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Nyhetssvepet

Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

Nytt i H0 från NMJ

Prototypfoto A. Regenspurger.

Norsk Modelljernbane (www.nmj.no)
började precis vid vår pressläggning att
skicka ut sina nya modeller av Tågab
TMY. Tidigare har bland andra DSB MY,
NSB Di3 och MAV hunnit komma ut.
Tågabs TMY kommer i två versioner:
nummer 101 märkt för NSB Baneservice,
eftersom den varit uthyrd dit, samt nummer 102. Vi tar en närmare titt på TMY
102 i nästa nummer.
En annan nyhet är Sgns timmervagn
för operatören Three T. Vagnarna går
i både Norge och Sverige. Modellerna
finns att köpa med och utan timmerlast.
Cirkapriset är strax under 500 kr.

Volvo i H0 från Kato
Från Kato har kommit en Volvo VN780
dragbil med släp och container i H0.
Bilen erbjuds i tre färger och tre olika
containers. Se www.noch.de/pdf/uebernoch/handelsmarken/kato/2017/Update04-2017_Endverbraucher.pdf
Svenska handlare som för Nochs eller
Katos produkter kan säkert ta hem dem,
om de inte redan finns i lager. Den lilla
gula trailertrucken ser också trevlig ut.

H0-hus från Joswood
Joswood (www.joswood-gmbh.de) har
kommit ut med flera av de svenska hus i
H0 som presenterades i Nürnberg.
Det är 25007 undanstagsstuga (cirkapris 350 kr) samt 25008 röd friggebod och
25010 gul friggebod (cirkapris 300 kr).
Byggsatserna är laserskurna och fint
gjorda, och kommer med färdigt färgade
väggar i falurött. Monteringsanvisningen
består av ett antal A4-sidor med förklarande färgbilder utan text. Vi har tagit
hem undantagsstugan för ett provbygge.

Hus från Stadt im Modell
Stadt im Modell (www.stadtimmodell.
de) har också kommit ut med sitt svenska
hus i H0. Det är Villa Farbenfroh, en villa
som är välkänd från en svensk TV-serie
för barn.
Byggsatsen är laserskuren och cirkapriset är 500 kr.
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Frykmodells 80-talsvagnar
Från Frykmo Modellbyggeri (www.
frykmodell.se) har kommit en ny omgång av konverteringssats för SJ:s 80-tals
vagnar i skala N.
Som tidigare kommer det att från och
med maj finnas två varianter av vagnen
i sortimentet: A7/B7 personvagn första
eller andra klass, samt BF7 personvagn
andra klass med resgodsavdelning. Till
båda typerna finns dekalsatser för brun,
blå-röd eller svart färgsättning.
Den etsade kåpan är en utbyteskåpa
som efter vikning och detaljering passar
direkt på Rocos Eurofima-vagnar. Någon
Eurofimavagn ingår inte i satsen utan får
sökas på exempelvis Ebay.
Respektive sats kostar 225 kr.

Linjestolpar från Nmodell
Nmodell (www.habohobby.se) har kommit ut med kontaktledningsstolpar i skala
N, i två versioner. Det är dels en modern
och dels en äldre variant, som säljs i set
om fyra av respektive.
Stolparna är etsade och består av tre delar som viks och löds eller limmas ihop.
Priset är 145 kr per sats.

EKA-vagn i N
Tidigare kom Fleischmann (www.
fleischmann.de) ut med äldre svenska
isolerade klortankvagnar i H0, först en
för Uddeholmsbolagets kemifabrik på
Skoghall och sedan en BJ-vagn för EKA i
Bohus. Nu har de gett ut den sistnämnda
också i skala N (844905).
Även denna vagn är förstås baserad
på en tysk modell, så den stämmer inte
helt med förebilden. Men precis som sin
större kusin är det en fint gjord vagn, där
gjutningar, målning och märkning är fint
gjorda. Vagnen är märkt BJ Us 502014,
vilket är samma individ som den i H0.
Det bör bero på att det var den enda vagnen med denna märkning.
Cirkapriset är 300 kr.

