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Nyhetssvepet

Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

Bilar från AH Modell
AH Modell kommer stadigt ut med nya svenska bilmodeller i
skala H0. Två exempel är skåpbilar för Postnord och Banverket,
och det finns även diverse lastbilar och bilar för bland annat
Arla, LKAB och Kalles kaviar.
AH Modell tillverkas exklusivt för Modellhobby i Luleå och
säljs av dem (www.modellhobby.se).

Busch polisbilar
Från Busch (www.busch-model.info) kommer två Mercedes
Benz Vito svenska polisbilar. Den ena är för en hundenhet.

Pressbyråkiosk och lokstall från Faller
I samarbete med Leni’s lek & hobby (www.lenislek-hobby.
com) och Modellhobby i Luleå (www.modellhobby.se) har
Faller (www.faller.de) tagit fram en svensk Pressbyråkiosk i
1960–60-talsstil.
En annan nyhet från Faller är ett rundstall som passar till
Märklins nya vändskiva med mindre vinkel på spåren. Det
finns dels som en treportars grundbyggsats samt en tvåportars
utbyggnadsdel.

Jeco
Jeco (www.jeco.se) kom under hösten med en ny, begränsad
omgång av sina F ellok. Det var nummer 631 och 700 för både
två- och treräls, men det är lite oklart av deras hemsida vad som
finns kvar. F 700 för tvåräls verkar dock finnas i lager. Modellen kan fås med eller utan dekoder samt med eller utan ljud. I
grundutförandet kostar det 3650 kr.

Joswood
Joswood (www.joswood-gmbh.de) har kommit ut med en laserskuren byggsats i skala H0 av ett norskt godsmagasin från
stationen Singsås. Det skulle kunna göra sig bra även vid ett
svenskt spår, fast då kanske målat falurött.
Joswood aviserar också en byggsats av Singsås stationshus,
som är en imponerande byggnad.

BJs-tåg och spårkran från Märklin
Märklin (www.maerklin.de) kom ut med Da 896 och personvagnar målade i färgerna för Bergslagernas Järnvägssällskap
(BJs) i engångsupplaga, som en hyllning till föreningens bortgånga eldsjälar Morrgan Claesson och Rutger Friberg. Loket
(30302, 30302.1) är av deras senaste version, digitalt med ljud.
Vagnarna (41921) är enklare, gjorda i vad de kallat ”bleckplåt”.
En annan nyhet är att Märklin likt Roco kommit ut med en
spårgående kran (49571). Det är en Ardelt ångkran, som är di-
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gital med ljus och ljud och är fullt funktionell. Du kan se en film
om den här: www.youtube.com/watch?v=rQJKYl5hh3k
Kranen kostar drygt 10 000 kr i Sverige.

Cargonet CD 312 från NMJ
Norsk Modelljernbane (www.nmj.no) har inte bara kommit ut
med SJ littera Y1 och YF1, utan även en H0-modell av typ CD
312 för Cargonet. Den är framtagen i samarbete med Südexpress, den är digital med ljud och har gjorts i begränsad upplaga.

Nmodell Valueline
Nmodell har tidigare gjort byggsatser av svensk rullande materiel i skala N. Nu tar de med printteknik fram färdigmodeller,
i små upplagor till i stort sett samma pris, i serien Valueline.
Provskotten vi sett är mycket lovande. I första skedet finns littera Fb-v, Oms och Ucs (bilden); Hbis och Ge är planerade.
Nmodell hittar du via Habo Hobby (www.habohobby.se).

