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MJ-Centralen
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Björnvägen 15, Umeå
www.modelljarnvag.se
0727–38 29 99

Modelljärnvägsspecialisten*
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www.modellhobby.se
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Svealand
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www.hanssonstobak.se
054–14 07 03

Miniature Kingdom*
Kungsör
www.miniaturekingdom.se
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Tågcentralen*
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0738–20 07 50
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info@frykmodell.se
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0174–655 77

MJ-Lokverkstan
Norrtälje
www.marinelektrikern.se
0705–62 91 17

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

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

Material*
Stockholm
www.materialbutiken.se
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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

Götaland

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

MJ-Specialisten*
Vimmerby
www.hobbymodeller.se
0705–20 39 17

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

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

Vill ni stå med här?
Handlarlistan presenteras

även på vår hemsida.

annons@mj-magasinet.se
0550–60 600 (9–16)

Eurohobby*
Starbyvägen 392, Ängelholm
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

Mallikauppa*
Hämeentie 19, Helsingfors
www.mallikauppa.fi
0358 09 454 0713

NMJ – Norsk Modelljernbane*
Enesjøveien 7, Oslo
www.nmj.no
0047 6484 5730

Bankalaset
Skövde Modellsällskap
Lör 16 juni ca 10–16
Lotterientré
www.wnj.se

Leksakssamlarmarknad
Friidrottshallen Helsingborg
Söndag 7 oktober 10–15
Entréavgift
www.leksaksmarknaden.se

Tågmarknad
Tygvägen 2, Hässleholm
Lör–sön 20–21 oktober 10–16
Entréavgift
www.hmjf.se

MJ-Hobbymässan
Älvsjömässan
Lör–sön 3–4 november 10–17
Entréavgift
www.mjhobbymassan.se

Marknader, mässor och evenemang
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Dalsland Center, Håverud
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Solnahallen, Solna
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Avisera ert arrangemang här – 
kostnadsfritt!

annons@mj-magasinet.se

0550–60 600
(mån–fre 9–16)
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Omslagsbilden: Inför firandet av Åmåls 375-årsjubileum byggdes en utställningsmodell i skala N
(foto Stefan Nilsson). Läs mer på sidan 16!
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Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

Fleischmann

Fleischmann (www.fleischmann.de) har kommit ut med en 
modell av Green Cargo Re 1426 samt en Green Cargo Eaos- 
vagn i skala N. Respektive cirkapris är 1 700 kr för Re i analog 
version (738807), 2 500 kr för Re digital med ljud (73877) samt 
180 kr för Eaos (828341).

Vi läser att Fleischmann kommer att ta bort modeller i H0 
helt ur sin tillverkning, och enbart satsa på skala N. Eftersom 
det är samma ägare även till Roco är det kanske ingen långsökt 
gissning att H0-modeller kommer att ges ut i Rocos namn.

Freudenreich Feinwerktechnik

En ny lokmodell i skala Z från Freudenreich Fein werktechnik 
(www.fr-model.de) är Ra 994, Rapid 10, som tagits fram i 35 
exemplar med högupplöst 3D-printad kåpa. Priset är 690 euro.

En annan nyhet är en LED-ljuslist särskilt för Freudenreichs 
modeller av SJ:s sextiotalsvagnar. En kondensator ger blinkfri 
belysning i upp till en minut och fungerar både med DC och 
DCC. Priset är 27 euro.

Joswood

Joswood (www.joswood-gmbh.de) har kommit ut med två nya 
svenska husmodeller: en gul 1920-talsvilla (25012) och ”Alfreds 
drängstuga” (25013). Villan kostar cirka 500 kr och drängstu-
gan cirka 450 kr.

Juweela

Juweela (www.juweela.de) presenterade i våras flexibla remsor 
med gatsten i H0, Flexway, med raka delar och kurvor (30 cm 
långa, 150 kr), torgdelar och annat.

Med Flexway kan gatstenen anpassas till underlagets form. 
Alla vill kanske inte ha helt släta och platta vägar, och då pas-
sar Flexway bra. Remsorna är självhäftande och det går att pil-
la bort enstaka gatstenar för att efterlikna vägskador, sätta ut 
brunnslock med mera.

Minerva Model Railways

Från Minerva Model Railways (www.minervamodelrailways.
co.uk) kan du fram till den 30 september beställa en modell i 
brittisk skala 0 av Manning Wardle klass K. Minst två lok fanns 
i Sverige, bland annat på NOJ, SNJ och KTJ. Modellerna ska 
levereras i tre målningsalternativ, med eller utan dekoder och 
med eller utan ljud. Priset varierar mellan 255 och 380 GBP.