Engelsman* från Peco
Pecos (www.peco-uk.com) dubbla #6
korsningsväxel i deras sortiment med
USA-spår i code 83 har nu anlänt (SLU8363).
Peco och även Tillig, som annars erbjuder slanka växlar med liten vinkel i
korsningen och stora kurvradier, saknar
passande dubbla korsningsväxlar i sina
spårsystem. Roco har en 347 mm lång
dubbel korsningsväxel med 10 graders
korsning och 995 mm radie i sortimentet Rocoline (42496). Pecos nya växel är

306 mm lång, har vinkeln 9,5 grader och
1 091 mm kurvradie.
Växeln är Unifrog, vilket betyder att du
kan välja om spårkorsningarna ska vara
isolerade eller ledande. Som standard är
korsningsspetsarna och vingrälerna isolerade, men går att ansluta.
Slipersindelningen är annorlunda mot
i Sverige eftersom växeln är gjord för
USA-spår. Vi tycker dock att den är rätt
neutral i detta avseende, och bör passa
bra även på en svensk bana.
Korsningsväxeln är inte helt lätt att hitta i Sverige, men tas säkert hem av handlare som för Pecos sortiment om du ber
dem om det.
* Dubbla korsningsväxlar kallades engelsmän i Sverige, antagligen för att de var
vanliga i England i den svenska järnvägens barndom.

Ljud från Möllehem
Möllehems Gårdsproduktion (MGP;
www.mollehem.se) lanserar nya spännande elektronikprodukter för modelljärnvägen. Det senaste är ett ljudkort för
bommar, främst avsett att användas ihop
med deras servodekodrar.
Kortet har tre förinspelade ljud: modern järnvägsövergång, perrongövergång
och gammal järnvägsövergång. Det finns
även möjlighet att ladda in egna ljud via
dator. Till kortet kan en 16 Ω högtalare
anslutas. Priset för kortet är 125 kr.
Under sommaren kommer ett paket
för styrning av vägskydd, inklusive ljud
(men utan bommar).
MGP har även tagit fram en växeldekoder för vanliga växelmotorer (ej Peco).
Foto Stefan Nilsson.

Foto Stefan Nilsson.
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Märklin Containervagnar

Stures väg till Morshyttan

Svenska Tåg 42

Sture Bylén har gett ut med en fin bok om
bygget av sin bana (ISBN 978-91-9828522-2; www.bokforlaget-modellrallaren.se).
Boken är i format 27x21 cm med hårdpärm och har 176 sidor. Sture tar läsaren
inte bara med på resan fram till den färdiga Morshyttebanan, utan ger oss även sin
egen personliga bakgrund till både trakten och hans modellrallande.
Boken är en väl illustrerad exposé över
hur en modelljärnväg inte bara är ett modellprojekt, utan även kan leda till omfattande hembygdsforskning – och medföra
en resa till Italien.
Sture poängterar att intrycket är viktigare än den exakta skalenligheten. Han
har själv arbetat med olika skalor på anläggningen, just för att kunna ge ett mer
realistiskt intryck på ett komprimerat utrymme. Dessutom påpekas att modellrallaren är kung i sitt rike, också titeln på ett
av bokens kapitel, där val av företeelser
och anakronismer är högst medvetna och
personliga.
Boken avslutas med ett avsnitt om hur
Sture nu anser banan vara färdig i dess
nuvarande fas, och att det finns planer på
en utvidgning av landskap även på den
del som idag bara är nakna spår.
Samtidigt med boken satte Sture även
ihop en DVD med fem av de filmer som
finns på Youtube om banan och bygget.
Filmerna beskriver byggets status 2011,
2013 och 2016.
Cirkapriset är 295 kr, DVD:n kostar
150 kr, och det går att få 50 kr rabatt omman köper båda samtidigt från förlaget.

