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Flisvagnar i H0 från B-models
B-models (www.b-models.be) har kommit ut med Sgns22-vagnar som har Innofreight fliscontainers märkta med Fortum.
Det är den typ som Hector Rail kör flis i till värmeverket i Värtan från olika timmerterminaler i Sverige.
Modellen har gjutet underrede i plast som är väldetaljerat.
Det har kortkoppelkuliss och NEM-ficka och bygelkoppel. Med
i en påse följer extra buffertar samt några räcken för eftermontering. Likaså är de löstagbara containrarna väl detaljerade.
Vagnen finns med tre individnummer och kan fås i utförande
för både två- och treräls. Cirkapriset är 900 kr per styck.

Norska stadsdetaljer från Fagerli Models
Fagerli Models (www.fagerli-models.dk) gör 3D-printade detaljer till modelljärnväg. Nya artiklar är norska brandposter
och brevlådor i H0 av olika typer och från olika tidsperioder.
En serie omfattar brandposter från Bergen, med det specifika
stadsvapnet. Trots sin litenhet (en brandpost är 12 mm hög) har
de fina detaljer. Efter putsning kan de målas i önskade färger.

Nya 1980-talsvagnar i N från Frykmodell
Frykmo Modellbyggeri (www.frykmodell.se) presenterar etsade kåpor till SJ:s 1980-talsvagnar med restaurang-, sov- och liggvagnar R4, WL4 och BC4. Som tidigare är det ombyggnadssatser
att montera på Roco / Fleischmann Eurofimavagnar (ingår ej).
Som alternativ erbjuds nu även kompletta byggsatser. Byggsatserna kommer att innehålla etsad kaross, 3D-printade tak,
underreden, boggier och detaljer samt hjulaxlar i mässing och
kortkoppelkuliss med NEM-ficka. Dekaler till brun och svart
färgsättning finns till samtliga varianter. Till A7, B7 och BF
finns även dekaler till blå-röd färgsättning. Bokningar kan göras fram till den 5 oktober.
Traktorbyggsatserna till BM 350 boxer kommer att få etsad
hytt som extra tillbehör. BM 350 kommer samtidigt i en försvarsvariant som Hjultraktor 317 med frontmonterad vinsch.

Tågab TMY 106 i Z från Märklin
En svensk nyhet i skala Z från Märklin (www.marklin.de) är
Tågabs TMY 106, målad i färgerna för Great Northern. Modellen är analog och har borstlös motor med svänghjul.
En annan svensk nyhet i Z från Märklin är en sats (82533)
med två Green Cargo Zacns flygbränslevagnar och två Green
Cargo Sdgkms containervagnar.

Restaurangvagnar i H0 från NMJ
Norsk modelljernbane (www.nmj.no) kom nyligen ut med
fyra kombinerade restaurang- och sittvagnar i sin serie med
SJ:s 1960-talsvagnar. Det är B1c-L 5166 i leveransutförande
(206101), RB1-L 5190 (206102), RB1 5189 (206103) och RB1
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5167 (206104), de tre senare i 1970-talsutförande. Vagnarna
görs i begränsade serier om endast 250 exemplar per variant.
Det gör att priset blir högt, cirka 900 kr för en vagn.
Modellerna är bra återgivningar av förebilden och har fjädrande buffertar. I asken ligger dels ”bestickskyltar” för eftermontering och dels bromsslangar för vitrin. Dock verkar färgerna inte
riktigt motsvara verkligheten, då väggarna är mer chokladbruna
än SJ-rödbruna och taken ljusa. Detta avviker även från utförandet på NMJ:s tidigare rödbruna vagnar i serien.
NMJ har också har kommit med en specialmodell av Baneservice MZ 1461 Frigg, i samarbete med McK och Dekas. Den görs
i endast 50 exemplar och levereras enbart som DCC med ljud.

Pendling med Signalsidan
Signalsidan (www.signalsidan.se) presenterar ett sätt att få tåget
att stanna vid en station eller pendla mellan två ändhållplatser.
DCC Concepts har med sin lokdekoder Zen Black tillsammans
med bromsmodulen ABC möjliggjort detta på ett enkelt sätt.
Dekodrar och bromsmoduler går att köpa separat eller i paket med båda. Henry på Signalsidan har gjort en beskrivning av
hur det hela kan installeras. Du hittar den, liksom dekodrar och
bromsmoduler, på Signalsidans hemsida.

