
1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 44 • M
ars 2021

Besök på Vestra
Wetterns Järnväg

Så blev jag modellrallare
SJ littera Z67
California Rwy Co. del 2
Automatkoppel för modeller

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 45 • Juni 2021
Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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



2

MJ-Centralen
Handlare och tillverkare

* Återförsäljare av Modelljärnvägsmagasinet

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

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

Boren Train / MJ-Specialisten*
Bagargatan 4, Iggesund
www.mj-specialisten.se
0703–95 97 96

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

Miniature Kingdom*
Kungsör
www.miniaturekingdom.se
mail@miniaturekingdom.se

Tågcentralen
Eskilstuna
www.tagcentralen.nu
0738–20 07 50

Frykmo Modellbyggeri
info@frykmodell.se
www.frykmodell.se

Lokstallet
Västerås
www.lokstall1.se
0705–32 33 13

Entec
Västerås
www.entec.se
0703–95 93 96

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

Modelljärnvägens Hus*
Alunda
www.modelljarnvagenshus.se
0174–655 77

MJ-Lokverkstan
Norrtälje
www.marinelektrikern.se
0703–78 80 09

Staffs Hobbyhörna
Kårsta
www.staffshobbyhörna.se
info@staffshobbyhörna.se 

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

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

Material*
Stockholm
www.materialbutiken.se
08–640 30 02

Eskader*
Stockholm
www.eskader.se
08–662 18 53

Rimbo Grande
Stockholm Stuvsta
www.rimbogrande.se
08–774 24 34

TrainShop AB*
Stockholm Huddinge
www.trainshop.se
08–608 10 00

Jörgen Edgar modellbyggare
Stockholm Tumba
www.jorgenedgar.se
0704–74 35 48

MJ-Hobbyexperten*
Stockholm Västberga
www.mjhobby.se
08–24 89 10

Götaland
WinterZone AB
Åby
3d.winterzone.se
0734–18 61 64

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

Skultorps Vagn & Lokverkstad
Skövde
www.svlv.se
0706–147 147

Rutenhjelms Elektriska
Kvänum
www.rutenhjelm.com
0511–37 00 43

Habo Hobby *
Habo
www.habohobby.se
036–19 07 03

Hobbymodeller
Vimmerby
www.hobbymodeller.se
0705–20 39 17

Vill ni stå med här?
Handlarlistan presenteras

även på vår hemsida.

annons@mj-magasinet.se
0565–801 06 (9–16)

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

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

Eurohobby*
Starbyvägen 392, Ängelholm
www.eurohobby.se
0431–45 55 57

Modellcentralen*
Ö. Stallmästaregatan 18 B, Malmö
www.modellcentralen.se
070–891 1435

Stenvalls*
Föreningsgatan 12, Malmö
www.stenvalls.com
040–12 77 03

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

Mallikauppa*
Pakkamestarinkatu 1, Helsingfors
www.mallikauppa.fi
0358 09 454 0713

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

Bankalas (prel.)
WNJ, Skövde
Lördag 7 augusti ca kl 10–15
Lotterientré
www.wnj.se

Modelltågsmarknad (prel.)
Kårsta-Ekskogens bygdegård
Lördag 4 september kl 10–16
Entréavgift
www.staffshobbyhörna.se

Höglandståg mj-marknad (prel.)
Brinellgymnasiet, Nässjö
Lördag 2 oktober kl 10–16
Entréavgift
www.hoglandstag.se

Modelltågsmarknad (prel.)
Dalsland Center, Håverud
Lördag 16 oktober
Entréavgift
mellerudsmodelljarnvagsklubb.
com

Marknader, mässor och evenemang • Kontrollera alltid evenemanget med arrangören!

Tågmarknad (prel.)
Tygvägen 2, Hässleholm
Lör–sön 30–31 okt kl 10–16
Entréavgift
www.hmjf.se

Modelljärnvägsmässa (prel.)
Fyrishov, Uppsala
Lör–sön 13–14 november kl 10–17
Entréavgift
www.upplands-mj.se

Hjulmarknaden (prel.)
Solnahallen, Solna
Lördag 27 november
Fri entré
www.hjulmarknaden.info

Avisera ert arrangemang här – 
kostnadsfritt!

annons@mj-magasinet.se

0565–801 06
(mån–fre 9–16)



3

Omslagsbilden: Vi gör ett besök vid Vestra Wetterns Järn
väg, bland annat i hamnen i Rödesund. Läs mer på sidan 34! 
Foto Göran Tholin.
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Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

AZN Production

AZN Production är en svensk småtillverkare som tar fram 
3D-printade svenska modeller i skala Z. Senaste nyheten är räls-
bussen littera Y6 med tvåaxligt UFV-släp. Modellen ska enligt 
uppgift kunna digitaliseras. Fler spännande svenska modeller är 
under planering.

Försäljningen sker via Eskader (www.eskader.se) i Stock-
holm.

Nytt från Artitec

Artitec (www.artitec.nl) har kommit med en smalspårig loko-
motor för H0f, en Windhoff LS13sIII (387.371). Det är en sta-
tisk modell av ett lok som kanske inte funnits i Sverige, men 
som ändå passar in i en svensk industri- eller gruvmiljö. Cirka-
priset är 21 euro.

De har också kommit med ett Deutz GZ30B gruvlok 
(387.394), med cirkapris 26 euro. Liksom nyss nämnda lok är 
detta väderbitet från fabrik.

Fint väderbiten är också den Volvo LM 218 baklastare som 
Artitec kommit ut med i skala N (316.091)! Modellen är ett 
verkligt litet smycke med många fint utförda detaljer. Hjulen 
och lyftarmarna är statiska. Cirkapriset är 300 kr. Motsvarande 
modell ska även komma i H0 i ett par olika utföranden.

Skandinaviskt hus i N från ASM

ASM – Arndt Spezialmodelle (www.as-modell.de) – presente-
rade oväntat i sina nyheter för 2021 ett skandinaviskt lantligt 
bostadshus med en liten uthusbod som laserskurna byggsatser i 
skala N. De kallar gården för ”Lyngstad”, men vi har inte lyckats 
få fram om den har någon verklig förebild. Den skulle dock inte 
skämmas för sig på en svensk anläggning.

Bostadshuset är i två våningar och boden (smedja, tvättstuga 
eller äldre bastu?) har gaveldörr, fön ster och skorsten. Båda är 
faluröda med vita knutar och foder, medan det är oklart vilken 
takbeläggning det är. Husen ska även gå att få i färgerna gul-
beige och blått. Enligt informationen ska det finnas en rums-
indelning inne i bostadshuset så att varje rum kan förses med 
belysning. Fotona här intill är prototypbilder. Modellerna ska 
finnas ute under kvartal 2 i år, men vi har inte sett till dem, 
ännu, och priserna är i skrivande stund okända för oss.

TKAB i Z från Freudenreich

Freudenreich Feinwerktechnik (www.FR-model.de) presente-
rar två nya modeller i sin serie med svenska 1960-talsvagnar 
i skala Z. Det är två andraklassvagnar som innehades av Tåg-
kompaniet (TKAB) 2000–03 som deras B 304 och B 306.

Förebildsenligt har B 304 blå färg en liten bit upp mellan 
fönstrens nederkanter, medan det på B 306 (bilden) är helt svart 
mellan fönstren. Modellerna tillverkas i mycket liten upplaga, 
bara 20 exemplar, och kostar 199 euro för paret.

En annan nyhet är SJ S6 4809 utställningsvagn för posten.

FREUDENREICH FEINWERKTECHNIK Schwarzer Weg 1B  D-18190 Sanitz/Meckl.    www.FR-model.com      FR.model@t-online.de

Kan levereras snart: SJ S6 4809 utställningsvagn i skala Z!

SJ 4809 S6
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Göteborgskt i H0 från Halling

Österrikiska tillverkaren Halling (www.ferro-train.com) har 
kommit med en modell i H0 av en ny spårvagn från Göteborg, 
Adtranz Flexity M33. Modellen finns som statisk för 379 euro 
eller med motor och drivning (analog med NEM 568 dekoder-
kontakt) för 439 euro. Minsta kurvradie är cirka 180 mm.

JK-vagn

Jennifer Kirk torde vara känd för MJ-magasinets läsare, både 
för sina artiklar genom åren och för sin kanal på Youtube. Brit-
tiska firman Rails of Sheffield kommer med hjälp av Accura-
scale att ta fram en vagn i skala 00 som de kal lar ”Jenny Mon-
day Club Exclusive”. Den får ett JK-märke på sidan och är även 
märkt ”Empty to Wear Yard”; Wear Yard är Jennys anläggning.

Modellen är en öppen vagn med höga sidor av plåt för trans-
port av bauxit eller kol. Vagnen går att förboka hos Rails of 
Shef field (www.railsofsheffield.com), den kostar 30 pund och 
leverans väntas i höst. Upplagan kommer att bli begränsad.

Spårskarvstycken från ModelTech

Modeltech (www.modeltech.uk) Wales har en serie Pro Track 
Rail Aligner spårskarvstycken, som alltid hamnar exakt likadant 
varje gång. Skarvstyckena finns för 9, 16,5 och 21 mm spårvidd, 
såväl för normal- som smalspår och för olika rälstyper. I un-
derlaget finns även hål att löda trådar i för att mata rälsen med 
körström. En förpackning för H0 kostar 10 pund och innehåller 
fyra par skarvstycken som fungerar för både code 75, 83 och 100.

Norrköpingsspårvagn från Linie 8 GmbH

Linie 8 GmbH (www.hoedl-linie8.de) har i samarbete med 
Rietze (www.rietze.de) kommit ut med en statisk spårvagn 
i H0, Adtranz GT6 märkt för Norrköping. Modellen kostar 
90 euro och drivning kan köpas till för 40 euro.

Flixtrain nu i Sverige

Lågprisbolaget Flixtrain (www.flixtrain.se) har börjat köra 
tåg på Göteborg–Stockholm. Loken de använder i Europa är 
Vectron och Taurus och vagnarna är tyska.

Det finns modeller av deras lok och vagnar från Hobbytrain, 
LS Models, Märklin, Piko, Roco, och Tillig, i N, TT, H0 och 
G. De flesta vagnmodellerna har den äldre målningen med helt 
gröna vagnar medan förebilden numera har ett svart band ut-
med fönstren. Märklins kommande vagnar blir rätt utförda.

Frykmodell tar paus

Olle Frykmo (www.frykmodell.se) berättar att han upplevt 
hälso problem av plaster och kemikalier under framtagning av 
3D-printning. Därför tar han paus från detta över sommaren. 
Uppehållet påverkar också det etsade sortimentet något efter-
som det ingår vissa 3D-printade plastdetaljer i de byggsatserna.

Vi önskar Olle ett gott tillfrisknande och att han kan återupp-
ta tillverkningen av sina fina 3D-modeller!

Flixtrains tåg lämnar Köln. Foto Wikimedia CC BY-SA 4.0.

Foto Stefan Nilsson.

Lenis stänger

Lenis lek & hobby (www.lenislek-hobby.com) meddelar att de 
kommer att upphöra under året, efter precis 30 år i branschen. 
Den fysiska butiken stängde den 30/4 och webbshopen kommer 
att stängas ned senare i år.

Anledningen är pensionering för Leni och Håkan, vilket de 
förstås är väl värda. Genom åren har de bland annat bidragit 
till att få fram en lång rad svenska och försvenskade modeller, 
huvudsakligen via Faller. Vi tackar dem för deras insatser och 
goda kontakter, och önskar dem en lång och skön pensionstid!
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Snabbtitt:

LKAB Zaces i H0 från Märklin
Text och foto:
Redaktionen

”Miljövänlig olja för LKAB” lyder 
texten på sidan av de Zaces tankvagnar 
som Märklin kom med i vintras (47567), 
och de har bolagets logotyp med fjäll 
och symbolen för järnmalmsgruva intill 
texten på tanken. Det är ett set med två 
vagnar, som har varsitt individnummer, 
7876057-7 respektive 7876063-5.

Förebilderna går i de tåg som körs av 
Hector Rail (tidigare av Green Cargo), 
ihop med blanka littera Zacens märkta 
LKAB som hyrs från VTG, silverfärga-
de littera Uacns för bentonit samt äldre 
bulk vagnar littera Ucs, märkta Cementa, 
för cement och kalk.

För den som vill sätta ihop ett sådant 
systemtåg i modell är det nu alltså fullt 

möjligt: Zacens märkt LKAB har gjorts 
i flera omgångar av Piko (54768), Uacns 
finns från bland andra Nme (503610) och 
Ucs har gjorts av exempelvis Roco och 
Märklin. Märklin aviserar också en Ucs-
vagn märkt Cementa som nyhet för 2021. 
Även Piko har gjort littera Zaces (54908) 
märkt ”Miljövänlig olja för LKAB” för 
den som vill ha mer variation i sitt tåg.

Märklins Zaces-vagnar anges vara 
väderbitna från fabrik, och de har en 
mörkare ton på övre halvan av tanken. 
Annars är vädringen tämligen diskret. 
Varje vagn väger 94 gram.

Modellerna ser mycket bra ut. Gaveln 
på tanken på den ena vagnen är dock fel-
monterad, och de fyra doppvärmarna i 
var gavel saknas på modellerna.

De utvändiga detaljerna är, liksom tan-
ken och ramen, i plast men fint gjorda, 

och vagnarna är även väl detaljerade un-
dertill. Boggierna har bra vridbarhet men 
verkar vara av fel typ, med spiralfjädrar 
istället för förebildens bladfjädrar. Vag-
narna har kortkoppelkuliss med NEM-
ficka och Märklins standardkoppel. Hop-
kopplade går vagnarna med buffertarna 
tätt ihop.

Tankvagnar blir tämligen smutsiga ef-
ter en tid i bruk, så det är svårt att avgö-
ra färger och nyanser. Märklins modeller 
ser dock bra ut jämfört med förebilderna. 
Märkningen är också bra utförd.

På det hela taget är Märklins Zaces- 
vagnar för LKAB fint gjorda modeller 
som känns gedigna. Cirkapris för satsen 
är 900 kr.

Du som har dessa vagnar och de andra, 
och har satt ihop dem till ett LKAB-tåg, 
får gärna skicka bilder av det till oss!	 D

Märklin:
www.maerklin.de

Förebildsfotona är tagna 2014 i Gälli vare av Bengt Dahlberg.
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Gör korrugerad plåt –
rostigt och dekorativt, snabbt och billigt

Bygge, text och foto:
Petter Nygaard Hansen

Rostig korrugerad plåt kan bli ett 
fint blickfång på din bana. Det som ska 
till är korrugerad aluminiumfolie med 
flera lager färg.

Du behöver:

Aluminiumfolie
Färg
Klarlack
”Korrugerare”

Aluminiumfolien är den vanliga du kö-
per i matbutiken, gärna då en lite krafti-
gare variant. För att göra korrugeringen 
skaffade jag en Corrugated Iron Maker 
3’x9’ för H0 från Brunel Models i Aust-
ralien på Ebay.

Klipp aluminiumen i bitar om cirka 
10x10 cm. Lägg dem på det korrugerade 
mönstret och dra med spaden som med-
följer – vips har du korrugerad plåt. Tänk 
på att inte klämma för hårt på folien se-
dan för korrugeringen kan lätt plattas till.

Prova dig fram! Klipp till plåtarna i 
passande storlek. ”Korrugeraren” gör 3x9  
tum som är cirka 90x270 cm i verklighe-
ten. Vanligt är annars 60x240 cm.

Limma fast ”plåtarna” med kontaktlim 
eller vitlim. Börja längst ned på taket och 
arbeta dig uppåt, med lite överlapp mel-
lan varje plåt.

Grundmåla alltid plåtarna först så att 
färgen sedan fäster. Färgerna väljer du 
själv, men håll dig till rost, mörkbrunt 
och svart om du är osäker. Ju mer mål-
ning desto mera rost!

Avsluta med klarlack. Lossa några av 
plåtarna i nederkanten så ser det trovär-

digt ut för ett gammalt plåttak. På mitt 
skjul håller däcken och pallarna plåtarna 
på plats.

Lycka till! D

Redskap för korrugering
Verktyget Corrugated Iron Maker från Brunel 
Models (www.brunelmodels.net) finns för 
H0 (se bild nedan) men även för skala N, S, 
0 och 1. Ett motsvarande redskap är Corr-
U-Gator från Masterpiece Models (www.
masterpiecemodels.com), vilket bara verkar 
finnas för skala 00 (även 0, 1:35 och 1:24).

Korrugerad plåt finns att köpa som fär
diga ark, men de är ofta lite för tjocka 
för att se bra ut, även i H0. Ett sätt är 
att använda ett särskilt verktyg för att 
forma aluminiumfolie. Sedan kan det 
målas med olika nyanser av rost, brunt 
och svart och knycklas till efter behag 
för att se olika gammalt ut – ju mer des
to äldre, och kanske även slitnare, ut
seende. Bitarna limmas med kontaktlim 
eller vitlim. På Tor Petters skjul ligger 
lastpallar och däck för att hålla taket 
på plats. Nere till höger syns hur det 
blev en skada på taket efter att en av 
lastbilarna från ”Egil Berg International 
Transport” backade på det. Direktören 
själv, Egil Berg, kom för att granska 
skadorna. Han nekade till att betala 
något alls, då han tyckte byggnaden 
var för skruttig. Han försvann med sin 
gamla Scania 141 i ett dammoln!
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Redaktionen

Automatkoppel i modell 3:
Hornby och Modellbahn Union

I de båda föregående artiklarna om-
nämns Hornbys modell av Scharfen-
bergkoppel som stort och klumpigt. Det 
får det nog anses vara, och det är heller 
inte helt likt kopplen som sitter på en Y6. 
Det saknar till exempel den lucka fram-
till som går att stänga på kopplet till en 
Y6. Samtidigt är det ganska behändigt, 
det har NEM-fäste för koppelficka och 
det är lätt att koppla ihop och isär. För 
den som vill ha ett funktionellt Scharfen-
bergliknande koppel till sin rälsbuss kan 
det ändå vara ett alternativ.

Hornbys koppel har artikelnummer 
8040 och kostar i Sverige 99 kr för fyra 
styc ken, alltså knappt 50 kr paret. En as-
pekt av det är att det är ljust grått. Genom 

att måla det svart kan det både bli mer 
före bildslikt och ge ett intryck av att bli 
lite mindre.

Kopplet har en hake på ena sidan som 
vid hopkoppling går in i ett urtag på an-
dra sidan av det motsatta kopplet och lå-
ses där. Undertill hänger en platta i två 
stänger och genom att trycka denna plat-
ta uppåt frigörs båda hakarna och kopp-
len kan tas isär. Det är således enkelt att 
sätta ihop och ta isär fordon med Horn-
bys Scharfenbergkoppel.

Men det behöver också kunna mon-
teras på fordonen. Befintliga modeller i 
H0 av svenska rälsbussar och släp sak-
nar vad vi vet annat fäste för koppel än 
en upphöjning med ett hål i för antingen 
en skruv eller en tapp. Där skulle det gå 
att montera en lös NEM-ficka, så länge 
höjden blir rätt och kopplet stic ker ut till-
räckligt långt. Problemet blir att ordna en 

styrning på koppelfickan så att den både 
pekar rakt fram i okopplat läge och följer 
med i sidled i kurvor. Det skulle kanske 
gå att montera kortkoppelkulisser under 
rälsbussens ändar – och det är så klart 
möjligt att göra, med lite planering och 
arbete.

Här finns utrymme för egna experi-
ment. Av de båda föregående artiklarna 
ser vi att det blir en del eget arbete med 
att få till Scharfenbergkoppel till våra 
rälsbussmodeller i H0, oavsett vilken typ 
vi väljer.

För skala N har vi hittat en byggsats 
från tyska tillverkaren Modellbahn Union 
(info.modellbahnunion.com), som anges 
bli funktionell när den är hopbyggd. Det 
ska passa till fordon med och utan NEM-
ficka och kan byggas i tre olika längder.

Hur har du gjort? Berätta gärna! D

Hornby 8040 anges vara ett Schar
fenbergkoppel för skala H0. Dock är 
det lite stort och egentligen inte heller 
likt det som finns på svenska rälsbus
sar. För den som är villig att ta den 
avvikelsen är det dock en fungerande 
och relativt sett billig lösning, som går 
att montera i en NEM-ficka. Genom 
att måla det svart bör det gå att mildra 
intrycket av dess storlek.
Foto redaktionen.

Produktfoto från Hornby.

Ovan är Scharfenbergkoppel som 
byggsats i skala N. Produktfoto från 
Modellbahn Union.



70

Bygge, text och foto:
Günther Kraml
Översättning:
Anders Bylund

Bygg fler pappersvagnar!

Efter mina positiva erfarenheter av 
att bygga järnvägsvagnar i H0 av 
papper, såväl med hänsyn till utse-
ende som till stabilitet i den färdiga 
modellen, tänkte jag att jag också 
måste prova om det går att använda 
samma metoder för större skalor.

I MJ-magasinet nummer 44 kan du 
läsa om hur jag byggde en vagn i H0. Min 
nästa modell byggde jag därför i skala 0. 
Den första tanken var att helt enkelt för-
stora den ritning jag hade gjort för byg-
get i H0. Men det blev inte bra eftersom 

linje tjocklekarna blev för grova så att jag 
inte längre kunde skära ut de olika de-
larna med tillräcklig noggrannhet. Men 
det är ju inget större jobb att göra en ny 
ritning i den önskade skalan 1:45 istället.

När jag hade gjort det var det inga pro-
blem att skära ut och klistra de olika de-
larna på samma sätt som för H0-vagnen. 
Sedan var det relativt lätt att, genom att 
använda förebildsfoton, i den större skalan 
göra fler fina detaljer. Det är förvånansvärt 
hur starkt pappersmaterialet kan bli och 
att också de finaste detaljer kan åstadkom-
mas på det här sättet. Och alltid överras-
kas man av hur stabila alla pappersdelar 
blir när de har penslats med blandningen 
av lim och vatten.

Vagnen är byggd på samma sätt som 
vagnen i H0. Men innan jag satte fast taket 
med luckorna limmade jag fast en del bar-
last inne i vagnen. Först tog jag en bit trä i 

samma storlek som golvet, som skruvades 
fast från undersidan. Och sedan limmades 
för viktens skull några gamla muttrar fast 
på ”trägolvet”.

Här är ett tips på hur man kan göra 
fraktsedelhållaren. På pappret limmas 
korsvis sytråd indränkt i lim. Sedan skärs 
rätt storlek för en adresskortshållare ut, 
som får en ram av tunna pappersremsor. 
Färdig blir det en skalenlig och fin detalj 
på vagnen. Det går dock bara i större ska-
lor än H0.

Eftersom jag efter mina erfarenheter 
med mitt förstlingsverk i skala 0 blev mer 
än nöjd vad gäller utseendet och stabili-
teten gick jag vidare och använde samma 
metod för att bygga en vagn också i ska-
la 1, 1:32.

På den ena bilden visas alla tre skalorna. 
Vagnen i skala 1 är fortfarande inte klar. 

I förra numret av MJ-magasinet byggde Günther Kraml en vagn av papper i H0, så som man gjorde på 1950-talet. Efter det fick han 
blodad tand och ville prova att göra det även i skala 0 samt, som på bilden ovan, i skala 1. Och visst blir resultatet fantastiskt?
På bilden ovan saknar vagnen dock ännu litterering.
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Även för vagnen i skala 1 behövde en ny 
ritning göras i 1:32. Tjockleken på pappe-
ret för både skala 0 och 1 är 0,5 mm. För 
H0 använde jag 0,3 mm tjockt papper. D

För att bygga vagnen i större skala än H0 provade Günther att 
skala upp den ritningen, men då blev linjerna för grova så han 
ritade istället nya ritningar, i både skala 0 och 1.

Här är de tre skalorna intill varandra. Vagnen i skala 1 är ännu 
bara påbörjad med själva korgstommen. För de större vagnar
na använde Günther 0,5 mm tjockt papper medan han använde 
0,3 mm papper för den i H0.

Här är ett prov för att testa stabilitet 
och detaljering. Gult och grått pap
per är 0,5 mm tjockt medan de bruna 
delarna är normalt skrivarpapper som 
Günther tillfälligtvis hade i den färgen.

På ett papper limmas sytråd korsvis, 
indränkt i lim. Sedan skärs rätt storlek 
för en adresskortshållare ut vilken får 
en ram av tunna pappersremsor. Färdig 
blir det en skalenlig och fin detalj på 
vagnen. Det går dock bara i större 
skalor än H0.

Nedan är bilder på den färdiga vagnen i skala 0, dock ännu 
utan litterering. Det är svårt att se – och tro – att vagnkorgen
är gjord av papper!
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www.smj.org

”Jag – artikelförfattare? Nää…”
Jodå, det tror vi!

Artiklarna i Modelljärnvägsma-
gasinet är skrivna av någon som en 
gång i tiden, kanske för inte så längese-
dan, skrev sin första artikel.

Det finns inte så många Strindbergare 
– nejvisst – och det krävs heller inte. Det 
är där som redaktionen kommer in i bild-
en. Vi hjälper till med språkgranskning, 
struktur och så vidare. Vi åtar oss även 

Skriv en artikel!

mer omfattande textjobb från dina utkast 
och idéer.

Ladda ner våra guider – där beskriver 
vi vad du kan tänka på när du skriver din 
artikel och tar dina bilder. Du kan också 
beställa dem av oss.

Och – du får arvode för publicerade ar-
tiklar. Välkommen att bidra!

Red.

Klubblistan
MJ-föreningar

 
www.mmjk.se

Presentera er föreningslogo här – kostnadsfritt!

annons@mj-magasinet.se

www.facebook.com/vaxjorallarna www.jarnvagssallskapet.sewww.fmjk.org
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www.facebook.com > E3MK
www.hallsbergs-mjf.com

www.smjf.se

www.usms.se

www.knallebygdensmj.se

KNALLEBYGDENS

MODELLJÄRNVÄG

KMJKMJ

www.modellundbahn.com

www.smjk.se

www.minivarlden.se
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www.hmjf.se

www.upplands-mj.se

UMJ
Upplands Modelljernvägsförening

www.umjf.sewww.gmjs.se

www.smalsparigt.org

Modelljärnvägsföreningen
Smalspårsfrämjandet

www.malarmodulmote.se

www.mrw1.se

www.vmjf.org

www.modulsyd.se

www.emjk-rapidho.se www.wnj.se
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www.varmlandstag.se

Nedladdning
Från detta nummer finns följande att få på www.mj-magasinet.se/4521:

• Extra bilaga för SJ Z67 av Frank Edgar.

• Bildsidor, filmklipp, webblänkar med mera från detta nummer.

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

Diskutera modelljärnväg på webben!
Svenskt modelljärnvägsforum: www.svensktmjforum.se
Mötesspåret: www.motessparet.se
Smalspårsfrämjandets forum: www.smalsparigt.org
Svenskt modulforum: www.modulsyd.se/forum_3.3/
Svensk mj-wiki: www.svenskmjwiki.se
Norsk MJ Forum: www.norskmjforum.no/forum/
Modelljernbaneforeningens forum: forum.mjf.no
Sporskiftet: www.sporskiftet.dk/forum/
Baneforum: www.baneforum.dk
Känner du till fler från Skandinavien? Sänd oss i så fall en länk! Red.

Saknar du tillgång till internet? Kontakta oss
så skickar vi material per brev mot portokostnad!

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

www.modellrallare.se

 

 

 

 
 

 
  

med 
Melleruds 
Modelljärnvägsklubb 
www.fjid.org mellerudsmodelljarnvagsklubb.com

www.lundarallarna.se
www.hoglandstag.se
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Läs MJ-magasinet digitalt!
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.

Vår app fungerar i din läs- eller surfplatta eller 
smartphone med iOS eller Android, så att du kan 
läsa MJ-magasinet där. Du kan också läsa det i din 
dator.

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 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 dem i appen.

Prenumerationer köps enklast direkt på vår 
hemsida!

82

Häng Getåtåget på väggen!

Häng en plansch med Getå tåget 
på väggen, så som det såg ut 
1918! Tåget är avbildat i skala H0 
med Bo Jap lins fina bilder. Infor-
mation 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 
160 kr inklusive porto. Två plan-
scher kostar 240 kr och tre styck-
en kostar 299 kr, inklusive porto. 
Levereras i papptub.
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Komplettera din samling!

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

Vi har kvar de nummer du ser här intill. Porto 
tillkommer enligt Postnords taxa. Upp till fem 
exemplar går som brev, däröver som paket.

Övriga nummer är tyvärr slut. De som är slut 
kan dock finnas kvar hos någon av våra åter-
försäljare (se sidan 2).
 
Samtliga utgivna lösnummer går att köpa i
digital form!

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 48 kr.

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

Välkommen med
dina beställningar!

Geographica Antikva Förlag
Stationsvägen 14

686 97 Lysvik
0565–801 06 (mån–fre 9–16)

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

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

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

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

Premiärnummer!
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Bygg Ma i N!

1

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

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

odelljärnvägs-
Ljus och ljud till din bana!

Montera ljuddekoder • Burlänge–Fångåkers Järnväg • Pendeltrafik med Arduino

M
odelljärnvägsm

agasinet N
r 18 Septem

ber 2014

1

Nummer 16 • Mars 2014Pris 99 kr inklusive moms

Kom igång med Roco Z21! • Svenska lokmodeller: A-lok • Malmbanan MJ • Bygg en tågfärja! • Livesteam

Loktest: Märklin Dm3 Synare: Rc i Z! • Mikrodator för modelljärnväg: Projekt för Arduino och Propeller

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

Tema: Smalspår

Mm a g a s i n e t
odelljärnvägs-
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M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 37 • Juni 2019

Jubileumsnummer!SJ Rc1 i förebild och modellBygg en skrotgårdVi besöker LelångenbananFölj med på Bergensbanen!

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 37 • Juni 2019Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

10 år 2019!

1

M
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agasinet num
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er 38 • Septem
ber 2019

Rälsbussar från
Hilding CarlssonZ i LindesbergBygg i skala 0Copenhagen FieldsTrafikdag 82 på NLJ

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 38 • September 2019Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

10 år2019!

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 39 • N
ovem

ber 2019

Bygg ett juldiorama
GMRC
Diesellok MX och TMXSmalspåriga vagnar del 1SJ ellok Rc2, Rc3 och Rd2

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 39 • November 2019Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

10 år2019!

1
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agasinet num
m

er 40 • M
ars 2020

Sir Stewarts 1940-tal
Ulricehamns station i H0Diesellok MZ och TMZSvanskogsbanan i skala NUmeå modelljärnvägsklubb

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 40 • Mars 2020Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se
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er 44 • M
ars 2021

100-sidigt
vårnummer!SJ Z61, Z62 och Z63Hustips!

Minnet av Rubus arcticusJefferson–Martindale Branch

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 44 • Mars 2021Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 44 • M
ars 2021

Besök på VestraWetterns Järnväg
Så blev jag modellrallareSJ littera Z67California Rwy Co. del 2Automatkoppel för modeller

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 45 • Juni 2021Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

1
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m

er 36 • M
ars 2019

Björkliden nästa
Vi besöker Tel am HarzNyheter från NürnbergBygg ett svenskt hyreshusProgrammera digitalloket

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

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

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

1
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agasinet nr 22 • Septem
ber 2015

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

Porsches modelljärnvägLaxå–Röfors i modellLurigt löda lysdioderKoloniområde i Lund

Rädda en modelljärnväg

Nummer 22 • September 2015Pris 99 SEK • 115 NOK

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

1

M
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agasinet num
m

er 29 • Juni 2017

Munkedal–Oberstdorf BahnMelle(rud) del 2Modelltåg i JapanBygge av YEJ lok 7Statsbanornas täckta vagnar

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 29 • Juni 2017Pris 99 SEK • 130 NOK

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

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 30 • Septem
ber 2017

Håverud i Halland
GM-ljud i digitallokenBygg en kameravagnBygg Dalby lokstallBesök på LMMJ

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 30 • September 2017Pris 99 SEK • 130 NOK

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se 1
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er 31 • N
ovem

ber 2017

Inspirationsnummer!

Besök hos Halmstads mjkBygg en Volvo VikingTjänstefordon i modellKombiterminal i hamnmiljö

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 31 • November 2017Pris 99 SEK • 130 NOK

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se 1
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er 32 • M
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Militära transporter
del 2

Bygg SJ littera E9Besök hos Lilla SJTvärs över England!Digitalt driven vändskiva

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 32 • Mars 2018Pris 99 SEK • 130 NOK

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se
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Åmål i skala N
Ellok Rc5–Rc6–Rc7Så löder du i mässingElektrifierat på LidingöMilitära transporter del 3

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 33 • Juni 2018Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

Stationsvägen 14
686 97 Lysvik

0565–801 06 (mån–fre 9–16)

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

Scanna med
din mobil:

• Kirschberg i vinterskrud
• Bygg berg och lastbil
• Vi besöker Clas
• Nytorps trädgårdsjärnväg
• Och mycket mera – vi ses igen
 i september!

Kirchberg i vinterdräkt. Foto Jan Tore Kopperud.
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SJ Y1 och YF1 i H0!

Synare: H0-räls med banvall

SJ littera Rb

Skriv ut figurer i 3D

Banbyggen i Z, H0 och 0

MODELL-

JÄRNVÄGS-

MAGASINET

Nummer 43 • December 2020

Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

Sveriges tidskrift för modellrallare • www.mj-magasinet.se
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SJ Z61, Z62 och Z63

Hustips!

Minnet av Rubus arcticus

Jefferson–Martindale Branch
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Nummer 44 • Mars 2021

Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR
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Så blev jag modellra
llare

SJ litt
era Z67

Califo
rnia Rwy Co. del 2

Automatkoppel fö
r m

odeller
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MAGASINET

Nummer 45 • Juni 2021

Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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