Kranar och Iore med mera från Roco
Roco (www.roco.cc) firar 60 år i år och kommer därför ut med
en rad jubileumsmodeller. Den mest uppseendeväckande torde
vara den spårgående kranen EDK 750, som kommer i utförande för både DB (73035) och ÖBB (73036): www.youtube.com/
watch?v=0kUP8Fj3FKA
Modellerna är späckade med teknik och elektronik, fullt
funktionella med ljus och ljud och kan även köra av egen kraft.
De har fått en speciell styrning i Z21-appen, med två virtuella
joysticks, och kan även styras med en kontroll för Play Station.
Som med Märklins kran är de inte billiga, utan landar på cirka
8 500 kr i Sverige, men de är också otroliga modeller. Kranarna
finns i utförande för både två- och treräls.
En annan jubileumsmodell är en ny variant av svenska malmtågsloket Iore, med enheterna 116 Stordalen och 121 Rombak.
Loket kommer i tvåräls analog (73458), tvåräls digital med ljud
(73459) och treräls digital med ljud (79459). De kostar från cirka 3 500 till 4 500 kr beroende på variant.
Samtidigt har också nya satser malmvagnar kommit, med
fyra littera F050 (66079 och 66080), i liten upplaga.

Wiking ASG i N
Wiking (www.wiking.de) har kommit ut med en ASG trailerlastbil i skala N. Dragbilen är en Mercedes, som har en skylt på
taket, medan trailern har märkning på sidan.

Inlandsbanan från TNF
Trafiknostalgiska Förlaget (www.tnf.se) har gett ut en bok
som handlar om en del av södra Inlandsbanan, närmare bestämt sträckningen Persberg–Vansbro åren 1890–1969.
Författare är Siv Norling som växte upp på Vakerns station,
där hennes mor var platsvakt åren 1950–62. I boken tar hon
inte bara upp minnen från Vakern och banan, utan går även
in på historik för projekteringen och bygget av Mora–Vänerns
Järnväg (MVJ), som kom att bli Inlandsbanans södra del.

Bokens tjockaste avsnitt tar upp samtliga stationer, hållplatser och banvaktsstugor på sträckan. Där finns banteknisk information för varje plats, där varvas gamla fotografier med nya
och för större stationer finns
även bangårdsplaner.
Boken är ett gediget och läsvärt arbete, och trots att den
bara är på 115 sidor får läsaren till sig mycket och god
kunskap om järnvägssträckan
och dess platser. Boken rekommenderas varmt.
ISBN 978-91-88605-47-4.
Pris 220 kr.
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SJ Q12 503 254 för cirka 1948–50 (DK-871020).

SJ Q12 503 052 för cirka 1950–59 (DK-871021).

SJ Q12 503 053 för cirka 1960–68 (DK-871022).

SJ Uh 070 0 651-4 för cirka 1968–80 (DK-871023).

Snabbtitt:

Nya tankvagnar i H0 från Dekas
Redaktionen
DSB köttvagn littera IGK (DK-872108) är ett verkligt litet smycke. Inte minst är den
invecklade bromsrörelsen mycket fint utförd. Modellen avbildar tiden cirka 1959–62.

Danska Dekas fortsätter ge ut H0-
modeller av tankvagnar tillverkade av
tjeckiska Tatra, lika fina som de tidigare.
Den senaste serien är fyra BP-vagnar
från olika tidsperioder: Q12 från cirka
1948–50, Q12 cirka 1950–59, Q12 cirka
1960–68 samt Uh från cirka 1968–80.
Skillnaderna mellan de olika är korrekt
utförda. Bland annat skiljer gångborden,
och färgen på tankarna samt märkningen
följer förebildens utveckling. De två äldre
vagnarna är även gjorda som med glidlager medan de yngre har rullager.
De har även kommit med fler Hbis. D
Dekas:
www.dekas.dk
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Två Uacns-vagnar efter två Zacens-
vagnar på bangården i Gällivare 2015.
Efter Uacns-vagnarna följde ett tiotal
Ucs-vagnar. Foto Stefan Nilsson. Nedan
är nme:s Uacns i skala N. Foto nme.

Nme:s Uacns finns att få både med silverfärgad och grå tank (även i skala N). Modellen
är mycket väldetaljerad, och är helt gjord i plast förutom etsade gångbord (till höger).
Vagnen till höger ovan är VTG littera Zacens för LKAB från Piko. Foto redaktionen.

