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www.miniaturekingdom.se
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011–538 36
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Skövde
www.svlv.se
0706–147 147

Rutenhjelms Elektriska
Skara
www.rutenhjelm.com
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Habo Hobby &
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Habo
www.habohobby.se
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MJ-Specialisten*
Vimmerby
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Göteborg
www.hobbycenter.se
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Vill ni stå med här?
Handlarlistan presenteras

även på vår hemsida.

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

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

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

MJ-Hobbymässan
Älvsjömässan
Lör–sön 3–4 november kl 10–17
Entréavgift
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Dalsland Center, Håverud
Lör 10 november kl 11–16
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www.fjid.org

Hjulmarkanden
Solnahallen, Solna
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0550–60 600
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Omslagsbilden: En som jobbar och tre som tittar på – två till och med från hammocken – livets lott i 
Lilla Byn (foto Stefan Nilsson). Läs mer på sidan 40!
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Nyhetssvepet Foto från respektive tillverkare
om inte annat anges

Rättelse 1

I förra numret skrev vi att Faller hade tagit fram modellen Villa 
Karin, men det är fel. De som tagit fram underlaget är Leni’s lek 
& hobby (www.lenislek-hobby.se) medan Faller har tillverkat 
den. Byggsatsen kan endast köpas i (vissa) svenska butiker.

Vi beklagar felaktigheten.

Rättelse 2

I artikeln om Båstad i N i nummer 34 skrev vi att delarna vid 
vägövergången kom från Möllehems Gårdsproduktion. Detta 
var inte helt rätt, eftersom signalerna kring själva övergången 
är gjorda av Bo Andersson (www.modellbyggare.se). Resten 
kommer från Möllehem.

Vi beklagar att detta inte framkom.

Signalsidans försignal

Signalsidan (www.signalsidan.se) har kommit ut med en 
svensk treskens försignal, både som byggsats (10-2151; 136 kr) 
och färdig (11-2151; 230 kr). Som tidigare signaler är denna 
gjord i mässing, och den är riktigt snygg.

Passande signaldekoder från Signalsidan är 10-4408, eller 
kort 10-901 för enklare montering.

Märklin Shimmnss

Märklin (www.maerklin.com) kom i somras ut med en kapell-
vagn (94511) i en specialupplaga begränsad till 500 exemplar. 
Det är en littera Shimmns typ 63 från hyrföretaget AAE, som 
går för SSAB på Domnarvets järnverk. Modellen togs fram för 
de svenska handlare som deltog i en speciell handlardag som 
Märklin anordnade 2018. Cirkapriset är 400 kr.

One:87

Firma One:87 (www.one87.se) erbjuder flera trevliga miljöde-
taljer. Exempel är SJ hållplatsskyltar, färdiga (90 kr/par) eller 
som byggsats (50 kr/par) och en äldre typ av gatlampor, så kal-

Märklin 94511, Shimmns63, från AAE för trafik på SSAB i Bor-
länge. Foto Stefan Nilsson.
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lad ”byhatt”, i två- eller fempack, färdiga eller som byggsats. Pri-
serna för dem varierar från 190 kr för ett tvåpack i byggsats till 
750 kr för ett färdigt fempack. Vidare finns SJ-containrar i tre 
versioner som byggsatser i nysilver. Dekaler för märkning med 
Csam, Svelast och ASG finns att få från Dekaler & Etsat (www.
byggsvenskt.nu).

Freudenreich

Senaste nyheten från Freudenriech Feinwerktechnic (www.
fr-model.de) är 1960-tals personvagnar i skala Z. Det är dels 
bio- och bistrovagn littera S11 i rött och grafitgrått, dels ett set 
med A2 och B5B samt dels ett set med B5FRT och BF5KRT, 
alla fyra i blått och grafitgrått. Vagnarna kostar 225 euro per set 
medan bio- och bistrovagnen kostar 125 euro. För ytterligare 
36 euro förses vagnarna med innerbelysning.

Freudenreich meddelar också att deras Rc-lok märkta TKAB 
snabbt sålde slut, och att det vid pressläggningen endast fanns 
ett fåtal kvar av Rc SSRT i rött.