LEG video (www.legvideo.se) har kommit ut med del 42 i sin serie Svenska Tåg,
och den kostar 225 kr.
DVD:n innehåller sju filmer, med några korta inslag, Orsapendeln, växling vid
Arendal, lokflytt i Kil, glimtar från IB 16
och från ÖSlJ samt invigning av Kärrgruvans stationshus. På skivan finns även en
bonusfilm i form av Svenska Tåg 3.
De har även gjort en nyutgåva på filmen 891 Östergötland, som varit slutsåld.
Innehållet är samma som på förra utgåvan. Priset för den är 200 kr.

Märklin (www.maerklin.de) kom ut med
två Sgnss114 containervagnar för Green
Cargo (47064 och 47065) i en engångsserie. Den ena är lastad med en Evergreencontainer och den andra har två Hoyer
tankcontainrar.

Cirkapriset i Sverige är 600 kr styck.

Trådlös Multimaus och Rc
Roco (www.roco.cc) har kommit ut med
sin Multimaus som ansluts till z21 och
Z21 via WiFi ().
Vi har testat vårt exemplar bara lite,
och hade problem med att både få och
bibehålla kontakt med centralen. De som
testat mer säger dock att den fungerar
bra, men att den ibland tappat kontakten
med centralen.
Denna Multimaus kan ansluta automatiskt till ett WiFi-nät från en z21 eller Z21.
Om detta inte går kan man ange nödvändiga uppgifter manuellt via en meny som
är särskild för det trådlösa.
Cirkapriset i Sverige är 1 000 kr.
Tidigare kom Rocos modell av Hector
Rails Rc3 143.059 Fenrisulven ut. Den
finns i tre versioner: analog och digital
för tvåräls samt digital för treräls (73442,
73443 respektive 79443). I förra numret
skrev vi att det var 143.009 Jernsida som
aviserades, men det blev alltså Fenrisulven istället.
Cirkapriserna i Sverige varierar från
2 000–3 000 kr beroende på variant. På
Rocos hemsida står att ett mindre antal exemplar av 73442 finns kvar i lager,
medan de båda andra är slutsålda.
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Spår 2017

Spår 2017. Sveriges Järnvägsmuseivänners årsbok (Sveriges Järnvägsmuseum,
ISBN 9789187695179).
Ett gediget kapitel om Sveriges och en
del andra länders semaforer inleder. Jag
tror inte det finns en enda obeskriven
semaforvinge. Intressanta historiska berättelser om hur det var att vara anställd i
och växa upp vid olika järnvägsbolag ger
fina inblickar i livet utmed linjen.
Hur en förstaklassmatsal på Stockholms central har återuppstått i sin forna
glans serveras på ett lättsamt sätt. Mycket
av järnvägsbyggandet på 1800-talet finnansierades genom obligationslån. Detta
ställde till det för en del av investerarna,
främst bankerna. Hur detta kom att lösas
får man en förklaring till.
Sedan kommer de trevliga tillbakablickarna 50, 100 och 150 år, men man
glömmer inte heller framtiden där järnvägsunderhållet hamnar i fokus. Avslutningsvis är ett fint upplysande kapitel om
Järnvägsmueum, skrivet som sig bör av
museichef Robert Sjöö.
Bo Jonson

Piko Vectron ”Snälltåget” i H0
Pikos modell av Vectronloket har
funnits ett tag, och nu finns det i
en målning som är intressant för
svensk del.
Företaget Transdev körde sitt första persontåg 2007, och persontrafiken
går sedan 2013 under namnet Snälltåget.
Ett tag drogs tågen av lok från Hector
Rail men från 2016 hyr man lok med sin
egna speciella märkning: loken är klarröda och på ena sidan står ”Loket” och på
andra sidan ”Snälltåget”, båda tre gånger
vardera.
Vagnparken har hittills bestått av lite
äldre vagnar, som haft största hastighet 160 km/h. Nu har man dock också
hyrt in tyska vagnar som är godkända
för 200 km/h. Vagnarna är målade i liknande stil som loken. Läs mer om Snälltågets fordon här: www.lokstallet.n.nu/
snalltaget-personvagnar

