togs 
också ur skrotlådan.

Ja, jag vet att Oa-loken hade PKB 
strömavtagare och trissisolatorer, och jag 
har faktiskt en Entec-byggsats till sådana 
i skrotlådan, men min psykiska ork och 
fingerfärdighet räcker idag inte till sådant 
pillrande, som när jag byggde Ub, Hg och 
Ma för många år sedan!

Sen var det bara att bygga en likadan 
halva till. En E63 till inköptes på Tradera. 
En valsituation uppstod nu: skulle båda 
lokhalvorna ha drivning, med de pro-
blem som skulle kunna förekomma med 
reläer, som inte ville gå i fas, eller skulle 
en bara åka med? Jag beslöt mig för det 
senare och tog ur motor och relä ur den 
nyinköpta och lade dem i skrotlådan. 

Nu återstod att sätta in loklyktor. Men 
för att slippa ljusspringor mellan kåpor 
och drivverk, beslöt jag mig för att köpa 
en sats aluminiumstrålkastare av Göran 
på Lokstallet, trots att det skulle gå lätt att 
utnyttja de möjligheter till riktningsväx-
lande ljus, som ges i E63:an med motor.

Nu är Oa-loket färdigt. Det uppför sig 
ganska bra på Märklins K-räls. Det sak-
nar lokskyltar, för jag har inte bestämt 
vilket nummer det skall ha, och kopplet 
mellan lokhalvorna måste göras snygga-
re. Annars är jag nöjd, trots att jag måste 
köpa till strålkastarna! D



52

Text och foto:
Stefan Nilsson

Modellfoto i fokus

Använd stativ eller ställ kameran på 
tågbordet. Genom att sänka kameran 
rejält får du mer realism i bilden från 
en modellinvånares perspektiv – se Olof 
Wickströms artikel här innan om foto ur 
modellögonhöjd.

Använd inte blixt, ta hellre på längre 
tid eller belys med en extra lampa. Har 
du bara en extra lampa och tar på längre 
slutartid kan du experimentera med att 
flytta lampan under exponeringen. Det 
kan ge det där lilla extra ljuset som bilden 
behöver.

Tänk på vitbalansen – automatläget 
är sällan bra för glödlampor och lysrör – 
men inställningarna för glödlampa och 
lysrör ger heller inte alltid korrekt resul-
tat. Testa olika varianter för att se vilket 
som bäst återger ditt motiv.

Kamerans autoläge ger skapliga bilder 
om det är bra belysning. Annars är det 

Bättre är att sänka kameran och rikta 
den mer uppåt. Jobba med tredjedelar 
och sjättedelar i bilden – använd kame-
rans rutnät om den har ett sådant. Pla-
cera huvudmotivet i krysset av nedre 
streckets högra eller vänstra hörn, eller 
längs med. Låt det som är ovanför fram-
träda. Samtidigt blir det mindre oskarp 
yta i förgrunden.

Du kan också placera motivet i de övre 
hörnen eller längs det övre strecket, bero-
ende på vad du vill visa. Men mitt i bild är 
sällan optimalt.

Försök tänka att du vill avbilda en mil-
jö och inte ett objekt, eller föreställ dig att 
du är en modellfigur och inte en modell-
byggare.

Använd självutlösare, 2 eller 10 sekun-
der beroende på vad kameran erbjuder. 
Det tar bort den skakning som annars lätt 
blir när du trycker av.

Dessa två artiklar är tänkta som in-
spiration för att du ska vilja experimente-
ra mer med fotografering av modelljärn-
väg, för det kan vara en riktigt kul hobby 
i hobbyn, även på en enklare eller mer 
ofärdig anläggning som exempelvis min.

Jag vill här delge några fototips som 
jag själv både har fått och upptäckt un-
der åren, och som kanske även du kan ha 
nytta av.

I en del modellfoton är motivet centre-
rat, ofta lätt uppifrån, kanske taget med 
blixt. Tak och stolpar blir avklippta, vil-
ket är synd för det blir en bättre bild om 
de är med. Ofta har de då också en oskarp 
förgrund som ändå får skäras bort.

