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Järnvägshistoria – ett stort ansvar
Järnvägen är i ropet igen. På allvar börjar nu verkningarna av
avregleringen och upplösningen av det gamla Statens Järnvägar att
bli uppenbara för den vanlige svenske tågresenären. SJAB, Green
Cargo, Arlanda Express, BK-tåg och Tågkompaniet är numera kända
trafikföretag på järnvägspaletten. Faktum är att antalet självstän-
diga trafikutövare är långt större än så. Visst, det finns ytterligare
några mindre företag, men några som ibland glöms bort är de ide-
ella föreningarna som bedriver järnvägstrafik med veterantåg på
Banverkets spårnät. De är många, entusiasterna, som förutom stor
kunskap om äldre järnvägsdrift och med ett brinnande intresse för
dess historia, tar på sig ansvaret för fullskalig trafik med historiska
tåg. Det är viktigt att tala om att det aldrig kan tummas på säkerhe-
ten. De krav som gäller för den helt kommersiella tågtrafiken gäller
också för en museiförening. Du kan alltså vara förvissad om att du
är i goda händer när du reser med ett veterantåg och också om att
det finns något i det här med järnväg som lockar till stordåd.

Det finns dessutom de som inte nöjer sig med tåg utan också tar på
sig ansvaret att förvalta en hel järnväg. Museibanornas tåg håller en
lägre hastighet och har en anpassad trafik till en enklare infrastruktur,
men å andra sidan måste hela järnvägen med dess underbyggnad, räls,
slipers och signalsystem underhållas. Såväl de föreningar som ägnar
sig åt utfärdståg som de som driver museibanor sköts i stort sett som
ett trafikföretag eller en järnvägsförvaltning. Tågsommar kan faktiskt
ge dig en bättre bild av hur många det faktiskt är som kör tåg i Sverige
och hur järnvägsarbete blivit en stor folkrörelse.

Om de moderna järnvägsföretagen har några år eller månader på
nacken så har många av de ideella järnvägssällskapen kört tåg i 20–30
år. Den första föreningen startade sin verksamhet redan i slutet av 1950-
talet. Det är viktigt att detta kan fortsätta. Alla ideella järnvägare, vare
sig de arbetar som trafikchefer, stationsmästare, lokförare, eldare, ban-
arbetare eller verkstadspersonal gör inte bara en jätteinsats som låter
människor åka historiska tåg, de bevarar också kunskap om ett äldre
trafiksystem och inte minst vår svenska industri, för vilken järnvägen
var ledande under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Utan
alla dessa eldsjälar skulle omistlig kunskap om äldre teknik gå förlo-
rad. Jag hoppas att de kulturvårdande myndigheterna på allvar får upp
ögonen för detta innan det är för sent – och det finns en del som talar
för det. Till dess är det framför allt du som besöker ett järnvägsmuseum,
eller reser med ett museitåg, som är det största stödet för denna folkrö-
relse i historia. Ha en skön tågsommar!

Robert Sjöö
Chef för Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle

Railway history – a great responsibility
The railway in Sweden is on the present agenda again, as the old
State Railways are now being transformed into a number of separate
business companies. One could easily forget that our non-profit
railway societies are also rail traffic operators in their own right.
Apart from their interest in historical trains, they have assumed

Eisenbahngeschichte – eine große
Verantwortung
Die Eisenbahn ist wieder in aller Munde. Ganz ernsthaft beginnt
jetzt die Deregulierung der alten Schwedischen Staatsbahnen und
macht sich in Form einer Reihe neuer Eisenbahnunternehmen
bemerkbar. Es fällt leicht zu vergessen, daß alle die gemeinnützigen
Vereinigungen, die Zugverkehr betreiben, auch selbstständige
Verkehrsunternehmen sind.  Über das Interesse für historische Züge
hinaus nehmen sie die Verantwortung für einen vollständigen
Eisenbahnbetrieb auf sich. Die gleichen Sicherheitsbestimmungen
gelten für alle Züge, neue wie alte. Ein Teil der Vereinigungen verfügt
über eine eigene Eisenbahnstrecke, die Verantwortung für die ganze
Infrastruktur mit sich bringt. Diese Tätigkeiten werden im Grossen
und Ganzen als Verkehrsunternehmen betrieben. Gleichzeitig sind
sie Beweis dafür, daß die Beschäftigung mit Eisenbahnen sehr po-
pulär geworden ist.

Die modernen Eisenbahnunternehmen haben ein paar Monate oder
Jahre auf dem Buckel, während so manche Eisenbahngesellschaft seit
20 bis 30 Jahren Züge betrieben hat. Es ist von Bedeutung, daß sie ihre
Arbeit fortsetzen können. Die gemeinnützig tätigen Mitarbeiter dieser
Eisenbahnen erlauben es nicht nur anderen Menschen, Zug zu fahren,
sie bewahren auch das Wissen über die älteren Techniken, nicht zuletzt
aber auch über unsere schwedische Industrie, für die die Eisenbahn
vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts
von größter Bedeutung war. Wenn Sie ein Eisenbahnmuseum besuchen
oder mit einem Museumszug reisen, leisten Sie einen wichtigen Beitrag
zu dieser Arbeit. Ich wünsche einen schönen Zugsommer !

Robert Sjöö
Leiter des Schwedischen Eisenbahnmuseums, Gävle

responsibility for maintaining real old-time train traffic, which is
subject to the same basic safety regulations as the modern one is.
Some of these society operators also have
their own railway line; thus they have to maintain the necessary
infrastructure as well. These activities are usually managed the way
ordinary traffic enterprises are, too - but they also prove that “railway
work” has in fact become something of a national movement.

As of today, ordinary Swedish commercial rail traffic operators have
existed for a year or two, or even less, while some of the railway societies
have been running trains for 20 or 30 years! It is very important that
this state of affairs may continue. Our unpaid railway workers are not
only giving people a chance to ride on veteran trains, they also help
preserving our knowledge of older technologies and of early
industrialization, which was very much linked to the Railway a hund-
red years ago. As you visit a railway museum or ride on one of our
veteran trains, you are making an important contribution to this natio-
nal movement! Have a nice Train Summer!

Robert Sjöö
Head of the National Railway Museum, Gävle



Sveriges Järnvägsmuseum   (1)
! Ee M S K O )

Det är få saker som väcker så mycket minnen som järnvägen.
Rallare, banvakt, lokförare och stins – det är ganska många
som har järnvägare i släkten. På järnvägsmuseet i Gävle kan du
följa Sveriges järnvägshistoria genom 150 år.
I den genuina järnvägsmiljön som en gång var Ostkustbanans
lokstallar finner Du en av världens finaste samlingar av lok
och vagnar.

Här kan du provsitta de hårda träbänkarna i en tredjeklass
vagn, känna på spakarna i förarhytten på flera typer av lok,
kika på Drottning Sofia i hennes kungliga vagn och nästan
uppleva kylan i beredskapsfinkan.
Passa på att se Tåg i tiondel. Vi förlänger utställningen om den
unika modellsamlingen av lok och vagnar i skala 1:10. De
flesta av de detaljerade och exakta modellerna byggdes i bör-
jan av 1900-talet.

Museer &

Övriga utställningar
7–22 april: – Modellveckor.
juni – aug: – Konstutställning ”Att resa”
sept – dec: – Fotoutställning Borg Mesch

Sommar på museet:
25/6–12/8. Minitåget går och Café Ångvisslan har öppet.
Dagligen guidad visning för vuxna och samtidigt separat
guidning för barn.

Evenemang:
Nyhet! Exklusiv visning: 5–6 maj, 9–10 juni, 7–8 juli, 4–5
augusti. Visning av fordonsmagasinet på Nynäs.

8 september – Järnvägsmuseets Dag
En höjdardag för alla som gillar tåg. Ångtåg, underhållning,
miniatyrjärnväg, modelljärnväg, järnvägsmarknad m m

Teaterhöst:
September. Årgångståget

Paketresor med teaterguidning. Se separat annons på sista si-
dan.

Oktober. Teatertåg

Tågturer med teatergruppen Pegasus och middag ombord.