Modellspielwaren Reinhardt

Från Modellspielwaren Reinhardt (www.modellspielwaren- 
reinhardt.de) finns en svensk Saab polisbil i H0, baserad på en 
Wikingmodell. Priset är 26 euro.
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NMJ

NMJ (www.nmj.no) har kommit ut med två svenska modeller: 
dels en bistro- och biovagn i rött och svart (202502) och dels en 
svart bistrovagn (202701). Respektive cirkapris är 550 kr.

Preiser

Preiser (www.preiserfiguren.de) presenterar flera nya satser 
med grupper av människor. Ett aktuellt exempel är sats 10692 
med badande: en som blåser upp en gummibåt, barn som byg-
ger sandslott samt en familj med två barn. Cirkapriset för den 
satsen är 170 kr. Det finns fler satser med sommarmänniskor 
bland nyheterna, såsom campare, vedhuggare med flera.

Roco

Senast utkomna nyheten från Roco (www.roco.cc) är en Hbikks 
godsvagn med skylt för Grycksbo finpapper (76665), med cir-
kapris 250 kr. Tidigare har de gett ut likadana vagnar, med skyl-
tar för bland annat Kvarnsveden.

Vagnverkstaden

Vagnverkstaden (www.vagnverkstaden.eu) meddelar att en 
byggsats av SJ Z4p är på gång, i två varianter med både den 
ursprungliga och den modernare (”sport”). Korgen gjuts med 
hög finish och detaljgrad. Underredet är färdigmonterat med 
10,5 mm eller 9 mm spårvidd.

Vi fick också ett riktigt snyggt 3D-printat prov av en korg till 
resgodsvagnen SJ F7. På bilden syns några missar mellan tak 
och vägg, som förstås inte kommer att finnas på den färdiga 
modellen. Vagnen levereras med boggier modell 1942, och är 
komplett med gjutdelar och hjul men utan koppelfästen.

Bojan och tåget

Teckningarna återger vinterstämningen, ger 
en känsla av tågresa och illustrerar tekniska 
anordningar på ett instruktivt sätt. På ett fö-
redömligt sätt har de tekniska förklaringar-
na i texten begränsats, vilket väcker nyfiken-
het. Historien som berättas är lite dramatisk 
utan att bli överdrivet kuslig.

Bilderboken är främst avsedd för barn men även vuxna kan 
glädjas åt järnvägsromantiken. Rc-loken är magnifika på bild!

Kjell Åkerström

Text: Johan Anderblad, bild: Filippa Widlund. Bonnier Carlsen 2018. 
ISBN 9789163895531.

Leksaksmuseum

Lördagen den 19 maj slog Leksaks och sam-
larmuseet (www.leksaksmuseet.se) upp sina 
nya, egna portar, belägna på Brantvägen 3 
i Fisksätra i Stockholm. De fick flytta från 
Spårvägsmuseet under deras flytt och långa 
byggnadstid. Vi önskar lycka till!

Digitalt museum

Tjustbygdens järnvägsförening (www.smalsparet.se) fick 
pengar från Riksantikvarieämbetet för att skapa ett digitalt mu-
seum om smalspåret Hultsfred–Västervik. Samlingarna är till-
gängliga på www.smalsparsarkivet.se, där du kan hitta allt från 
foton, tidtabeller och biljetter till ritningar och aktiebrev. D

Ritning till vakt-
stuga vid Hults-
fred–Vesterviks 
Jernväg av 
Hugo Hammar-
skjöld, 1877. 
Från www.smal 
sparsarkivet.se
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Öppet hus hos BMJK Text och foto:
Stefan Nilsson

Den 24 februari höll Borlänge mjk öp-
pet hus i sina lokaler. Eftersom det var ett 
bra tag sedan sist jag var där tyckte jag det 
vore kul att passa på att åka upp och se 
vad som hänt sedan dess.

Och hänt saker hade det gjort. Fler sta-
tioner var mer färdiga, spår hade dragits i 
nya sträckningar och detaljerna hade bli-
vit många fler i landskapet. Klubben har 
många duktiga och påhittiga byggare av 
såväl lok och vagnar som hus och miljöer.