Snabbtitt

Pikos modell i H0 visar lok 193 255,
och de verkar ha haft riktigt bra underlag
när de tog fram den. Målning och märkning stämmer nämligen mycket bra överens med förebilden.
Det är tydligt att Piko numera inte är
ett östtyskt lågprismärke. Istället gör de
modeller som mycket väl kan mäta sig
med Fleischmanns, Märklins eller Rocos
i såväl utförande som teknik och kvalitet.
Priserna har visserligen blivit högre, men
får anses rimliga.
D

Text och foto:
Redaktionen

Piko:
www.piko.de

JLJ 502034 i första målningen från 1954. Foto via Bengt Dahlberg.
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En Kustpil littera Y2 anländer precis till Munkedals station på Jürgen Boldts intressanta hemmabana i skala 0. Det allra mesta på banan
har Jürgen byggt själv från scratch, och det är en imponerande anläggning. Jürgen erbjuder MJ-magasinets läsare att ladda ner ett
klippark han gjort av Munkedals station – gå in på www.mj-magasinet.se/2917

Munkedal–Oberstdorf Bahn
Hemma hos Jürgen Boldt
Text och foto:
Stefan Nilsson
För modellrallare bör Jürgen Boldt
vara ett bekant namn. Förutom att
ha varit Morops svenska representant i flera decennier drev han från
1965 också järnvägskulturmuseet
Chateau Småröd i Munkedal. Numera bor han i Västergötland och
bygger på en hemmabana i skala 0.
Som nog är bekant råkade museet i Små
röd ut för ett jordskred i samband med
vägbyggen där 2006. Det blev såpass illa
att huset måste rivas och familjen Boldt
fick flytta. Planer diskuterades med regionen om att bygga upp ett nytt och mer
omfattande järnvägsmuseum i Bohuslän,
men av det blev intet. Materielen såldes
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och skänktes till hugade spekulanter och
Jürgen ägnade sig istället åt att bygga upp
en hemmabana i skala 0 på övervåningen
i den nya bostaden.
Skala 0 tar plats i jämförelse med H0,
men Jürgen har verkligen lyckats få in
mycket av både miljö och körsträcka på
sitt utrymme, minst lika mycket som en
H0-bana skulle uppta i samma rum. Då
ska tilläggas att ett par av spårslingorna
går genom toaletten och ovanför trappan
via arbets- och förvaringsrummen.
Det går att skifta mellan att styra banan
analogt eller digitalt med strömbrytare.
Alla synliga spår har kontaktledning, visserligen inte strömsatt, men ändå. Överallt står även fungerande ljussignaler.
Banan styrs analogt med strömbrytare
för körström till spåren och för att lägga
om växlar. De många ställverkspanelerna
kan lyftas upp för att kunna komma åt

de underjordiska spåren. Digitalsystemet
kommer i sin tur från Lenz.
Det finns många tyska modeller på banan, vilket är naturligt då det finns flest
sådana att köpa färdiga. Men Jürgen har
även byggt om många fordon till svenska.
Eller vad sägs om motorvagnar som Y6,
Y2 och X10, diesellok som Banverkets
DLL framför ett gult ballasttåg, eller varför inte ett Tågab TMY gjort på en färdigmodell av DSB MY från Heljan?
Banan är full av små och stora detaljer.
Det är vägkoner, människor, bilar, skyltar, gatlampor, träd och hus. I hamnen
ligger bland annat ett imponerande tvåmastat segelfartyg av äldre modell.
Munkedals stationshus finns på plats,
tillsammans med en Statoilmack, på ena
sidan av rummet. På andra sidan ligger
stationen för staden Oberstdorf, högst
belägen på anläggningen (oberst = högst).

Detaljeringen av Jürgens bana är hög. På ett antal ställverkspaneler kan han välja mellan många körvägar för tågen.

Senaste projektet är en Lint 27, trevlig tysk motorvagn som
skulle passa utmärkt på svenska spår.

De svenska fordonen är i majoritet, med många trevliga modeller. Här X10 ”Mjörn” från Bohustrafiken.

Här finns också en mäktig modell av Tågabs TMY 105, baserad
på en modell från Heljan.

De flesta byggnader blir imponerande i skala 0, och Kölner
domen blir verkligen en magnifik pjäs.