Nürnberger Modelleisenbahn:
www.nme-online.de

Snabbtitt:

Uacns i H0 från nme
Redaktionen

Tyska firman nme (Nürnberger Modell
eisenbahn) kom nyligen ut med en Uacns
behållarvagn som har svensk koppling.
Den ingår nämligen i bulktransporterna
åt LKAB på Malmbanan.
Precis som förebilden är modellen
märkt för VTG, som LKAB hyr vagnarna av. I tågen samsas dessa vagnar med
blanka Zacens VTG tankvagnar märkta
för LKAB och äldre Ucs behållarvagnar
av typen Anita Eberg, ofta ännu märkta
för Cementa. I behållarvagnarna transporteras bentonit, kalk och cement och i
tankvagnarna transporteras olja.
Modellen är mycket väldetaljerad och
stämmer vad vi kan se helt överens med
den förebild som rullar i norr. Hela vag-
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nen förutom hjulen är gjord i plast, vilket dels gör den lätt och dels känns en del
detaljer lite mjuka som egentligen borde
vara fasta. Vi upplever också vissa detaljer som känsliga för skador då de endast
är gjorda i plast. Gångborden samt stegen
upp på tanken i ena änden är dock etsade
i metall, mycket fint utförda.
Cirkapriset för en vagn är relativt högt,
cirka 650 kr, men man får komma ihåg
att de tillverkas i små serier av en relativt
liten tillverkare. Dessutom är förebilds
trogenheten och detaljeringen såpass bra
att de ändå kan anses prisvärda. Nme:s
modeller säljs i Sverige av Habo Hobby.
Roco har tidigare tillverkat Cementavagnar littera Ucs i H0. Dessa bör gå att
hitta på begagnatmarknaden. Piko har i
sin tur kommit med tankvagnen littera
Zacens i H0 i flera omgångar, då korrekt

märkt för LKAB. Piko har även en modell
av Uacns märkt VTG. Märklin aviserar
en sats med två färdigt väderbitna Green
Cargo oljevagnar littera Zaces (47567),
märkta med ”Miljövänlig olja för LKAB”,
i utförande som omkring 2015.
Tågen kördes för några år sedan av
Green Cargo med Rc-lok, men numera
av Hector Rail med något av deras ellok,
i båda fallen ofta med två multipelkopplade lok. För dig som vill går det alltså att
plocka ihop ett korrekt tåg i H0.
Nme:s modell av Uacns märkt VTG
görs för övrigt även i skala N. Svenska
småtillverkaren Nmodell har aviserat en
modell av Cementa Ucs i N, och kanske
går det även att hitta Zacens och Zaces i
samma skala. Då kan även N-skalerallare
sätta samman ett sådant tåg. Hector Raillok har funnits från bland andra Fleischmann och Minitrix.
D

Höstmodul 2020
Med Coronasäkring kunde träffen Höstmodul genomföras på Lidingö under höstlovet 2020. Ovan är fyra bilder från den större N-skalebanan, där det kördes enbart fri
körning, ibland med ganska långa tåg. Nedan är ett tåg på den något kortade banan i
skala 0. Passande tavla i bakgrunden!

Text och foto:
Lars Ljungberg
Under höstlovet 2020 hölls en modulträff på Christinaskolan på Lidingö. I
början av veckan byggdes det upp både
en stor N-RE- och en stor amerikansk
H0-bana. På fredagen tillkom även för
första gången en modulbana i skala 0.
Den var planerad att vara större men på
grund av några sena återbud blev den
mindre.
På grund av pandemin var träffen enbart öppen för föranmälda deltagare för
att hålla ner antalet deltagare. Trots detta fungerade det bra att hålla en mindre
modulträff.
D
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Ovan ses fyra bilder från banan i H0, som hade amerikanskt
tema. Där kördes trafik med radio och dispatcher (trafikledare).
Caspar Winsnes hade byggt ett imponerande datorställverk
för sin station Charlotte Park (som också används i europeisk
tappning som Charlottendahl, då med andra hus och signaler).

Nedan är fyra bilder från banan i skala 0. Där var körningen
fri och där blandades tider och länder fritt, med tåg från USA,
England och Tyskland – och lite svenskt.
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De första tallarna är provmonterade vid södra infarten på Hans bana. Just dessa blev lite för höga, så de nya gör han 5 cm kortare.
Dessa båda får då en ny placering där de passar mer naturligt in i omgivningen.