Under dagen kom gott om besökare 
och det var många trevliga tåg som rull-
lade på spåren. Tack till medlemmarna i 
BMJK för det trevliga mottagandet och 
för fikat! Du hittar fler bilder från besö-
ket på www.mj-magasinet.se/3318 D

Borlänge mjk:
www.facebook.com/BMJK1980/

Ovan: Många timmar och pinnar hade gått åt för de imponerande timmervältorna vid 
terminalen i Avliden. Nedan: Såväl unga som gamla kom på öppet hus hos BMJK.
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Ett typiskt dala-transformatorhus. Granhyttan är största samhället på banan och det är mycket väldetaljerat.

Alla i samhället har dock inte en välskött tomt... Somliga läser tidningen i skuggan.

Broreparation pågår. Mitt i stora rummet finns denna modell av Leksands station, med Värdshuset Rallaren.
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Åmål i skala N Text och foto:
Stefan Nilsson

2018 firar Åmål 375 år som stad, och 
kommunen ville lyfta fram de tre teman 
som präglat staden: handel, sjöfart och 
järnvägen. Mitt förslag var att bygga en 
modelljärnväg, dels eftersom modeller är 
ett bra sätt att visa historia på och dels då 
det går att animera en modell genom att 
tåg kan gå. Och det nappade de på.

Sagt och gjort, en grupp om 7–8 per-
soner träffades varje onsdagskväll under 
1,5 års tid och byggde. Vi valde skala N 
för att få plats med mesta möjliga, men 
fick trots det både komprimera och göra 
ett urval av vad som skulle tas med. Lars 
Ljungberg konstruerade en tågautomatik 
som du kan läsa mer om i nästa nummer.

Se fler bilder på www.mj-magasinet.
se/3318. Utställningen i Euromaints gam-
la kontor på Västra Bangatan 2 är öppen 
onsdag–lördag 11–16 perioden 7/6–18/8, 
sedan lördagar 11–16 25/8–15/9. D

Åmåls kommun:
www.amal.se

Banan byggdes i sektioner för att kunna tas isär sedan. Åmåls två stationer snyggt scratchbyggda av Margareta Nilars.

Byggnader och spår placerades ut för att få fram relationerna. Efter hand växte miljön fram, och en bakgrund sattes upp.

Till sist stod banan klar och tågen kunde börja rulla.
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3D-printa en helix!Bygge, text och foto:
Hans Johansson

Det har aldrig varit lättare än nu att 
bygga en helix till modelljärnvägen – 3D- 
skrivaren gör jobbet. Jag har byggt till 
Märklins C-räls, och det går nog också 
att bygga till andra rälssystem.

Jag köpte en Flash Forge Finder 
3D-skrivare för ett år sedan, och den har 
nu gått över 900 timmar utan problem.
Utskriftsvolymen är 140x140x140  mm, 
vilket räcker till radie 1 och 2.

Jag ritar i Blender, som är ett mycket 
bra program. När ritningen är klar ex-
porteras den till en stl-fil som man tar in 
i ett slicerprogram som gör G-code så att 
3D-skrivaren kan läsa.

Delarna printas stående med raft, 10 % 
infill och layer height 0,30 mm. Först bör 
man provprinta några centimeter för att 
se så att rälsen passar.

Till varje varv behövs tolv delar, va-
rav minst sex ska vara breda med hål för 
gängstängerna, och en ska vara rak för att 
avsluta. En del tar 1,5–2 timmar att printa.

Jag har valt att bygga 2,5 varv med ra-
die 1 = 360 mm. Då blir höjdskillnaden 
cirka 220 mm.

Materialåtgång för ett helt varv:
• M8 gängad stång 6 st
• M8 mutter  12 st
• Fyrkantbricka 9x25x3 12 st
• PLA filament  ca 300 g

Kostnad utan räls är cirka 100 kr för ett 
varv. Material finns att köpa hos bland 
andra Clas Ohlson och Swedol.

När helixen är hopskruvad blir den sta-
dig och är lätt att flytta. Den går att pla-
cera i en låda med yttermåtten 80x80 cm.

Så är det dags för den roligaste biten, 
nämligen provkörning. Jag startade mitt 
gamla BR103-lok (Märklin 3053 hobby) 
och plockade ihop några vagnar. Tåg-
längden blev över 3  m och det var inga 
problem att komma upp.

Utskriftsfiler för nedladdning finns på 
www.mj-magasinet.se/3318 D

Ovan: Skärmdump från ritprogrammet Blender.
Ovan, höger: Printad kurva med skruvfäste, kurva samt raka. 
Nedan: Delar som går åt för att bygga ihop en helix.
Höger: Delarna utlagda.
Höger, nedan: Helixen provkörs, utan problem.
Nederst: Detaljbild från helixens insida.
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Den 17 maj 2017 var det 150 år sedan 
järnvägen mellan Herrljunga och Udde-
valla invigdes, UWHJ som banan kom 
att kallas (Uddevalla–Wänersborg–Herr-
ljunga). Det firades helgen 7–8 oktober 
2017 med diverse evenemang på statio-
nerna i bland annat Herrljunga, Vedum, 
Vara och Grästorp. Det var utställningar, 
uppträdanden, marknader och annat. I 
Vara hade ”Spår och Tåg i Väst” med sig 
sina vagnar med modelltågsutställning 
och prova-på för de yngre.

Bergslagernas järnvägssällskap (BJs) 
körde ångtåg båda dagarna mellan Herr-
ljunga och Grästorp, två turer per dag. 
Turerna gick efter tidtabell, men ordina-
rie trafik och vattentagning gjorde att det 

blev lite förskjutningar i tidtabellen. En 
dag som denna var det nog dock ingen 
som hade åsikter om detta. Banan kom 
i folkmun att kallas Havrebanan, efter-
som en stor del av transporterna bestod 
av spannmål från Västergötland till Eng-
land. Av de sexton spannmålsmagasin 
som fanns under banans glansperiod på 
1870-talet, finns det enda kvarvarande 
bevarat i Vara, det Bengtssonska maga-
sinet, där det under sommaren och jubi-
leumshelgen hölls en utställning om ny-
byggar- och stationssamhället Vara.

Banan byggdes på initiativ av greve 
Eric Sparre, landshövding i Vänersborg, 
och majoren Claes Adelsköld. De blev 
båda förgrundsgestalter för det privata 
bolag som ägde banan fram till 1940.

Banan fick stor betydelse för ut-
vecklingen av alla mindre orter längs 
bansträckningen.

Spårvidden på UWHJ var från början 
den något udda 1 217 mm, samma som 
på sträckan Borås–Herrljunga. Därmed 
blev det samma spårvidd från Borås till 
Uddevalla. Men redan från början hade 
banvall, broar och diverse röjningsarbe-
ten utförts så att det skulle gå lätt att änd-
ra spårvidden till normalspår.

Efter hand insåg man behovet av sam-
ma spårvidd som Västra stambanan. 
Mellan 10 augusti och 1 september 1899 
byggdes UWHJ ut till normalspår, med 
en hastighet av cirka 500 meter per tim-
me. Ändringen till normalspår påbörja-
des från Herrljungahållet. Även fordons-
parken var från början konstruerad för 
en spårändring. Vid breddningen var tra-
fiken så gott som oförändrad. Det löstes 
med tåg i varje riktning, och vid platsen 
mellan den gamla och nya spårvidden 
fick passagerarna kliva av och byta tåg.

UWHJ 150 år

Text och foto:
Roland Lawrenz

Vattentagning i Vara för BJs båda ånglok under 150-årsjubileet för UWHJ.
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Stationsområdet i Vara

Bangården hade som mest tio spår. Till 
anläggningen hörde industri spår till bland 
annat lagerhuset, ostlagret, spannmåls-
magasinet och oljekällaren. Ett 600  mm 
industrispår från tegelbruket slutade 
halvvägs mellan kyrkplatsen och vals-
kvarnen. Som mest bestod anläggningen 
av dussintalet byggnader. På 1940-talet 
arbetade omkring 70 personer här.

Vara nuvarande stationshus uppför-
des strax före förra sekelskiftet av Väs-
tergötland–Göteborgs Järnväg, VGJ, som 
en del i överenskommelsen med UWHJ 
om samarbete vid stationen. Sekelskiftets 
snickarglädje byttes på 1940-talet ut mot 
revetering och funkisstil.

Banvaktsstugor

Vid varje korsning mellan järnväg och 
väg uppfördes en banvaktstuga, totalt 
27 stycken. En del av banvakterna hade 
till uppgift att patrullera längs banan. De 
som hade stationär tjänst kallades grind-

vakter. I stugorna växte ofta stora barn-
kullar upp. Vanligt var att banvakten 
drygade ut lönen med inkomst av annan 
verksamhet. Om han lämnade hemmet i 
något ärende fick hustrun sköta tjänsten.

Fordon

De första ångloken som trafikerade 
UWHJ var tillverkade hos Nohab i Troll-
hättan. De fick namn som Trollhättan 
(nummer 1 är nu uppställt på Innovatum 
i Trollhättan), Uddevalla, Wenersborg 
och Grefve E. Sparre. Inköpspriset för lo-
ket Trollhättan var 31 700 riksdaler.

Vagnparken köptes dels från Frankrike 
och dels från Rådanefors bruk i Dalsland. 
År 1921 köptes en rälsbuss, vilket var det 
första ej koleldade fordonet på banan.

Lilleskog station 

Stationen öppnades 1866, samtidigt med 
järnvägen. I stationen fanns postkontor 
och två väntsalar, en för första klass med 
finare inredning och en för andra klass 

där även biljettförsäljningen fanns. Ban-
gården bestod av lastkaj, stickspår och 
perrong. En vändskiva fanns i anslutning 
till stationen.

Stationen hade via linbanor förbindelse 
med platåbergen på varsin sida om järn-
vägen, Halle- och Hunneberg, där bland 
annat torvbrytning och timmerfällning 
förekom under flera perioder. Torven 
fraktades via de ångdrivna linbanorna 
ner till stationen, för omlastning till järn-
väg och vidare transport. 

Av de mer okända stationerna längs 
linjen är Lilleskog kanske mest känd. 
Under många år var det den plats där 
det kungliga tåget stannade för älgjakt, 
kunga jakten, på Hunneberg. Vid denna 
tid var Oscar II kung i Sverige. Under 
jakten stod kungens tåg vid stationen och 
ibland sov sällskapet på tåget. Stationen 
är riven sedan flera år. D

UWHJ • Öppnad 1866–67, spv 1  217 mm, 
1899 breddad till 1 435 mm. 92 km. Förstatli-
gad 1940. Elektrifierad 1949. Lästips: Herentz 
& Widesheim 1987: ”Uddevalla–Vänersborg–
Herrljunga järnväg 1867–1987: kortfattad 
minnesskrift”. Vänersborgs kommun.

Från utställningen i Bengtssonska magasinet i Vara. Innan avgång från Vara till Herrljunga.

Rundgång i Grästorp inför återfärd mot Herrljunga.

Från stålbron över Göta älv vid Huvudnäsöfallet. Närmast är 
den bro som ersatte den ursprungliga stålbron. Bron längre 
bort tillkom senare när en ny älvfåra sprängdes.
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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 samt-
liga 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, 
sedan får du aktivera ett konto hos Paperton och 
logga in. Du får alla uppgifter från oss när du
tecknat en digital prenumeration.

Enbart en digital prenumeration kostar 239 kr för 
fyra nummer under ett år. Som prenumerant på 
pappersutgåvan kan du köpa till en digital prenu-
meration för endast 160 kr extra!

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 och 
betala direkt med kort!

Välkommen att beställa!

Modelljärnvägsmagasinet
0550–60 600 (mån–fre 9–16)

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

82
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Komplettera din samling!

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

Vi har kvar av nummer 1 samt nr 
9–24 och 28–32. Porto tillkom-
mer enligt Postnords taxa. Upp 
till fem exemplar går som brev, 
däröver som paket.

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

Övriga nummer är tyvärr slut.
Äldre nummer kan finnas kvar 
hos vissa handlare, även sådana 
som är slut hos oss.

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 1–3 mappar är 34 kr.

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

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

• Tema: G-vagnar vid SJ• Starta med digitalt• Vagnbyggen
• Provbygge
• Synare
• Ritningar
• Spårplanering
• Museibesök
• Samt mycket mera

MJ-magasinet Nr 1 Juni 2009 • Pris 99 kr inkl. moms
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Porsches modelljärnvägLaxå–Röfors i modellLurigt löda lysdioderKoloniområde i Lund

Rädda en modelljärnväg
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Besök hos Halmstads mjkBygg en Volvo VikingTjänstefordon i modellKombiterminal i hamnmiljö
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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
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Dessa nummer finns kvar i pappersform, övriga 
är tyvärr slutsålda hos oss men kan finnas hos 
vissa handlare. Däremot kan du få tag på samt-
liga nummer i digital form!
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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 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. Om du är pappersprenumerant kan du komplettera det med en digital 
utgåva för bara 160 SEK (exempel inom Sverige: 339+160 = 499 SEK)!

Du kan köpa prenumeration direkt på vår hemsida, kontakta oss och beställa
inbetalningskort eller sätta in direkt på vårt bankgiro (glöm inte namn och 
adress!). Vi har även norskt bankkonto om du bor i Norge.

Välkommen som prenumerant!

Prenumerera!

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:

• Så digitaliserade jag
• Besök hos Kalmar mjk
• Båstad återuppståndet i N
• Tågautomatik med Arduino
• Och mycket mera – vi ses
 igen i september!

Vackert landskap på Kalmar mjk:s bana. Foto Stefan Nilsson.


