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Beställ på www.tnf.se eller genom insättning av aktuellt belopp på pgnr 14 84 42 -7 TNF, tel 08-717 17 82.  
Porto och emballage tillkommer med 25:- vid beställning för upp till 100:-, 40:- för 101–300:-, 50:- för 301–599:-.  
Över 600:- är alltid fraktfritt inom Sverige. Alla priser är inkl. moms.

Box 90149, 120 21 Stockholm  •  Telefon 08-717 17 82  •  www.tnf.se  •  info@tnf.se

Se hela sortimentet på  
www. tnf.se eller beställ  

aktuell katalog  
gratis via webben,  
info@tnf.se eller  

på telefon 08-717 17 82 

Obs! Böckerna finns utlagda på www.tnf.se när de är klara för leverans.

REA PÅ ALMANACKOR 2017

Österlånggatan 20 i Stockholm (mellan Slottet och Järntorget)

Telefon butiken: 070-738 77 58,   Telefon förlaget: 08-717 17 82

Öppet: Mån–fre 11–18  •  lÖr 11–16  •  sÖn 12–16

                    Välkommen att fynda i vårt stora  
             utbud av böcker, almanackor, dvd- 

filmer, vykort och många kuriösa prylar.  
Handla till våra lägsta priser, som är i butiken.

Trafik-Nostalgiska Förlaget erbjuder
böcker som är aktuella 2017
Trafik-Nostalgiska Förlaget erbjuder
böcker som är aktuella 2017 

Almanackor 2017 Stockholms Trafikalmanacka, Nor-
disk Järnvägsalmanacka, Trafikflygalmanackan, Tunga 

almanackan, Göteborgs Trafik-
almanacka, Modern Stadstra-
fik, Stockholmsbåtar, Maritima 
almanackan, Buss almanackan, 
Stockholm förr i tiden och  
Göteborg förr i tiden.  
Reapris 60:-/st. (så långt lag-
ret räcker).

www.tnf.se
info@tnf.se

Järnvägsbilder 2 Leif Elgh berättar dels om Falkenbergs järnväg, dels 
visar egna bilder mest från södra Sverige och Danmark. Pris: 250:- Järn-
vägsbilder 3 Ånglok i Finland Ulf Bäckström, Björn Malmer, Bengt Spade  
Pris: 250:- Kring Hammarby sjö 3 Hans Björkman Denna del beskriver 
området söder och öster om Hammarby sjö innan bebyggelsen i Sjö-
staden blev till. Pris: 295:- Stockholms bagateller Nostalgi i gaturummet 
Jan A. Rune Denna bok presenterar med hjälp av bilder nostalgi och 
kuriosa i Stockholm. Pris: 250:- 100 år av militärmotorcyklar i Sve-
rige Björn Weissman Författaren som har lång erfarenhet och gedigna 
kunskaper i ämnet, beskriver här alla de 40-talet modeller av motorcyklar 
som använts och genom åren testats för bruk inom försvarsmakten. Rikt  
illustrerad. Pris 250:- Nordpilen Jan Bergsten De klassiska tågens tid är för - 
bi, de som bar egna namn. Ett av dessa tåg hade namnet Nordpilen och kom 
till i ett av mellankrigstidens år. I boken får du följa med på Nordpilen, hur 
resan gestaltat sig under de 80 åren. Rikt illustrerad. Pris: 250:- På jakt efter  
ånglok en järnvägsentusiasts minnen och äventyr Christer Brimalm Den 
”klassiska järnvägens värld”. Det var en järnväg med folkliv och rörelse. 
Pris: 250:- Järnvägsminnen 18 Krösatåget – den småländska tågrevolutionen 
del 2 Ingemar Lundin, Sten-Åke Bergholm Ingemar Lundin fortsätter sin 
berättelse om Krösatågstrafiken i Småland under tidsperioden 1997–2015, 
med en utblick mot framtiden. Utkommer sommaren 2017. Pris: 250:- Järn-
vägsminnen 19 Snabbtåget X2000 på segertåg i USA och Kanada Ingwar 
Åfeldt Amerikanska Amtrak visade intresse för det svenska X2000-tåget 
i början av 1990-talet. Ingwar Åfeldt var med och berättar här om tågets 
tid i USA. Pris: 250:- Tågfärjor till och från Sverige Christer Jansson 
Här presenteras bl.a. färjorna från Sverige till Danmark och Tyskland.  
Pris: 250:- Sundsvalls spårvägar En resa genom träriket Hans Anders  
Kempe, Kjell Palén, Per Rickheden Efter en lång väntan kan vi nu pre-
sentera en fyllig bok över spår vägarna i Sundsvall. Pris: 250:- 
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Sportlov med ångtåg 27 februari – 3 mars
Järnvägshistoriska dagar 1 – 2 april