Thomas, Clarabel och Annie har det inte lätt … Först blir de fotograferade med blixt, sen utan men då med fel vitbalans. Därnäst står 
kameran i läge Auto, vilket ger bra ljus men kort skärpedjup. Först i manuellt läge med längre slutartid börjar det bli bra.

Autoläge, 1/60 sek, bl 4,5, blixt, vitbalans auto, ISO 400.

Autoläge, 1/4 sek, bl 8, vitbalans glödlampa, ISO 200.

Autoläge, 1/125 sek, bl 2,2, vitbalans auto, ISO 400.

Manuellt läge, 1/4 sek, bl 8, vitbalans glödlampa, ISO 200.
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värt mycket om du kan använda kame-
rans programläge (”P”) eller det manu-
ella läget (”M”). Experimentera och testa. 
Och du behöver ingen superavancerad 
och därmed dyr kamera, utan det räcker 
med en pocketmodell.

Stäng av funktionen för datum
angivelse i kameran. Det ser bättre ut på 
bild utan datum än med, och det är svårt 
att få bort siffrorna efteråt.

Kontrollera även ISOtalet. Ett högre 
tal ger bättre möjlighet att fotografera i 
mörkare situationer, men bilderna blir 
då kanske också brusigare. Om det finns 
inställningar för ISO-tal i din pocketka-
mera, så ställ in det på 80–200. Om bil-
derna då blir mörkare får du ta på längre 
slutartid. En lång slutartid ger också stör-
re skärpedjup, ihop med liten bländare. 
Testa att experimentera med olika ISO-
tal och se hur bilderna blir. En mer avan-
cerad kamera klarar även högre ISO-tal 
utan att ge brusiga bilder.

Kort skärpedjup kan ge roliga effekter 
i bilder, men det är bra att kunna variera 
bilder med långt och kort skärpedjup – 
beroende på vad du vill visa.

Du kan också ta bra bilder med kame-
ran i din smartphone, men följ även då 
tipsen ovan. Se också Olof Wickströms 
artikel. Titta även i Shannon Crabtrees 
artikel om sin bana Virginia Midland i 
MJ-magasinet nummer 20, där han tagit 
samtliga bilder med sin Iphone 4.

Testa vilka inställningar du kan göra 
i telefonen, gällande slutartid, bländare 
och vitbalans – självutlösare brukar de 
flesta telefonkameror ha. Glöm inte att 
stänga av blixten. Tänk dock på att upp-
lösningen kan försämras om du redigerar 
eller reducerar bilden i telefonen.

Det finns hållare och stativ för smart-
phones att köpa, eller så kan du göra ett 
eget, kanske av en mjuk klämma eller ett 
sådant enkelt som Olof Wickström gjort. 
Med ett ”senilsnöre” runt nacken och 

tele fonen blir den exempelvis stadigare 
att hålla i (tips från mj-forum).

Det går att laborera en del med bilder 
efteråt, men oskärpa, skurna motiv, fel 
vitbalans eller bilder tagna med blixt är 
svåra att få till bra.

Kameran är också obarmhärtig i att av
slöja sådant man själv inte ser på anlägg-
ningen. På gott och ont; många är de bil-
der jag har fått ta om för att jag upptäckt 
en skev eller saknad detalj i fotot som jag 
inte sett på motivet, eller så har jag fått 
komplettera själva miljön.

Om bakgrunden är rörig kan det löna 
sig att hänga upp ett enfärgat lakan bak-
om banan – kanske har du till och med 
ett himmelsblått lakan i linneskåpet?

Men kom också ihåg – ibland kan det 
ge ännu roligare resultat genom att bryta 
mot fotoregler – experimentera gärna.