Banan har också en slinga 0e smalspår. Modellerna här är från
Fleischmanns Magic Train; ångvagnen till höger är ombyggd.

Här hittar vi bland annat en spårvagn
med destinationsskylt ”Uddevalla”.
På kortsidan mellan stationerna finns
en stor bro som ett smalspår löper över.
Detta går från Munkedals hamn bort till
ett stort slott bakom Oberstdorf station.
I högra hörnet av kortsidan ligger själva
staden, där Kölnerdomen reser sig ståtligt över de andra husen. Alla hus har belysning och det ger en fin natteffekt när
Jürgen släcker ljuset.

I andra hörnet ligger en lokstation med
flera ånglok och ett antal banarbetsfordon. Ett av dessa är ett hembyggt dammsugarfordon för att hållas spåren rena.
Jürgen visar mig arbetsrummet, där
flera intressanta projekt pågår samtidigt.
I förrådet har han gott om delar och i huvudet finns många goda idéer till konvertering av fordon från tyska till svenska.
Skala 0 är en mycket trevlig skala att
bygga i, särskilt för den som vill ha lite

större saker att hantera. Det ger också
möjlighet till god detaljering, och fordonen får bra tyngd och rör sig förebildslikt
på spåren. Även om normalspår i 0 är en
udda skala för modellbygge i Sverige idag
är Jürgens arbete ett bra sätt att sprida
skalans fördelar och möjligheter.
Besök gärna Jürgens hemsida för mer
information – kanske du också börjar
bygga i nollan?
D
www.modellundbahn.com
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Bygg en korvmoj!

Bygge, text och foto:
Roger Isacsson

Runt järnvägsstationen fanns förr
många små byggnader, såsom
pressbyråkiosk, korvkiosk, telefonkiosk och glasskiosk – alla tacksamma att bygga i modell, då de
ger ett trevligt bidrag till stationsmiljön, tar liten plats och det går
inte åt mycket material.

1

Klart du ska ha en korvmoj vid din
station! Roger Isacsson visar här
hur du kan bygga en själv.

Jag gjorde en ritning utifrån bilder
jag letade upp på nätet.
2

Kiosken skars ut i
0,8 mm styren. En
inredning gjordes
av papper.

Jag började med att surfa runt för att hitta
bilder, eftersom väldigt få av dessa byggnader finns kvar idag. Ändrade regler för
personal- och hygienutrymmen har gjort
att korvarna flyttat in på bensinmacken.
Med hjälp av bilderna jag hittat har
jag försökt göra en trovärdig ritning
(bild 1). Den finns att ladda ner i dwgoch pdf-format från www.mj-magasinet.
se/2917. Googla på korvkiosk så hittar du
bra bilder.
Botten och väggar är utskurna ur
0,8 mm styrenskiva. Hopfogning av
väggar och lite inredning stagar upp konstruktionen (bild 2 och 3). Måla stekbordet svart och klipp några bitar koppartråd som får föreställa korv. Kocken är
en före detta järnvägstjänsteman som fått
byta färg på jackan och mössan.
Tillverkning av ljusskylten är ett pillergöra. Kanterna på skylten är gjorda
av tunna styrenremsor. I hörnen har jag
nypt försiktigt med en rundtång så att
det blir en anvisning att böja den (bild 4).
Limma och böj vidare, stegvis. Löd ihop
lysdioderna innan du limmar dem i skylten – tänk på att de måste kopplas i serie. Vänder du en diod fel lyser ingen av
dem. För att koppla ihop dioderna har jag
använt tunn oisolerad koppartråd, som
jag fått fram genom att skala en bit av
RK0,75 (vanlig lampsladd). Trådarna går
sedan genom hål i takfästena och kopplas
till motståndet i ventilationstrumman.
Det är sedan bäst att prova belysningen innan du går vidare (bild 5). Lysdioder
för innerbelysning, motstånd och ljusskylt hänger i det som kommer att bli en
ventilationskanal på taket (bild 6).
Tyvärr visade det sig att ljuset tog bort
mycket av skylttexten – så här behövdes
mer färg eller ett större motstånd, eller
tjockare papper (bild 7).
Det finns en massa olika typer av lysdioder, och tyvärr vet jag inte typbeteck-
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3