Påsklov 10 – 17 april
Sommar med rälsbuss 19 juni – 13 augusti*

Museidag och öppet hus 9 september

Öppet 2017

*Stängt midsommarafton- och dag. Planerad stängning av museet fr.o.m. 10 september 2017.
Öppettider, priser och mer info: www.trafikverket.se/jarnvagsmuseum
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Utgivning och distribution
JärnvägsInfo-Förlaget AB, Box 1134, SE-171 22 Solna.
Tel: +46-(0)8-82 27 35. E-post: tagsommar@yahoo.com
Broschyrbeställning även via webb: www.tbshopen.se/products.asp

  Svenska English Deutsch  Français

 • Museer/utställningar Museums Museum Musée
 • Musei-/turistbana Preserved railway Museumseisenbahn  Chemin de fer touristique
 •• Utfärdståg Excursion trains Ausflugszug  Train d’excursion
 Ⓓ Dressinuthyrning Rail bicycle rental Draisine Vélorail
 • Övrigt Miscellaneous Übrig Divers
 Ⓜ Modelljärnväg Model railway Modelleisenbahn Modèle réduit
 Ⓢ Souvenirförsäljning Souvenirs Souvenirladen Vente de souvenirs
 Ⓚ Kioskförsäljning Snacks Imbiß Kiosque
 • Kaffeservering Café Café Café
 • Matservering Restaurant Restaurant Restaurant
  Facebook-sida Facebook page Facebook-Seite Page Facebook
  Spårvidd i mm Gauge, mm Spurweite, mm Écartement mm
 ↔ Banlängd i km Route length, km Bahnlänge, km Longueur de la ligne (km)
  GPS-koordinater GPS grid GPS Koordinate Le système de coordonnée 
  (WGS84-format)  System de GPS

Tågsommar 2017 på Internet
Via vår webbadress kan du ladda hem Tågsommar som pdf-fil eller 
som uppdaterad html-fil: 
www.teknikarv.se/ts

Nr Anläggning • • •• Ⓓ • Ⓜ

1 Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle × × ×   ×
2 Inlandsbanemuseet ×
3 Arvidsjaurs Järnvägsförening  × ×
4 Gamla Haparandabanan    ×
5 Norrbottens Järnvägsmuseum × × ×   ×
6 Bastuträsk Järnvägsstation     × 
7 Robertsfors Bruksmuseum med 
 Bruksjärnväg × ×    ×
8 Örnsköldsviks JärnvägsSällskap   ×   ×
9 Minitåget Liabanan  ×
10 Mannaminne Stiftelsen ×
11 Inlandsbanan   ×
12 Dellenbanan  ×  ×
13 Landabanan  ×
14 Jädraås–Tallås Järnväg  ×
15 Järnvägsmusei Vänner ×  ×
16 Museiföreningen Gefle–Dala Jernväg ×  ×
17 Orsa Jernvägsförening × × ×
18 Station Sågen ×   ×
19 Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum ×  ×
20 Lokstallet / Smedjebackens Hamnområde ×
21 Stockholms Kultursällskap 
 för Ånga och Järnväg   ×
22 Hagfors Järnvägsmuseum ×   ×  ×
23 Frykstad Clara Elfs Järnvägsmuseum, 
 Fryksta ×
24 Värmlandståg   ×   ×
25 Dressinåkning på Otterbäcksbanan    ×
26 Hallsbergs modelljärnvägsförening  se annons sidan 12
27 På Spåret – Mälarbanan som modell- 
 järnväg ×     ×
28 Nora Bergslags Veteran-Jernväg × × ×
29 Frövi Maskin- och Bruksbanemuseum × ×
30 Köping–Uttersbergs Järnvägs musei- 
 förening ×   ×
31 Engelsberg–Norberg Järnvägshistoriska 
 Förening  × ×
32 Upsala–Lenna Jernväg – Lennakatten  ×
33 Modelljärnvägens Hus ×     ×
34 Föreningen Förstlingen II ×
35 Museispårvägen Malmköping × ×
36 Östra Södermanlands Järnväg × ×
37 Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg ×  ×
38 Stockholms Ånglokssällskap   ×   
39 Spårvägsmuseet × ×    ×
40 Djurgårdslinjen  ×
41 Roslagsbanans Veterantågsförening   ×
42 Möja Jernväg  ×
43 Nynäshamns Järnvägsmuseum ×  ×

Nr Anläggning • • •• Ⓓ • Ⓜ

44 Dal–Västra Värmlands Järnväg  ×  ×
45 Järnvägssällskapet Åmål–Årjängs Järnväg ×
46 Stationshuset i Dals-Rostock ×
47 Munkedals Jernväg × ×    ×
48 Bergslagernas Järnvägssällskap ×  ×
49 Spårvägssällskapet Ringlinien × ×
50 Otterbäckens Järnvägsmuseum ×
51 Forsviks Bruksjärnväg  ×
52 Skara–Lundsbrunns Järnvägar × ×
53 Föreningen Ryttarens torvströfabrik × ×
54 Nossebro stationshus och vattenkvarn ×
55 Anten–Gräfsnäs Järnväg × ×
56 Wadstena–Fogelsta Järnväg × ×
57 Vadstena Dressin    ×
58 Museihusets Leksaksbilmuseum 
 med gammal modelljärnväg  ×     ×
59 Östergötlands Järnvägsmuseum ×
60 Mutebo Aspnäs Järnväg  ×    ×
61 mf Risten–Lakviks Järnväg  ×  ×
62 Spårvägsmuseet och trafik med 
 veteranspårvagn i Norrköping × ×
63 Gotlands Hesselby Jernväg × ×  ×
64 Tjuls station, Järnvägsmuseum, Eskelhem ×
65 Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik  ×
66 Föreningen Smalspåret Vä×jö–Västervik, 
 Hultsfredsavdelningen    ×
67 Smalspåret i Hultsfred  ×  ×
68 Nässjö Järnvägsmuseum ×  ×
69 Svenska Motorvagnsklubben   ×
70 Ohs Bruks Järnväg – Ohsabanan  ×
71 Landeryds Järnvägsmuseum ×  ×
72 Minivärlden Ljungby / TågCentralen     × ×
73 Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening × ×  ×
74 Kalmar Veterantåg   ×
75 Böda Skogsjärnväg  ×
76 Torngårds station ×
77 Karlshamn–Vislanda–Bolmens Järnvägs- 
 sällskap ×
78 Järnvägens Museum Ängelholm × × ×   ×
79 Föreningen Veteranjärnvägen × × × ×
80 Hässleholms Modelljärnvägsförening ×     ×
81 Glimminge station (ÖGJS)    ×
82 Järnvägsmuseet Kristianstad × ×
83 Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar   ×   ×
84 Museispårvägen i Malmö  ×
85 Skånska Järnvägar  ×
86 Dressin på Österlen    ×
87 Nordisk Jernbane-Klub ×  ×
88 Norsk Jernbanemuseum  se annons sidan 24
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Stora omslagsbilden: Säsongens första 
trafikdag 2016, den 23 april, trafikerades 
Lisebergslinjen i Göteborg av spårvagn nr 
129. (besöksmål 49). 
De små omslagsbilderna:  
Ångloket B nr 1267 växlar i Nora den 6 
augusti 2016 på Nora Bergslags Veteran-
Jernväg (besöksmål 28).
David har lånat nyckel på livsmedels-
butiken i Dals Rostock och ska besöka 
stationshuset i halvskala som han står 
framför. Stationhuset passar bäst barn, 
men även de flesta vuxna kan åla sig in. 
(besöksmål 46). Samtliga omslagsfoto: 
Peter Berggren. 
 
Även du som fotograf, eller din förening, 
besöksmål etc är välkommen att lämna 
bildbidrag till kommande Tågsommar. 
Se vår hemsida om våra önskemål på 
bilder och hur du lämnar in dem.

Förteckning över besöksmålen



5

Upplevelser året runt

Trots namnet Tågsommar så hittar du i denna broschyr upplevelser 
som varar hela året – några av museerna är åretruntöppna, musei-

spårvagnarna i både Stockholm och Göteborg kör stora delar av året och 
evenemang finns det i stort sett året runt, men oftast på helger.
 Tågsommar ger dig tillgång till en mångfald av upplevelser som alla 
har järnväg eller spårväg – allt som är spårburet – som gemensam näm-
nare. Du kan hitta till spännande och annorlunda museer som vart och 
ett på sitt sätt berättar om en trakts, en epoks, ett specialområdes eller 
nationell järnvägs- eller spårvägshistoria. På någon av de många musei-
banorna kan du själv bli en del av järnvägshistorien genom att agera som 
resenär i den kompletta historiska miljön med lok, vagnar, stationer, 
lokstallar, bana och korrekt uniformerad personal. Kom gärna utklädd 
för den epok som banan vill visa – det förhöjer upplevelsen för både dig 
själv och medresenärerna!
 Museitågen på statens spår – de stora banorna – verkar i dagens mo-
derna järnvägsmiljö med helsvetsat spår, elektrifiering, moderna signal- 
och säkerhetssystem samt blir allt som oftast omkörda av ett X2000-tåg! 
Men ett sådant museitåg kan köra till järnvägsjubileer, stadsfester, andra 
kulturevenemang som opera eller teater och därmed medverka till en 
förhöjd upplevelse av dessa evenemang. Ofta kan upplevelsen förstärkas 
av möjlighet till god mat och dryck ombord i en riktig restaurangvagn 
med servering vid bord med vita dukar – ätande på tåg som det var förr! 
Dessa museitåg ger möjlighet för många att uppleva järnvägshistoria på 
sin hemort – museet kommer till besökaren i stället för tvärtom!
 Att cykla dressin på en nedlagd järnväg ger en förhöjd upplevelse av 
järnvägen och den omgivande naturen – du kommer nära naturen på ett 
helt annat sätt än på en väg! Det är också en del av den nu så populära 
trenden aktivsemester – du är inte bara resenär, som på museibanan, 
du är också ”lokförare”! I Tågsommar finns också ett antal fantastiska 
modell järnvägar med – historien återskapad i skala 1:87!
 Under året äger det rum en hel rad spännande evenemang som du 
kan läsa mer om i denna broschyr. Även i år har vi med en annonssida 
för modelljärnvägs- och andra järnvägsrelaterade butiker – ett bra ställe 
att handla modelltåg eller järnvägsböcker på är också ett besöksmål! 
Dessa butiker finns också markerade på Tågsommars uppskattade karta 
(bäst i Europa, enligt den europeiska centralorganisationen för musei- 
och turisttåg) – med röda fyrkanter. Nu har du en hel broschyr full av 
inspiration – åk ut i vårt avlånga land och upptäck dina egna favoriter!

Anders Svensson 
Redaktör för Tågsommar, JärnvägsInfo-Förlaget AB

Experience Swedish Heritage Rail

Many events of varying types will be taking place this year too; 
they are well accounted for in this brochure, which includes our 

much-appreciated map to facilitate finding the different locations. An 
ID-system is used whereby each location is numbered, both in the text 
and on the map.
 As usual “Tågsommar/Train Summer” presents a multitude of Swed-
ish heritage rail events and experiences, from model railways, miniature 
and very narrow gauge lines (max. 600mm gauge), through the typical 
Swedish narrow-gauge (891 mm), up to standard-gauge lines; the latter 
includes both preserved lines as well as excursion trains on the modern 
network. The symbols to the left show what is to be found at each loca-
tion; a preserved line, a museum or exhibit, rail cycle rental, a model 
layout, a main line excursion, etc. Extra symbols indicate what services, 
such as refreshments and souvenir sales, can be found locally.
 Enjoy the desolate wilds of Inlandsbanan, the trunk line through 
northern Sweden; alternatively the idyllic landscapes of the narrow-
gauge lines, mostly in southern Sweden, winding as they do through for-
ests, beside lakes, over meadows and past typically Swedish red country 
cottages. Nor should you miss the impressive collection of the National 
Railway Museum at Gävle, nor the infrastructure museum in Ängel-
holm. Nature lovers can be recommended to hire a cycle trolley at one of 
the many rental centres.
 As we always say; Have a really great “Train Summer” this year.

Erleben Sie die Eisenbahnen in Schweden

Wenn Sie in diese Broschüre schauen, so werden sie gewiß viele 
interessante Dinge finden, die es zu besuchen und erleben gilt. 