Lycka till, och delge gärna dina egna 
tips för modellfoto till MJ-magasinet! D

Resultatet: en suddig, intetsägande förgrund, suddiga, avka-
pade hus i bakgrunden och för hög fotovinkel. Dessutom var 
vitbalansen felinställd – det som anges på kameran passar inte 
alltid bäst. Autoläge, 1/60 sek, bl 5,6, vitbalans lysrör, ISO 800.

Resultatet blir en trevligare bild, och med manuellt läge och rätt 
vitbalans (för glödlampa trots att det är lysrör) dessutom snyg-
gare. Nu syns också hela husen i bakgrunden. Manuellt läge, 
1,6 sek, bl 29, vitbalans glödlampa, ISO 200.

Om kameran har en funktion för rutnät, så använd dem som 
stödlinjer för kompositionen. Mitt i bild som här blir sällan bra. 
Tänk också på ISO-talet, jag brukar ta med ISO 80–200.

Komponera gärna bilderna med hjälp av rutnätet. Placera hu-
vudsakliga objekt i någon av skärningspunkterna samt utmed 
de horisontella och vertikala linjerna. Tänk på vad som händer i 
för- och bakgrunden. Sänk som sagt också kameran, och vinkla 
även upp den. Här hade jag kunnat vinkla upp den ännu lite till.
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I år åkte vi med Urkultståget till 
Näsåker i Västernorrland, som går 
från Stockholm C till Ådalslidens 

station. Och det blev en fin tripp.

Nässjö Järnvägsmuseum blev för 
åtta år sen kontaktade av Ådalslidens 
Järnvägsvänner om att köra tåg till mu-
sikfestivalen Urkult. Sollefteå modell-
järnvägsklubb är också inblandade, då 
deras ordförande Kenneth Landgren 
kör diesellok sista biten från Långsele till 
Ådalsliden. Klubben firade i år dessutom 
tjugoårsjubileum i sina lokaler.

Själva klev vi på tåget i Uppsala, i spänd 
förväntan inför vad som komma skulle. 
Vi hälsades välkomna ombord av Mikael 

Pettersson med flera och lastade ombord 
våra väskor. Sen hade vi gott om tid att 
bekanta oss med föreningsmedlemmar, 
resenärer och musiker ombord på tåget. 
Nästa anhalt var Gävle, sen var det full 
färd fram till Långsele.

I år bestod tåget av flera kupé- och sitt-
vagnar, en restaurangvagn, en cafévagn, 
en biovagn med ett fik, en resgodsvagn 
samt en sovvagn för personalen. Loket 
som drog var Rc4 1156 från Svensk Tåg-
kraft AB.

Urkult har i år har hållits i 21 år och 
är en blandad historia gällande musiken. 
Det spelades allt från speedad folkmusik 
till indisk sitar på tåget. Ett par–tre orga-
niserade framträdanden hanns med på 
uppresan, utöver de spontana.

Tåget slingrade sig upp genom Sveri-
ge, via Ljusdal, Ånge, Bräcke och så små-

ningom Långsele. Där fick vi en stunds 
paus medan Rc-loket byttes mot ett TMX 
diesellok. Kenneth körde sedan tåget via 
Forsmo upp längs den oelektrifierade 
tvärbanan som går till Hoting.

I Ådalsliden togs vi emot av medlem-
mar i Ådalslidens Järnvägsvänner, och 
vi deltog i att lasta av allt bagage som de 
tågresande festivalbesökarna hade med 
sig i resgodsvagnen. Det tog sin lilla tid 
men snart var allt ute, stationsområdet 
tömdes på resenärer och så bjöds folket 
från Nässjö på fika och hamburgare vid 
stationshuset. Sen var det dags för det år-
liga gruppfotot, innan tåget återvände till 
Långsele för att ställas upp där.

Tack vare att Nässjöföreningen hade 
ordnat hyrbilar kunde vi ta oss en tur i 
området dagen därpå, efter att vi hjälpts 
åt med att städa tåget inför hemresan. Vi 
besökte bland annat Döda fallet, kraft-

Kulturtåg mot norr*

Text och foto:
Stefan Nilsson

* Rubriken anspelar på boken ”Kulturväg mot norr. Bygd och obygd kring Inlandsbanan” från 1949 av Claes Krantz, vilket väl kan passa in även här.