Gör tallar!
Bygge, text och foto:
Hans Richert
När man bygger en modelljärnväg,
oberoende av tema och storlek, hamnar
man ofrånkomligen dithän att man måste
plantera träd på sin anläggning. Antingen köper man färdiga träd eller så bygger
man själv. Fördelen med köpta träd är att
man snabbt får vegetationen på plats, om
än ofta till en ganska rejält tilltagen kostnad. För egen del är byggandet centralt
varför köpta träd inte är aktuella.
Min anläggning har tema från södra
Norrland där det finns gott om tallar.
Således läste jag i mj-böcker och artiklar
hur man gör, och ett allmänt råd är att
med pinnar, ståltråd och material från
Woodland Scenics bygga sina tallar. Bil-
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der från dessa beskrivningar vittnar om
byggarnas skicklighet.
Mina egna försök med ståltrådstallar blev inte alls lika bra men de duger
som tallar på lite avstånd från betraktaren – helt klart en metod att åstadkomma
en rejäl tallskog med måttlig tidsåtgång.
Min anläggning är dock en hyllbana där
betraktaren (oftast jag själv) befinner sig
avslöjande nära i princip allt. Då kände
jag att min egen förmåga att skapa tallar
enligt den gängse metoden inte räckte till.
Framför allt blev inte grenverket så luftigt som på en förebildstall. Jag insåg naturligtvis att jag gjort fel men kunde inte
komma på vad.
På en modelltågmässa hittade jag en
låda med trädmaterial från Busch som
såg spännande ut. Det är torkade grenar från en växt som heter seamoss. I
princip direkt ur kartongen, dock spray-

målat grått och kompletterat med grönt
strömaterial får man fina lövträd, sly som
i grupp ger ett skapligt intryck.
I lådan låg ett par avbrutna grenar och
jag kom på att dessa kanske kunde användas till lite större träd, exempelvis tallar. Min beskrivning här skall läsas som
en översiktlig sammanställning och inte
stegvisa direktiv. Syftet är att beskriva de
ingående momenten hyggligt översiktligt, och vill du göra momenten i någon
annan ordning går det säkert utmärkt.
Jag använder som i ståltrådsmetoden
träpinnar, 4 mm tjocka vilket blir cirka
35 cm i fullskala. Tallar finns som bekant
i alla möjliga längder men riktigt ståtliga
tallar på 25–30 m blir 29–35 cm höga i
H0 vilket kändes lite ohanterligt. Jag valde därför längder på 16–21 cm, som motsvarar 14–18 m vilket blir ganska lagom.

”Naturbäume” från Busch, gjort på seamoss. Motsvarande finns från andra
tillverkare, till exempel Heki.

Utgångsmaterial, 4 mm rundstav i furu,
kapad och slipad stam, lagom ojämn
av wobblandet.

Alla grenar samt toppruskan monterade
och tallen är redo för barr …

Tadaa – de två första är klara! En bit
cellplast är idealisk som hållare.

En talldunge strax utanför Helsingfors.
Luftiga och oregelbundna – och notera
undervegetationen …
De första grenarna limmade, och stammen behandlad med färg och strössel.

Under alla omständigheter bör träd (oberoende av art) förutom möjligen sly vara
högre än kontaktledningsstolparna.
Efter kapning skall pinnarna slipas koniska. Jag satte stammen i skruvdragaren och klämde fast min bandslip upp
och ner på en bänk med en tving. Med
lagom fart på skruvdragaren höll jag så
toppen på stammen mot bandslipen och
tryckte försiktigt med fingrarna tills den
blev lagom. En fördel i sammanhanget är
att pinnen wobblar lite vilket ger en lätt
ojämn stam.
Lite struktur på stammen är trevligt.
Jag strök vanligt vitlim, lite utspätt med
vatten, på stammen och strösslade på lite
finkornig ballast från Woodland Scenics
– färgen är likgiltig. Efter torkning målades stammen mörkt grå nertill för att bli
ljusbrunorange upptill. Jag använde Tamiyas akrylfärger.
Hål för grenar borrades med antingen
liten pelarborr (jag har en suverän maskin från Proxxon) eller med en klove.
Hålen anpassas till grenarna som alltså
är avbrutna delar seamoss och ligger i intervallet 0,5–1,2 mm. Några korta krokiga ståltrådsbitar i underkant av stammen
blir bra döda grenar.