6

Ritningen används som underlag för monteringen.
4

Elektroniken göms i ventilationstrumman. Glöm inte att sätta in
korvgubben före slutmonteringen!
5

Tillverkningen av ljusskylten är ett riktigt pillgöra. Dioderna här
är bara 1,2x2,5 mm. Testa att dioderna lyser innan du monterar
ihop skylten och kiosken, så slipper du ta isär dem och göra
om proceduren.
Ljusskylten ger en trevlig natteffekt, men här märks att det behövs mer färg för att
texten ska synas, eller större motstånd för att få svagare ljus. Eller tjockare papper.

ningen på de jag använt här eftersom det
var länge sen jag köpte dem. I ljusskylten
sitter lysdioder som är 1,2x2,5 mm, och
för innerbelysningen har jag använt lysdioder som är 2,8x3,2 mm. Båda är avsedda för ytmontering och saknar därför
anslutningstrådar.
Jag vill nog påstå att de små är bland
det minsta man kan använda som amatör utan specialverktyg, för man måste
på något sätt kunna hålla fast dem medan man löder fast trådarna. En blysugga
med en bit pianotråd på kan vara ett bra
hjälpmedel. En lödkolv med tunn spets,
cirka 1 mm, erfordras också, annars är
det svårt att se var man är någonstans och
löder.
D

7

Ladda ner ritningen:
www.mj-magasinet.se/2917
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Snyggt modulbygge.
Föranmälda besökare samlades i
lokalen.

Specialmoduler behövs för att koppla
ihop banan i lokalen.
Rc och TMY imponerar i skala 1.

Järnvägar Borås–Göteborg
En av handlarna i Borås var Kai Nilsson från firman Dekaler & Etsat.

Text och foto:
Redaktionen
GBJ är linjen mellan Göteborg och
Borås, men detta ska inte handla
om den. Istället är det ett litet reportage från dels ett modulmöte och
en minimarknad i Borås, och dels
valborgshelgens mässa i Göteborg.
I en lokal nära Knalleland i Borås håller
bland andra One:87 till, och i samma lokaler samlas emellanåt en grupp modellrallare för att bygga moduler och köra tåg
på dem.
I mars var det dags att också hålla en
minimässa, med några inbjudna handlare samt ett antal föranmälda besökare.
Lokalens utrymme är begränsat, så därför
var föranmälan nödvändigt.
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Vi fick se många trevliga modeller
och fina moduler med kreativa miljöer.
Imponerande var två modeller i skala 1,
ett Rc-lok och Tågabs TMY 101. En del
moduler var specialbyggda för att kunna
koppla ihop banan efter lokalens förutsättningar.
Under Valborgshelgen var det dags
för modelltågsmässa i Göteborg. Som
förra året hölls den i SJ:s gamla sporthall som uppfördes till hundraårsjubileet
1956. Det är samma byggnad som GMJS
hållt till i under många år, men eftersom
hallen ska rivas i samband med bygget av
Västlänken har de fått flytta. Som tur är
fick de tag på nya, bra lokaler, och vi återkommer med ett reportage därifrån.
Det har löst sig med ny lokal för GMJS,
vilket vi gratulerar till. Det är dock ännu
oklart om lokalen får stå kvar såpass länge
att det går att ha ännu en mässa där, då
överklaganden mot bygget kan göra att
rivningen fördröjs.
Vi kom dit strax före klockan 11 på lördagen, och redan då var det många besökare på plats. Som förra året stod handlarna utmed lokalens väggar och i mitten
fanns två modulbanor, en i H0 och en i N.
H0-modulerna kom främst från gänget i
Borås, medan N-skalebanan var ett samarbete mellan SkånskaN och den relativt
nystartade gruppen N-skala Väst (www.
nskalavast.org).
Mitt i lokalen stod även Spår och Tåg i
Väst med flera små banor som de yngre
besökarna fick köra med – bra reklam för
hobbyn. I ena hörnet av lokalen fanns ett
välbesökt café.
Besökarna samlades kring modulerna
och borden, och det verkade inte vara
något fel på kommersen. Handlarna var
i alla fall nöjda.
Liksom ifjol var det en mycket trevlig
stämning på mässan, och den är väl arrangerad. Vi får hoppas det kan bli en
fortsättning 2018, även om det då kanske inte blir i samma lokal. Se hemsidan
www.modelltågsmässan.se för mer information.