PV 56 i H0 från SMJ
Stockholms modelljärnvägsklubb (www.smj.org) presenterar
modeller av en ny bil. Det är PV 56 från 1938–45, med gengas
aggregat på släp, som kan häktas av. Modellerna kommer som
svart och vinröd med gengasaggregat samt polisbil och camouflagemålad militär stabsbil utan aggregat.
Modellen är producerad för SMJ av den tjeckiska tillverkaren
V&V och håller hög kvalitet.

SV&LV
Skultorps vagn- och lokverkstad (www.svlv.se) har nu också
kommit med släpvagnar littera UF2 (två- och treräls) och UF2p
(för H0e, H0n3 och H0m) till Hilding Carlssons rälsbuss.
De presenterar även nya drivningar, bland annat till Nohabs
snabbmotorvagn littera Yo2 och till malmloket littera Od.
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Svenska Tåg 48 (och 9)
LEG video (www.legvideo.se) har släppt Svenska Tåg 48, med
bland annat: Korta inslag, Verköspåret, Y1 på Kinnekullebanan,
Tema Folke Zettervall: Flen och Sundsvall, Göteborgs hamn
bana, ”Ljuva 50-tal”, och Restips. Bonusfilm är Svenska Tåg 9.
Filmen har valbara ljudspår med eller utan kommentarer.
Längden är 85+80 minuter och filmen kostar 225 kr.
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Nyheter i korthet
Dekas (www.dekas.de) fortsätter ge ut modeller av svenska
tankvagnar. I somras kom en serie modeller av SJ Q12 samt Uh,
med dubbel gångbrygga uppe på tanken. Som innan ges vagnarna ut i tre varianter: en för perioden cirka 1950–59, en för
1960–68 och en (Uh) för cirka 1968–80.
Dekas ska i september även komma med fler varianter på SJ
Hbis, även dessa för olika tidsperioder och med olika individnummer. Några av de tidigare utgivna är redan slutsålda.
Senaste aviseringen från Dekas innan pressläggning var diesellok littera TMX, med en målning för Vida skog samt en röd
och en blå för Svensk Tågkraft. Dekas gör enligt uppgift bra och
fina lokmodeller, bland annat i samarbete med McK och NMJ,
och vi ska göra ett test av Vidas TMX så snart vi fått hem den.
Precis vid pressläggning fick vi mejl från Desktop Locomotive
Works (www.dtlw.org) om att de kommer att ta fram material
satser till två Deutz lokomotorer som har svensk anknytning.
Det är modell T4M 625R D56 samt A8L 614R.
Den förstnämnda kom till Sverige 1953–57 i totalt 41 exemplar, varav 35 till SJ där den fick littera Z6, senare Z64, en välkänd klassiker. Fem exemplar såldes till TGOJ, först med littera
V1 och sedan Z5. Ett lok kom till MLJ och littererades där Z6.
Denna materialsats kan förhandsbokas från firman, med beräknad leverans i slutet av september, och kommer att innehålla
kåpa, fönster och grill. Till detta behöver du skaffa ett chassie
från till exempel Piko BR 101 eller V23, vilket behöver göras
smalare för att kåpan ska passa. Du behöver även skaffa delar
såsom buffertar, strålkastare, handräckeshållare och tyfon. Priset är 70 euro.
Den andra typen såldes 1953 i tio exemplar till SJ med littera
Z4, senare Z42 och sedan Z3. Materialsatsen innehåller kåpa,
drivning från Rietze, grill och fönster. Du får själv skaffa detaljer som strålkastare och handräckeshållare. Priset för denna är
162,30 euro.
Passande lösa detaljer finns från SV&LV eller Weinert. Dekaler kan eventuellt specialbeställas från exempelvis Dekaler &
Etsat. Kåporna är 3D-printade i Polyamid 12 enligt en process
som kallas Multi Jet Fusion, som ger en bra yta, tunna väggar
och god styrka samt hög resistens mot UV-strålning.
Noch (www.noch.com) har kommit ut med Gras-Master 3.0
samt Gras-Master 3.0 Profi. De ska enligt uppgift klara strån på
upp till 12 mm. Den enklare varianten är lite lättare och smidigare än Profi och kommer med tre galler för olika strålängder.
Cirkapriset är 1 100 kr för den enklare och 1 600 kr för Profi.
HNoll (www.hnoll.se) meddelar att man ska komma med 33
olika varianter av SJ:s 1980-talsvagnar A7, A8, A11, B7 och B11
samt några specialvagnar. Modellerna ska göras i serier om 120
exemplar vardera. Förbokning sker genom mj-handlare och leverans är planerad till slutet av 2020.
Från Piko (www.piko.de) har kommit en ny variant av LKAB:s
tankvagn. Vi känner inte till om den har ett annat individnummer än de som getts ut tidigare.
Trix (www.trix.de) har nu kommit två nya modeller av Big
Boy-loken, artikelnummer 22014 och 22163. Skillnaden mellan
de båda är att 22163 har fabriksmonterade RP25-hjul och Kadee-kompatibla koppel. Modellen är fullspäckad med ljus- och
ljudfunktioner.
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Kalmar mjk (www.kmjk.se) har tagit fram en ny husmodell,
en butik med bostad ovanpå. Affären hette Jehréns Livsmedel
och låg relativt centralt inne i Kalmar. Det är en laserskuren
byggsats med stomme i 2 mm kartong och ytterväggar i 0,4 mm
laserboard. Fönstren har riktigt glas; stuprör i nysilver och
hängrännor i mässing ingår. Byggsatsen är komplett förutom
lim och färg.
Apropå B-models (www.b-models.be) ska vi också tillägga att
tvårälsversionen av deras class 1802 för Svensk Tågkraft är slutsåld. De kom i maj ut med en trerälsversion med ljudmodul,
som ännu finns i lager hos en del svenska handlare.
De har även gett ut två olika Sgns-vagnar med fliscontainers
för Green Cargo (90803.1 och 90803.2). Även dessa kan får för
två- eller treräls, och cirkapriset är 900 kr per styck.
Brekina (www.brekina.de) har börjat leverera sin modell i
H0 av Volvo (DAF) 66 i olika varianter. Därefter har Märklin
(www.maerklin.de) kommit med en vagnsats (46404) med två
flakvagnar lastade med två DAF vardera.
Brekina har även kommit med lastbilen Volvo N88 Svelast
lastad med två kabeltrummor märkta Tele.
Sist men inte minst kom fyra versioner av Saab 99 i tidig version från Brekina: vit, svart, mörkgrön och ljusblå.

Märklintips 6

I tidigare artiklar har jag skrivit om olika sätt att få tåg att
påverka olika funktioner. Men alla dessa sätt är beroende av att
funktionen påverkar något i dess omedelbara närhet. Märklin
har till exempel långa avbrottsskenor som fäller bommarna.
Ibland är detta inte möjligt då en funktion skall påverkas innan
en växelgata och inte avslutas förrän längre bort på banan.
Ett sätt är att använda Märklins riktningskänsliga rälskontaktskenor som påverkas av släpskor (24994 rak, 24194 och
24294 böjd för C-räls, 2299, 2229 och 2239 för K-räls). När ett
tåg kör in drar relä A enligt elschemat, och håller sig själv i dra-

Bygge, text och foto:
Thomas Jacobsson

get läge så att funktionen kvarstår även när tåget har lämnat
kontakten. Först när tåget passerar ut förbi den riktningskänsliga kontakten drar relä B, och därmed bryts strömmen till relä
A som i sin tur bryter strömmen till den önskade funktionen.
Om du har flera spår vid till exempel en järnvägsövergång, ett
stationsområde eller något annat – bygg två eller flera av dessa
kopplingar, en till varje spår. Funktionen blir då att det inte spelar någon roll om ett tåg går in på det ena spåret och ett annat
tåg kör ut – funktionen kvarstår tills alla tåg har lämnat sina
respektive områden mellan kontakterna.
D
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Bild 1: Märklin Decoder Tool 3 finns nu i uppdaterad version 3.4.x. Efter att ha startat programmet väljer du Sound -> Sound Library ->
Create your own sound … Då ska fönstret se ut ungefär så här.

Synare:

Märklin Decoder Tool 3
Text och bild:
Lars Ljungberg
Med version 3.4.0 och senare av
Märklin Decoder Tool 3 kan du
skapa egna ljud till dina mSD/3-
dekodrar. Användargränssnittet är
också förbättrat och det finns stöd
för fler språk.
Senaste versionen när detta skrivs
är 3.4.1 och programmet laddas ner från
Märklins hemsida (se länk). Kör den
nedladdade filen och följ instruktionerna. Vissa antivirusprogram kan klaga, så
du får lägga till programmet i undantagslistan om det inte går att installera direkt.
Har du haft en äldre version av Decoder Tool 3 än 3.4.0 installerad tidigare
bör du även uppgradera ljudbiblioteket
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från Märklin, då formatet på ljuden har
ändrats från och med version 3.4.0.
Observera att du behöver Märklins
ljudprogrammerare alternativt en CS2 eller CS3 för att kunna programmera.
Ljudgrupper • Det går att skapa sex olika
grupper (typer) av ljud. Tyvärr kan man
inte skapa egna ljud av typen ”Motor” för
till exempel ånglok eller dieselmotor.
Anfahrt: Start. Spelas upp när loket börjar röra sig från stillastående.
Bremsen: Bromsar. Spelas upp efter att
loket har passerat gränsvärdet för
bromsljud och minskat pådraget till 0
under inställd tid (bromsgnissel).

Fahren: Drift. Anpassar uppspelningshastighet, frekvens och ljudvolym efter
lokets hastighet, till exempel för sken
skarvsdunk.
Multitext: Multipelt utrop. Spelar upp
upp till fjorton ljudfiler efter varandra
i upp till tre olika varianter. Det finns
även ytterligare val såsom höger eller
vänster sida.
Schalten: Omkopplare. Spelas upp vid en
viss hastighet.
Sounds: Ljud som spelas upp en gång eller som en loop så länge de är aktiva, till
exempel en vissla eller en fläkt.
Zufall: Slumpvisa ljud. Spelar upp ett av
sex olika ljud helt slumpmässigt.

Bild 2: Så här ungefär bör fönstret se ut efter att du har lagt till önskad wav-fil.
Bild 3: De egna ljuden hittar du under
Eigene Bibliothek.

Länk till programvaran
www.maerklin.de/de/service/downloads/
neu-nachruest-decoder-mld3msd3/
mdecodertool-mdt3/
Länken finns även tillgänglig från numrets
hemsida: www.mj-magasinet.se/4220

De egenskapade ljuden lagras i mappar
i undermappen Eigene Bibliothek.
Skapa egna ljud • Starta programmet och
välj Sound -> Sound Library -> Create
your own sound … Ett fönster likt bild 1
visas. Välj ljudgrupp genom att markera
gruppen i mappträdet till vänster. Jag valde Sounds. Klicka sedan på ikonen med
en mapp och ett plus för att skapa en ny
mapp för ditt nya ljud. Ange namn för
det nya ljudet och tryck Enter.
På översta raden till höger står Start.
wav och i fältet till höger no soundfile. För
att ladda in en ljudfil, klicka på ikonen
med en not och ett plus. Välj din wav-fil.
Fönstret bör nu se ut ungefär som bild 2.

Genom att klicka på ikonen med högtalare kan du lyssna på det inladdade ljudet.
Om du vill att ljudet skall bestå av flera filer, ladda då in dem på motsvarande sätt
som med det första ljudet.
När du är nöjd med inladdade ljud
klickar du på den blå pilen i höger nederkant för att skapa ett färdigt ljud. I mappträdet till vänster ändras då symbolen för
din ljudmapp till en blå not.
De olika ljudgrupperna har funktionalitet, och detta står ganska väl beskrivet
på engelska för respektive grupp.
Använda egenskapade ljud • De egna
ljuden hittar du under Eigene Bibliothek i
mappträdet när man väljer ljud; se bild 3.

I övrigt gör du på samma sätt som tidigare, det vill säga markerar ljudet och
drar över det med vänster musknapp
nedtryckt och släpper det på det Sound
du önskar skall få ljudet.
Hur man programmerar mSD/3dekod
rar har jag visat i MJ-magasinet
nummer 28.
Stor förbättring • Märklin Decoder Tool
3 version 3.4.x innebär en stor förbättring
gentemot tidigare versioner och är nu
riktigt användbart. Dels är det på grund
av förbättrat språkstöd men främst buggfixar och nya funktioner.
D
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Snygga träd enkelt med renlavsmålla
Bygge, text och foto:
Jennifer Kirk
Träd varierar mycket i verkligheten, lika mycket som våra försök gör att
efterlikna dem i modell. Beroende på
omfattning av plånbok och skicklighet
hos modellbyggaren varierar modellträd
från flaskborstar till utsökta tolkningar av
enskilda träd. Det senare kan först verka
skrämmande för nybörjaren, men här är
en smidig lösning.
En naturprodukt som kallas Sea Foam
(renlavsmålla) säljs i storpack (av bland
andra Noch och Scenic Express) och
erbjuder en kostnadseffektiv lösning.
Materialet växer naturligt i bland annat
Skandinaviens arktiska områden, och är
i sitt naturliga tillstånd mycket likt ett naket träd. Genom att lägga på strössel är
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det enkelt även för en nybörjare att få till
de mest naturtrogna modeller av träd,
dessutom till ett överkomligt pris.
Jag använder War World Scenics
produkter till mina träd, men det finns
många tillverkare av landskapsmaterial som erbjuder likvärdiga strösseltyper.
Knepet är att välja rätt sammansättning
av färg och textur. Jag tycker att lövverkets textur är lika viktig att tänka på som
färgerna.
Titta på riktiga träd och utgå från dels
dem och dels från den årstid du tänkt avbilda. Särskilt lövträd ser väldigt olika ut
beroende när på året det är, så att ett träd
ser helt annorlunda ut på våren mot vad
det gör på sensommaren , med ljusare
löv, ett glesare lövverk och kanske även
med blommor eller skott. Under sensommaren har löv- och barrträd till och med i
princip samma gröna nyans.

Väljer du vår eller höst med nordiskt
tema kan du med rätt valda färger och
texturer skapa verkliga blickfång på anläggningen med dina träd.
Gör dina träd i omgångar, då ökar variationen så att alla inte ser likadana ut.
Använd olika nyanser och mängder av
strössel. Riktiga träd varierar oftast såpass mycket att din anläggning ser bättre
ut om modellträden också gör det.
Trädstommarna kommer i en låda med
ett antal träd av olika storlek, från kanske 4 till 20 cm. Överblivet material kan
användas till buskar med samma metod
som för träden.
Steg 1 • Jag tog två olikformade trädstommar och höll i dem under arbetet längst ner på stammen med en liten
hobbyklämma. Då kunde jag hantera
dem under processen utan att behöva ta

Till vänster syns hur trädstommarna ser ut direkt ur kartongen.
Notera hur de har karaktär av olika trädarter. Ovan är det lim
och de strössel Jennifer använde. Lim sprejas över stommarna
och strösslet strös på med fingarna. Arbeta långsamt och lägg
på lite i taget i tunna lager för bästa resultat.

i själva träden. En tomkartong fick fungera som tillfällig sprutbox, som både tog
hand om sprejångorna från limmet och
strössel som ramlade av. Se till så att du
arbetar i ett väl ventilerat utrymme.
Leta gärna fram bilder på träd på webben så du har något att utgå från när det
gäller färg och form.
Steg 2 • Spreja trädstommarna med
sprejlim; här kan du välja allt från dyrare
limprodukter till billig hårsprej. Huvudsaken är att det ger bra och långvarigt
fäste för strösslet.
Se till så att stommarna blir helt täckta
genom att vrida dem. När hela är täckt tar
du en liten mängd av önskat strössel och
strör på med fingarna. Det behövs bara
ett tunt täcke strössel i det här läget, eftersom vi ska bygga upp lagren stegvis.
Spreja på extra lim tills du är nöjd.

Steg 3 • Upprepa steg 2 med en variation
av färger, grovlekar och texturer. Lite och
ofta är bäst, och försök göra så att det ser
naturligt ut. Stressa inte fram ett resultat,
för träden kommer att se mycket bättre
ut om lagren byggs upp tunt och långsamt. Ta tid på dig. Behöver du ta en paus
så gör det, trädet hålls i av klämman.
Glöm inte att vrida trädet runt och hålla det upp och ner så att grenverket täcks
ordentligt.
Steg 4 • En bit in i processen upptäckte
jag att det överskott av lim och strössel
som samlats nere i kartongen kan återanvändas på träden.
Spreja i så fall på en ny omgång lim och
lägg på detta mer hopklumpade strössel
där du tycker att det passar. Detta kan
du göra samtidigt som du även lägger på
mer oanvänt strössel.

Steg 5 • När du är nöjd med grundfärgerna kan du antingen ställa dem åt sidan för
att torka, eller så lägger du på blommor,
knoppar eller skott efter behag.
Jag valde att lägga på röda blommor,
och till det använde jag ett fint klarrött
strössel. Det går inte åt alls mycket av
detta, och det är lätt gjort att det blir för
mycket. Är du modig kan du testa med
snöströssel för att få vita blommor.
Gör som tidigare och spreja på lim.
Strössla direkt med påsen sedan försiktigt
på blomströsslet på en höjd av 10–15 cm.
Det gör att strösslet hamnar glest och fint
över trädet, vilket ger en fin känsla av ett
blommande träd. Låt dem sedan torka.
Så är du klar! Träden är färdiga att plantera ut på din anläggning efter bara några minuters arbete. Med en syl eller en
skruvmejsel, kanske en borr, gör du hål
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Strössel för blommor kan läggas på
direkt ur påsen.
Håll den då 10–
15 cm över trädet
för att få en fin
gles effekt.