Aviserad nyhet från Freudenreich i skala Z är ett TMY, märkt 
för Railcare. Modellen får ett skalenligt chassi med Maxonmo-
tor och svänghjul, med skalenlig utväxling, samt LED-strålkas-
tare. Modellen ska komma i början av 2019, och fler varianter av 
TMY ska följa därefter. Priset för analog version blir 520 euro 
och 660 euro för digital ljudversion. Modellen kan förbokas i 
FR-Models webbshop.

Karlstad Östra

 
Jan Warnqvist är stor vän av det sedan 1971 rivna stationshuset 
vid Karlstad Östra, och driver bland annat en grupp på Face-
book om stationen. Han har gett ut en bok om stationen, dess 
historia och omgivning, kallad Karlstad Östra station – Bilderna 
– Historien (ISBN 978-91-7609-233-0).

Boken saknar sidnumrering men innehåller totalt 80 sidor. 
Där presenteras stationen i talrika bilder och många berättel-
ser. Ett avsnitt på tio sidor visar andra ”östra” stationer i Sveri-
ge. Formatet är 27x20 cm liggande, priset är ”omkring” 425 kr, 
boken kan beställas från bland annat karlstadöstra.hemsida24.
se, och det kan det vara värt för den som är särskilt intresserad.

Auhagen-nytt

Auhagen (www.auhagen.de) kom nyligen ut med flera nyhe-
ter inom sitt modulsystem BKS. En av dem var ett garage, eller 
spårvagnshall om man så vill (11451).

För skala N finns bland annat en stålbro med två balksek-
tioner och en bågsektion (14483), samt gatlampsatrapper med 
både stolpe och väggfäste (44648).

Vi vill också passa på att tipsa om att Auhagen har ett antal 
minutlånga filmklipp – Auhagen one minute – med bra bygg-
tips på sin Youtube kanal, auhagentv. Där hittar du även längre 
klipp som bland annat visar hur du kan bygga med deras saker 
– tips som fungerar även med andra produkter.
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Text och foto:
Redaktionen

Såväl Piko som Lenz kom nyligen ut 
med varsin ny digital körkontroll. Båda 
skulle kunna ses som deras alternativ till 
Rocos populära Multimaus, speciellt som 
de är prissatta i liknande nivå. Vi ska här 
ta en titt på de båda nya handtagen.

Lenz LH101

Lenz nya handtag LH101 aviserades på 
Nürnbergmässan 2017 (se MJ-magasi-
net nummer 28), men har blivit fördröjt. 
LH101 ser ut att vara samma handtag 
som Tams HandControl 2 (www.tams- 
online.de), förutom att Lenz handtag har 
en tvåradig monokrom display medan 

Nya digitala körhandtag
Lenz LH101 och Piko Smartcontrol Light

Tamshandtagets display är treradig och 
kan fås med olika färger. Det är uppen-
barligen ett samarbete mellan företagen, 
men vi känner inte till vem som gjort vad.

LH101 kostar cirka 1  500 kr för en-
bart handtag med sladd. Det finns ock-
så en sats med LH101 samt digitalcentral 
LZV200 för cirka 3 000 kr. Att notera är 
att LH101 kräver systemversion 3.6 som 
minimum i centralen. Det innebär bland 
annat att äldre centraler behöver uppda-
teras innan handtaget fungerar. Vi kunde 
heller inte använda det till vår Roco Z21, 
men det kan bero på programversionen.

Lenzhandtaget har ett vred utan ändlä-
gen. När högsta eller lägsta hastighet har 
nåtts kan du snurra vidare åt samma håll 
på vredet men det påverkar inte loket. 
Riktningsändring sker genom att trycka 
in vredet. Denna tryckfunktion fungerar 
även som nödstopp för loket, samt an-

vänds vid programmering. Det går också 
att ställa handtaget i ett rangerläge.

LH101 klarar upp till 9 999 lok adresser 
totalt och åtta lok i en loklista, och upp 
till 28 digitalfunktioner, som kan väljas 
som på–av eller momentana. Det går att 
välja mellan 14, 28 och 128 fartsteg, och 
det finns snabbfunktion för multipelkör-
ning av två lok. Upp till 1 024 magnetar-
tiklar kan styras och det går att spara upp 
till 16 tågvägar. Det finns klubblägen att 
ställa in för att undvika att köra fel lok.