Trots att det var tidigt på dagen hade många besökare hunnit anlända.

Hobbypress förlag fanns på plats, och Sture Bylén signerade sin fina bok.

SkånskaN och N-skala Väst hade en ordentlig modulbana i skala N.

På eftermiddagen besökte vi LMMJ,
men mer om det i nästa nummer.
D

Eftersom mässan var i Göteborg hade
SkånskaN satt ihop denna ordvits –
”Pettson å Findus”.
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Läs MJ-magasinet digitalt!
Ladda ner vår app från App Store eller Google Play
till din läs- eller surfplatta eller smartphone med
iOS eller Android, så kan du läsa MJ-magasinet där.
Det går även att köpa digitala lösnummer i appen.
Du kan också läsa MJ-magasinet i din dator.
Som digital prenumerant får du tillgång till samtliga utgivna nummer sedan nummer 1 2009! Om
du senare skulle avsluta din digitala prenumera
tion kommer du fortfarande att ha tillgång till
de nummer du betalat för – precis som med en
pappersprenumeration.
Först får du teckna en digital prenumeration, sen
får du aktivera ett konto hos Paperton och logga
in. Du får alla uppgifter från oss när du tecknat en
digital prenumeration.
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Enbart en digital prenumeration kostar 239 kr för
fyra nummer under ett år. Som prenumerant på
pappersutgåvan kan du köpa till en digital prenumeration för endast 160 kr!
Digitala lösnummer kostar 65 kr per styck och kan
köpas inifrån appen. Tyvärr går det inte att köpa
lösnummer via webbläsare i dator, men du kan
såklart läsa dem där om du köpt i appen.
På vår hemsida kan du köpa prenumerationer direkt och betala med kort! www.mj-magasinet.se

Välkommen att beställa!
Modelljärnvägsmagasinet
0550–60 600 (mån–fre 9–16)
red@mj-magasinet.se
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red@mj-magasinet.se
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Vi samfraktar förstås mot faktisk
porto- eller fraktkostnad om du
beställer både lösnummer och
samlarmappar.

Välkommen med
din beställning!

Modelljärnvägsmagasinet
Stationsgatan 21
688 30 Storfors
0550–60 600 (mån–fre 9–16)
red@mj-magasinet.se
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I nästa nummer:
• GM-ljud i dina digitallok
• Bygg en kameravagn
• Bygg Dalby lokstall
• Besök på LMMJ
• Och mycket mera – vi ses
igen i september!

Vi besöker LMMJ. Foto Stefan Nilsson.
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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 renodlade
sidor modelljärnväg om året!
På vår hemsida www.mj-magasinet.se kan du ladda hem diverse material från
olika nummer: ritningar, spårplaner, artiklar med mera.
Och du spar pengar! En pappersprenumeration kostar bara 339 SEK/år inom
Sverige (499 SEK/år inom Europa och 549 SEK/år utanför Europa).
Du kan också prenumerera digitalt! Fyra digitala nummer under ett år kostar
239 SEK, och om du kombinerar pappersutgåvan med en digital kostar det bara
ytterligare 160 SEK!
Du kan betala direkt till vårt bankgiro (glöm inte namn och adress!) eller via
PayPal – eller beställa inbetalningskort. Vi har även norskt bankkonto.
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Välkommen som prenumerant!
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Modelljärnvägsmagasinet
Geographica Antikva Förlag
Stationsgatan 21
688 30 Storfors
0550–60 600 (mån–fre 9–16)
www.mj-magasinet.se
red@mj-magasinet.se
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Scanna med
din mobil:

