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Tågsommar – upplevelser och kunskap
Egentligen är det fantastiskt att man fortfarande kan åka ångtåg i Sverige.
När du sätter dig på den hårda träbänken i en nästan hundra år gammal
järnvägsvagn så får du förmodligen en kittlande känsla av hur tiden har
rusat fram sedan vagnen byggdes. Andra tankar och frågor dyker säkert upp
i ditt huvud när ljudet och dofterna från det dragande ångloket gör sig på-
minda. Förmodligen vill du veta mer om hur loket egentligen fungerar, kan-
ske undrar du över varför järnvägarna byggdes eller hur det kommer sig att
många har rivits. Personalen på tåget, konduktören, föraren och eldaren
delar förhoppningsvis med sig av sina kunskaper och innan du vet ordet av
har du fått en av de bästa historielektioner du någonsin har fått. Och du som
kanske inte ens gillade historia i skolan!

Att se och uppleva med egna ögon är oslagbart för att erövra kunskap.
Kunskapserövringarna görs i möten mellan människor. På museijärnvägen,
veterantåget eller järnvägsmuseet finns människor som på fritiden eller i
sin dagliga gärning hjälper till med att sprida kunskapen om ett kommuni-
kationsmedel som kom att förändra en hel värld. Det var ångloken,
personvagnarna med träbänkar och enkla godsvagnar som stod bakom detta
1800-talets under. För att vi riktigt ska kunna förstå detta måste de gamla
tågen fortsätta att rulla men för att det ska vara möjligt måste det finnas
människor som vinkar av, kör, eldar och klipper biljetter - och framför allt
människor som underhåller, reparerar och renoverar den gamla tekniken.
Det finns inte längre några stora verkstäder med duktiga mekaniker, hant-
verkare, snickare eller målare som kan göra det som gjordes i verkstäderna
för femtio år sedan eller mer.

På museijärnvägarna, veterantåget och järnvägsmuseet finns en handfull
eldsjälar som lärt sig, från den sista generationen yrkesmän, ett hantverk
som varit på väg att dö ut. Att den kunskapen går vidare till nya generatio-
ner är en förutsättning för att dina barn och barnbarn också ska få uppleva
synen, ljudet och doften av en levande och betydelsefull teknik och inte
minst få möta människor som kan berätta om den. När du löser din biljett
till något av det som presenteras i Tågsommar så bidrar du till att göra detta
möjligt. Jag hoppas att det blir ett riktigt trevligt sätt att hjälpa till på. Ha en
skön tågsommar!

Robert Sjöö
Chef för Sveriges Järnvägsmuseum

Train Summer - learning by experience
Actually, it is nearly unbelievable that you can still ride old steam trains here
in Sweden today! As you take your seat on a hard wooden bench in a 1900
vintage coach, you may perhaps get a dizzy feeling of the hundred-year
period rushing by since that very vehicle was built. Equally, the smells and
sounds emitting from the steam locomotive pulling the train will evoke
other thoughts - how does the steam engine really work, why were these
smaller railways built at all, and why have so many of them been torn up?

With a bit of luck, the train staff might even give you a lesson in railway
history, much more varied than those lessons you hated in school! Learning
new things all through your own eyes, and ears, is the way to learn. Here on
the old railway your teachers are mostly dedicated volunteers, who spend
their free time delivering the Message of the Steam Train Era. This era laid
the 19th century foundation of today´s well-developed society - by means
of steam locomotives that hauled primitive coaches with wooden benches,
and freight wagons that could load ten times as much as a horse carriage
did, and delivered the goods ten times faster.

This is all worth preserving, but it would vanish altogether without the
efforts of all these volunteers! Not only station masters, ticket vendors,
firemen and drivers, guards and shunters, who operate the trains, but also a
lot of people who are able to repair these old vehicles and keep them safe to
operate. This involves all kinds of skills and crafts, which were acquired

from yesterday´s professionals by a number of dyed-in-the-wool train
lovers, who maintain these valuable relics. Here you also assist by helping
them to obtain the necessary funds via your steam railway ticket!

This rolling museum is a scenario we need to keep, and to cherish, so we
can tell our children and grandchildren about how their ancestors did travel
and show them how it was actually done! A complete historical theatre,
including the sight, smell and sound of old transportation - for real!

Again, as you buy the ticket to this important historical performance,
you help to keep it alive. Hope you like this manner of helping. Have a nice
Train Summer!

Robert Sjöö
Head of Swedish National Railway Museum

Zugsommer - Erlebnisse und Wissen
Eigentlich ist es doch fantastisch, daß man in Schweden noch immer mit
der Dampfeisenbahn fahren kann! Wenn Sie auf der harten Holzbank eines
fast 100 Jahre alten Eisenbahn-Waggons sitzen, dannt überkommt Sie
vielleicht das kribbelnde Gefühl, mit welch rasender Geschwindigkeit die
Zeit seit dem Bau dieses Waggons vergangen ist. Andere Gedanken und
Fragen tauchen sicherlich in Ihrem Kopf auf, wenn die Geräusche der
Zuglokomotive ertönen und Sie ihre Düfte wahrnehmen. Vermutlich möchten
Sie mehr darüber erfahren, wie die Lokomotive eigentlich funktioniert.
Vielleicht wundern Sie sich aber auch, warum die Eisenbahnen gebaut
wurden, und wie es dazu kam, daß viele wieder abgerissen worden sind.
Das Zugpersonal, Schaffner, Lokführer und Heizer teilen Ihnen hoffentlich
ihr Wissen mit, und bevor Sie sich versehen, haben Sie eine der besten
Geschichtslektionen erhalten, die Sie jemals bekamen, und das, wo Ge-
schichte möglicherweise nicht einmal zu ihren Lieblingsfächern in der
Schule gehörte.

Es gibt keinen besseren Weg, sich Wissen anzueignen, als Dinge mit
eigenen Augen zu sehen und zu erleben. Wissen wird auch von Mensch zu
Mensch übertragen. Auf Museumseisenbahnen, Oldtimerzügen oder in
Eisenbahnmuseen gibt es Menschen, die im täglichen Beruf oder in ihrer
Freizeit dazu beitragen, das Wissen über ein Verkehrsmittel zu verbreiten,
welches einst die ganze Welt veränderte. Es waren die Dampflokomotive,
Personenwagen mit Holzbänken und einfache Güterwagen, die dieses
technische Wunder des 19. Jahrhunderts bewirkten. Damit wir das auch
richtig verstehen, müssen die alten Züge weiterrollen. Und um dies zu
ermöglichen, muß es wiederum Menschen geben, die die Lokomotiven
heizen und bedienen, die Fahrkarten verkaufen und Signale stellen - vor
allen Dingen aber auch Menschen, die die alte Technik unterhalten,
reparieren und restaurieren. Es gibt keine grossen Werkstätten mit tüchtigen
Mechanikern, Handwerkern, Tischlern und Malern mehr, die diese
Tätigkeiten verrichten könnten, wie dies vor fünzig oder mehr Jahren noch
der Fall war.

Auf den Museumseisenbahnen, Oldtimerzügen und Eisenbahnmuseen
gibt es eine Handvoll begeisterter Menschen, die sich das Wissen der letzten
Berufsgeneration angeeignet haben, die ein Handwerk erlernt haben, das
vor dem Aussterben stand. Daß dieses Wissen an die kommenden Genera-
tionen weitervermittelt wird, ist eine Voraussetzung dafür, daß Ihre Kinder
und Enkelkinder ebenfalls den Anblick, Klang und Duft einer lebendigen
und bedeutungsvollen Technik erleben können oder zumindest aber die
Möglichkeit haben, Menschen zu treffen, die hiervon zu berichten vermögen.
Wenn Sie Ihre Fahrkarte für etwas lösen, das hier im Zugsommer vorgestellt
wird, dann leisten Sie hierzu Ihren Beitrag. Ich hoffe, dies geschieht auf
angenehme Weise. Haben Sie einen schönen Zugsommer!

Robert Sjöö
Leiter des Schwedischen Eisenbahnmuseums



Evenemangskalender:

Varje söndag kl 13.00.
Följ med på en guidad visning genom Sveriges järnvägs-
historia under 150 år! Guidningen ingår i museientrén.

Museer

Sveriges Järnvägsmuseum (1)

Öppettider, adress m m
Tisdag - söndag kl 10.00 - 16.00.
20/6-21/8  öppet dagligen 10-16.

Vissa större helger stängt. Se hemsidan!
Tel 026-14 46 15. Fax: 026-14 45 98.

Besöksadress: Rälsgatan 1, Gävle.
Postadress:  Box 407, 801 05  Gävle

www.jarnvagsmuseum.se
jarnvagsmuseum@banverket.se

Välkommen till Sveriges tyngsta museum!

Årets utställning:
Jan Myrdals Meccano

 ”Ingenjörsvetenskap för gossar”

”Mellan den 24 mars och 31 augusti visar jag i
järnvägsmuseet en utställning om teknikens tvetydiga
lycka och krav, som inte bara är nostalgi för gossar mellan
åtta och åttio, utan med vilken jag vill säga något mycket
viktigt om vårt samhälle och om en folkets kultur att er-
övra. Det är detta jag försöker visa på järnvägsmuseum
med modeller och bilder och korta texter. Kom  dit om
vägarna går därförbi!”

För forskare och andra intresserade.
Extra öppet i dokument- och fotoarkiv varje onsdag i
jämna veckor kl 16.00 - 20.00. (Ej under juni, juli och au-
gusti.) Övrig tid enligt överenskommelse.

 Sommarteater 20/6-21/8
måndag - fredag kl 14.00.
Enkelspår med Peter Iller.

Olika personer hämtas
direkt från järnvägs-

historien!

September:  10/9 Järnvägsmuseets Dag
Små och stora fordon högt och lågt.

September: Årgångståget
3/9, 10/9, 17/9 och 24/9.
Dagsturer med anrikt tåg
från Stockholm och
Uppsala direkt till museet i
Gävle. Begär separat
broschyr! Se annons!

November: 12 - 13/11 Fars dagar.
Gratis entré för karlar och killar.

Maj: 29/5 Mors Dag.
Bjud mor på lunch i Cafè Ångvisslan.
Vi bjuder mammor och tjejer på museientrén.

Sommarspecial juni, juli och augusti  20/6 - 21/8
Minitåg på museets stora grönområde. Guidade
visningar varje dag: kl 13.00 för barn samt lördag och
söndag kl 14.00 för vuxna. Café Ångvisslan har öppet
för fika och lunch.

Maj: 8/5 Nynäsdagen.
Ett unikt tillfälle att besöka
museets fordonsmagasin.
Det bästa i museets sam-
lingar finns i museet och det
mesta finns i magasinet.
Visning av fordon och
renoveringstekniker.
Fika. Rälsbusstransport

Här som Greve von Rosen

Meccano-gossar

”Bilderna på Meccano-
Magazines omslag var
estetiskt och känslomäs-
sigt laddade som
Playboys - Utom det att
Meccano Magazine inte
visade mer eller mindre
avklädda bimbos utan bil-
der på för oss i för-
puberteten underbart
upphetsande och vidun-
derliga tekniska kon-
struktioner.”

Jan Myrdal inviger utställningen den 24 mars.

En upplevelse för  både
tågdiggare och familjer.
Underhållning, restau-
ranvagnar, järnvägs-
marknad och mycket mer.
Begär separat broschyr!

Sveriges Järnvägsmuseum 1
� � �� � � � � �



Nr Anläggning ����� ����� ���������� ����� � �
1 Sveriges Järnvägsmuseum x x x x
2 Inlandsbanemuseet, Sorsele x
3 Arvidsjaurs Järnvägsförening x x x
4 Norrbottens Järnvägsmuseum x x x x
5 Tuffa Tåg x x
6 Botniabanans visningslokal x
7 Mannaminne stiftelsen x
8 Inlandsbanan x x
9 Ostkustbanans vänner x
10 Dellenbanan x
11 Landabanan x
1 2 Jädraås-Tallås Järnväg x
13 Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg x x
14 Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum x x
1 5 Lokstallet/Smedjebackens Hamnområde x
16 Hagfors Järnvägs- och Industrimuseum x x
17 Fryksta Clara Elfs Jernvägs Sällskap x
17 Värmlandståg x x
18 Otterbäcksbanan/Otterbäcksbanans

Intresseförening x
19 På spåret – Mälarbanan som mj x x
20 Nora Bergslags Veteran-Jernväg x x x
21 Köping–Uttersberg–Riddarhyttans

järnvägs museiförening x
22 Lokstallet 1093 x
23 Engelsberg–Norberg Järnvägshistoriska

förening x x
24 Stockholms Kultursällskap

för Ånga och Järnväg x
25 Upsala-Lenna Jernväg – ”Lennakatten” x x
26 Modelljärnvägens hus x x
27 Museispårvägen Malmköping x x
28 Östra Södermanlands Järnväg x x
29 Stockholms Spårvägsmuseum x x x
29 Djurgårdslinjen x
29 Stockholms Ånglokssällskap x
29 Roslagsbanans Veterantågförening x
30 Möja Jernväg x
31 Nynäshamns Järnvägsmuseum x x
32 Dal-Västra Värmlands Järnväg x x

Nr Anläggning ����� ����� ���������� ����� � �
33 Svanskogsbanan x x x
3 4 Stationshuset i Dals-Rostock x
35 Munkedals Jernväg x x
36 Chateu Småröd Museum x x
37 Bergslagernas Järnvägssällskap x
37 Spårvägssällskapet Ringlinien x x
3 8 Torvedsbanan/Otterbäcksbanan x
38 Otterbäckens Järnvägsmuseum x
39 Skara–Lundsbrunns Järnvägar x x
40 Westergötland Nerikes Järnvägar x
4 1 Svenska Motorvagnsklubben x
42 Föreningen Ryttarens torvströfabrik x x
43 Anten–Gräfsnäs Järnväg x x
4 4 Västra Centralbanan

Ambjörnarp–Sjötofta x
4 5 Wadstena–Fogelsta Järnväg x x
4 6 Östergötlands Järnvägsmuseum x
4 7 Mutebo Aspnäs Järnväg x
48 mf Risten-Lakviks Järnväg x x
49 Bläse Kalkbruksmuseum x x
5 0 Gotlands Hesselby Jernvägar i Dalhem x x x
5 1 Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik x
5 2 Föreningen Smalspåret

Växjö–Västervik, Hultsfredsavd x
5 3 Smalspåret x x x
54 Nässjö Järnvägsmuseum x x x
55 Ohsabanan x
56 Landeryds Järnvägsmuseum x x
57 Kalmar Veterantåg x
58 Böda Skogsjärnväg x
5 9 Banmuseet x x
60 Östra Göinge Järnvägssällskap x
6 1 Föreningen Veteranjärnvägen x x x x
62 Kristianstads Järnvägsmuseum x
62 Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar x
63 Citytunnelutställningen x
63 Museispårvägen Malmö x
64 Romeleåsens Dressincykling x
65 Skånska Järnvägar x
6 6 Dressin på Österlen x
67 Nordisk Jernbane-Klub x

Lappland
Inlandsbanemuseet, Sorsele 2
�
Museet visar Inlandsbanans historia, byggnad och utveckling. Öppet 3/1–
3/6 mån–fre 9–15, 6/6–17/6 mån–fre 9–17; 24/6 10–15; 20/6–21/8 mån–
fre 9–18, lör–sön 12–17; 22/8–11/9 mån–fre 9–17; 12/9–30/12 mån–fre
9–15. Kommunikationer: Inlandsbanan, Länstrafikens bussar och Inlands-
buss AB. Adress: Vindelälvens turistbyrå, Stationsgatan 19, Sorsele. Tel
0952-140 90, fax 0952-142 96.
E-mail: turist@vindelalven.se – Web: www.sorsele.se

Arvidsjaurs Järnvägsförening 3
� �� � � �
Regelbundna utfärder med ångtåg och rälsbussar på Inlandsbanans norra
del (främst Sorsele–Arvidsjaur–Gällivare) samt chartertåg. Trafikdagar: 1/7–
6/8 fre- och lördagar, ångtåg kvällstid Arvidsjaur–Slagnäs (45 km) med
stopp vid Storavan för bad och korvgrillning. Traditionell vinterresa 1:a
lördagen (4/2 2006) i februari med Y7-rälsbuss till Jokkmokks marknad.
Dressinuthyrning: 30/5–30/9 Arvidsjaur–Jörn, 75 km. Anslutande kom-
munikationer: tåg via Jörn eller Inlandsbanan/flyg till Arvidsjaur. Trafik-
information tel 0960-218 21, 136 58

Norrbotten
Norrbottens Järnvägsmuseum 4
� � �� � � � �
Museet vid Karlsvikshyttans station ger inblick i de senaste 100 årens järn-
vägs (teknik) historia. 420 m spår i två hallar, ca 140 fordon med senaste
tillskottet Dm3 976/977/978. Dessutom 6 ånglok, 6 elektrolok och 10
diesellok. 100 års utvecklingskedjor för malmvagnar, godsfinkor, flat-
vagnar, träkolsvagnar. Tjänstefordon, 100 tons ångkran, snöslungor, plo-

gar, andra specialfordon, montagetåg för kontaktledning, omformartåg
för el. bandrift. El från 1910. 6 historiska byggnader. Lokstall, vändskiva,
3 modelljärnvägar m m. Öppet 28/5–4/9 (ej midsommar) vardagar 10–18,
lör- och söndagar 12–17. Gammelstad–Karlsvikshyttans Järnväg, ban-
längd 5,5 km, spårvidd 1435 mm. Trafik med dieselloksdraget tåg med
plattformsvagnar lör- och söndagar i juli samt med rälsbuss onsdagar i juli
och lör- och söndagar i augusti – se tidtabell vid museet. Chartertrafik på
egen bana och stomnätet 1435, t ex Haparandabanan. Vi kan tillhandahålla
rälsbuss, loktåg med plattformsvagnar, ångloksdrivet snälltåg med 1920-
tals trävagnar eller elloksdrivet snälltåg med 1940-tals stålvagnar. Beställ-
ning via tel 0920-135 12. Adress: Arcusvägen 1, Karlsvik. Nära till Arcus
camping med tempererat bad. Kommunikationer: buss 6 från Luleå cen-
trum. Från E4 avtag Arcus. Tel 0920-25 00 16.
Web: www.lulea.se/mbv/

Västerbotten
Tuffa Tåg 5
� �
Tuffa Tåg är en visningsträdgård med en av Sveriges största trädgårds-
järnvägar. På drygt 300 kvm kör ett antal modelltåg i LGB-skala 1:22,5
omkring i ett landskap med blommor, hus, figurer, broar, tunnlar, berg,
myrar, vattenfall, bäckar och dammar samt älgar. Spårvidd 45 mm, ban-
längd 450 m. Vi visar vår anläggning efter överenskommelse sommartid.
Se gärna vår hemsida www.jocke.com/tuffatag. Besöksadress:
Hantverkargatan 34, Vännäs. E-mail: dahlqvist@mbox305.swipnet.se el-
ler ring oss på 0935-519 35 eller 070-25 20 675. Vi ber om förståelse att
det tidvis kan vara stängt, då vi har vanliga jobb att sköta också. Vi bygger
under året ut en analog gästslinga på 120 m med fler tåg, hus, gubbar…
Kombinera gärna med ett besök på Vännäs Motormuseum,
www.vannasmotormuseum.cjb.net



Ångermanland
Botniabanans visningslokal 6
� � �
Följer bygget av 19 mil ny järnväg med 140 broar och 25 km tunnlar.
Öppet sommartid vecka 26–34 mån–tors 12–16. Vintertid onsdagar 16–20
samt en lördag i månaden året runt kl 11-15. Besöksadress: Tegelbruks-
vägen 12, Arnäsvall, 6 km norr om Örnsköldsvik (bakom EM möbler).
Telefon 0660-29 49 00, fax 0660-29 49 10.
E-mail: siv.baudin@botniabanan.se – Web: www.botniabanan.se

Mannaminne Stiftelsen 7
� � �
Värdshus, svenska och utländska hus, spårvagnshall, stavkyrka, tradjazz-
festival, Bed and Breakfast, snickeri, atelje, butiker och konferens. Spårvagns-
hallen har spårvagnar från Norrköping, Göteborg, Rostock, Oslo, Trond-
heim, Tallinn samt Lidingöbanan. Öppettider: mars–maj lör- och söndag,
juni–sept dagligen (midsommarafton stängt), okt–nov lör- och söndagar.
Besöksadress: Häggvik 144, Nordingrå i Kramfors kommun. Anslutande
kommunikationer: Buss, Tåg Kramfors, Flyg Sundsvall, Kramfors och Örn-
sköldsvik. Telefon: 0613-204 60, 202 90, fax 0613-204 60.
Web: www.mannaminne.se

Jämtland
Inlandsbanan 8
� �� � � � �
Trafik med Y1:or, en avgång per dag Mora-Östersund-Mora, mån-fre samt
söndag Mora-Kristinehamn-Mora (buss/Y1), en avgång per dag Östersund–
Gällivare samt Gällivare-Östersund. En fantastisk och unik resupplevelse
genom Sveriges inland på en anrik bana. 1300 km (varav 167 km med
landsvägsbuss) mellan Gällivare–Östersund–Mora–Kristinehamn. Trafik-
dagar: Dagligen 13/6–10/9 Mora–Östersund–Gällivare, dagligen 14/6–10/9
Gällivare–Östersund–Mora, mån–fre, sön 27/6–14/8 Mora–Kristinehamn–
Mora. Värd medföljer. Nytt: Kryssningståg på Inlandsbanan och in i Norge
med förstaklassvagnar 4 ggr på säsongen, biljettköp direkt via web samt
reviderad Inlandsbanebok av Christina Falkengård. Trafikinformation och
bokning: 0771-53 53 53, fax 063-19 44 06.
E-mail: turist@inlandsbanan.se – Web: www.inlandsbanan.se

Medelpad
Ostkustbanans vänner 9
�� � � � �

Chartertrafik på stamnätet (1435
mm) med utgångspunkt från
Sundsvall. Även servering i rul-
lande restaurangvagn på ”egen
bana” för upp till 40 gäster efter
förhandsbeställning. Våra fordon
består av ångtåg från 20-talet al-
ternativt eltåg från 30-talet. Vi vi-
sar gärna våra fordon i Svartvik
(5 ånglok, 2 elektrolok, 10 diesel-
lok plus ett antal vagnar) för min-
dre grupper enligt överenskom-
melse. Dessutom guidade turer alla
tisdagar kl 14.00 14/6–23/8, sam-
ling vid Svartviks Herrgård/
Turistinfo. Besöksadress: Svartvik
(Vattentornet), 15 km söder Sunds-
vall. Trafikinformation tel 060-56
15 24, fax 060-10 06 10.

E-mail: info@norrlandsreklam.se – Web: http://hem.passagen.se/donj/okbv/

Hälsingland
Dellenbanan 10
� � �
Dressinuthyrning på Hybo–Delsbo–Näsviken–Forsa–Vi (53 km) samt vis-
ning av motorvagnar X7, X17 och Y8 (ej i trafik). Spårvidd 1435 mm,
banlängd 61 km. Uthyrningsdagar 21/5–2/10. Evenemang: Dellenbanans
Dag 26/6 med bl a tävling för normalspåriga 1,5-voltsfordon (se annons
och föreningens hemsida). Besöksadress: Delsbo järnvägsstation. Kommu-

nikationer: tåg till Hudiksvall eller Ljusdal, vidare till Delsbo med buss 53
(ca 20 turer/dag). Tel/fax för information 0653-164 60.
E-mail: info@dellenbanan.nu – Web: www.dellenbanan.nu

Landabanan 11
� � � � �
Smalspårig järnväg i Hälsingland som går ett tag efter Ljusnans strand och
dyker in i skogen med dess backiga natur. Dragkraft på banan är ett ånglok
vid våra onsdagskvällar - vid mindre gruppbokningar används ett av våra
diesellok. Spårvidd 600 mm, banlängd 1 km. Belägenhet: På västra sidan
om älven vid Segersta, ca 10 km från Kilafors och ca 25 km från Söder-
hamn. Trafikdagar onsdagskvällar 29/6–27/7. F n saknas anslutning till
ångbåten ”Warpen” p g a att rännan ej är röjd. Trafikinformation på tel
0278-65 33 73, 0278-61 19 39 eller 0278-154 59.
E-mail: lmj@go.to – Web: www.go.to/LMJ

Gästrikland
Jädraås–Tallås Järnväg 12
� � � � �
Museibana med ångtågstrafik i
Jädraås, Gästrikland (30 km NV
Sandviken). Banlängd 6 km, spår-
vidd 891 mm. Trafik sönd 19/6–
28/8. Kvällstrafik lörd 20/8. Stora
Tåghelgen med tät tågtrafik 23–
24/7. Beställningstrafik maj–sept.
Tel 0297-451 90, fax 0297-451
87.
E-mail: info@jtj.org – Web:
www.jtj.org

Dalarna
Museiföreningen Gefle–Dala Jernväg 13
� �� �
Museiföreningen Gefle–Dala
Jernväg (MfGDJ) bevarar, reno-
verar 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, diesellok,
motorvagnar, person- och gods-
vagnar. Öppet i Falu lokstallar
söndagar 3/7–7/8 12–17.
Ångans dag i Falu lokstallar den 4/9 10–18 med flera ånglok under ånga
samt ångtågsresor och visning av museidelen. Tel 023-201 15, fax 023-79
33 97. Besöksadress: MfGDJ, Centralplan, Falun.
E-mail: mfgdj@telia.com –Web: www.mfgdj.net

Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum 14
� �� � � �
Museum vid Malmbangården i Grängesberg som visar järnvägsfordon främst
från TGOJ, bl a världens enda körbara ångturbinlok. Spårvidd 1435 mm.
Öppet dagligen 13/6–14/8 kl 10–17 (stängt midsommarafton). 28/6, 12/7,
26/7, 9/8 trivselkvällar med musik och korvgrillning 18–21. Kommunika-
tioner: tåg eller buss till Grängesberg C, därefter lokalbuss. Tel 0240-207
35, 070-607 81 32 (Alf Jansson) eller 0240-204 93 (Lokmuseet).
E-mail: gbbj@gbbj.nu – Web: www.gbbj.nu

Lokstallet / Smedjebackens Hamnområde 15
�
Av Wessman–Barken järnväg återstår detta lokstall där ånglok och en del
äldre järnvägsvagnar visas. Förutom Lokstallet finns finns även ett magasin
och hamnkontor inom hamnområdet. Järnvägen var i bruk 1859–1903
och utgjorde en förlängning av Strömsholms Kanal till Ludvika. Konstut-
ställning: Akvareller – Bergslagen. I lokstallet finns en informationscentral
och utställning. Besöksadress: Kyrkogatan, hamnen i centrala Smedjebacken.
Öppet sommartid. Kontakta turistbyrån för information 0240-66 01 45.
Web: www.visitludvika.se

Blandat tåg på JTJ lämnar Svart-
bäcken Nedre. Foto Björn Tång.

Y8 1124 avgång från Falu station
den 7/8 2004 med mål Kärrgruvan.
Foto Peter Norberg.



Charmigast, roligast
och billigast till och

från Djurgården åker du
med Djurgårdslinjens
gamla spårvagnar. Med
de fyrmotoriga motor-
vagnarna rullar du
elegant förbi köerna på
Strandvägen och Djur-
gårdsbron. Det är lika
roligt och lika effektivt
som för femtio-sextio år
sedan. Det är också det
billigaste sättet att åka
till och från Djurgården,
eftersom spårvagns-
biljetten gäller för två
resor den dag den är
köpt.

Lördagar och
söndagar rullar
vår populära
cafévagn på
Djurgårdslinjen
med fönsterbord åt
alla och stans mest
omväxlande utsikt.
Välkommen!

Norrmalmstorg–Waldemarsudde. Trafikeringstider 11–17/18/
19, lör- och söndagar april–december, alla dagar 28 maj–
28 augusti. Biljett kostar 25 kr för vuxna (hel avgift) och

13 kr för pensionärer samt för barn 7-15 år (halv avgift).
Två barn under 7 år åker fritt i vuxens sällskap.

AB Stockholms Spårvägar.
Tfn 08-660 77 00

www.ss.se

Festligast och folkligast
till Djurgården.

Dellenbanans Vänner
Delsbo station, 820 60 DELSBO
Tel/fax: 0653 - 16460
Hemsida: www.dellenbanan.nu
Mejl: info@dellenbanan.nu

Cykla dressin i natursköna Hälsingland
Hybo - Delsbo - Näsviken - Forsa - Vi.
53 km längs glittrande sjöar, över his-
nande broar och genom mörka tunnlar.

Ring och boka på tel. 0653 - 164 60.

Annandag midsommar 26/6 i Delsbo

• Öppet Hus på Delsbo station
• Motorvagnsvisning X7, X17 & Y8
• Perrongcafé, filmvisning, utställning
• Tävling med 1,5-voltsfordon

Välkommen!





Värmland
Hagfors Järnvägs- och Industrimuseum 16
� � �
Transporthistoria från ånglok till 50-tal. Kuriosa kring brukshistoria med
världsunik ånghäst/landsvägslokomotiv samt mineralutställning. Fordons-
slag: ånglok, elektrolok samt ånghästen från 1861. Dressinuthyrning 1/6–
31/8. Spårvidd 891 mm, banlängd ca 6 km. Sevärdheter längs banan:
Stjärnsfors kvarn med utställningar, butik och museum. Museet öppet maj
och sept ons–sön 10–15. Under juni–augusti dagligen 9–17. Besöksadress:
Uvedsvägen, Hagfors. Telefon: 0563-149 00.
Web: www.hagfors.se/fritid/kultur

Fryksta Clara Elfs Jernvägs Sällskap 17
�
Vagnhallen vid Fryksta, Kil, visar vagnar och andra minnen från Sveriges
första järnväg för allmän trafik. Vagnhallen kommer troligen att hållas
öppen sommartid. Om den är stängd kan nyckel lånas på vandrarhemmet
eller hos Miljöforskargruppen i gamla stationshuset. Tel/fax: 054-18 39 23.

Värmlandståg 17
�� � � �
Utfärdståg på järnvägarna i Mellansverige med el- eller dieselok. Spårvidd:
1435 mm. Servering i Sveriges största restaurangvagn. Resegrupper på 1–
300 resande. Fordon från 30- och 40-talet. Modelljärnvägen visas endast
vid särskilt annonserade tillfällen. Tel: 0554-415 33.
E-mail: dan.carlsson.kmj@telia.com – Web: www.jernbane.net/kmj

Otterbäcksbanan/Otterbäcksbanans
Intresseförening 18
�
Dressinåkning från Ängebäck/Degerfors söderut och Konsterud/Kristine-
hamn norrut eller söderut till Gullspång, 37,5 km. Där kan man fortsätt på
Torvedsbanan, 20 km. Öppet maj–sept med lågsäsongspris i maj och sept.
Bokning och information: Degerfors Turistbyrå, e-mail: turism@degerfors.se
eller tel 0586-483 93, fax 0586-487 75. Konsterud tel 073-800 11 79.
Kristinehamns Turistbyrå, e-mail: turist@kristinehamn.se eller tel 0550-
881 87, fax 0550-881 96. För information Gullspång se Torvedsbanan.

Närke
På spåret – Mälarbanan som modelljärnväg 19
� � � � �
I samband med att Kung Carl XVI invigde Mälarbanan i Örebro 1977
skapades en gigantisk miniatyrvärld för modelltåg. Denna visas nu för
allmänheten. Öppettider: tis–fre 11–15, lör–sön 11–17, maj–augusti öppet
alla dagar 11–17. För evenemang se web. Besöksadress: Tekniska Kvar-
nen, Karlslund, Kvarnfallsvägen, Örebro. Kommunikationer: Tåg till Öre-
bro, buss till Karlslunds herrgård. Tel 019-21 21 58.
E-mail: karlslund@orebro.se – Web: www.orebro.se/karlslund

Västmanland
Nora Bergslags Veteran-Jernväg 20
� � �� � � � �
Museibana med ånglok, rälsbussar och lokomotorer. Vill Du uppleva Sve-
riges mest unika järnvägsmiljö, besök oss vid NBVJ. Spårvidd 1435 mm,
banlängd 25 km. Öppettider och trafikdagar: från 21/5 till 21/8 – se an-
nons. Skolresevecka 23/5–27/5. Kommunikationer: länsbuss 302 från Öre-
bro. Tel/fax 0587-103 04.
E-mail: nbvj@telia.com – Web: www.nbvj.nu

Köping–Uttersberg–Riddarhyttans Järnvägs
museiförening 21
� � � �
Lokstall med ett ånglok och vagnar från Köping-Uttersberg-Riddarhyttans
Järnväg. Spårvidd 1093 mm. Utställning och restaurang i stationshuset.
Öppettider: Söndagarna 3/7–21/8 11–16. Ring för besök övriga tider. Be-
söksadress: Hamnplan (Inre hamnen), Köping. Kommunikationer: Tåg till
Köping, 300 m promenad från stationen. Tel 0221-288 23.
E-mail: kurjmf@hotmail.com –
Web: http://www.koping.se/kopingtemplates/page.aspx?id=814

Lokstallet 1093  22
� � � �
Kafé i Riddarhyttans lokstall, KURJ-utställning med bilder och föremål.
Hantverk, antikvariska böcker och tidskrifter, bl a järnvägshistoria och
modellhobby. Öppet: under maj mån–fre 10–17, lör- och sön 11–17. Juni:
mån–fre 10–17, lör- och söndagar 10–18. Juli: alla dagar 10–19. Augusti:
alla dagar 10–17. Med reservation för ev ändringar. Evenemang: 24–25/6,
Vikingamarknad, Sågplan, Riddarhyttan. 2/7, Riddarhyttemarken, gammal-
fordonshobby, veteranbilar. Besöksadress: Liensvägen 2, Riddarhyttan.
Kommunikationer: Buss 81 från Skinnskatteberg. Tel 0222-132 33.
Web: www.riddarhyttan.nu/lokstallet/index.html

Engelsberg–Norbergs
Järnvägshistoriska förening 23
� �
ENJ bedriver rälsbusstrafik Kärrgruvan–Engelsberg. Spårvidd 1435, ban-
längd 18 km. Dressinuthyrning: Information via Norbergs turistbyrå, 0223-
291 30. Trafikdagar: söndagar 12/6–28/8. Tidtabell meddelas på vår
hemsida. Besöksadress: Kärrgruvan. Anslutande kommunikationer: Buss
till Kärrgruvan. Tel/fax för trafikinformation: 0223-234 43.
E-mail: info.enj@tele2.se  – Web: www.go.to/enj

Stockholms Kultursällskap för Ånga och
Järnväg 24
� �� � �
Utfärdståg på stamnätet i Mellan-
sverige med el- eller ånglok. Ur
programmet: 13–15/5 turistresa
till Kalmar med guidad rundtur
med buss på Öland, 11/6, Tågets
dag i Krylbo, 6 och 7/8 till
Ställdalen (Opera på Skäret), 15/7,
30/7, 2/8 och 12–13/8 till Rättvik
(Dalhalla: rockkonsert, show,
Classic Car resp opera), 10/9
veterantåg till Järnvägsmuseets
Dag i Gävle – aktuell reseinfo se vår web. Upplysningar om resor tel 08-
754 49 59, Love Almquist (kvällstid) eller 08-540 224 84, fax 08-540 664
80, James Johannesson. Delar av föreningens fordonssamling finns i lok-
stallet NV järnvägsstationen i Sala och visas enligt överenskommelse med
Sten-Eric Beskow 018-36 76 71 (kvällstid). Övriga upplysningar enligt
information på vår hemsida.
E-mail: resor@skaj.org – Web: www.skaj.org

Uppland
Upsala–Lenna Jernväg – ”Lennakatten” 25
� � � � �
Trafik med ångloksdragna tåg samt 1950-talsrälsbussar Uppsala Östra–
Bärby–Marielund–Almunge–Faringe. Banlängd 32,6 km, spårvidd 891
mm. Stationsmuseum och café i Marielund. Anslutningsbussar till Fjällnora-
badet. Trafik söndagar 5/6–4/9 plus 6/6 samt torsdagar–lördagar 30/6–
30/7. Särskilda evenemang som t ex veteranbilsutställning många trafik-
dagar. Lördag 10/9 deltar ULJ i ”Kulturnatten” med extra ångtåg och
intressanta utställningar/föredrag. Kommunikationer: tåg och bussar till
Uppsala C/Busstation, 100 m från Uppsala Östra. Bil enklast till väg 282
Almunge eller sväng av E4 vid järnvägsövergången nära vattentornet i
Uppsala. Tel 018-13 05 00. Turistinfo 018-727 48 00.
E-mail: info@lennakatten.se – Web: www.lennakatten.se

Modelljärnvägens Hus 26
� � � �
Modelljärnvägar som du själv får köra! Visning av Yxkrokens Järnväg!
Öppettider: Se hemsidan. Besöksadress: Söderby, avfart på länsväg 288, 3
km söder om Alunda. Kommunikationer: Buss 886 från Uppsala eller 811
från Östhammar, ca 1 km promenad till modelljärnvägen (Obeservera att
bussarna 811 och 887 från Uppsala ej stannar för avstigande). Tel 0174-
655 77.
E-mail: info@modelljarnvagenshus.se – Web: www.modelljarnvagenshus.se

Södermanland
Museispårvägen Malmköping 27
� � � � �
Trafik med museispårvagnar. Utställningshallar med spårvagnar och bus-

Restaurangvagn Ro3 nr 2942. Foto
James Johannesson.



sar från hela Sverige. Banlängd
2,8 km, spårvidd 1435 mm. Tra-
fik 8/5–11/9 lör- och söndagar
(ej midsommarafton) kl 11–17;
27/6–14/8 dagligen kl 11–17. Vi
tar gärna emot abonnemang/
gruppresor som kan kombine-
ras med fika i spårvagn. För-
bokas! Evenemang: Invigning
av södra vändslingan lör 11/6,

tid ej fastställd. Spårvägsgladjazz ons 6/7 kl 19.00 vid hållplats Östersjön.
Kommunikationer: linje 430 från Flen, linje 337 från Strängnäs, linje 701
från Eskilstuna och Nyköping. Tel 0157-204 30, 0157-194 44 (turistbyrå),
fax 0157-204 50. Adress: Järnvägsgatan 4, Malmköping.
E-mail: malmkoping@ss.se – Web: www.swetramway.org/malmkoping

Östra Södermanlands Järnväg 28
� � � � �
Ångloksdragna tåg Mariefred–Lägge-
sta (smalspår 600 mm), tidstypisk 1890/
1910-tals miljö. Rälsbusstrafik Lägge-
sta–Taxinge Näsby (normalspår 1435
mm). Rundturer med ångtåg/ångbåt
från Stockholm med S/S Mariefred.
Trafikdagar: Ånglokståg på smalspåret
lör-, sön- och helgdagar 1/5–sista sön-
dagen i september, v26 t o m v33 daglig trafik, ingen trafik på midsom-
marafton. Rälsbuss på normalspåret fr o m juni till slutet av augusti (ingen
trafik på midsommarafton). Se hemsida för aktuell trafikinformation. Ex-
tratåg kan anordnas utanför ordinarie tidtabell (se hemsida). Utställning om
de sju svenska personförande smalspåriga järnvägarnas historia är öppen
under trafikdagar. Guidning i verkstäder, lokstall och vagnhallar på begä-
ran. På hemsida finns aktuell info om när det planeras aktiviteter i verkstä-
derna utanför trafiksäsong. Evenemang: 21/5, JGJ-dag – JGJ uppmärksam-
mas med specialtåg och historiskt resande med gammaldags klädda resenä-
rer. 4/6, Ångans Dag i Mariefred: ångtåg, ångbåtar, järnvägsmarknad m m.
4/6–12/6, Mariefred firar 400-årsjubileum. 24/9, Museibanans Dag – vår
tradionella final på trafiksäsongen då vi kör intensiv trafik med ångloksdragna
tåg Mariefred–Läggesta och rälsbuss Läggesta–Taxinge Näsby.  Kommuni-
kationer: SJ Intercitytåg på Svealandsbanan till Läggesta, ångbåt S/S Marie-
fred från Stockholm, med bil E20 avfart Läggesta mot Mariefred/Grip-
holm, SL buss 782 till Taxinge. Tel(för information) 0159-210 00, 210 06,
fax 0159-211 15.
E-mail: oslj@telia.com – Web: www.oslj.nu

Stockholm
Stockholms Spårvägsmuseum 29
� � � � �
Länets lokaltrafikmuseum med ett 60-tal fordon som visar lokaltrafikens
utveckling från 1800-talet till nutid. Bibliotek, café. Programverksamhet:
se hemsida och museiannonsen i dagspress. Öppet mån–fre 10–17, lör-,
sön- och helgdagar 11–16. Fotoställning under sommaren. Minitunnelbana
tors–sön. Kommunikationer: buss 2 och 66 från Slussen mot Sofia, håll-
plats Spårvägsmuseet. Besöksadress: Tegelviksgatan 22. Tel 08-462 55 31,
fax 08-462 55 30.
E-mail: sparvagsmuseet@sl.se – Web: www.sparvagsmuseet.sl.se/

Djurgårdslinjen 29
� � �
Spårvagnar från 1920–1950-talet i
autentisk trafik mellan Norrmalms-
torg och Waldemarsudde. Rullande
caféspårvagn lör–söndag. Banlängd
3,3 km, spårvidd 1435 mm. 28/5–
28/8 trafik dagligen 11–18; 25/3–22/5
och 3/9–18/12 trafik lör-, sön- och
helgdagar. Kommunikationer: buss 2,
47, 55, 62, 69 till Norrmalmstorg, T-
bana till Östermalmstorg eller Kungsträdgården. Tel 08-660 77 00, fax 660
78 50.
E-mail: tx@ss.se – Web: www.ss.se

Stockholms Ånglokssällskap 29
�� � � �
Trafik samt utfärdståg med ångloksdragna trävagnar med öppna platt-
formar från 1900-talets första hälft på både statens och andra normalspår.

Abonnemang av ångtåget möjligt. Lokala och regionala resor under hu-
vudsakligen vår och höst i Stockholm med omnejd. Information på tele-
fonsvarare i samband med arrangemang eller ständigt på web. Visning av
fordonssamlingen i Västberga och besök efter överenskommelse per tele-
fon eller mail året runt. Tel 08-19 04 61, fax 08-782 65 82 (C-E Olsson).
E-mail: info@anglok.org – Web: www.anglok.org

Roslagsbanans Veterantågsförening 29
��
Trafikdagar kan inte meddelas nu, utan dagar och tider kommer att visas på
vår hemsida. I år kör vi tågen till Lindholmen. Tidtabellen kommer för-
hoppningsvis också i Roslagsbanans sommartidtabell. Uppehåll vid de flesta
trafikplatserna från Stocksund. Tågen dras av elektriska motorvagnar byggda
1934 och 1938. Personvagnarna byggda 1914 respektive 1954 och even-
tuell resgodsvagn från 1944. Spårvidd 891 mm. SL-taxa gäller. Info läm-
nas på Roslagstågs tel 073-660 62 26 mån–fre 8–16.
E-mail: info@roslagsbanan.com – Web: www.roslagsbanan.com

Möja Jernväg 30
� �
Privatbana, som gärna visas för allmänheten. Spårvidd 600 mm, banlängd
0,1 km. Ordinarie trafikdagar 16/7 och 23/7. Extra trafikdagar kan anord-
nas på begäran. Besöksadress: Vid Bergs ångbåtsbrygga på ön Möja i Stock-
holms skärgård. Kommunikationer: Waxholmsbåtar eller Cinderella från
Grand Hotell resp Nybroviken. Ett nybyggt ånglok beräknas bli körklart
till sommaren, samtidigt som MöJ fyller 40 år. Det har dubbla vickcylindrar
som Dewey-loken, kedjetransmission, fjädrande axlar och tubpanna med
möjlighet till överhettning. Tel för trafikinformation: 08-571 643 09, 070-
728 42 14.
E-mail: moja.jernvag@telia.com eller nils-gunnar.ohlson@alfalaval.com –
Web: http://w1.871.telia.com/~u87105188

Nynäshamns Järnvägsmuseum 31
� �� � �
Järnvägsmuseum i lokstallsmiljö, visning av lok, vagnar och verkstäder.
Spårvidd 1435 mm. Museet öppet söndagar 19/6–28/8 samt sista söndagen
i månaden (utom dec) 13–16. Dessutom öppet onsdagar i juli 18–20 samt
lör 27/8 12–16. För bokning av visningar utöver öppettiderna ring 08-500
316 87 eller övrig information ring 08-520 139 55 (lokstallet). Kommuni-
kationer: pendeltåg från Stockholm mot Nynäshamn, hpl Nynäsgård, eller
buss 783 från Södertälje. Adress: Nickstabadsvägen 9, Nynäshamn. Utfärdståg
på statsbanenätet, spårvidd 1435 mm. 13/3 ångtåg Stockholm C–Eskilstuna
ToR. 27/8 (prel) ångtåg Stockholm C–Nynäshamn ToR (Skärgårdsdagen).
2/10 ångtåg Stockholm–Norrköping (besök på Arbetets museum,
museispårvagnar) ToR. 3-4/12 (prel) ångtåg Stockholm C–Nynäshamn ToR
(julmarknad).
Web: www.njm.nu

Dalsland
Dal–Västra Värmlands Järnväg 32
� � � �
Rälsbusstrafik Bengtsfors–Mellerud. Samtrafik med kanalbåtar på Dals-
lands Kanal. Trafik enl tidtabell under perioden 27/6–27/8. Dressinuthyrning
Bengtsfors–Årjäng april–okt. Banlängd 52,1 km, spårvidd 1435 mm. Kan
kombineras med kanotpaket. Öppethållande: Bengtsfors hela året mån–fre
9–17; 11/6–21/8 mån–sön 9–18. Tel 0531-52 68 01, fax 0531-52 68 03.
Årjäng 2/5–10/6, 22/8-30/9 mån–fre 9–17, 13/6–19/8 mån–sön 9–17. Tel
0573-71 17 90, fax 0573-71 17 60. Övriga tider enligt överenskommelse.
E-mail: info@dvvj.com – Web: www.dvvj.com

Svanskogsbanan 33
� � �� �
Ångtåg med restaurangvagn Åmål–Svanskog. Spårvidd 1435, banlängd
25 km. Chartertåg med ånglok, diesellok eller rälsbuss på Svanskogsbanan
samt banverkslinjer. Järnvägsmuseum i Åmål samt utställning i Svanskogs
station. Trafikdagar: 24/6 Midsommarafton, ångtåg till midsommarfirande
i Svanskog. Ångtåg med restaurangvagn Åmål–Svanskog lördagarna 2/7,
16/7–20/8. Blueståg i samband med Åmåls Bluesfest 8/7. Svanskogs station
öppet onsdagar 15–18 hela året samt lördagar 2/7, 16/7-20/8 16–19. Åmåls
Järnvägsmuseum öppet lördagar 2/7, 16/7–20/8 13–16. Besöksadress: Åmåls
Järnvägsmuseum, Östra Bangatan 2, Åmål. Anslutande kommunikationer:
SJ tåg till Åmål. Expressbussar: Säfflebussen och Swebus till Åmål. Trafik-
information: 0532-305 50.
Web: www.jaaj.tk

Foto Jan-Ola Axebark.

Djurgårdslinjens populära
cafévagn. Foto C Tonström.







Stationshuset i Dals Rostock 34
�
Storskalig modell (1:2) av Dals
Rostocks gamla järnvägsstation
som stod på samma plats 1908-
1941. Den gamla Dalslands-
banan, numera järnvägen mellan
Oslo och Göteborg, passerar strax
intill. Modellen uppfördes år
2000 och visar miljön som den
såg ut på 1920–30-talet. Man kan
gå in, takhöjden är 1,44 m, och se
väntsalen, expeditionen och stins-
ens bostad, med halvskaliga möb-
ler, kakelugnar och vedspis. Nyckel kan lånas i affären intill för en kostnad
av 20 kr. Guidning kan ordnas. Besöksadress: Stationsplan, Dals Rostock
(mitt i samhället, strax ovanför den enda livsmedelsaffären). I Rostock
finns även örtagård, hembygdsmuseum och det gamla vackra sanatoriet
Kroppefjäll med vandrarhem, spa och hotell. Kommunikationer: Bussar
går från Mellerud, Vänersborg och Bäckefors. Information: 0530-206 80.
E-mail: kerstin@rostock.se – Web: www.rostock.se

Bohuslän
Munkedals Jernväg 35
� � � � �
Trafik med smalspårigt ångtåg Åtorp–Risvarp–Munkedals nedre på Bo-
husläns äldsta järnväg, grundad 1895. Spårvidd 600 mm, banlängd 2,5
km. Trafik tors-, lör- och söndagar under perioden 7/7–14/8. Invigning av
ny bandel Åtorp–Munkedals nedre 19/6. Bruksbanans Dag 24/7. Beläget
vid Åtorp, Munkedals södra infart. Kommunikationer: Västtrafiks bussar
och Bohuståget till Munkedal C, därefter ca 1 km promenad. Tel 0524-
123 68.
E-mail: munkedalsjernvag@tiscali.se –
Web: http://hem.fyristorg.com/munkedalsjernvag

Chateau Småröd Museum 36
� � � � �
Modell- och järnvägsmuseum i Munkedal (direkt vid E6). Museet har 4
MJ-anläggningar samt visar över 2000 modeller (skala Z-1). På utsidan har
det återskapats en järnvägsstation med bl a Stockholms första pendeltåg
samt ett Hg-lok. 2005 har vi 40-årsjubileum, men p g a motorvägsbygget
blir det förmodligen även vårt sista driftår, och därför kommer det att
finnas många erbjudanden till besökare under hela säsongen. Öppet sönda-
gar 10–18 27/3–28/8 samt dagligen 10–18 i juli. Övrig tid enlig överens-
kommelse på tel 0524-201 73.
E-mail: eisenbahnmuseum@spray.se –
Web: http://medlem.spray.se/chateausmarod/

Göteborg
Bergslagernas Järnvägssällskap 37
�� � � � �
Kryssningståg, resegrupper 25–
100 personer. Full service när det
gäller mat i restaurangvagnar och
logi i sovvagnar. Större grupper
vid dagsresor. BJs kör över hela
landet men med tyngdpunkt på
normalspåret i västra Sverige.
Fordonen i tågen är mellan 40 och
70 år gamla. Vi visar gärna vår
tågsamling som har en tyngd-
punkt på BJ och järnvägen i Väs-
tra Sverige. Samlingen finns i
Gamlestaden i Göteborg och vi-
sas efter telefonöverens-
kommelse. Tel 0707-87 36 44,
fax 031-84 59 57.
E-mail: info@bjs-rail.com –
Web: http://clik.to/bjs

Spårvägssällskapet Ringlinien 37
� �
Trafik med museispårvagn mitt i Göteborg, Centralstationen–Liseberg.
Banlängd 3 km, spårvidd 1435 mm. Trafikdagar 23/4–18/6 lördagar; 2/7–

7/8 dagligen; 13/8–24/9 och 19/11–17/12 lördagar. Trafiktid kl ca 12–18.
Extratrafik i samband med olika evenemang. Spårvägshallen öppen – se
hemsidan. Föreningsinformation tel 031-19 00 27, fax 031-15 95 73,
tidtabellsupplysningar tel 0771-41 43 00.
E-mail: info@ringlinien.org – Web: www.ringlinien.org

Västergötland
Torvedsbanan/Otterbäcksbanan 38
�
Dressinåkning från Gullspång
dels på Torvedsbanan söderut ut-
efter Gullspångsälven, 20 km,
dels norrut på Otterbäcksbanan till
Degerfors (även start i Degerfors
och Konsterud), ca 40 km. Öppet
maj–aug. Kommunikationer: buss
från Kristinehamn och Mariestad.
Bokning och information: Gull-
spångs Turistbyrå, Järnvägsgatan 4, tel 0551-361 40, fax 0551-202 77.
E-mail: gullspang.turistbyra@gullspang.se – Web: www.gullspang.se

Otterbäckens Järnvägsmuseum 38
�
Banvaktstuga från 1876 med föremål från Nora Bergslags Järnväg. Loko-
motor och 2 G-vagnar. Spårvidd: 1435 mm. Öppettider: hänvisning till
Wigardt Eriksson, 0551-220 86 eller Gotthard Lindsjö, 0551-223 64. Be-
söksadress: Järnvägsparken, Otterbäcken. Kommunikationer: buss från
Kristinehamn och Mariestad.
Web: www.otterbacken.se/visaFtgFor.asp?id=48

Skara–Lundsbrunns Järnvägar 39
� � � � �
Åk ångtåg och rälsbuss på en del av smalspåriga Västergötland–Göteborgs
järnvägar. Tåget kan även chartras för grupper. Resan tar 30 min enkel väg
och är 12 km lång. Järnvägsmuseum i lokstallarna i Skara. Spårvidd 891
mm. Trafikdagar: söndagar 26/6–4/9. Tis- och torsdagar 5/7–11/8. Evene-
mang: Midsommarafton, midsommartåg till midsommarfirandet på
Lundsbrunns kurort. Avgår 14.00 från Skara. Tågen utgår från Skara sta-
tion/busstation. Järnvägsmuseet finns på Vallgatan 42 i Skara och håller
öppet efter överenskommelse. Anslutande kommunikationer: Västrafiks
busslinjer 1, 5, 200 från Skövde eller Lidköping. Linje 203 från Falköping.
Swebus linje 801 från Göteborg och Örebro. Resplusbiljetter kan lösas till
Skara. Trafikupplysning 0511-136 36 och bokning av chartertåg på 036-
37 76 33.
Web: www.sklj.info

Westergötland Nerikes Järnvägar
(Skövde Modellsällskap) 40
� �
En av referensanläggningarna i
svensk modelltågshobby, en små-
skalig nostalgi av gosselynne, lim
och poesi, sedan trettio år under
byggnad av Skövde Modell-
sällskap. Spårvidd 16,5 mm.
Modellen WNJ, som också är en
berättelse, lägger stor vikt vid
miljön kring de små tågen, bland
annat finns 300 hus med förebil-
der från Skaraborg. Mycket uppskattat är föreningens ”bankalas” en
modellbyggarträff som i år (18/6) arrangeras för 26:e gången.
E-mail: astridgogglesworth@yahoo.se – Web: www.wnj.se

Svenska Motorvagnsklubben 41
��
Researrangemang över hela Sverige för medlemmar och andra tågentusiaster.
Dieselrälsbussar och elrälsbuss från 1950-talet. Även beställningsresor.
SMoK arrangerar följande medlemsresor under 2005: 22–24/4, årsmötes-
resa Hässleholm–Karlskrona. 8/5, industri- och hamnspår i Stockholm. 12–
16/5, södra Norrland och Bergslagen. 10–18/9, till och på Malmbanan med
elrälsbuss X21. Resorna utgår från Falköping eller Stockholm. Tel 08-570
304 52 (Hans eller Britt Elmefors).
E-mail: resor@smok.nu – Web: www.smok.nu

Foto Andreas Hylthén.

Verklighet eller modell? A-lok med
teakvagnar litt DFo5, BCo9 och
Co8. Foto Krister Brandt.



Sveriges snabbaste
järnvägstidning

Ånghwisslan utkommer med ca 22
nummer om året, och har gjort så sedan
1964. Tidningen är  en tidning av och för
medlemmar i  föreningen med samma
namn.
För provnummer sänd ett kort till:
Ånghwisslan
Göterstavägen 15, 663 32 Skoghall.
Eller sänd ett mail till:
anghwisslan@telia.com

Vidga dina vyer med
– Nordens största hobbytidning
Vidga dina vyer med
– Nordens största hobbytidning

Läs mer i tidningen om modellerna,
modellbanorna och förebilderna!

Allt om Hobby har
även en omfattande
utgivning av böcker

för och om
modelljärnvägen

Allt om Hobby
Box 90 133

120 21 Stockholm
Tel: 08-999 333

Fax: 08-99 88 66
E-post:order@hobby.se

www.hobby.se





Välkommen till Norsk Järnvägsmuseum!

För mer information: www.norsk-jernbanemuseum.no

Norsk Jernbanemuseum
Strandveien 163, Box 491, NO-2304 Hamar
Tel +47 62 51 31 60. Fax +47 62 51 31 88
E-mail: post@norsk-jernbanemuseum.no

• Huvudutställningen «På sporet av reisen» berättar
om norsk järnvägshistoria.

• Museipark med bl.a. sommaröppna hallar (med lok
och vagnar) och stationsbyggnader.

• Det ångdrivna «Tertitt-toget» kör från juni till mitten
av augusti.

• Minitåget «Knertitten» kör ungefär från midsommar
til mitten av augusti.

• Veteranångtåget med Stephenson-loket «Caroline» i
spetsen har en avgång i juni och en i augusti.

• Biblioteket har en samling av böcker, tidsskrifter,
video, med mera om norsk järnvägshistoria. Söka i
museets bibliotek- och föremålssamlingar på biblio-
tekets PC eller på vår websaijt.

...broarna leder till Danmarks Järnvägsmuseum
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Två broar leder direkt till 
Danmarks Järnvägsmuseum i

Odense. Här finns 10 000 m2 med aktiviteter
och utställningar. 

Ång- och diesellok - t.ex. från NOHAB - vagnar
för kungliga, rika och fattiga, färjemodeller och
bussar. Resor genom mer än 150 år. Minitåg.
Lokförarsimulator. Wagons-Lits restaurangvagn.

Dannebrogsgade 24
DK - 5000  Odense C
Tel (+45) 6613 6630
jbmuseum@dsb.dk
www.jernbanemuseum.dk

10 -16
48 DKK,  20 DKK,          120 DKK

Extraaktiviteter 2005

● Påsklov: (19 - 28 mars) 
Märklin, jättestor bana byggs under/vid 
vagnar och lok.

● St. Bededags-lov (22 - 24 april)
Körning med veteran dieseltåg Odense - 
Tommerup. 

● Pingst (14 - 16 maj)
Veterantåg kör vid museet kl. ca. 11-15.30. 

● Fars dag (5 juni)
Ett barn kan gratis få med sin pappa på 
museet. Körning med buss till Thriges elverk.

● Sommarlov (20 juni - 7 august) 
Veterantåg vid museet (kl. ca. 11-15.30), 
minitåg, dressin.

● Ånga och diesel från Frichs: 13 -14 
augusti (lördag 9.30-22, söndag 9.30-17)
Stort arrangemang med veterantåg, vänd-
skiveshower, minitåg, försäljningsbodar och 
mycket annat.

● Höstlov (17 - 23 oktober 9.30-17)
Veterantåg, upplevelsetur, minitåg på 
muséet. Veterantåg 2 gånger dagligen 
Odense -Nyborg.

● Modelljärnvägsträff (22 -23 oktober)
Klubbar, privatpersoner och företag visar 
tåg och tågbanor på museet.



Föreningen Ryttarens torvströfabrik 42
� � �
Res med motorlok och torvvagnar ut till de forna brytningsplatserna på
Ryttarens mosse. Fabriksanläggningen med bl a torvströfabrik, sågverk
och arbetarbostäder, visas samtliga besöksdagar. Ryttarens torvströfabrik
har fått utmärkelsen ”Årets Industriminne 2004” av Svenska Industriminnes-
föreningen. Spårvidd 600 mm, banlängd 3,5 km varav 2 km trafikeras.
Besöksdagar 22/5 kl 14–16, 19/6 11–16, 1–31/7 15–16 samt 14/8 och 11/9
14–16. Övriga tider enligt överenskommelse. Besöksadress: 25 km söder
om Falköping, 4 km söder om Kättilstorp. Tel 0515-76 31 68.
E-mail: info@ryttaren.nu – Web: www.ryttaren.nu

Anten–Gräfsnäs Järnväg 43
� � � � � �
Museijärnväg 10 km NV Alingsås.
Trafik med ångloksdragna tåg samt
rälsbuss i naturskön omgivning ut-
med sjön Anten till Gräfsnäs Slotts-
park samt med rälsbuss från Anten
till Brobacka (endast söndagar). Spår-
vidd 891 mm, banlängd 12 km. Park,
bad och strövområden i Gräfsnäs.
Trafik söndagar 29/5–4/9; tis-, tors-
och lördagar 2/7–6/8. Utställnings-
hallen och caféet öppet trafikdagar
11–17. Fler turer under högsäsong
söndagar i juli. Evenemang:
Riddarspel i Gräfsnäs 9–10/7. AGJ
40 år 10–17/7 – se annons. Dessutom
skol- och gruppresor vissa dagar
24/5–15/6. Trafikinformation på tel 0322-721 30 (trafiktid), 0322-721 60
(Alingsås Turistbyrå).
E-mail: agj@agj.net – Web: www.agj.net

Västra Centralbanan Ambjörnarp–Sjötofta 44
� � � �
Ambjörnarps Byalag har under tiden april–oktober uthyrning av 6 dressiner
på sträckan Ambjörnarp–Sjötofta, 16 km ToR. Spårvidd 1435 mm. Utmed
banan finns en vackert belägen rastplats vid Holmsjön med bl a grillar.
Bokning och upplysningar hos Ambjörnarps Café och Byakrog, tel 0325-
602 04.
E-mail: info@ambjornarp.nu – Web: www.ambjornarp.nu

Östergötland
Wadstena–Fogelsta Järnväg 45
� � � �
”Levande järnvägsmuseum”.
Veterantågstrafik på del av ba-
nan, prel från midsommar.
Öppettider: sön 26/6–28/8 12–
17 samt ons 12–20 under juli
är det öppet hus. Spårvidd 891
mm, banlängd 10 km. Fordons-
slag: ånglok, diesellok. Trafik-
dagar: meddelas senare på hem-
sidan och telefonsvarare. Eve-
nemang: 28/8 (prel), Veteran-
dagen: ånglok, veteranbilar, -
maskiner m m. Besöksadress:
Vadstena järnvägsstation, Järnvägsgatan (nära slottet). Kommunikationer:
buss 661 från Mjölby eller 610 från Motala samt expressbuss 65/67/68 från
Linköping (ej söndag). Tel 0143-311 45.
E-mail: christer@brimalm.com – Web: http://geocities.com/lokladan/

Östergötlands Järnvägsmuseum 46
� �
Museum med ång- och elfordon m m från Östgötasmalspåret, spårvidd 891
mm (600 mm). Öppet 5/5 11–14, 10–11/5 10–14, 17–19/6 9–15, 27/6–
5/8 11–15, 6–7/8 11–16, 10–11/9 12–16, 25/9 11–15. Övriga tider finns
möjlighet att boka gruppvisningar. Besöksadress: Valla fritidsområde, G:a
Linköping. Information på tel 013-12 11 10, fax 013-12 30 29.
E-mail: jvgmf@hotmail.com – Web: www.jvgmf.com

Mutebo Aspnäs Järnväg 47
� � � �
Res med ångloksdraget veterantåg i miniatyrformat. Spårvidd 184 mm,
banlängd 500 m. Trafik lör-, söndagar 13–16 under juni–aug. Banan ut-
byggd med mötesspår och signaler för att två tåg samtidigt skall kunna vara
i drift. Trafikinformation på tel 013-871 12. Besöksadress: Mutebo, Asp-
näs, längs väg 34 (vid avtagsvägen mot Skeda Udde, 10 km söder om
Linköping). Kommunikationer: buss 540 från Resecentrum, Linköping C.

mf Risten–Lakviks Järnväg 48
� � � �
Museiföreningen Risten–Lakvik är en ideell förening som driver 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 tryckluftdrivet lok, olika större och mindre motorlok
samt två av Sveriges äldsta personvagnar (f d spårvidd 1188 mm).
Museiföreningen har dressinuthyrning trafikdagar och vid förfrågan.
Trafikdagar: Se hemsida eller ring 0120-600 64. Ordinarie trafik körs med
ånglok men kan ersättas med diesellok om så erfordras. Besöksadress:
Lakvik station. Tel 0120-600 64.
E-mail: lakvik@hotmail.com – Web: http://home.swipnet.se/risten-lakvik/

Gotland
Bläse Kalkbruksmuseum 49
� � � � � �
Gotlands längsta järnväg vid Bläse, nordvästra Gotland, invid
Kappelhamnsviken. Trafik med diesel-, ånglok och modifierade 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.
Web: http://gotland.net/blasekalkbruksmuseum/

Gotlands Hesselby Jernväg i Dalhem 50
� � � � � � �
Kulturminnesmärkt järnvägsmiljö med genuina gotländska järnvägsfordon.
Trafik med renoverade ånglok och personvagnar från förr. Ångtågstrafik
Hesselby–Eken söndagar 19/6–21/8, ons-, tors- och lördagar 9/7–6/8. Spår-
vidd 891 mm, banlängd 1 km. Dalhems Jernvägsmuseum öppet dagligen
19/6–21/8 13–16. Järnvägscaféet har öppet dagligen 19/6–21/8 kl 11–17.
Evenemang: Museibanans dag 21/8, säsongavslutning med flera tåg,
dressiner m m.  Dressinuthyrning dagligen (under icke trafikdagar) 20/6–
20/8. Besöksadress: Hesselby Jernvägsstation, Dalhem Hässelby 166. Ans-
lutande kommunikationer: Buss 41 Visby–Katthammarsvik. Information
på tel 0498-380 45, 0498-509 90 (kvällstid).
E-mail: ghj@post.utfors.se – Web: www.gotlandstaget.se

Småland
Smalspårsjärnvägen Västervik–Hultsfred 51
� � � �
Smalspåret är en sju mil smalspårig järnväg genom Smålands varierande
landskap. Järnvägen har förklarats som byggnadsminne och är ett av lan-
dets mest betydande industriminnen. Spårvidd 891 mm, banlängd 71 km.
Sommartid kör de guloranga rälsbussarna från 1950-talet i behaglig takt
genom landskapet. Vissa dagar körs även ångloksdragna tåg mellan Väster-
vik och Ankarsrum. Utmed banan finns caféer, restauranger, boende-
möjligheter och andra sevärdheter. Besöksadresser: Västervik, Verkebäck,
Fårhult, Ankarsrum, Totebo, Tuna, Vena, Hultsfred. Trafikdagar (tidtabells-
trafik): Rälsbusstrafik mellan Västervik och Hultsfred dagligen 1/7–7/8
samt lördagar och söndagar 13/8–4/9. Loktåg mellan Västervik och Ankars-
rum lördagar och söndagar 2/7–7/8. Båttåg Västervik–Verkebäck–Väster-
vik i samtrafik med M/S Freden går tisdagar, torsdagar och lördagar 27/6–
14/8. Extratågstrafik: Hultsfredsfestivalen 16–18/6. Visfestivalen, Väster-
vik 13–16/7. Durspelsstämman, Ankarsrum 23/7. Gates of Metal, Hultsfred
4–6/8. Hultsfreds marknad 27/8. Telefon: 0490-365 10, 230 10. Grupper
förbokas på tel 070-371 53 53. Kafé Trefoten ligger i Ankarsrums stations-
hus. I kaféet finns varma och kalla drycker, godis, glass, hembakade bullar
och kakor, enklare smörgåsar. I kaféet säljs även böcker och souvenirer
med anknytning till smalspåret. Besöksadress: Ankarsrums stationshus,
Kungsvägen Ankarsrum. Vägbeskrivning: Centrala Ankarsrum. Öppet: Som-
martid i anslutning till tågen på smalspårsjärnvägen.
E-post: info@hwj.nu – Web: www.hwj.nu

S2p 3037 utanför lokstallet i
Vadstena. Foto LOB.



Föreningen Smalspåret Växjö–Västervik, Hults-
freds lokalavdelning 52
�
Dressinuthyrning Hultsfred–Målilla Sanatorium. Banlängd 12 km, spår-
vidd 891 mm. Uthyrningsdagar: lördag–söndag 14/5–12/6 samt 27/8–11/9,
dagligen 20/6–21/8. Besöksadress: Strandpromenadens korsning med järn-
vägen söder om Hultfreds station. Bokning genom Turistbyrån i Hultsfred:
tel 0495-160 62, 134 86, fax 0495-160 66.
E-mail: turism@hultsfred.se – Web: www.smalsparet.nu

Smalspåret 53
� �� � � �
Sommaren 2005 återupptas verk-
samheten på Smalspåret från
Åseda och norrut med dressiner
och enstaka tåg. Spårvidd 891
mm. Banlängd 16 km resp 9 km.
Fordonsslag: dressiner, rälsbuss/
diesellok. Trafikdagar (bana): Prel
lör- och söndagar 20/8–4/9.
Uthyrningsdagar (dressin) Prel
ons–sön 6/7–14/8. Besöksadress:
Åseda järnvägsstation, Järnvägs-
gatan, Åseda. Kommunikationer:
Länstrafiken, linje 310/320 Växjö–Oskarshamn/Västervik, 345 t/fr Vetlanda.
Trafikinformation: 070-377 56 11.
E-mail: smalsparetihultsfredab@smalsparet.nu –
Web: www.smalsparet.nu/asedatriabo.htm

Nässjö Järnvägsmuseum 54
� ��  �  � �
Gör en historisk resa bland små och stora järnvägsföremål. På vår bangård
finns lok och vagnar. Vårt museum fokuserar på historien kring järnvä-
garna i Småland. Inomhusutställningen visar t ex väntsal och stinsens expe-
dition, hur ångloket Qvick fungerade, järnvägens signal- och televäsende
etc. Utomhus på vår bangård visas järnvägsfordon från 1930- till 1960-
talet. Detta år – från ånga till el. Vi kör även utfärdståg i egen regi, eller för
beställare, i hela landet. Se vår hemsida för mer info. Spårvidd 1435 mm.
Museet öppet juni-augusti tis–sön kl 11–15. Stängt midsommar. Cafévagnen
öppen lör–sön. För gruppbokningar kontakta Bengt Svensson, 070-665 99
45, för att beställa utfärdståg kontakta Mats Alstrand 0380-181 01. Kom-
munikationer: Tåg eller buss till Nässjö Resecentrum. Besöksadress:
Ångsågen, Brogatan 10 (mitt emot järnvägsstationen, på andra sidan spå-
ren). Tel/fax 0380-722 07.
E-mail: nj@lokstallet.se – Web: www.lokstallet.se

Ohsabanan 55
� � � �
Trafik med ångloksdragna tåg vid Ohs Bruk (20 km öster om Värnamo).
Spårvidd 600 mm, banlängd 14,5 km. Trafik 19/6 (motorloksdag); lör-
och söndagar 2/7–28/8 samt tis- och onsdagar 5/7–3/8. Sågverksdag i Ohs
Bruk 10/7. Ohsabanans dagar med många extratåg 27–28/8. Kommunika-
tioner: JLT buss 271 vardagar. Tel 0370-65 10 75 (tel svarare), 65 11 11.
E-mail: marknad@ohsabanan.com – Web: www.ohsabanan.com

Landeryds Järnvägsmuseum 56
� ��
Museum under uppbyggnad. Lokstallet och samlingarna visas för besökare
efter särskild överenskommelse. Spårvidd: 1435 mm. Utfärder planeras på
linjerna mellan Halmstad och Nässjö under 2005. Möjlighet att hyra eget
tåg kommer att erbjudas. Kommunikationer: Egen bil alternatvt tåg från
Halmstad eller Nässjö. Information: 0730-74 34 76.
E-mail: kontakt@landeryd.org – Web: www.landeryd.org

Kalmar Veterantåg 57
�� �
Kompletta researrangemang på stambanenäten (1435 mm) i Sverige och
Norge, även chartertrafik. Trafik med totalrenoverade fordon som tillsam-
mans utgör ett komplett tåg för dag- och nattresor från tidsepoken 1950-
och 1960-talen med ellok litt Ma som dragkraft. 3–11/7, Destination Nord-
kalotten med besök i Kiruna, Jukkasjärvi, Björkliden, Riksgränsen, Narvik,
Harstad och Lofoten samt heldagstur med Hurtigrutten. 3–8/8, Bergen,
Nordsteam 2005. Vi återupptar vår populära resa till Bergen i samband med
arrangemanget Nordsteam 2005. Vi åker Bergesbanan mellan Oslo och
Bergen över Hardangervidda med högsta punkten Finse, 1222 m över

havet. Vi åker även Flåmsbanan
mellan Myrdal och Flåm, 20 km
lång, nivåskillnad 865 m, 20
tunnlar på totalt 6 km. Informa-
tion: tel 070-215 09 05, fax 0480-
47 56 60. Besöksdadress:
Bombardier, Torsåsgatan, Kalmar.
E-mail: kvt@telia.com – Web:
h t t p : / / w 1 . 4 8 0 . t e l i a . c o m /
~u48023941/

Öland
Böda Skogsjärnväg 58
� �
Smalspårig järnväg, f d Fagerrörs timmerbana, mellan Fagerrör och Troll-
skogen i Böda Kronopark på norra Öland. Banlängd 4,2 km, spårvidd 600
mm. Trafikdagar: start 25/6, därefter 10/7–7/8 trafik tis- och tors- och
söndagar med motorlok. Trafik kan förekomma under annan tid, se
hemsida, annons i Ölandsbladet eller lyssna på telefonsvarare enligt nedan.
Ånglokstrafik i mitten på juli – omfattning beroende på personaltillgång
och brandrisk.  Besöksadress: Fagerrörs station, vid parkeringen för Fager-
rörs badplats eller Trollskogen station, obemannad, vid parkeringen vid
Trollskogens naturreservat. Kommunikationer: buss Kalmar–Borgholm–
Byxelkrok till hållplats Fagerrör. Tel 0485-241 40.
E-mail: bosj@bodaskogsjarnvag.se – Web: www.bodaskogsjarnvag.se

Skåne
Banmuseet 59
� � � � �
Museum med utställning som visar järnvägarnas uppbyggnad och hur ban-
tekniken utvecklats. Öppet 12/2–27/2 och 19/3–3/4 10–17 med skollovs-
aktiviteter samt lör-, sön- och helgdagar i maj kl 10–17. Sedan är det öppet
dagligen 10–17 t o m sista augusti. I september är det öppet lör- och sönda-
gar 10–17, 15/10–6/11 10–17 med skollovsaktiviteter. Övrig tid enligt
överenskommelse. Evenemang: 1/5, säsongstart med ånglokskörning m m.
18/6, Banskolan 50 år med Öppet Hus m m. 3/11, spökjakt på museet 18–
20 och 11/12 luciatåg. Adress: Banskolan, Ängelholm (söder om järnvägs-
stationen). Kommunikationer: tåg och buss till Ängelholms järnvägssta-
tion. Tel 0431-44 20 75, fax 0431-44 21 79.
E-mail: banmuseet@banverket.se – Web: www.banmuseet.se

Östra Göinge Järnvägssällskap 60
�
Dressinuthyrning i nordöstra Skåne på del av Hästveda–Karpalunds järn-
väg under perioden maj–31 okt. Banlängd t o r ca 12 km, spårvidd 1435
mm. Vandrarhem i järnvägsvagnar, 25 bäddar. Fiska i Helgeå, grilla, vandra
efter vandringsleder, bada m m. Upplev ett annorlunda äventyr vid
Glimminge station. Kommunikationer: linje 545 eller Skåneexpressen från
Osby eller Kristianstad, linje 542+545 eller Skåneexpressen från Hässle-
holm. Info och bokning tel 044-440 48, öppet mån–fre 9–12.30, 14–17,
lör 9–12. Fax 044-416 40.
Web: www.annorlunda.nu

Föreningen Veteranjärnvägen 61
� � �� �
Dressinuthyrning Nybygget–
Ljungbyhed. Banlängd t o r 13
km, spårvidd 1435 mm. För-
handsbokning, information och
minimuseum i ”Banvaktsstugan”
Lilla Kloster öppen 1/5–30/9.
Direktuthyrning av dressiner i Ny-
bygget kl 9, 13 och 17 alla dagar.
Rallarmatsäck kan förbeställas.
Cykel kan hyras för färd bl a till
flygklubben för flygturer. Grup-
per kan även boka rundturer med veteranbuss. Handikappade i rullstol kan
boka vår HK-tralla och dressiner. Kommunikationer: busslinje 518. Tel
0435-44 17 73 sommartid, övrig tid 0435-125 66, fax 0435-135 69.
E-mail: ingrid.larsson@moderat.se
Hyr ett eget veterantåg till utflykten, födelsedagsfesten, firmafesten, jubi-
leet, filminspelningen – eller varför inte fira bröllop i en lövad vagn. Våra
fina tåg är också säkert dragplåster vid invigningar och marknader. Ånglok
med komplett trävagnståg från åren kring sekelskiftet, bara riktiga rariteter

Bilden är tagen utmed smalspåret
Hultsfred–Målilla.

Ma 828 i Gällivare 8 februari 2003.
Foto Nils Erik Andersson.



med öppna plattformar, träbänkar, gasljus och koleldade kaminer. Vi har
även gamla rälsbussar. Spårvidd 1435 mm. Evenemang: Öppet hus i Klip-
pan 11/9. Tel 0435-44 17 73.
E-mail: fvj@telia.com – Web: www.veteranjarnvagen.cjb.net

Kristianstads Järnvägsmuseum 62
� � � �
Samarbetar med mf Östra Skånes Järnvägar. Anordnar resor med egen och
mf ÖSJ tillhörig materiel. Öppettider: 13/6–15/8 öppet dagligen 13–18
(stängt midsommar). Evenemang: 13/6–15/8, utställning, ”Betans väg till
sockerbit”. 9/7, med ångtåg till Åhus med aktiviteter. 10/7, upplevelsedag
på Järnvägsmuseet i Kristianstad. 13/7, jazztåg (ångtåg) Kristianstad–Åhus.
17/9, Öppet Hus. Besöksadress: Västra storgatan 74, Kristianstad (Kristian-
stads Södra). Information om öppettider, evenemang m m tel 044-13 57 23
eller Regionmuseet i Skåne, tel 044-13 58 00.
E-mail: jarnvag@regionmuseet.m.se - Web: www.regionmuseet.m.se/mer/
jarnvagmus/jarnvagsmus.htm

Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar 62
�� � � � �
Samarbete med Kristianstads Järnvägsmuseum. Anordnar resor och andra
arrangemang med såväl Järnvägsmuseets som egen rullande materiel. Eve-
nemang: Öppet Hus lördagen den 17 september med tågtrafik, busstrafik,
visning av järnvägsmateriel och allehanda andra fordon och maskiner.
Många gästande föreningar, företag m fl. Besöksadress Västra Storgatan
74, Kristianstad (Järnvägsmuseet Kristianstad Södra). Information: tel 044-
13 57 23 eller 13 57 24.
E-mail: mfosj@hotmail.com – Web: www.mfosj.se

Citytunnelutställningen 63
� � �
Citytunnelprojektet är ett av Sveriges största järnvägsprojekt. I utställningen
hittar du information om projektets mål och hur det skall genomföras. Vi
visar hur projektet är förberett genom olika förundersökningar och hur det
omfattande miljöarbetet är upplagt. Du kan se hur de nya stationerna kan
komma att se ut och du kan se hur järnvägsnätet och kommunikationerna
förbättras i regionen. Dessutom kan du kliva in i en modell av den färdig-
borrade tunneln och titta på en modell av en tunnelborrmaskin som ska
borra under Malmö. Öppettider: Sön–mån stängt, tis–tors 13–17, fre 13–
16, lör 11–16. Besöksadress: Lilla Nygatan 7, Malmö (vid Gustav Adolf
torg). Tel 040-32 00 00, fax 040-611 11 77.
E-mail: utstallningen@citytunneln.com – Web: www.citytunneln.com

Museispårvägen i Malmö 63
� �
Spårvägstrafik klockan 12–16 med en eller två vagnar på sträckan
Banérskajen–Stadsbiblioteket–Malmöhus slott i Malmö. Trafikvagnar är
normalt MSS 20 och MSS 100. Gästvagnar kan förekomma. Spårvidd
1435 mm, banlängd 1,6 km. Trafikdagar lör (i mån av personal) och sön
4/6–2/10 (samt 6/6 men ej midsommardagen). Trafikinformation 040-12
84 71. Kommunikationer: stadsbusslinje 32 från Centralen mot Ön till
hållplats Banérskajen.
E-mail: mss@swetramway.org – Web: www.swetramway.org/mss/

Romeleåsens Dressincykling 64
� � � �
Uthyrning av trampdressiner till privatpersoner och företag i naturskön
miljö på Romeleåsen. Banlängd 16 km ToR, spårvidd 1435 mm. Öppet
18/4–18/10. Kommunikationer: busslinje från Lund–Dalby–Veberöd. Tel
046-12 78 80, mobil 0705-74 76 22, fax 042-35 25 55. Adress: Björns-
torp/Romeleåsen.
E-mail: magnus@dillcrona.se – Web: www.dressincykling.se

Skånska Järnvägar 65
� � � �
Ångtågstrafik Brösarp–Sankt Olof
på fagra Österlen. Banlängd 13,3
km, spårvidd 1435 mm. Trafik tis-
torsdag 24–26/5, söndagar 29/5–
4/9 samt tis- och torsdagar 5/7–4/
8. Restaurangvagn söndagar efter
förbokning 0414-241 02. Tema-
dagar: sön 19/6, 50-talsdag med
tåg, bilar och motorcyklar. Lör-
söndag 3–4/9, Stora Tågdagarna.
Upplysningar: tel 0414-730 15.
Kommunikationer: Skåne Expressen (info 0771-77 77 77) från Ystad,
Kristianstad och Simrishamn.
E-mail: info@skanskajarnvagar.se – Web: www.skanskajarnvagar.se

Dressin på Österlen 66
�
Tomelilla–Fyledalen, banlängd
9,5 km (19 km ToR), spårvidd
1435 mm. S:t Olof–Gyllebosjö,
banlängd 7 km (14 km ToR), spår-
vidd 1435 mm. Öppet tisdag till
söndag 1/5–15/9. Båda banorna
håller stängt vecka 25. Kommu-
nikationer: tåg från Malmö–Tome-
lilla. Bokning och information tel
0417-102 52 (tisdag–lördag).
Web: www.dressin.se

Danmark
Nordisk Jernbane-Klub (DK) 67
�� � � �
Nordisk Jernbane-Klub arrangerar charterresor och utflykter med eget tåg
och utger tidningen ”Nordisk Jernbane-Nyt” med artiklar och nyheter från
Norden och Baltikum. Föreningen äger det norska motorvagnståget BM
86.28 och BDFS 86.76. Evenemang: 20/8–28/8: sommarresa Runt Botten-
viken med eget motorvagnståg och i Finland med DM7-motorvagnar. Från
Malmö går resan längs östkusten med övernattning dels i medförd sov-
vagn, dels på hotell i städerna Umeå, Piteå och Boden. Efter gränspassagen
äger övernattningar rum i Raahe, Jyväskylä, Rauma och Helsinki varifrån
flyg går åter till Kastrup. Under resan anordnas studiebesök vid kulturellt
och järnvägsmässigt intressanta platser.
E-mail: mail@nojk.dk – Web: www.nojk.dk

På väg mot Fyledalen. Foto Bass
Nilsson.





Ta med familjen på en utflykt.
De kommer att gilla det!

Handen på hjärtat: hur ofta får du
med dig övriga familjen på dina egna
nöjen? Det här är en trevlig utflykt
för hela familjen. Beställ en broschyr
så får du veta allt du behöver inför
resan.

Årgångståget tar  dig med på endags-
utflykt från Stockholm och  Uppsala
till Sveriges Järnvägsmuseum i
Gävle. Tågresan i sig är en upplevelse
- med de vagnar och den service
ombord som fanns för 50 år sedan.
Välj mellan rymliga öronlappsfåtöljer
i en 2:a klass vagn eller de lite strik-
tare sofforna  i 3:e klass. Vagnarna är
tidsenligt märkta så idag skulle vi
säga 1:a och 2:a klass

Tur och retur över dagen.
Tåget avgår från Stockholm på för-
middagen varje lördag  i september
(3, 10, 17 och 24/9). Pris från 250 kr
ToR inkl museibesök. Ett barn i vux-
ens sällskap åker gratis.

Årgångståget - för åttonde året i rad!
Vid ankomsten till museet  väntar en av världens finaste samlingar av lok och
vagnar. Café Ångvisslan är öppen för fika och lunch. Likaså är museibutiken
öppen för att fynda annorlunda kläder och prylar. Har du tur dyker kanske
några udda figurer i annorlunda kläder också upp. Håll ögonen öppna - det är
inte bara tågen som är tidsenliga.. Den 10/9 är det ett helt annat program - då är
det Järnvägsmuseets Dag. Det kan också bli en spännande dag för familjen.

Rälsgatan 1. Box 407, 801 05 Gävle Tel: 026-14 46 15    Fax: 026 - 14 45 98
www.jarnvagsmuseum.se          jarnvagsmuseum@banverket.se

Vad sägs om en god lunch eller mid-
dag ombord? Det är premiär för
vår nyrenoverade restaurangvagn
från 1946.

Ta Årgångståget
 till Järnvägsmuseets Dag!

Det blir en dag för entusiaster och
barnfamiljer med stora och små for-
don - både högt och lågt! Järnvägs-
marknad, restaurangvagnar, under-
hållning och mycket mer!