Handtaget är lätt att hålla i och använ-
da med en hand. Det blir mycket knap-
pande och vridande för att välja funktio-
ner eller programmera. Displayen för lok 
är helt numerisk, så det gäller att veta lo-
kens digitaladresser och funktioner.

LH101 känns både modernt och lite 
gammalmodigt på samma gång, men det 
är helt klart en kompetent körkontroll.

Synare

Ovan: Lenz LH101 är ett nätt handtag 
med stor funktionalitet. Det har ändlöst 
vred och tydlig display.

Höger: Piko Smartcontrol Light ser 
klumpigt ut men är smidigt att använda 
med en hand. I set 55017 ingår även en 
trevlig liten digitalcentral.
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Piko Smartcontrol Light

För två år sedan lanserade Piko sin Smart-
control, en Androidbaserad smarttelefon 
med ett vred för pådrag (se MJ-magasi-
net nummer 25), där tågen körs med en 
app och som kommunicerar med en egen 
central, Smart Box. Dessa saker görs av 
ESU och är i princip samma som deras 
Mobile Control II för ECoS.

Smartcontrol Light är däremot tillver-
kad av Uhlenbrock och motsvarar inne-
hållsmässigt deras Daisy II. Den har allt-
så inget att göra med Pikos föregående 
Smartcontrol, namnet till trots.

Smartcontrol Light kan fås med enbart 
handtag och sladd (55016) eller tillsam-
mans med en liten central (55017). Cir-
kapriset för denna sats är 1 600 kr, med-
an enbart handtaget kostar cirka 1 100 kr. 
Piko säljer även startsatser med tåg där 
Smartcontrol Light ingår som styrsystem.

Vi skaffade sats 55017 med centralen. 
Med i förpackningen är handtaget, cen-
tralen, en nät adapter, trådar för anslut-
ning till rälsen samt en enkel manual. En 
mer utförlig manual, även på engelska, 
finns att hämta från Pikos webbplats.

Smartcontrol Light kommunicerar via 
Loconet, och kan därmed alltså användas 
även med andra centraler. Vi testade den 
med Rocos Z21 och det fungerade fint.

Centralen ger 2 A ut till spåret, den har 
uttag för separat programmeringsspår 
samt en utgång för ett vändslingerelä. 
På framsidan finns två uttag för Loco-
net, men handtaget fungerar bara i det 
ena – varför är oklart. En ansluten Digi-
trax UT4 fungerade i båda uttagen. Med 
Pikos Loconetadapter kan Smartcontrol 
Light anslutas till storebrors Smart Box.

I Smartcontrol Light kan upp till 24 
digitala funktioner aktiveras. Använda-
ren får skifta meny med piltangenterna 
för att få F0–8, 9–16 samt 17–24. Det går 
även att i en manuell menysida ange val-
fri funktion upp till 32.767. För nya lok 
kan namn för loken och symboler för 
funktionerna an ges, liksom om dessa ska 
vara i formen på–av eller momentana.

Smartcontrol Light hanterar både lok 
och växlar eller andra magnetartiklar, 
och det går att ange upp till 16 tågvägar. 
Maximalt antal lok i listan är 20, med 14, 
28 eller 128 fartsteg, och det går att ange 
lokadresser upp till 9 999. Antalet mag-

netartiklar som kan manövreras är 2 048 
stycken.

Det går att välja mellan ett antal språk i 
menyerna, bland annat svenska, men den 
svenska översättningen är inte bra.

Körvredet fungerar som nödstopp om 
det trycks in, vilket gör att loket som körs 
stannar. Vredet är steglöst åt båda håll. 
Så länge vi vrider åt ena hållet rör sig lo-
ket i den riktningen upp till maxfart eller 
ner till stopp. Om vi efter ett kort uppe-
håll fortsätter vrida vredet i motsatt rikt-
ning växlar loket körriktning. Detta är en 
kreativ lösning, utan ett osäkert mittläge. 
Detta går att programmera om så att lok 
ändrar riktning när vredet trycks in, och 
så att ökning av farten bara sker när man 
vrider åt höger och minskning åt vänster.

Med Smartcontrol Light ska kan man 
också kunna köra tåg på analoga banor, 
både två- och treräls.

Med gemensamt inkråm med Daisy II 
är körkontrollen kompetent. Det finns en 
uppsjö inställningar att göra och många 
programmeringsmöjligheter.

Trots storleken är handtaget lätt och 
ligger bra i handen. Det känns lite plastigt 
men funktionaliteten är god. D

Lenz LH101 anslutet till deras central LZV100. Handtaget kräver 
systemversion 3.6 för att fungera. Displayen är tydlig men 
tyvärr endast numerologisk vad gäller lok och funktioner.

Pikos Smartcontrol Light är en Uhlenbrock Daisy II i eget skal, 
vilket borgar för avancerad funktionalitet. Displayen är tydlig 
och det går att ange loknamn och funktionssymboler.

Det går fint att ansluta ett Digitraxhandtag, här UT4, i centralen 
i set 55017. Däremot fungerar Pikos handtag bara i ena uttaget.

Smartcontrol Light kommunicerar via Loconet och den går fint 
att använda via L-Netuttaget på Rocos Z21.
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Laxå modelljärnvägsförening (www.facebook.com/Laxa.mj/) bygger Laxå station i H0 ungefär så som det såg ut där omkring 1960. 
Västra stambanan löper som ett dubbelspår via stationen, och härifrån utgår även Nordvästra stambanan samt Laxå–Röfors Järnväg 
(se MJ-magasinet nummer 22). I förgrunden ska en del av Porla byggas. Enligt plan ska anläggningen kunna köras till julskyltningen.

Järnbruksorten Laxå blev en knut-
punkt när Nordvästra stambanan bygg-
des på 1860-talet, och anslöts då här till 
Västra stambanan. Laxå är än idag en ak-
tiv station; här stannar återigen tåg från 
Värmland och på bortre sidan av bangår-
den finns en timmerterminal.

Många har arbetat vid järnvägen i Laxå 
och många har minnen knutna till järn-
vägen. Därför beslöt sig 2015 några att 
bilda en förening för att bygga en modell 
av Laxå station ungefär så som det såg ut 
där omkring 1960. Kommunen ordnade 
med lokal och EU finansierar en del av 
bygget via Jordbruksverket.

Bygget går planenligt, och för e ningen 
tar gärna emot fler byggare. D

Text och foto:
Stefan Nilsson

Bygge pågår i Laxå

Torbjörn Ljungqvist skrev bland annat två böcker om Laxå–Röfors Järnväg. Hemma 
hade han en modelljärnväg, som han skänkte till föreningen några månader innan sin 
bortgång. Anläggningen är åter körbar och visas vid vissa tillfällen.
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IoT –
Internet of Trains

Text och foto:
Niclas Westerlund

De har kanske hört talas om IoT, 
Internet of Things? Eller sakernas 
internet på svenska. Fler och fler 
prylar kopplas upp på nätet, så 
varför inte koppla upp våra tåg och 

stationer?

Kylskåp med internetkoppling och 
skärm har funnits länge, brödrostar med 
nätanslutning likaså, och det var flera 
år sedan jag hörde om tandborstar som 
kunde rapportera om du borstar tänder-
na ordentligt och via koppling till nätet 
påverka din tandvårdsförsäkring (exem-
plet kom från USA). Liknande finns för 
bilar i Sverige, och listan kan göras lång. 
Efter att det pratats om detta i flera år 

verkar ketchupklumpen nu ha flugit ur 
flaskan, marknaden har fullständigt ex-
ploderat och priserna har sjunkit till ti-
digare otänkbara nivåer. Idag får du en 
mikroprocessor med inbyggd Wifi för 
några tior, och en Linuxdatur med tråd-
bunden, eller trådlös, uppkoppling för 
någon hundralapp. 

Vi har tidigare skrivit om såväl Ardui-
no som Propeller, och dessa finns fortfa-
rande på marknaden. Båda har stora an-
vändarskaror och aktiva forum där man 
kan få hjälp och det finns tonvis med 
framförallt Arduinoprojekt beskrivna på 
nätet. Jag ska här gå igenom en del nya 
produkter, mer eller mindre kända, och 
vad de kan göra på modelljärnvägen.

ESP8266 startade en ny våg av mikropro-
cessorer när den kom för några år sedan. 
I början fanns bara dokumentation på ki-

nesiska och den förde en lite undanskymd 
tillvaro. Dess kapacitet och pris gjorde att 
allt fler hobbyutövare fick upp ögonen 
för den och idag är det inga problem att 
hitta dokumentation, kod exempel och 
färdiga projektbeskrivningar.

Tanken lär från början ha varit att göra 
ett wifi-gränssnitt till Arduino, för att 
alla dessa Arduinoprojekt skulle kunna 
koppla upp sig mot omvärlden. De tidiga 
versionerna av ESP8266 var förprogram-
merade för att kommunicera seriellt med 
en mikroprocessor och koppla upp den 
på internet. Det dröjde dock inte så länge 
förrän någon kom på att det var som att 
gå över ån efter vatten, då mikroproces-
sorn i ESP8266 i sig är vassare än de flesta 
ATmega-processorer som sitter i Ardu-
ino. Numera finns det dessutom tillägg 
till Arduinos IDE som gör att man kan 
programmera ESP8266 i samma miljö. 

Tåg, växlar, signaler, tillbehör – anslutna till molnet – en utopi? Nejdå, varken utopi eller omöjligt, det finns faktiskt redan, tack vare 
mikrodatorernas snabba utveckling. Modifierat foto från Mats Olivestedts Båstad i N av Stefan Nilsson.
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Är man redan välbekant med Arduino är 
det inget stort steg till ESP8266. Vill man 
av någon anledning inte använda Ardu-
inos firmware finns flera altenativ, som 
till exempel NodeMCU med skriptsprå-
ket LUA eller någon Pythonvariant som 
Micro Python eller Circuit Python.

ESP8266 finns i många olika versioner. 
Den första som slog igenom, ESP8266-01, 
var monterad på ett pyttelitet kretskort, 
cirka 15x25  mm och hade bara åtta an-
slutningar. Denna finns fortfarande att 
köpa och kostar omkring 15–20 kr på 
Ebay. Vill man ha mer minne och fler an-
slutningar finns många varianter; en som 
är liten och praktisk är WeMos D1 mini, 
som har inbyggd micro-USB-port och 
där det finns olika så kallade sköldar som 
kan anslutas med displayer, motorstyr-
ning och liknande. Det är samma kon-
cept som Arduinos sköldar, men både 
formatet och utbudet är mindre. Priset är 
fortfarande mycket överkomligt, 25–30 
kr på Ebay och faktiskt under hundralap-
pen i svenska affärer.

I övre prisklassen finns Adafruits va-
riant av ESP8266. Deras Huzzah Feather 
ESP8266 har också inbyggt USB-interface 
samt anslutning för ett LiPo-batteri som 
automatiskt laddas så länge kortet är an-

slutet till en dator och sedan låter kortet 
drivas av batteriet – som gjort för många 
handburna projekt. Även till Feathersys-
temet finns påbyggnadskort, som kallas 
Feather Wings. Priset ligger runt 200 kr 
i svensk butik och då den kommer från 
USA är den svår att hitta särskilt mycket 
billigare på Ebay.

ESP32 är efterföljaren till ESP8266, 
med mer av allt: dubbla processorer och 
upp till 240  MHz klocka, wifi liksom i 
ESP8266 men här finns även bluetooth 
4.2, fler GPIO, mer minne, högre upplös-
ning på ADC-port, fler SPI- och I2C-in-
terface, CAN och så vidare.

Med allt detta skulle man förvänta sig 
ett högre pris, men Feathervarianten 
kostar faktiskt bara några tior mer. Bara 
chippet kostar cirka 35 kr, men det är inte 
så praktiskt för hobbyister utan man kö-
per den gärna på ett litet kretskort och då 
börjar priserna på runt femtiolappen. 

Tar man steget upp från mikropro-
cessorer till mer eller mindre kompletta 
datorer så kommer man inte långt innan 
man snubblar över Raspberry Pi, som 
nog många hört om redan. Med fem år 
på nacken hör den inte till det allra senas-

te även om den är nyare än Arduino (som 
startade som projekt 2003). 

En kort presentation kanske ändå kan 
vara på sin plats. En Raspberry Pi är en 
enkortsdator med operativsystem. Den 
första versionen hade bara 256 Mb minne 
men snart kom en med dubbelt så myck-
et minne. Flera nyare versioner har kom-
mit; den senaste och vassaste i skrivande 
stund är version 3 B+, som är cirka tio 
gånger så snabb som den första. Den har 
både RJ45 för trådbundet ethernet samt 
wifi och bluetooth.

Det vanligaste operativsystemet är Ras-
bian, en Linuxvariant, men även andra 
distributioner av Linux finns, samt att 
det från version 2 går att köra Windows 
10 IoT Core, en strippad version av Win-
dows utan skärm med mera. En Raspber-
ry 3 är inte speciellt stor, bara 86x56 mm, 
men ändå har det tagits fram en mind-
re version som heter Zero, som bara är 
65x31  mm. Den har även kommit med 
inbyggd wifi och bluetooth och heter då 
Zero W, däremot har den inte RJ45 för 
trådbundet ethernet.

Orange Pi är en av många konkurrenter 
till Raspberry. Den finns i flera varienter 
och jag har tittat närmare på en Orange 

Den första ESP8266-01, som bara var avsedd som en brygga 
till Wifi för Arduino och andra mikroprocessorer. Dess största 
begränsning är de få anslutningarna, samt att man måste ha en 
speciell programmerare, men med ett mått på 25x15mm och ett 
pris runt ”tjugan” finns det ändå användningsområden för den.

Överst: Ett lite större ESP8266-kort, 60x32 mm, med betydligt 
fler anslutningar, även mer minne samt USB-anslutning till 
dator för enklare programmering – imponerande mycket för 
knappt 30 kr. Ovan: Feather är en serie små kort som går att få 
med olika processorer. Måtten är 52x29 mm och det finns en 
uppsjö feather-wings, kretskort i samma storlek som man sätter 
ovanpå. Feather är lite dyrare (200-250 kr) men har anslutning 
för ett LiPo-batteri samt laddkrets till detta. Laddning och pro-
grammering sker via micro-USB. Vill man ha en enkel grund att 
bygga något bärbart på är kortet väl värt pengarna.
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Pi Zero H2 Quad Core. Med 50x45 mm är 
den ytterst kompakt och placerar sig mel-
lan Raspberry 3 och Zero. Den har både 
wifi och RJ45 för trådbundet ethernet, 
vilket gör den till en av de billigaste al-
ternativen om man vill ha en stabil tråd-
bunden uppkoppling (cirka 25 dollar på 
Amazon). Den kan köra flera Linux-vari-
anter såsom Ubuntu och Debian, samt är 
kompatibel med Raspberry Pi.

Andra populära enkortsdatorer 
är Beaglebone, Hummingbird, Banana Pi 
och Odroid, Asus Tinkerboard, nanoPC, 
PineA64 med flera. Listan kan göras lång 
och detta är inte en ingående beskrivning 
av alla dessa. Ur mj-perspektiv är funk-
tionen ungefär densamma och därmed 
återvänder vi till vad som är användbart 
för Internet of Trains. 

En liten ESP8266-01 för kaffepengar 
räcker gott för att styra en enskild sig-
nal eller växel, eller rent av bygga in i 
ett tåg som en enkel funktionsdekoder. 
En ESP8266 med flera utgångar eller en 
ESP32 kan utan problem styra en drift-
plats eller mindre station, eller så kan 
varje tåg få bli sin egen webbserver.

Enkortsdatorerna går att bygga in i tåg 
i lite större skalor men passar kanske bäst 
som spindeln i nätet på större stationer 
och hela anläggningar. Det finns talrika 
exempel där JMRI eller Rocrail körs på 
Raspberry Pi. Vill man styra belysningen 
i tågrummet kan man tänka sig Philips 
Hue-lampor styrda av en Raspberry Pi.

Exemplen är många och har du några 
särskilda mj-prylar eller tillbehör som du 
skulle vilja se uppkopplade på nätet – hör 
gärna av dig till redaktionen.

Det finns förstås mängder av fler vari-
anter på marknaden, men ovanstående 
borde ge en hyfsad bild av de i mitt tycke 
mest intressanta prylarna. I en senare 
artikel ska jag beskriva lite varianter på 
hur olika enheter kan kommunicera med 
varandra. De flesta kännner väl till HTTP 
(Hyper Text Transfer Protocol), men det 
är inte det enda. MQTT (Message Queu-
ing Telemetry Transport) är ett protokoll 
som är har sina fördelar inom smarta 
hem men även passar bra i modelljärn-
vägssammang.