Borra hålen oregelbundet på olika höjd
runt om stammen – det är svårt att ge en
tydlig rekommendation hur och var. Borra (antingen tvärs igenom stammen eller
bara till hälften) med 0,5 mm och byt vid
behov till ett större borr. Välj själv om du
först vill borra eller måla och strössla, det
spelar inte så stor roll.
Nästa moment är att limma grenar. Jag
använde en fin liten plåtsax (tång) avsedd
för att klippa loss etsdelar i mässingbyggsatser och klippte loss grenar ur trädmaterialet. Jag petade in dem i hålen och
säkrade med en liten droppe tunnflytande snabblim som kapillärt sögs in i hålet
och fäste grenen stabilt.
När grenverket var klart filade jag
toppänden platt, satte stammen i ett litet
skruvstycke och borrade hål för en toppruska, som limmades med snabblim.
Sedan betraktades tallen och vid behov
friserades de ditlimmade grenarna (jag
har själv inte ansett att det behövs). Om
man sedan vill sprutmålar man grenverket med samma färg (dock utspädd) som
stammen. Jag har provat med och utan
sprutmålning men inser att när det gröna
barrmaterialet är på plats duger grenfärgen som den är.

Som barr använde jag dels Woodland
Scenics Fine Turf och därefter 2 mm statiskt gräs. Woodland Scenics Scenic Ce
ment sprutades på grenverket varefter
Fine turf (medium green) strösslades på
och fick torka lite hjälpligt. Därefter gavs
en ny försiktig omgång med sprayflaskan
varefter 2 mm statiskt mörkgrönt gräs
applicerades. Detta är en okritisk process,
lätt att komplettera om det blir för glest
men försök att inte få för mycket material
på stammen.
Om du orkat med ända hit inser du att
denna metod är rätt tidskrävande. Det tar
mycket längre tid att få klar en tall med
denna metod jämfört med ståltrådsmetoden. Som enskilda träd (eller en grupp
nära betraktare) ger dock den beskrivna
metoden (åtminstone för mig) mer luftiga grenverk som hos förebilden.
Eftersom jag har en hyllbana kommer
jag att konvertera samtliga redan tillverkade ståltrådstallar till seamosstallar, och
sedan bygga kanske 20 till. Det ger mig
ett antal färdiga stammar, där jag bara
kan dra ut ståltrådsgrenarna och ersätta
med seamossdito.
D
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Ett litet rött paket
Leif Elgh

Julklappar är alltid lika spännande,
och man kan aldrig veta vad som
döljer sig i paket …
Inget går väl upp mot barndomens jular och inget var väl så spännande som att
vänta på kvällens julklappsutdelning. Att
en eftermiddag kunde vara så lång och
fylld av ängslan. Vad finns i paketen, får
jag det jag önskade mig, blir det många
paket?
En jul på det tidiga 1950-talet lyckades jag hitta det hemliga gömstället och
fick chansen att känna och klämma på
paketen. Alla var ju inte till mig, men ett
speciellt avlångt paket med en viss tyngd
kunde ju inte innehålla något annat än ett
lok. Märklin, förstås, och med hjälp av en
linjal var det inte svårt att räkna ut vad
som kunde dölja sig innanför det glättiga
pappret med snöre och rosett. Det måste
vara boggiloket E44, en höjdare som jag
haft ögonen på i katalogen flera säsonger.
Julafton närmade sig och varje gång jag
körde på min anläggning drömde jag om
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det nya loket. Än så länge hade jag bara
ånglok, men vi (pappa och jag) hade faktiskt börjat köpa lite luftledning som ett
steg i järnvägens elektrifiering.
Så småningom blev julaftons eftermiddag allt mörkare och till sist kom så tomten med sina säckar. Och visst, det där
paketet med snöre och rosett, det var till
mig! Nu gällde det bara ett se överraskad
ut och inte ge sken av att ha tjuvkikat.
Men – vad var detta? Visst var det en
Märklinkartong, men loket var betydligt
mindre än själva förpackningen. Grönt,
visserligen och ett ellok, men definitivt
ingen E44. I lådan låg en treaxlig, kantig
historia som inte alls hade det spännande
utseendet som boggiloket.

187 exemplar. De flesta av loken klarade
sig genom kriget och hamnade dels i Öst-,
dels i Västtyskland. Loken i öst tog Sovjet hand om, och där byggdes de om till
1 524 mm spårvidd och försågs med centralkoppel. Efterhand kom ett fyrtiotal av
loken tillbaks och användes på de fåtaliga
elektrifierade sträckorna i Östtyskland.
I Västtyskland, hos Deutsche Bundesbahn, hittade man det stora flertalet av
loken, 125 stycken, och tidigt blev detta
en favorit hos mj-tillverkarna. Märklins
första modell dök upp 1950, och varje fabrikat med självaktning hade loket
i sin katalog. Trots att de verkliga loken
är borta sedan 1984 är det fortfarande en
omtyckt modell.

Jag hade fått modellen RSM 800, ett
lok som egentligen saknade förebild ute
i verkligheten. Det sägs att Märklin tog
en schweizisk förebild, plockade bort
löpaxlarna och krympte korgen. Eller att
man tog en av de tre delarna från E77 och
gjorde ett lok av detta. Hittepå var det i
alla fall!
E44, däremot, var ju ett verkligt lok, något av de tyska järnvägarnas standardlok,
tillverkat åren 1932–45 (och 1950–51) i

För min del blev det aldrig någon E44,
men den kantiga RSM 800 var inte så tokig den heller, speciellt som jag efter några år tog mig för att måla den rödbrun för
att försöka efterlikna ett svenskt lok. In på
1960-talet började jag gå över till tvåräls,
och Märklingrejorna såldes, säkert alldeles för billigt. Idag ser jag att RSM 800 betingar priser runt 3 000 kr, men då handlar det ju om gröna lok i originalkartong
– inget hittepå i rödbrun färg!
D

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.

MJ-magasinet

vägsmagas
in
Modelljärn

Saknar du något gammalt nummer?
Det gör vi också – men många finns
ännu i lager!
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Komplettera din samling!
Nr 1 Juni 2009

• Pris 99 kr
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Premiärnummer!
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• Starta med
digitalt
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Övriga nummer är tyvärr slut. De som är slut
kan dock finnas kvar hos någon av våra återförsäljare (se sidan 2).
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med
Loktest:

Roco Z21!
Märklin Dm3 • Svenska lokmodeller:
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A-lok • Malmban
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r för modelljär an MJ • Bygg en tågfärja!
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ge–Fångåkers

2014

Samlarmappar
Samla dina nummer! I en mapp ryms 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 44 kr.

er 2014
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Rädda en model
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• 130 NOK •
13 EUR
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13 EUR
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Nummer 38
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Pris 99 SEK
• 130 NOK •
13 EUR
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Nummer 37
• Juni 2019
Pris 99 SEK
• 130 NOK •
13 EUR

SJ Rc1 i förebild
Bygg en skrotgåroch modell
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Vi besöker
Lelångenbanan
Följ med på
Bergensbanen!

för modellrallar

Nummer 36
• Mars 2019
Pris 99 SEK
• 130 NOK •
13 EUR

Vi besöker
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Återvinn din
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13 EUR
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Pris 99 SEK
• 130 NOK

Modelljärn
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Modelljärn

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

till din ban

Järnväg •
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modelljärnväg
Laxå–Röfors
Lurigt löda i modell
lysdioder
Koloniområde
i Lund
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fraktkostnad om du beställer både lösnummer
och samlarmappar.

Välkommen med
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gasinet.se

1

83

I nästa nummer:
• Bygg ett godsmagasin
• SJ Z61, Z62 och Z63
• Hus med affärslokaler
• Jefferson–Martindale Branch
• Och mycket mera – vi ses igen
i mars!
Sikforsbron i nattljus. Foto Staffan Åkerlund.
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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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