November – All helgonahelgen

Spöktåg och andra ruskigheter i museet

För mer detaljer om programpunkterna se vår hemsida:
www.sj.se/museum

Öppettider:
juni–augusti: dagligen kl 10–16. Sept–maj: tisd–sönd kl 10–
16. Vissa större helger stängt. Se hemsidan.
Entré: 40 kr för vuxna. barn under 16 år gratis. Årskort 100 kr.
Tel: 026-14 46 15. Fax: 026-14 45 98.
Rälsgatan 1. Gävle
museum@stab.sj.se   –   www.sj.se/museum



Nr Anläggning &&&&& !!!!! EeEeEeEeEe DDDDD HHHHH
1 Sveriges Järnvägsmuseum x
2 Inlandsbanemuseet, Sorsele x
3 Arvidsjaurs Järnvägsförening x x
4 Norrbottens Järnvägsmuseum x x x
5 Botniabanans visningslokal x
6 mf Jämtland/Jamtli Historieland x
7 Ostkustbanans vänner x
8 Dala Hälsinglands Järnväg x
9 Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg x x
10 Jädraås-Tallås Järnväg x
11 Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum x
12 Stockholms Kultursällskap

för Ånga och Järnväg x
13 Upsala-Lenna Jernväg – ”Lennakatten” x
14 Fryksta Clara Elfs Jernvägs Sällskap x
15 Nora Bergslags Veteran-Jernväg x
16 Museispårvägen Malmköping x
17 Östra Södermanlands Järnväg x
18 Djurgårdslinjen x

Roslagsbanans Veterantågsförening x
Stockholms Spårvägsmuseum x
Stockholms Ånglokssällskap x

19 Möja Jernväg x
20 Nynäshamns Järnvägsmuseum x x
21 Dal-Västra Värmlands Järnväg x x
22 Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg x x
23 Torvedsbanan/Otterbäcksbanan x
24 Munkedals Jernväg x
25 Skara-Lundsbrunns Järnvägar x
26 Anten-Gräfsnäs Järnväg x
27 Svenska Motorvagnsklubben x
28 Föreningen Ryttarens torvströfabrik x
29 Linköpings Järnvägsmuseum x
30 Mutebo Aspnäs Järnväg x
31 mf Risten-Lakviks Järnväg x x
32 Bergslagernas Järnvägssällskap x

Spårvägssällskapet Ringlinien x
33 Nässjö Järnvägsmuseum x
34 Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik x
35 Bläse Kalkbruksmuseum x
36 Gotlands Hesselby Jernvägar i Dalhem x x
37 Böda Skogsjärnväg x x
38 Ohsabanan x
39 Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening x x
40 Tunnelutställningen Hallandsås x
41 Banmuseet x
42 Östra Göinge Järnvägssällskap x
43 Föreningen Veteranjärnvägen x x
44 Kristianstads Järnvägsmuseum/ x x

Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar
45 Museispårvägen Malmö x
46 Romeleåsens Dressincykling x
47 Skånska Järnvägar x
48 Dressin på Österlen x
49 Ystads Järnvägsmuseiförening x
50 Sveriges Sydligaste Järnvägsmuseum x

Inlandsbanemuseet, Sorsele (2)
Museet visar Inlandsbanans historia, byggnad och utveckling.
Öppet 1/1–8/6 mån–fre 8.30–11.30; 11/6–21/6 mån–fre 9–17;
22/6 10–15; 25/6–10/8 mån–fre 9–18, lör–sön 11–16; 11/8–
17/8 mån–fre 9–17; 20/8–31/12 mån–fre 8.30–11.30. Kommu-
nikationer: Inlandsbanan, Länstrafikens bussar och Inlandsbuss
AB. Adress: Vindelälvens turistbyrå, Stationsgatan 19, Sorsele.
Tel 0952-140 90, fax 0952-142 96.
 turist@vindelalven.se

Norrbottens Järnvägsmuseum (4)
! Ee S O K M
Världens nordligaste järnvägsmuseum är uppfört på den natur-
sköna tallheden i Karlsvik vid Lule älvs utlopp i Stadsfjärden.
Museet visar Norrbottens transport- och industrihistoria. Öppet
dagl 5/6–26/8 (ej midsommar) vardagar 10–18, lör–sön 12–17.
Adress: Arcusvägen 1, Karlsvik. Nära till Arcus camping med

tempererat bad. Kommunikationer: buss 6 från Luleå centrum.
Från E4 avtag ARCUS. Tel 0920-25 00 16.
www.lulea.se/mbv/

Museiföreningen Gefle–Dala Jernväg (9)
Ee S

Museiföreningen Gefle–Dala Jernväg (MfGDJ) bevarar, renove-
rar och levandegör kulturellt och historiskt intressant järnvägs-
materiel, främst med anknytning till Dalarna. Spårvidd 1435
mm. Verksamheten bedrivs i de två gamla rundstallarna i Falun.
I det äldsta stallet, byggt 1875, visas på tio spår ånglok, diesel-
lok, motorvagnar, person- och godsvagnar. Öppet i Falu loks-
tallar under juli månad ti, on, to, fr och sön kl 13–17. Öppet
under augusti söndagar kl 13–17. Ångans dag 1/7 kl 10–18
med flera ånglok under ånga samt ångtågsresor Falun–Borlänge.
Tel 023-201 15, fax 023-79 33 97.
mfgdj@telia.com – www.mfgdj.just.nu

Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum (11)
Ee S O K
Museum vid Malmbangården i Grängesberg som visar järnvägs-
fordon främst från TGOJ, bl a världens enda körbara ångturbin-
lok. Spårvidd 1435 mm. Öppet dagligen 11/6–19/8 kl 10–17
(stängt midsommar); 27/6, 11/7, 25/7, 8/8 trivselkvällar med
musik och korvgrillning 18–21. Kommunikationer: tåg eller
buss till Grängesberg C, därefter lokalbuss. Tel 0240-207 35,
tel/fax 0240-204 93.
gbbj@gbbj.nu – www.gbbj.nu

FFFFFrrrrryksta Claryksta Claryksta Claryksta Claryksta Clara Elfs Jerna Elfs Jerna Elfs Jerna Elfs Jerna Elfs Jernvägs Sällskap (14)0vägs Sällskap (14)0vägs Sällskap (14)0vägs Sällskap (14)0vägs Sällskap (14)0
Vagnhallen vid Fryksta, Kil, visar vagnar och andra minnen från
Sveriges första järnväg. Vagnhallen kommer troligen att hållas
öppen sommartid 10–18. Om den är stängd kan nyckel lånas på
vandrarhemmet eller hos Miljöforskargruppen i gamla stations-
huset. Tel/fax: 054-18 39 23.
www.fryksta.net

Stockholms Spårvägsmuseum (18)
M S O
Länets lokaltrafikmuseum med ett 40-tal fordon som visar
lokaltrafikens utveckling från 1800-talet till nutid. Bibliotek.
Programverksamhet: se hemsida och museiannonsen i dagspress.
Öppet mån–fre 10–17, lör–sön 11–16. På vår web finns även
uppgifter om Lidingöbanornas Vänners spårvagnstrafik samt
Motorvagn 15 Vänners veterantågstrafik på Saltsjöbanan. Kom-
munikationer: buss 46 och 66 från Slussen till Sofia. Besöksad-
ress: Tegelviksgatan 22. Tel 08-559 031 80, fax 08-559 031 90.
sparvagsmuseet@sl.se – www.sparvagsmuseet.sl.se/

SJ B 1379. Foto Gunnar Johnson.



Nynäshamns Järnvägsmuseum (20)
Ee S
Järnvägsmuseum i lokstallsmiljö, visning av lok, vagnar och
verkstäder. Spårvidd 1435 mm. Museet öppet söndagar 17/6–
12/8 samt sista söndagen i månaden (utom dec) kl 13–16. Dess-
utom öppet onsdagar i juli kl 18–20 samt lör 25/8 kl 12–16. För
bokning av visningar utöver öppettiderna ring 08-500 316 87
eller övrig information ring 08-520 139 55 (lokstallet). Kom-
munikationer: pendeltåg från Stockholm mot Nynäshamn, hpl
Nynäsgård. Adress: Nickstabadsvägen, Nynäshamn.
www.ettnet.se/~tw/nynas/

Järnvägssällskapet Åmål–Årjängs Järnväg (22)
! Ee S
Välkommen till Åmåls järnvägsmuseum och se vår historiska
utställning med bl a fyra ånglok och ett flertal mindre lok. Mu-
seet är öppet 25/6–12/8 kl 13–16. Välkommen även till
Svanskogs järnvägsstation som restaurerats och ger en bra bild
av hur en station såg ut på 1930- och 40-talen. Visas onsdagar
15–18 under juni–aug eller efter överenskommelse per tel 0523-
305 50 eller 301 66 (Helge Johansson).
http://home.bip.net/jaaj

Linköpings JärnLinköpings JärnLinköpings JärnLinköpings JärnLinköpings Järnvägsmuseum (29)vägsmuseum (29)vägsmuseum (29)vägsmuseum (29)vägsmuseum (29)
S
Museum med ång- och elfordon från Östgötasmalspåret, spår-
vidd 891 mm (600 mm). Öppet 24/5 kl 11.30–16; 26, 27/5, 9,
10, 16, 17/6 kl 13–16; 25/6–5/8 dagl kl 13–16; 11/8–26/8 lör–
sön kl 13–16. Information på tel 013-12 11 10, fax 013-12 30
29. Besöksadress: Valla fritidsområde, G:a Linköping.

Nässjö Järnvägsmuseum (33)
Ee S K

På området finns en utställning som visar järnvägens utveck-
ling i Nässjö och de järnvägar som utgick därifrån. Det finns
också en bangård där man kan beskåda lok och vagnar av olika
slag, bl a förstaklassvagnar från 30-talet. Museet är öppet 1 juni–
15 augusti ti–fr, sö 11–15. Stängt under midsommarhelgen.
Övriga tider kontakta oss via telefon. Vi tar även emot
gruppbokningar. Kommunikationer: tåg till Nässjö Rese-
centrum. Besöksadress: Brogatan 10, gångavstånd från Rese-
centrum ca 300 m. Tel/fax 0380-722 07.
mailbox@nj.home.se – www.nj.home.se

Gotlands Hesselby Jernväg i Dalhem (36)
! O S
Dalhems Jernvägsmuseum öppet varje dag 10/6–19/8 kl 13–16.

Tel 0498-380 43. Järnvägscaféet har öppet dagligen 10/6–19/8
kl 11–17.
www.gotlandweb.com/gotlandstaget/

Skåne–Smålands Jernvägsmuseiförening (39)
Ee S
Verksamheten bedrivs i f d SSJ över hundraåriga lokstallar och
stationshus  i Strömsnäsbruk. Stationshuset är renoverat och
återställt till sin ursprungliga status. I lokstallet finns 8 stall-
platser och ett mindre lokalt museum. Kommunikationer: lands-
vägsbuss. Besöksadress: lokstallarna eller stationen. Tel 0433-
209 25, fax 0433-206 02

Banmuseet (41)
S K
Museum med utställning som visar järnvägarnas uppbyggnad
och hur bantekniken utvecklats. Öppet lör-, sön- och helgdagar
i maj kl 10–17. Sedan är det öppet dagligen 10–17 t o m sista
augusti (midsommarafton stängt). I september är det öppet lör-
och söndagar 10–17. Övrig tid endast grupper enligt överens-
kommelse. Adress: Banskolan, Ängelholm (söder om järnvägs-
stationen). Kommunikationer: tåg och buss till Ängelholms järn-
vägsstation. Tel 0431-44 20 75, fax 0431-44 21 79.
lars-olov.karlsson@banverket.se

Kristianstads Järnvägsmuseum (44)
K
Museum med normalspåriga ånglok, motorlok, ellok, motor-
vagnar samt person- och godsvagnar. Även 600 mm rullande
materiel. Öppet 9/6–28/8 (stängt midsommar) kl 13–16; 1/9–9/
9 lör, sön 13–16. 14–18/5 skolvisningsvecka; 15/9 Öppet Hus i
samarbete med mf Östra Skånes Järnvägar. Besöksadress:
Hammarslundsvägen 4, Kristianstad (Kristianstads Södra), tel
044-13 57 23. Information om öppettider även hos Region-
museet i Skåne, tel 044-13 58 00.
www.regionmuseet.m.se/jvmuseet.htm

Ystads JärnYstads JärnYstads JärnYstads JärnYstads Järnvägsmuseiförvägsmuseiförvägsmuseiförvägsmuseiförvägsmuseiförening (49)ening (49)ening (49)ening (49)ening (49)
M

Museum i Ystads gamla fina järnvägsstation med föremål från i
huvudsak Ystadsbanorna. En imponerande modelljärnväg med
många autentiska byggnader från stora delar av Sverige vilka
samtliga är hemmabyggda i balsaträ. Här finns bl a Vollsjö gamla
stationshus med pumphuset från 1865 och Emil i Lönnebergas
gård Katthult. Bland den rullande materielen kan följande be-
skådas: Hilding Carlsson-rälsbuss, Y6, VGJ ”Gullhönan”, ång-
lok, diesellok samt person- och godsvagnar från enbart svenska
banor. Öppet hela året mån–fre 11–17; 17/6–19/8 även sönda-
gar kl 13–17. Övriga tider kan bokas hos Ystads Resecentrum
0411-130 13 eller direkt genom Ystads Järnvägsmuseiförening,
tel/fax 0411-102 19. Kommunikationer: Pågatåg från Malmö
eller Österlenaren från Simrishamn (tabell 107).

Sveriges Sydligaste Järnvägsmuseum (50)
S
Museum i Trelleborgs Centralstations banhall med lok och vag-
nar från Trelleborgsbanornas glansdagar. Spårvidd 1435 mm.

Föreningens museelok A5 1545 vid vändskivan i Värnamo. Foto
Sten-Åke Bergholm.



Fri entré! Öppet lör- och söndagar 17/6–19/8, ej midsommar-
helgen. Kommunikationer: Buss 146 från Malmö samt färjor
från Sassnitz, Rostock samt Travemünde. För information eller
besök vid övrig tid ring 0733-20 88 04.
skanning@telia.com

Museibanor !
Norrbottens Järnvägsmuseum (4)
& Ee S O K M
Gammelstad–Karlsvikshyttans Järnväg, banlängd 5,5 km, spår-
vidd 1435 mm. Trafik med ångloksdraget tåg, veteranrälsbuss,
lokomotor, plattformsvagn samt motordressin lör och sön (ej
midsommar), ons 27/6–12/8 – se tidtabell vid museet. Adress:
Arcusvägen 1, Karlsvik. Nära till Arcus camping med tempere-
rat bad. Kommunikationer: buss 6 från Luleå centrum. Från E4
avtag ARCUS. Tel 0920-25 00 16.
www.lulea.se/mbv/

Jädraås–Tallås Järnväg (10)
S O K

Museibana med ångtågstrafik i Jädraås, Gästrikland (30 km NV
Sandviken). Banlängd 6 km, spårvidd 891 mm. Trafik sönd 3/
6–26/8 samt 9/9 (JTJ-dagen). Kvällstrafik lörd 18/8. JTJ 40 år
firas med ett helt trafikdygn lör 28/7– sön 29/7. Beställningstra-
fik maj–sept. Tel 0297-451 90, fax 0297-451 87.
info@jtj.org – www.jtj.org

Upsala–Lenna Jernväg – ”Lennakatten” (13)
& S O K
Trafik med ångloksdragna tåg samt 1950-talsrälsbussar Upp-
sala Östra–Bärby–Marielund–Länna–Faringe. Veteranturen med
ångtåg, veteranbuss och m/s Kung Carl Gustaf till Skokloster/
Linnés Hammarby går alla trafikdagar 3/6–26/8 (utom 21/7).
Banlängd 32,6 km, spårvidd 891 mm. Stationsmuseum i Marie-
lund. Trafik sön- och helgdagar 3/6–26/8 (ej 23–24/6) samt
tors-–lördagar 19/7–4/8. Jubileumshelg ULJ 125 år 1–2/9. Kom-
munikationer: tåg och länsbussar till Uppsala C, 100 m från
Uppsala Östra. Tel 018-13 05 00, 27 48 00.
info@srjmf.se – www.srjmf.se

Nora Bergslags Veteran-Jernväg (15)
& Ee S O K )
Museibana med ånglok, rälsbussar och lokomotorer. Vill Du
uppleva Sveriges mest unika järnvägsmiljö, besök oss vid NBVJ.
Spårvidd 1435 mm, banlängd 25 km. Öppettider och trafikdagar:

från midsommar till 26/8. Kommunikationer: länsbuss 302 från
Örebro. Tel/fax 0587-103 04.
nbvj.kansli@post.utfors.se – www.nbvj.nu

Museispårvägen Malmköping (16)
& S O K
Trafik med museispårvagnar. Utställningshall med spårvagnar
och bussar från hela Sverige. Banlängd 2,6 km, spårvidd 1435
mm. Trafik 12/5–9/9 lör-, sön- och helgdagar kl 11–17; 30/6–
12/8 dagligen kl 11–17. Lör 16/6 stort firande av den elektriska
spårvagnens 100-årsjubileum. Kommunikationer: linje 430 från
Flen, linje 337 från Strängnäs, linje 701 från Eskilstuna och
Nyköping. Tel 0157-204 30 (trafikdagar), 0157-194 44 (övrig
tid), fax 0157-204 50. Adress: Järnvägsgatan 4, Malmköping.
malmkoping@ss.se – www.swetramway.org/malmkoping

Östra Södermanlands Järnväg (17)
 S O K

Ångloksdragna tåg Mariefred–Läggesta i tidstypisk 1890/1910-
tals miljö. Verkstäder och vagnhallar öppna för besök på begä-
ran. Utställning visande 600-banornas historia. Banlängd 4 km,
spårvidd 600 mm. Trafik 1/5–30/9 lör-, sön-, helgdagar; 25/6–
10/8 dagligen. Midsommarafton 22/6 ingen trafik. Normalspå-
rig rälsbusstrafik Läggesta–Taxinge, banlängd 7 km. 2/6–26/8
lör-, sön- och helgdagar (ej 22/6); 9/7–27/7 även mån–fre. Kom-
munikationer: ångbåt från Stockholm, SJ InterCitytåg på
Svealandsbanan till Läggesta, länstrafikens bussar. Tel 0159-
210 00, 210 06, fax 0159-211 15.
mail.oslj@swipnet.se – http://home.swipnet.se/oslj

Djurgårdslinjen (18)
O

JTJ lok nr 4 ankommer Tallås. Foto Björn Tång.

Foto Bengt-Olof Nälsén.

Med Djurgårdslinjens spårvagnar glider man elegant förbi de
ständiga bilköerna på Strandvägen. Foto Christer Tornström.



Spårvagnar från 1920–1950-talet i autentisk trafik mellan Norr-
malmstorg och Waldemarsudde. Rullande caféspårvagn lör–sön-
dag. Banlängd 2,9 km, spårvidd 1435 mm. 24/5–26/8 trafik
dagligen kl 11–18; 31/3–20/5 och 1/9–16/12 trafik lör-, sön-
och helgdagar. Kommunikationer: buss 46, 47, 55, 62, 69 till
Norrmalmstorg, T-bana till Östermalmstorg eller Kungsträdgår-
den. Tel 08-660 77 00, fax 660 78 50.
tx@ss.se – www.ss.se

Möja JernMöja JernMöja JernMöja JernMöja Jernväg (19)väg (19)väg (19)väg (19)väg (19)
S

Privatbana, som gärna visas för allmänheten. Endast ångdrift.
Loket ”Lappen”, O&K 1904, samt ångdressin, hembygge 1973.
Ett nytt mindre ånglok är under byggnad. Spårvidd 600 mm,
banlängd ca 100 m. Gör en trevlig sommarutflykt till skärgårdsön
Möja, med bad, fiske, cykelturer m m och kombinera med besök
på MöJ. Trafikdagar 14/7, 21/7. Extratåg kan eventuellt bestäl-
las andra dagar kostnadsfritt. Ring för trafikinformation! Kom-
munikationer: skärgårdsbåt från Stockholm eller Sollenkroka
till Bergs brygga på Möja. Tel 08-571 643 09, 530 655 71, 070-
728 42 14, fax 08-530 686 65.
nils-gunnar.ohlson@alfalaval.com – moja.jernvag@telia.com

Dal–Västra Värmlands Järnväg (21)
D O K
Rälsbusstrafik Bengtsfors–Mellerud. Samtrafik med kanalbåtar
på Dalslands Kanal. Trafik enl tidtabell under perioden 25/6–
25/8. Tel 0531-52 68 01, 0573-71 17 90, fax 0531-52 68 03,
0573-71 17 60.
info@dvvj.com – www.dvvj.com

Järnvägssällskapet Åmål–Årjängs Järnväg (22)
& Ee S
Denna sommar kommer det vackra gränsområdet i Dalsland och
Värmland att kunna beskådas från vårt ångloksdragna tåg. Järn-
vägen är 25 km, spårvidd 1435 mm. Trafikdagar: 22/6, Avg Åmål
Ö 13.30 och från Svanskog 17.00. Återresa kan ske med rälsbuss
15.30. 7/7, 21/7, 28/7, 4/8 och 11/8. Avgång Åmåls djuphamn
18.00. Ångtåg med restaurangvagn. Tåget går till Svanskog och
är åter i Åmål ca 21.30. Obligatorisk bordsreservation liksom
beställningar av extratåg på tel 0532-154 28.
http://home.bip.net/jaaj

Munkedals Jernväg (24)
S O K
Trafik med smalspårigt ångtåg Åtorp–Munkedals hamn på Bo-
husläns äldsta järnväg. Spårvidd 600 mm. Trafikstart lör 30/6
sedan trafik söndagar 1/7–12/8. Under juli även trafik på tors-
dagar och lördagar. Kommunikationer: Västtrafiks bussar och

Bohuståget till Munkedal C, därefter ca 1 km promenad. Tel
0524-123 68.
munkedalsjernvag@hotmail.com –
http//w1.315.telia.com/~u31501540/

Skara–Lundsbrunns Järnvägar (25)
& S O K
Ångtåg och rälsbusstrafik mellan Skara och Lundsbrunn sönda-
gar 24/6–26/8. Dessutom trafik med ångtåg tis- och torsdags-
kvällar i juli. SkLJ-dagen lördagen 26/5. I Skara ligger lokstalla-
rna med järnvägsmuseet, och i Lundsbrunn finns kurorten. Ut-
med banan ligger flera natursköna vandringsleder, medan Skara
med sina 1000-åriga anor ståtar med domkyrka. Extratåg kan
chartras av grupper. Trafikupplysning 0511-136 36. Lokstall
0511-154 80.
http://hem.passagen.se/sklj/

Anten–Gräfsnäs Järnväg (26)
& S O K )
Museijärnväg 1 mil NV Alingsås. Trafik med ångloksdragna tåg
samt rälsbuss i naturskön omgivning utmed sjön Anten till
Gräfsnäs Slottspark. Spårvidd 891 mm, banlängd 12 km. Trafik
söndagar 27/5–2/9, tis- och torsdagar 3/7–9/8 med avgång 11,
13 och 15 från Anten. Dessutom skol- och gruppresor vissa da-
gar 15/5–14/6. Utställningshall i Anten. Park, bad och strövom-
råden i Gräfsnäs. Trafikinformation på tel 031-700 98 88 (tele-
fonsvarare), 0322-721 30 (trafiktid), 0322-752 00 (Alingsås
Turistbyrå), fax 0322-721 85.
bokning@agj.net – www.agj.net

Föreningen Ryttarens torvströfabrik (28) bFöreningen Ryttarens torvströfabrik (28) bFöreningen Ryttarens torvströfabrik (28) bFöreningen Ryttarens torvströfabrik (28) bFöreningen Ryttarens torvströfabrik (28) b
& O

Trafik med motorlok och torvvagnar ut till de forna brytnings-
platserna. Även guidning av fabriken. Spårvidd 600 mm, ban-
längd 3,5 km varav 2 km trafikeras. Besöksadress: 2,5 mil söder
om Falköping, 4 km söder om Kättilstorp. Trafikdagar: 20/5,
17/6, 8/7, 22/7, 19/8, 9/9. Tel 0515-76 31 68.
info@ryttaren.nu – www.ryttaren.nu

Mutebo Mutebo Mutebo Mutebo Mutebo Aspnäs JärnAspnäs JärnAspnäs JärnAspnäs JärnAspnäs Järnväg (30)väg (30)väg (30)väg (30)väg (30)
S O K
Res med ångloksdraget veterantåg i miniatyrformat. Spårvidd
184 mm, banlängd 500 m. Trafik lör-, söndagar 13–16 under
juni–aug. Trafikinformation på tel 013-871 12. Besöksadress:
Mutebo, Aspnäs, längs väg 34 (vid avtagsvägen mot Skeda Udde,
1 mil söder om Linköping). Kommunikationer: buss 540 från
Resecentrum, Linköping C.

MÖJ:s ångdressin i tjänst i Mariefred för några år sedan. Foto
Linda Ohlson.
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mf Risten–Lakviks Järnväg (31)mf Risten–Lakviks Järnväg (31)mf Risten–Lakviks Järnväg (31)mf Risten–Lakviks Järnväg (31)mf Risten–Lakviks Järnväg (31)
D K

Museiföreningen Risten–Lakvik är en ideell förening som dri-
ver en museijärnväg med 600 mm spårvidd i Lakvik, beläget
mellan Åtvidaberg och Björsäter i Östergötland. Vid den ca 1,5
km långa järnvägen finns rullande materiel från både trafik- och
industribanor. I samlingarna finns bl a två ånglok, ett tryckluft-
drivet lok, olika större och mindre motorlok samt två av Sveri-
ges äldsta personvagnar (f d spårvidd 1188 mm). Besöksadress:
Lakvik station. Trafikdagar: med ånglok 30/6–1/7, 14/7–22/7,
4/8; med diesellok 7/7, 28/7, 11/8, 18/8. Tel 0120-600 64, fax
08-590 825 61.
lakvik@spray.se – http://home.swipnet.se/lakvik

Spårvägssällskapet Ringlinien (32)
&
Trafik med museispårvagn mitt i Göteborg, Centralstationen–
Liseberg. Banlängd 3 km, spårvidd 1435 mm. Trafikdagar 21/
4–16/6 lördagar; 30/6–5/8 dagligen; 11/8–29/9 lördagar. Trafik-
tid kl 11/12–18. Extratrafik i samband med olika evenemang.
Spårvägshallen öppen 4/11. Föreningsinformation tel 031-19
00 27, fax 031-15 95 73, tidtabellsupplysningar tel 031-80 12
35.
info@ringlinien.org – www.ringlinien.org

Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik (34)
S O
Res på Sveriges första byggnadsminnesförklarade järnväg, ett
av landets tio främsta industriminnen. Tjustbygdens Järnvägs-
förening bedriver tågtrafik på den nära sju mil långa och natur-

sköna smalspårsjärnvägen Hultsfred–Jenny(Västervik).
Tidtabellsbunden trafik ons–sön under juli samt under lördagar
i augusti. Extra evenemangstrafik under Hultsfredsfestivalen,
Durspelsstämma i Ankarsrum, Byggnadsvårdsmässa i Västervik
samt Hultsfreds marknad. Kommunikationer: buss eller tåg till
Västervik eller Verkebäck samt med tåg till Hultsfred från Stock-
holm/Linköping, Kalmar, Nässjö och Oskarshamn. För informa-
tion kontakta Hultsfreds turistbyrå 0495-134 86 eller Väster-
viks turistbyrå 0490-889 00. Trafikdagar 0490-105 19, 0490-
230 10, fax 0490-502 17.
info@hwj.nu – www.hwj.nu

Bläse Kalkbruksmuseum (35)Bläse Kalkbruksmuseum (35)Bläse Kalkbruksmuseum (35)Bläse Kalkbruksmuseum (35)Bläse Kalkbruksmuseum (35)
& S O K )
Gotlands längsta järnväg vid Bläse, nordvästra Gotland, invid
Kappelhamnsviken. Trafik med diesel-, ånglok och modifie-
rade gamla stenvagnar. Spårvidd 600 mm, banlängd 2,2 km.
Trafik alla dagar under maj–september. Kommunikationer: buss
21 från Visby. Tel/fax 0498-22 46 62.
www.guteinfo.com/annons/1357.htm

Gotlands Hesselby Jernväg i Dalhem (36)
& S O
Ångtågstrafik Hesselby–Eken söndagar 10/6–19/8 samt onsda-
gar och lördagar 27/6–18/8 kl 12.30–16.30. Trafikinformation
tel 0498-380 43.
www.gotlandweb.com/gotlandstaget/

Böda SkBöda SkBöda SkBöda SkBöda Skooooogsjärngsjärngsjärngsjärngsjärnväg (37)väg (37)väg (37)väg (37)väg (37)
D S
Smalspårsbana Fagerrör–Trollskogen i Böda Kronopark på

Rälsbusståg passerar bron över Långsjön. Foto Jan Mark De
Haan

Lakviks station

ModelljärModelljärModelljärModelljärModelljärnnnnnvvvvväg 2001äg 2001äg 2001äg 2001äg 2001
– årets modelljärnvägsutställning på
Ångkraftverket i Västerås 20–27 maj.

Arrangeras av:
Mammut AB

Fårbo, 360 71 NORRHULT.

Hela tiden pågår en Järnvägs-
marknad. Vill du/din förening/ditt

företag vara med på marknaden?
Kontakta arrangören:

JärnvägsInfo-Förlaget
Box 1134, 171 22  SOLNA

tel/fax 08-82 27 35
e-mail: jinf@rocketmail.com
web: www.jinf.bigstep.com

Tidningen på
rätt spår

Prenumerera
du också!

0455-30 29 30



Öland. Banlängd 4,2 km, spårvidd 600
mm. 23/6–12/8 trafik sön-, tis- och torsda-
gar. Ånglok vid vissa tillfällen, i övrigt mo-
torlok. Kommunikationer: buss Kalmar–
Borgholm till hållplats Fagerrör. Tel 0485-
241 40.
bodaskogsjarnvag@swipnet.se –
http://home.swipnet.se/bodaskogsjarnvag

Ohsabanan (38)
S O K
Trafik med ångloksdragna tåg vid Ohs
Bruk (20 km öster om Värnamo). Spårvidd
600 mm, banlängd 14,5 km. Trafik 28/5–
1/6, 10/6 (motorloksdag), lör- och sönda-
gar 16/6–19/8 samt tis- och onsdagar 3/7–
8/8. Ohsabanans dagar med många tåg
igång 25–26/8. Kommunikationer: buss
171 vardagar. Tel 0370-65 10 75, 65 11 11.
eldare@telia.com – http://hem2.passagen.se/pj3000/obj

Museispårvägen Malmö (45)
S
Spårvägstrafik bedrivs mellan kl 12–16 med en eller två vagnar
på sträckan Banérskajen–Malmöhus slott–Slottsparken. Trafik-
vagnar är normalt MSS 20 och MSS 100. Gästvagnar kan före-
komma. Spårvidd 1435 mm, banlängd ca 2 km. Trafikdagar lör
(i mån av personal) och sön juni–sep (ej midsommarhelgen).
Trafikinformation 040-12 84 71. Kommunikationer: Skåne-
trafiken – Malmö stadsbussar linje 20 från Centralen mot Eriks-
lust till hållplats Banérskajen.
mss@swetramway.org – www.swetramway.org/mss/

Skånska Järnvägar (47)
S K
Ångtågstrafik Brösarp–Sankt Olof. Banlängd 13,3 km, spårvidd
1435 mm. Trafik söndagar 27/5–2/9 samt tis- och torsdagar 10/
7–2/8. Restaurangvagn 27/5, söndagar i juli samt första sönda-
gen i augusti. Tel 0414-730 15, fax 0414-720 04. Kommunika-
tioner: Skåneexpressen (info 020-567 567)från Ystad, Kristian-
stad och Simrishamn.
info@skanskajarnvagar.se – www.skanskajarnvagar.se

Utfärdståg Ee
Arvidsjaurs Järnvägsförening (3)
D
Ångtåg med E2-lok och B8-vagnar samt restaurangvagn på
Inlandsbanans norra del tiden 29/6–4/8.
Fredagar Arvidsjaur–Slagnäs (Storavan
stopp) och lördagar Arvidsjaur–Moskosel
(Rallarmuseum). Sträckorna är 45 km enkel
väg. Avgång 17.45, åter ca 22.00. Rälsbussar
Y7 till Jokkmokks marknad första lördagen
i februari. Anslutande kommunikationer:
tåg till Jörn/Älvsbyn och där anslutande
buss, Inlandsbanan eller flyg till Arvidsjaur.
Trafikinformation tel 0960-218 21.
lars.lindstrom@arvidsjaur.se –
www.arvidsjaurturism.se

Norrbottens Järnvägsmuseum (4)
& ! S O K M )
Chartertrafik på egen bana och på stomnätet 1435 mm året runt.
Ång-, el- eller dieseldrivna tåg eller enbart rälsbuss tillhanda-
hålles på beställningstel 0920-135 12.
www.lulea.se/mbv/

Järnvägsmuseiföreningen
Jämtland/Jamtli Historieland (6)
& ! S K O )
26–29/7 i samband med festivalveckan och Storsjöyran-dagarna
planeras trafik med ånglok och vagnar mellan Östersund C, Väs-
tra station och Jamtli, ca 3 km. Jamtli station består idag av
perrong, ett angöringsspår och en vändskiva – en stationsplats
som planeras utvecklas ytterligare. Jamtli är dessutom ett ute-
och innemuseum som gör historia till underhållning.. Utställ-
ningar:  ”Vikingar och 1000-åriga bildvävar” samt ”Lust och
fägring”. Information om trafikdagar (fastställs under juni) på
tel 063-15 01 00 (vxl), 063-15 01 10 (rec), fax 063-10 61 68. E-
lansmuseet@jamtli.com – www.jamtli.com

Ostkustbanans vänner (7)
S O K )
Nostalgisk veterantågstrafik på stamnätet (1435 mm) med ut-
gångspunkt från Sundsvall. Servering i rullande restaurangvagn
på ”egen bana” för upp till 40 gäster efter förhandsbeställning.
Våra fordon består av ångtåg från 20-talet alternativt eltåg från
30-talet. Uppställning under ånga och rälsbusstrafik i Sundsvalls
hamn 8–10/6 i samband med ”3 da’r i hamnen” – i närheten av
Sveriges första kasino. 18–19/8 ångtåg Sundsvall–Stavreviken
i samband med Selångers marknad. 25–26/8 ångtåg Svartvik–
Bredsand i samband med Svartviksdagarna samt 8/9 Tågets dag

Vi är ett litet företag som skaffar det mesta inom MJ-hobbyn. Vi har även
egen produktion av diverse modeller och tillbehör. Sedan några år har vi spe-
cialiserat oss på digitalt och är idag den ledande butiken inom detta område.
I lokverkstaden kan du få dina hjul svarvade, ny drivning, belysning eller bara
en service. Vi finns för närvarande på två orter, öppettider mm finns på hem-
sidan. Välkommen som kund!!

Jönköping Sjögatan 7 Tel: 036-190703
Örebro Tunnelgatan 8 Tel: 019-140703

www.tagspecialisten.com



på Sundsvall C med bl a tre ånglok under ånga för att fira fören-
ingens 25-årsjubileum. Servering i samband med ovanstående
aktiviteter. Vi visar gärna våra fordon i Svartvik (5 ånglok, 2
elektrolok, 6 diesellok plus ett antal vagnar) för mindre grupper
enligt överenskommelse. Dessutom guidade turer tisdagar kl
14.00 12/6–21/8, samling vid Svartviks Herrgård/Turistinfo.
Besöksadress: Svartvik (Vattentornet), 1,5 mil söder Sundsvall.
Trafikinformation tel 060-56 15 24, fax 060-10 06 10.
info@norrlandsreklam.se – http://members.tripod.com/okbv

Dala Hälsinglands Järnväg (8)
S K O )

Vi kör ångtåg tillsammans med mfGDJ Bollnäs–Furudal ToR
lör 2/6. Återinvigning av Göringens station samma dag vid 12-
tiden. Tåget gör uppehåll under högtidligheterna. Utställning i
stationen. 3/6 går samma tåg Bollnäs–Alfta ToR och Bollnäs–
Kilafors–Söderhamn ToR. Bägge dagarna medföljer restaurang-
och cafévagn. Övrig visning av Alfta station, Tungsens ban-
vaktsstuga och Göringens station ordnas efter särskild överens-
kommelse. Kommunikationer: Tåg till Bollnäs eller Söderhamn.
Information på tel 0278-61 14 26, 0248-140 77.
bengt.sandhammar@bs.lg.se

Museiföreningen Gefle–Dala Jernväg (9)
mu s & S
Beställningstrafik med veterantåg i 50-talssnitt draget av ång-
lok, elektrolok eller diesellok kan efter önskemål framföras på
Statens spåranläggningar. Tel 023-201 15, fax 023-79 33 97.
mfgdj@telia.com – www.mfgdj.just.nu

Stockholms Kultursällskap
för Ånga och Järnväg (12)
& O )

Utfärdståg på stamnätet i Mellansverige med el- eller ånglok.
Jubileumsaktiveteter (lokstallet 100 år) i Sala 1/9. Resor till bl a
Rättvik (Dalhalla), Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle och Es-
kilstuna/Norrköping (julbord) – aktuell reseinfo, se vår web.
Delar av föreningens fordonssamling finns i lokstallet NV järn-
vägsstationen i Sala som visas enligt information på vår hemsida.
Upplysningar tel 018-36 76 71, Sten-Eric Beskow (kvällstid).
info@skaj.org – www.skaj.org

Stockholms Ånglokssällskap (18)
S O K
Trafik samt utfärdståg med ångloksdragna trävagnar med öppna
plattformar från 1900-talets första hälft i Stockholm med om-
nejd på både statens och andra normalspår. Även abonnemang
av ångtåget möjligt. 8/6–10/6 trafik på Saltsjöbanan. Ytterli-
gare lokala och regionala resor är planerade under våren och
hösten. Information på telefonsvarare i samband med arrang-
emang eller ständigt på web. Visning av fordonssamlingen i
Västberga och besök efter överenskommelse per telefon eller
mail året runt. Tel 08-19 04 61, fax 08-782 48 01 (C-E Olsson).
ceols@telia.com – www.anglok.org

Roslagsbanans Roslagsbanans Roslagsbanans Roslagsbanans Roslagsbanans VVVVVeteretereteretereterantågsförantågsförantågsförantågsförantågsförening (18)ening (18)ening (18)ening (18)ening (18)
Trafikdagar samtliga söndagar i juli (1, 8, 15, 22, 29/7). I år kör
vi till Lindholmen med avgång från Stockholm Ö kl 10.30 och
13.30. Åter från Lindholmen kl 12.02 samt 15.02. Uppehåll vid
de flesta trafikplatserna fr o m Stocksund. Fullständig tidtabell
kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida när trafikstarten
närmar sig. Tågen dras av elektriska motorvagnar byggda mel-
lan 1934–38. Personvagnar byggda 1914–54. Servering om-
bord. SL-taxa gäller. Info lämnas av Spårvägsmuseet på tel 08-
559 031 80 mån–fre 10–17, lör–sön 11–16.
http://rbv.n3.net

Nynäshamns Järnvägsmuseum (20)
& S
Utfärdståg på statsbanenätet. Spårvidd 1435 mm. 15/4 (påskda-
gen) Stockholm C–Eskilstuna ToR. 25/8 (Skärgårdsdagen)
ångtåg Stockholm C–Nynäshamn ToR. 30/9 Nynäsbanan 100
år i Nynäshamn. 8/12 (julmarknad) ångtåg Stockholm C–
Nynäshamn ToR. Tel 08-520 139 55.
tagilanna@home.se – www.ettnet.se/~tw/nynas/

Göringens stationshus. Foto Christer Hammare.

OKBv tågsätt med gröna vagnar efter linjen under våren 2000.
Foto Peter Exell.

Årgånståget mot Gävle vid Skavstaby, augusti 1998. SKÅJ F-lok
701 med föreningens 1:a klass salongsvagn litt A5 närmast lok.
Foto James Johannesson.
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TIDTABELL 
Gällande 23 juni-19 augusti 2001 

2001 
Förldaringar 
l = ldgpl rdsserdr 
x = tå~pt stdnndr viJ bphov (ö r resa nd es av- eller påstigande 
h = td~Pt gdr Vid Gy ltorr 

I För upplysningar eHer beställning av extratåg, j 
I ring NBVJ kansli, telefon 0587-103 04 . 

p = rprson t~g, frdm((1rI'~ i regp l m pJ dnglok 
y = rJlshuss j;

5ärskilda tidtabeHer gäller för 
dels Midsommarafton 22 juni, 
dels Nora Marknad 25-26 augusti. 
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Tågsommar 2001 är producerad av TAG -
Nordens ledande järnvägstidning. 
TAG ges ut av SJK - Svenskajärnvägsklubben -
och kommer ut tio gånger per år. 
TAG beskriver allt i järnvägarnas värld ; från de 
nyaste snabbtågen till härlig gammal ångloks
nostalgi. 

TAG skriver om både fullskala och modell 
järnvägar. 

TAG kostar 300 kronor per år 
(Norden 350:- övriga länder 395 :-). 

Du beställer genom att sätta in beloppet på 
postgiro 45 13 08-1 . 

TAG Box 4175 102 64 Stockholm 

tel 08-84 04 O l - fax 08-84 04 06 

I 

INLANDSBANAN 
www.inlandsbanan.se 

Äventyret Annorlunda 

För fOretag , föreningar, skolklasser, 
möhippor, svensexor och fami lj er . 

Åk dressin, cykla och paddla kanot i den 
vackra GÖingebygden. Äventyrspaket 
med god mat och många upplevelser. 

Cirka 6 timmar. 
Pris 350 kr. Speciella barnpriser. 

Möjlighet till övernattning. 
Säsong maj- september. 

lnfo: tel 044-440 08, 044-401 44 

Besök vår 
internet buti k 

öppen dygnet runt 

www.mjhobby.se 

Mj"HOBBY 
EXPERTEN 

Hantverkarg.26 
Stockholm 

Banmuseet i Ä gelholm 
är Banverkets I'DklSeUm SOm visar hur våra 
järnvägar byggäes och hur bantekniken ut
vecklats fram till fdag. Här finns rallare , sig
naler, dressiner, ställverk, oanvakter, ång
lok, vagnar, rallarkoja, en stor modelljärn
väg och mycket, mycket anat. 

Banmuseet Vgger vid Ängeltfolms järnvägs
station och är löppet lördaQ, söndag samt 
helgdagar i f)"iaj 10-17. Secfan är det öppet 
dagligen 10-"17 t o m sista augusti (midsom
marafton dock stängt). l september är det 
öppet lör- och sön agan 10-17. Resten av 
året endast öp et efter öve enskommeise. 

Banmuseet,26252~elholm 
Tel 0431-44 20 7S ~ 
Fax 0431-44 21 79 ~ 



SvSvSvSvSvenska Motorenska Motorenska Motorenska Motorenska Motorvvvvvagnsklubagnsklubagnsklubagnsklubagnsklubben (27)ben (27)ben (27)ben (27)ben (27)
Researrangemang över hela Sverige för medlemmar och andra
tågentusiaster. Dieselrälsbussar och elrälsbuss från 1950-talet.
Även beställningsresor, lättast att ordna i Västergötland och
angränsande landskap. Tel 08-570 304 52 (Hans eller Britt
Elmefors).
hans.broman@kabeldata.com – www.algonet.se/~crili/smok.htm

Bergslagernas Järnvägssällskap (32)
S O K )
Utfärdståg över hela landet med tyngdpunkt på västra Sverige.
Spårvidd 1435 mm. Trafik med 30- och 40-talståg, även sovtåg,
företrädesvis BJ-fordon. Visning av tågsamlingarna efter telefon-
överenskommelse. Tel 031-23 33 23, fax 031-84 59 57.
morrgan@hem.passagen.se –
http://home4.swipnet.se/~w-45439/BJs0index.html

Skåne–Smålands Jernvägsmuseiförening (39) b
& S

Trafiken bedrivs med
motorvagnar och ånglok.
Trafik Traryd–Markaryd
18/8, 8/9 och 25/11 samt
trafik Strömsnäsbruk–
Traryd 25/8. Spårvidd
1435 mm, banlängd 4 km
(Traryd–Strömsnäsbruk).
Kommunikationer: lands-
vägsbuss. Besöksadress:
lokstallarna eller statio-
nen. Tel 0433-209 25, fax
0433-206 02.

Föreningen
Veteranjärnvägen
(43)
D
Utfärder med museitåg i
Sydsverige. Spårvidd
1435 mm. Både egna ar-

rangemang och beställningstrafik hela året. Ånglok och ett kom-
plett trävagnståg med öppna plattformar. Föreningen kan även
erbjuda restaurangvagnar och rälsbussar samt ett stålvagnståg.
Tel 0435-44 17 73.
fvj@telia.com – http://hem2.passagen.se/lokstall/

Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar (44)
K
Samarbetar med Kristianstads Järnvägsmuseum. Anordnar resor
med såväl Järnvägsmuseets som egen rullande materiel. Föl-
jande resor är planerade: 7/7 ångtåg (badtåg) Kristianstad C–
Åhus t o r samt trafik på Kristianstad S (600 mm) vid behov; 14/
7 motorvagnstrafik Kristianstad–Åhus med Y6/Y7; 15/9 Öppet
Hus vid Kristianstad S kl 11–16, trafik med ångloks- och
motorlokståg samt motorvagn/motordressin, trafik på 600 mm-
banan, busstrafik och visning av ”gammelfordon” och gamla
maskiner. Information: tel 044-13 57 24.
mfosj@hotmail.com –
http://kulturguide.regionmuseet.m.se/hembygd/osj/index.html

Dressinuthyrning
D
Arvidsjaurs Järnvägsförening (3)
Ee
Dressinuthyrning på tvärbanan till Inlandsbanan 75 km mellan
Arvidsjaur–Jörn från maj till september. Ytterligare information
kan fås från Arvidsjaur Turism på tel 0960-175 00, fax 0960-136
87.
lars.lindstrom@arvidsjaur.se – www.arvidsjaurturism.se

Dal–Västra Värmlands Järnväg (21)
! O K
Dressinuthyrning Bengtsfors–Årjäng april–okt. Banlängd 52,1
km, spårvidd 1435 mm. Kan kombineras med kanotpaket. Tel
0531-52 68 01 eller 0573-71 17 90, fax 0531-52 68 03 eller
0573-71 17 60. Öppethållande: Bengtsfors hela året mån–fre kl
9–16; 28/5–12/8 mån–sön kl 9–18. Årjäng 21/5–3/6, 20/8–2/9
mån–fre kl 9–16; 4/6–19/8 mån–sön kl 9–17.
info@dvvj.com – www.dvvj.com

TTTTTorororororvvvvvedsbanan/Otterbäcksbanan (23)edsbanan/Otterbäcksbanan (23)edsbanan/Otterbäcksbanan (23)edsbanan/Otterbäcksbanan (23)edsbanan/Otterbäcksbanan (23)
Dressinåkning från Gullspång på dels Torvedsbanan söderut
utefter Gullspångsälven, 20 km, dels norrut på Otterbäcksbanan
till Degerfors (även start i Degerfors och Konsterud), ca 80 km.
Öppet maj–sept med lågsäsongspris 30 kr/tim/dressin i maj och
sept, högsäsong 40 kr (juni–augusti). Bokning och informa-
tion: Gullspångs Turistbyrå, tel 0551-361 40, fax 0551-202 77,
e-post: gullspang.turistservice@telia.com – Kristinehamns Tu-
ristbyrå, tel 0550-881 87/881 83, fax 0550-881 96, e-post:
turist@kristinehamn.se – Degerfors Turistbyrå, tel 0586-483 93/
481 60, fax 0586-483 86,
turism@degerfors.se – www.gullspang.se/dressin.htm

mf Risten–Lakviks Järnmf Risten–Lakviks Järnmf Risten–Lakviks Järnmf Risten–Lakviks Järnmf Risten–Lakviks Järnväg (31)väg (31)väg (31)väg (31)väg (31)
! O K
Museiföreningen Risten–Lakvik, belägen mellan Åtvidaberg
och Björsäter i Östergötland, har dressinuthyrning trafikdagar
och vid förfrågan. Spårvidd 600 mm. Besöksadress: Lakvik sta-
tion. Trafikdagar: 30/6, 1/7, 7/7, 14–22/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8.
Tel 0120-600 64, fax 08-590 825 61.
lakvik@spray.se – http://home.swipnet.se/lakvik

Böda Skogsjärnväg (37)
! S
Dressinuthyrning apr–okt (ej trafikdagar). Tel 0485-241 51, 010-
695 44 98 (maj–sep); 0485-240 49 (övrig tid).
bodaskogsjarnvag@swipnet.se –
http://home.swipnet.se/bodaskogsjarnvag

Östra Göinge Järnvägssällskap (42)
Dressinuthyrning i nordöstra Skåne på del av Hästveda–Karpa-
lunds järnväg. Banlängd t o r ca 12 km, spårvidd 1435 mm.
Kommunikationer: linje 545 eller Skåneexpressen från Osby
eller Kristianstad, linje 542+545 eller Skåneexpressen från Häss-
leholm. Info och bokning tel 044-401 44, öppet mån–fre 9–
12.30, 14–17, lör 9–12. Fax 044-416 40.
http://hem.passagen.se/johan1f/dressin/

Föreningen Veteranjärnvägen (43)
& ! Ee S
Dressinuthyrning Nybygget–Ljungbyhed. Banlängd t o r 13 km,
spårvidd 1435 mm. Förhandsbokning och information på ”Sta-
tionen” i Ljungbyhed. Direktuthyrning av dressiner i Nybygget
kl 9, 13 och 17. 1/5–30/9 öppet alla dagar. Rallarmatsäck kan

Strömnäsbruk. Foto Bengt Rosén.



Dressincyklister vid Nybygget. Foto Ingrid Larsson. 

förbeställas. Cykel kan hyras på "Stationen" för fård till flyg
klubben för flygturer. Minimuseum i Ljungbyhed "En frakt
godsexpedition" , öppet 1/5- 30/9 10- 16.30. Grupper kan även 
boka rundturer med veteran buss eller häst och vagn på "Statio
nen". Kommunikationer: busslinje 518. Tel 0435-44 17 73, fax 
0435- 135 69. 
fvj @telia.com - http ://hem2.passagen.se/ lokstall / 

Romeleåsens Dressincykling (46) 
ka kio re ., t3 ® 
Uthyrning av trampdressiner till privatpersoner och företag i 
naturskön miljö på Romeleåsen. Banlängd 16 km ToR, spår
vidd 1435 mm. Öppet 18/4- 18/10. Kommunikationer: buss
linje från Lund- Dalby- Veberöd. Tel 046-12 78 80, mobil 0705-
747622, fax 042-33 1416. Adress: Björnstorp/Romeleåsen . 
info@dressincykling.se - www.dressincykling.se 

Dressin på Österlen (48) 
Tomelilla- Fyledalen, ban längd 9,5 km (19 km ToR) , spårvidd 
1435 mm. S:t Olof- Gyllebosjö, banlängd 7 km (14 km ToR), 
spårvidd 1435 mm. Öppet tisdag till söndag från mitten av maj 
till mitten av september. Båda banorna håller stängt vecka 25. 

Läs mer i tidningen om 
modelljärnvägen och förebil
derna - bygg själv! 

På köpet får du massor av tips 
inom annan teknikhobby! 

JanJangfi 
Rutger Fribergs elektronikböcker för mj-rallaren , Krister Brandts 
Modelltågsböcker samt Jan Jangös Järnvägshobby m fl böcker. 
Hösten 2001 påbörjas en ny serie i stil med årsboken Modelltåg 

Allt om Hobby; Box 90133,12021 Stockholm 
Tel 08-999 333 Fax 08-99 88 66 

e-post: order@hobby.se • www.hobby.se 

Kommunikationer: tåg från Malmö- Torneiilla. Bokning och 
information tel 0417-102 52 (tisdag- lördag). 
http: // go. tol dressi n 

•• 
Ovrigt e 
Botniabanans visningslokal (5) 
Välkomna till Projekt Botniabanans visningslokal i Arnäsvall , 
Örnsköldsv ik ! Botniabanan är det största järnvägsbygget i 
Sverige på över 50 år och omfattar 19 mil ny järnväg, ISO broar 
och 2,5 mil tunn lar. I visningslokalen kan man ta del av det 
pågående bygget av Botniabanan samt järnvägshistoria, arkeo
logiska fynd och tunnelarbete. Visningslokalen håller öppet 
mån- tis, tors 10- 16.30, ons 12-20, fre stängt. Dessutom öppet 
första lördagen i månaden 11- 15. För bokning av föredrag och 
filmvisning ring 070-579 49 49 eller boka genom vår hemsida. 
Besöksadress: Tegelbruksvägen 12, Arnäsvall. Kör E4 6 km 
norrut från Örnsköldsviks city, ta av till höger vid HörneIls 
Möbler och följ sedan skyltarna till visnings lokalen. 
www.botniabanan.se 

Tunnelutställningen Hallandsås (40) 
En informativ och saklig utställning om det omtalade tunnel
bygget genom Hallandsås. Projektets bakgrund, motiv och ut
veckling till dagsläget beskrivs med modeller, bilder, texter och 
film. För förbokade besök har vi öppet 1/2- 31 /5, tis- fre kl 09-
16. 1/6- 29/6 öppet för allmänheten utan förbokning, tis- fre kl 
09- 16. Tel 0431-44 21 17, 0431-782 29 (sommartid), fax 0431-
44 20 27. Besöksadress: Norra mynningen, väg IlS , I km öster 
om Båstad. 
www.bastad.com/html/tunnel.htrnl 

För dig som vill veta mer: 
Vill du få broschyrer från banorna, museerna och föreningarna samt en 
översikt över evenemangen på och kring järnvägarna? Skriv ditt namn 
och din adress på ett frankerat (fOr 250-500 g; tyra internationella 
svarskuponger från utlandet) kuvert och sänd det i ett annat kuvert till: 

Museijärnvägar, JärnvägsInfo-Förlaget, 
Box 1134, SE-171 22 SOLNA. 

I övrigt erbj uder JInF: 

Järnvägsskrifter 1994 (62+ 12s, A5) ...... .. ............... .. .. .... .. .. ..... 25:-
Järnvägsadresser 1997 (82s, A5) .............. .... .. ...... ...... ............. 65:-
Svenska Trafikplatsnamn - historiksupplement (85s,A4) ... 50:-
Svenska Trafikplatsnamn - spårvägssupplement (22s, A4) . 15:-
Guidebok Vandringar på Rallarvägen (30s+karta) ....... ........... 50:-
Guidebok Ekomuseum Bergslagen (96s, A5) .. .... ................... 30:-
Banmuseets guidebok Spår i historien (40s) ...... .. .......... .. .... .. . .40:-
Aktuell Inlandsbane-graf (7s, A4L) ............................... .. .... .. .. 10:-
Inlandsbane-graf 2001 (2 * 7s) ...... .................................... ...... 25:-
Nyhetsbrevet Föreningen på Spåret fOr 200 l inkl kalendrar över 
evenemang m m (ca 4+4 ggr) ..................... 190:- (brev), 95:- (e-post) 
Evenemangskalendrar 2001 (ca 8 ggr) ..... 90:- (brev), 30:- (e-post) 
PAKET 7: Föreningen på Spåret + Spår i Historien enl ovan .. 230:-

Betala aktuellt belopp + 10,- för porto och emballage (+ 50:- för be
talningar från utlandet) till postgirokonto 29 3132-7, J1nF 

Järnvägslnfo-Förlaget 
Box 1134, SE-171 22 SOLNA 

Tel/fax: 08-82 27 35 (Anders Svensson) 
E-mail: jinf@rocketmail.com 
Web : www.jinf.bigstep.com 
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Gör en reJa /ned ArgångJtåget 
- JO/n på den ga/nla gOda tiden! 

Gör du en tur med Årgångståget så är 
det resan som ä r viktigast - inte att bli 
transporterad. Resan med Årgångstå
get tar längre tid ä n om du skulle å ka 
med ett vanligt tåg - men i gengäld får 
du känna på lukten, lug net och servicen 

ombord - som det var för ungefär 50 år 
sedan. 

RlUtocb ro 

Slå dig till ro i en lyxig l:a klass vagn 
ell er i en mysig 2:a klass . Vagnarna är 
tidsenligt märkta - förr hette det 2:a 
och 3:e klass. 

Und er resan till Gävle ka n du ta plats i 
restaurangvagnen för frukost . Inför 
hemresan bokar du plats till första eller 
a ndra middagss ittningen. Med i tåget 
finn s också en liten cafeavdelning där 
du kan ta kaffe med dopp eller en 
smörgås . Vill du hellre äta under 
uppehållet på mu seet finns Cafe 

Ångviss lan öppen för fika och lättare 
lunch. 

Paketre.Jor 

En biljett med Å rgå ngståget ge r dig 
resan från Stockholm direkt till museet i 
Gävle tur och retur. Vid ankomsten 

möter dig teatergruppen Pegasus och 
tar dig med på en guidning genom 

Sveriges järnvägs historia. 

Dag.Jturer 

Tåget går Från Stockholm den 8, 15, 22 
och 29 septe mber. Priset ä r från 250 kr 
tur och retur För vuxen. Två barn i 
vuxens sä llskap åkel' gratis. 

En anJlorLuJlda dag 

Järnvägsmuseet Dag är i år den 8/9. D et 
ä r en ovanlig och kul dag på mu seet och en 

a lldeles speciell dag För a lla som gi llar tåg. 

Beställ broschyr! 
Tel : 026 - 144615 
Fax 026 - 144598 
museum@stab.sj.se 

Eller titta på vår hems ida: 

www.sj.se/museum 

Ingen annan.Jtan.J 

På Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle 
finns idag en av världens finaste 
samlingar av lok och vagnar. Passa på 

att se utställningen Tåg i tiondel - en 
unik modellsamling av lok och vagnar i 
ska la 1: 1 O. 
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