Det finns redan exempel på stations-
styrning med MQTT, men det får vi åter-
komma till i ett senare nummer. D

Anmärkningar
Alla priser är dagsnoteringar från Ebay, där 
inte annat anges.
IDE – Integrated Development Environment, 

en utvecklingsmiljö avsedd att underlätta 
vid programmering

GPIO – General Purpose Input Output, in- 
och utgångar som kan hanteras av pro-
cessorn

ADC – Analog Digital Converter, en ingång 
som kan mäta analoga spänningar

I2C, SPI, CAN – olika typer av seriella interface 
för att kommunicera med andra enheter

Ehernet – en standard för trådbunden nät-
verkskoppling

WiFi – trådlös nätverkskoppling
Linux – ett open source-operativsystem, inte 

lika mainstream som Windows, men det 
finns för- och nackdelar med båda. Linux 
finns dessutom i en mängd olika varianter, 
så kallade distributioner, eller ”distro” på 
nördspråk.

Länkar
www.espressif.com – tillverkar ESP8266 och 

ESP32
www.adafruit.com – tillverkar Feather och 

annan elektronik, många guider och in-
formation

www.pimoroni.com – många tillbehör till 
Raspberry Pi, samt guider och information

www.electrokit.se – enda svenska webbshop 
jag hittat som säljer Raspberry Zero W

www.m.nu – svensk webbshop som har flera 
av produkterna

www.inet.se, www.webbhallen.se, www. 
netonnet.se – exempel på svenska web-
butiker som har Raspberry

www.ebay.com, www.aliexpress.com – har 
de flesta av produkterna

Överst: Raspberry Pi 3B. I överkant är stiftlisten för att ansluta 
extern elektronik till Raspberryns I/O-portar. Under våren (den 
14 Mars, Pi-dagen), släpptes en ytterligare vässad version, 3B 
plus, som är cirka 10 gånger snabbare än den äldsta. Denna 
går att köpa i Sverige för knappa 400 kr. Ovan: Raspberry Pi 
Zero W (W för Wifi) kostar drygt 100 kr i Sverige, och finns även 
utan Wifi för ofattbara 57 kr. Då är den tämligen strippad, men 
fortfarande fullt möjlig att köra Linux på.

Orange Pi Zero är en av många uppstickare och konkurrenter 
till Raspberry Pi. Med både Wifi och Ethernet samt kompakta 
mått är den en stark konkurrent. 
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Text och foto:
Stefan Nilsson

Stor modell av stationshus

Det går faktiskt ett spår in från DJ framför stationen, som slutar i en stoppbock ett tret-
tiotal meter bort. Kanske kan en rälsbuss stanna här? Ett lästips är ”Dalslands Jernväg 
125 år” av Roland Olsson och Gösta Johannesson (2004; ISBN 91-631-5689-X).

I Dals Rostock har det funnits två stationshus. Det första byggdes 1908 av en äldre anhaltsbyggnad som låg några hundra meter längre 
norrut. Ett nytt stationshus byggdes 1941, varpå det gamla revs. Stationen från 1941 revs i sin tur 1974, men från 2000 har den första 
stationen åter stått på plats – som en modell i skala 1:2!

Vi bygger ofta modeller i liten skala, 
medan en del bygger större. Stationshus 
i skala 1:22,5 ute i trädgårdar har vi sett, 
men i Dals Rostock finns en stationshus-
modell i skala 1:2!

Huset byggdes i delar i Mellerud som 
ett arbetslöshetsprojekt. Sedan montera-
des det ihop på plats i Dals-Rostock, och 
förvaltas av föreningen Stationshuset. 
De håller huset i stånd samt sköter den 
omgivande lilla stationsparken. De lånar 
också ut nyckeln mot en inträdesavgift 
för den som vill titta in.

Framför stationshuset dundrar tågen 
mellan Oslo och Göteborg förbi på for-
na Dalslands Järnväg, DJ. Stationen är väl 
hållen och ett roligt besöksmål. D
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Getå –
hundra år efter olyckan

Text och foto:
Stefan Nilsson

Den 29–30 september körde Järnvägs-
museet och Trafikverket tåg med bland 
annat F 1200 i Östergötland. Det var till 
hundraårsdagen av olyckan vid Getå den 
1 oktober 1918 som det hölls ceremonier.

På lördagen, i samband med Kultur-
natten, gick ångtåg mellan Norrköping 
och Linköping respektive Kimstad. På 
söndagen stod tåget uppställt vid Norr-
köpings Central framför en rad vagnar. I 
andra änden var Rc 1007.