Urkultståget mellan Långsele och 
Ådalsliden. Du hittar fler bilder från 
resan på www.mj-magasinet.se/2716



71

verksmuseet i Krångede och träslotten i 
Skyttmon. På kvällen var vi på invigning-
en av Urkult.

Följande dag var det dags för jubi-
leumsträff hos Sollefteå modelljärnvägs-
klubb. Det är i år nämligen 20 år sedan de 
fick sin lokal, och detta firades med öppet 
hus för deras medlemmar och för intres-
serade från Nässjöföreningen. Jag gjorde 
reportage hos SMJK 2011 (se MJ-maga-
sinet nummer 12), och det hade hänt en 
hel del på anläggningen sen dess. Bland 
annat hade de byggt ett rejält tågmagasin 
längs ena långsidan, med en vändslinga 
i det angränsande rummet. Vid Forsmo 
fanns nu också en lokstation.

Flera hade med sig lok och vagnar som 
kördes på banan. Mikael Pettersson hade 
till exempel med sig ett par radiostyrda 
lok som han byggt själv.

Efter ett kraftigt regn dukades det upp 
fikabord utomhus, och så bjöds vi på kaf-
fe och tårta – mycket gott och trevligt – 
tack för det!

Lördagen tillbringade vi dels i 
Långsele och dels med att återigen besöka 
Näsåker. Området är besöksvärt även om 
det inte är festival, för nere i forsen finns 
exempelvis en av Sveriges mest spännan-
de lokaler med hällristningar.

Inne på området, som används dels 
av Ådals-Lidens hembygdsförening och 
dels av den lokala Lionsföreningen, finns 
även en smalspårig järnväg. Det är Lions 
tivolitåg som främst barn åker med på 
runt området, och detta är minst sagt 
uppskattat.

Sen var det så söndag, dags att åka och 
hämta festivalfolk för hemfärden. Samma 

TMX kopplades till tåget och så avgick vi 
mot Ådalsliden. Motsatt procedur som 
på onsdagen följde, och snart var alla och 
allt ombord. Kenneth körde ner oss till 
Långsele, där ett raskt lokbyte tog vid. Vi 
vinkade farväl och styrde kosan hemåt.

Resan var mycket trevlig och vi hade 
sett och hört många intressanta och ro-
liga saker och händelser under tiden. 
Stämningen på tåget hem var definitivt 
mer dämpad än på uppvägen, men det 
bjöds ändå på levande musik.

Efter några timmar var vi så åter i Upp-
sala där vi tackade för oss och sa adjö till 
folket från Nässjö. Vi hoppas de hade en 
bra hemresa ända ner.

Ett stort tack till Nässjö Järnvägsmuse-
um, Ådalslidens Järnvägsvänner, Sollef-
teå modelljärnvägsklubb och alla vi träf-
fade under resan! Vi blev allt lite sugna på 
att göra om det hela ett annat år … D

Obligatoriskt gruppfoto av folket från Nässjö, Ådalsliden och 
Sollefteå framför stationshuset. Foto Kristina Berg.

Sett såhär i backspegeln var Urkults-
tåget en urkul tur (www.urkultståget.se).

SMJK firade 20 år i sina lokaler, och det dukades till tårtkalas 
utomhus – såklart med kokkaffe (www.smjk.se).

Inne på anläggningen hade det skett en hel del sen vårt förra besök. Bland annat fanns 
nu denna lokstation vid Forsmo, komplett med kontors- och överliggningshus.
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Komplettera din samling!

Saknar du något gammalt 
nummer? Det gör vi också
– men de flesta har vi i 
lager!

Förutom nytrycket av nummer 
1 har vi kvar av nr 9–24. Porto 
39 kr tillkommer för ett nummer; 
faktisk portokostnad beräknas 
för fler exemplar.

Du beställer enklast genom att 
skicka oss ett mejl på adress
red@mj-magasinet.se

Övriga nummer är tyvärr slut. 
Vissa handlare kan ha kvar
enstaka äldre nummer, även 
sådana som är slut hos oss.

Beställ också samlarmappar! 
En mapp rymmer fem exemplar 
av MJ-magasinet. De kostar 
40 kr/styck, två stycken 75 kr och 
tre mappar kostar 100 kr jämnt. 
Porto för mappar är 26 kr.

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

Välkommen med
din beställning!

Modelljärnvägsmagasinet
Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg

054–54 27 30 (mån–fre 9–16)

red@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

MJ-magasinet Nr 1 Juni 2009 • Pris 99 kr inkl. moms

Premiärnummer!
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Bygg Ma i N!

1

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

Nummer 18 • September 2014Pris 99 kr inklusive moms
M magasinet

odelljärnvägs-
Ljus och ljud till din bana!

Montera ljuddekoder • Burlänge–Fångåkers Järnväg • Pendeltrafik med Arduino

M
odelljärnvägsm

agasinet N
r 18 Septem

ber 2014

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 26 • Septem
ber 2016

Stort test av
startsatser!

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

Bygg ut Jecos lokstallBesök hos Finspångs mjkJLJ som modellspårplanByggtips för hus, lok, vagnar

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 26 • September 2016Pris 99 SEK • 130 NOK

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 27 • N
ovem

ber 2016

California Dreamin’

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

SJ littera Tc i Z och NSJ:s äldre resgodsvagnarÖsterhult–Stubbarp JärnvägModellfoto i ögonhöjd

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 27 • November 2016Pris 99 SEK • 130 NOK

1

M
odelljärnvägsm

agasinet nr 22 • Septem
ber 2015

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

Porsches modelljärnvägLaxå–Röfors i modellLurigt löda lysdioderKoloniområde i Lund

Rädda en modelljärnväg

Nummer 22 • September 2015Pris 99 SEK • 115 NOK

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

1

M
odelljärnvägsm

agasinet nr 23 • N
ovem

ber 2015

Tema: HusbyggeBygg en visningsbanaPersonvagnar 1856–70Test: tre startsatser för barn

Åsbacka–Djupsunds 
Järnväg

Nummer 23 • November 2015Pris 99 SEK • 115 NOK

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

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

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 25 • Juni 2016

Jubileumsnummer 
på 116 sidor!

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

Befolka dina fordonHårdlödningMölndals Övre som förebildFigurmålning del 2

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 25 • Juni 2016Pris 99 SEK • 130 NOK

1

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

Tema: Smalspår

Mm a g a s i n e t
odelljärnvägs-

Efter årsskiftet erbjuder vi också digitala prenumerationer 
och lösnummer! Kontakta oss för mer information, eller 

håll utkik på vår hemsida och på Facebook.
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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 november. Du får – annonser och annat borträknat – minst 200 sidor renod-
lad modelljärnväg om året!

På vår hemsida www.mj-magasinet.se kan du ladda hem visst material från oli-
ka 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 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!

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

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 27 • N
ovem

ber 2016

California Dreamin’

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

SJ litt
era Tc i Z och N

SJ:s äldre resgodsvagnar

Österhult–Stubbarp Järnväg

Modellfo
to i ögonhöjd

MODELL-

JÄRNVÄGS-

MAGASINET

Nummer 27 • November 2016

Pris 99 SEK • 130 NOK

Scanna med
din mobil:

• Hemma hos Jörgen W.
• Så servar du dina lok!
• Anlegg på Kornsjø stasjon
• Tyska efterkrigsånglok i
 förebild och modell
• Och mycket mera –
 vi ses igen i mars!

Motiv från Jörgens Märklinbana. Foto Jörgen W.

Efter årsskiftet kommer vi också att erbjuda digitala 
prenumerationer och lösnummer! Kontakta oss
för mer information, håll utkik på vår hemsida

och på Facebook.