i ditt underlag att plantera träden i, ihop
med en klick lim. (Här märker du verkligen fördelen med att ha ett landskap vars
underlag inte är en hård spånskiva eller
liknande, utan ett mjukt material som exempelvis markisolering.)
Dags att göra fler träd! Variera nyanserna och texturerna på strösslet. Vissa
träd är mörkare, andra ljusare, även under samma årstid. En del växer där det
finns gott om vatten, andra där det är
torrare, vilket ger olika gröna nyanser
men även olika täta lövverk.
Det är relativt billigt och enkelt att använda denna metod för att få riktigt snygga träd. Övning ger färdighet, och det är
tillfredsställande att se ditt egenhändigt
gjorda slutresultat utifrån dessa enkla
steg. Nyckeln är självförtroende: tro på
att du kan göra det så klarar du det! D

Mj-tips!
Bygge, text och foto:
Ulf Johnson
Tips 1: Rena lokhjul • Oavsett om loken körs analogt eller digitalt är rena spår och hjul en kritisk parameter. Det finns många
sätt att rengöra lokhjul, problemet är att de inte går att rotera
om de är drivande.
I hängmattan denna märkliga sommar kom jag på ett mycket
enkelt sätt, byggbart med vad som finns i verkstaden: en träpinne, två spikar och lite kabel. Konstruktionen framgår av bild
1 och användningen av bild 2. Den avbildade konstruktionen
avser treräls, den hålles med vänsterhanden och placeras på
släpsko och ett hjul. Med spänning påslagen roterar alla drivhjul. Med höger hand rengör man med tops doppad i lämpligt
medel, exempelvis WD40. Isopropylalkohol skall man nog inte
använda, den antänds lätt vid en gnista. Konstruktionen anpassas lätt till tvåräls genom att öka avståndet mellan pinnarna så
att båda sidors hjul överbryggas.
Tips 2: Tjuvstannande lok med släpsko • Trots att spåret är
rent och alla strömupptagande hjul är rena och blanka kan det
hända att loken vid lägre farter stannar i framför allt växlar. Jag
studerade fenomenet under en längre tid och fann att problemet ofta ligger i släpskon. Den fjädrande delen är löst förbunden med själva skon. Om smuts kommer in i denna förbindelse
eller om den oxiderar kan det hända att förbindelsen under ett
kort ögonblick inte leder. Loket stannar, speciellt i växlar där
upp-nedrörelsen är ganska stor.
Jag löste problemet genom att tvinna 3–4 kardeler av en tunn
sladd. Dessa lödde jag mellan släpskon och fästplattan i chassit
(se bild). Släpskon tar då alltid upp ström och själva rörelsen
påverkas inte.
D
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Häng Getåtåget på väggen!
Häng en plansch med Getåtåget
på väggen, så som det såg ut
1918! Tåget är avbildat i skala H0
med Bo Japlins fina bilder. Information om loket och varje vagn
samt om olyckan presenteras
kortfattat.
Formatet är liggande A2,
594×420 mm, tryckt på 150 gr
glättat papper. En plansch kostar
140 kr inklusive porto. Två planscher kostar 220 kr och tre stycken kostar 280 kr, inklusive porto.
Levereras i papptub.

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.
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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,
sedan aktivera ett konto hos Paperton och logga
in. Du får alla uppgifter från oss så fort vi fått din
betalning.
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 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.
Köp en prenumeration direkt på vår hemsida!

Vi har kvar de nummer du ser här intill. Porto
tillkommer enligt Postnords taxa. Upp till fem
exemplar går som brev, däröver som paket.
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I nästa nummer:
• Synare: H0-räls med banvall
• SJ littera Rb
• Bygg flyttbart
• Bygg ett godsmagasin
• Och mycket mera – vi ses igen
i november!

Besök på California Railway & Navigation Co. Foto Anders Linde.
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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. 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!

Scanna med
din mobil:

Modelljärnvägsmagasinet
Geographica Antikva Förlag
Stationsvägen 14
686 97 Lysvik
0565–801 06 (mån–fre 9–16)
www.mj-magasinet.se
red@mj-magasinet.se
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