Under söndag kväll lades en krans 
ner vid minnesstenen för de omkomna 
på norra kyrkogården, och därefter var 
det minnesgudstjänst i Matteus kyrka. 
Inledningsmusiken var andra satsen ur 
Beethovens symfoni nummer 3, samma 
stycke som spelades vid begravningen 
efter olyckan 1918. Därefter talade bland 
andra museichefen Robert Sjöö, och det 
hölls erinran om de inblandade i olyckan.

Du hittar fler bilder på vår hemsida:
www.mj-magasinet.se/3518/

Under söndagen den 30 september stod F 1200 med museivagnar vid Norrköpings central, påeldad och öppen för allmän beskådan. 
Ombord på tåget kunde man fika och det gick att gå upp och titta i lokhytten. I andra änden av tåget var Rc 1007 (nedan).
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Ulrika Emanuelsson hade komponerat 
ett unikt körverk för tillfället, där bland 
annat namn och titel för de omkomna 
sjöngs. Både verket och ceremonin var 
mycket vackert och stämningsfullt ar-
rangerade. Efteråt var det kyrkkaffe i tå-
gets restaurangvagn.

Måndag kväll var det dags för återfärd. 
F 1200 lämnade Norrköping efter samma 
tidtabell som 1918, alltså klockan 18:30. 
Några minuter före klockan 19 anlände 
tåget till olycksplatsen vid Getå, där tåget 
stannade till. En visselsignal inledde och 
en lång visselsignal avslutade en tyst mi-
nut till minne för de omkomna. Därefter 
fortsatte tåget mot Stockholm – ett sätt 
att visa att tåget nu äntligen fick anlända 
till sin ursprungliga destination.

Alla inblandade hade gjort ett fantas-
tiskt arbete med att arrangera dessa min-
nesdagar, tack för det! D

Museet hade även med Ra 946, som 
gick bakerst i tåget när det sedan 
passerade Getå. Trafikverket hade med 
sitt Rc1 1021. I Matteus kyrka talade 
bland andra Järnvägsmuseets chef 
Robert Sjöö. Ett körverk hade kompo-
nerats speciellt för denna minnesguds-
tjänst. Dessförinnan lades en krans ner 
vid minnesstenen för de omkomna. 
Minnesstenen vid rasplatsen i Getå 
hade dekorerats med ljus och blommor. 
Många kom att samlas vid rasplatsen i 
väntan på tåget med F 1200. Tyvärr har 
vi inget foto från när loket kom, men det 
finns ett litet filmklipp på vår Youtube-
kanal www.youtube.com/Mjmagasinet.
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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, sen 
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



83

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 28–35. 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.
 
Samtliga nummer går att köpa
i digital form!

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
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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).
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239 SEK. Om du är pappersprenumerant kan du komplettera det med en digital 
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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!
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Pris 99 SEK • 130 NOK

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

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 31 • N
ovem

ber 2017

Inspirationsnummer!

Besök hos Halmstads mjk

Bygg en Volvo Viking

Tjänstefordon i modell

Kombiterminal i hamnmiljö

MODELL-

JÄRNVÄGS-

MAGASINET

Nummer 31 • November 2017

Pris 99 SEK • 130 NOK

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

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 32 • M
ars 2018

Militära transporter

del 2

Bygg SJ litte
ra E9

Besök hos Lilla SJ

Tvärs över England!

Digitalt driven vändskiva

MODELL-

JÄRNVÄGS-

MAGASINET

Nummer 32 • Mars 2018

Pris 99 SEK • 130 NOK

Sveriges tidskrift fö
r modellrallare • www.mj-magasinet.se

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 33 • Juni 2018

Åmål i skala N

Ellok Rc5–Rc6–Rc7

Så löder du i m
ässing

Elektrifi
erat på Lidingö

Militä
ra tra

nsporter del 3

MODELL-

JÄRNVÄGS-

MAGASINET

Nummer 33 • Juni 2018

Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

Scanna med
din mobil:

• Björklidens station i modell
• BJ personvagnar i H0
• Bygg ett svenskt hyreshus
• Programmera digitalloket
• Och mycket mera – vi ses
 igen i mars!

Vy från Björklidens station (i H0). Foto Staffan Åkerlund.