Unsere in ganz Europa bekannte Karte (in Heftmitte) macht es Ihnen 
leicht, alle interessanten Plätze zu finden. Alle Einrichtungen in diesem 
Heft sind nummeriert, und die Nummern sind sowohl in den Rubriken 
als auch auf der Karte zu finden. Tågsommar umfasst eine Vielfalt ver-
schiedener Eisenbahnerlebnisse im ganzen Land: von Modelleisenbah-
nen, Miniaturbahnen, der schmal sten Schmalspur (600 mm Spurweite) 
über die typische und einzigartige schwedische Schmalspur mit 891 mm 
Spurweite (drei schwed. Fuß). bis zu Eisenbahnen und Sonderfahrten 
auf der Normalspur (1435 mm). Die Symbole, die die Texte in Tågsom-
mar einleiten, erläutern, was man an der jeweiligen Stelle antreffen kann: 
Museumseisenbahnen, Eisenbahn- oder Straßenbahnmuseen oder Aus-
stellungen über im Bau befindliche Eisenbahnen, Draisinenvermietung, 
Modelleisenbahnanlagen, Sonderfahrten auf dem allgemeinen Eisen-
bahnnetz mit Oldtimerzügen und anderes mehr. Desweiteren erklären 
die Symbole auch, welcher Service an Ort und Stelle geboten wird, 
beispielsweise Bewirtung. Eine Zeichen erklärung befindet sich weiter 
unten.
 Erleben Sie die grosse Einsamkeit längs der Inlandsbahn, idyllische 
und abwechslungsreiche Landschaften mit kleinen Häusern, Wäldern 
und Wiesen entlang der Schmalspurbahnen in Südschweden, die ein-
drucksvollen Fahrzeugsammlungen in unserem nationalen Eisenbahn-
museum, spektakuläre Eisenbahnarrangements, Ausstellungen, die über 
die neuen, modernen Eisenbahnen berichten, die an mehreren Stellen in 
Schweden entstehen, und wie es funktioniert, mit der Draisine zu fah-
ren und dort Natur und Eisenbahn richtig nahe zu kommen. – Tågsom-
mar zeigt Ihnen den Weg zu den Erlebnissen! Viel Glück bei Ihrem 
Besuch in unserem Land!

Anders Svensson / Redaktionschef Tågsommar

Välkommen till Tågsommar 2017!
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Med Västerviks pampiga stationshus i bakgrunden lämnar eftermiddags-
tåget mot Hultsfred kuststaden och ger sig ut på sin sju mil långa resa. 
Sommartid rullar rälsbussarna dagligen på den byggnadsminnesförklarade 
smalspårsjärnvägen.
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Nora station
Järnvägsmuseet
Sveriges första normalspåriga järnväg för allmän trafik med 
ånglok öppnades år 1856 på sträckan Nora- Ervalla-Örebro. 
I Nora finns station, verkstäder, lokstall, ånglok och räls-
bussar. Hela anläggningen är ett levande museum och unikt 
i sitt slag.

Pershyttans bergsmansby
Hyttan och Lockgruvan
I Pershyttans hytta, Sveriges bäst bevarade träkolshytta, 
framställdes tackjärn fram till 1953. Upplev hyttan som den 
lämnades efter sista blåsningen. Gå ner i Lockgruvan, en av 
de tidiga järnmalmgruvorna i Pershyttan som var i drift fram 
till 1909.

Foto: Michael Erhardsson 

Åk klassiska ångtåg eller rälsbussar 
på Sveriges första normalspåriga 

järnväg för personbefordran från 1856

Sommartrafik juli - augusti.
Rälsbuss tisdag - onsdag - torsdag

Ångtåg och rälsbuss lördag - söndag
Ångtåg eller rälsbuss från Nora till Järle,

Pershyttan och Gyttorp.
Även beställningstrafik.

Välkomna!
För tidtabeller se vår hemsida.

0587-103 04, nbvj@nbvj.se, www.nbvj.se

Välkommen till Bergslagen och Nora

Öppna visningar under sommaren, grupper förbeställes
0587-138 06, info@njov.se,  www.njov.se



7

Butiker med modelljärnväg
På kartorna på sidorna 8–9 ser du butikernas plats markerad med en 
fyrkant med en bokstav i. Indelningen är lika som besöksmålen på  
tidigare sidor i Tågsommar, alltså i landskapsordning med Göteborg 
och Stockholm separat.

www.habohobby.se

Jönköping/Habo

Elektrikergatan 2 i Habo - 036-190703 - info@habohobby.se

Mest om Hobby
Modelljärnväg

Radiostyrt
Byggsater

Material m.m.

Norrbotten, Luleå (A)

Karl Johansgatan 7, 031-126220

www.Hobbycenter.se
Västsveriges största mj-sortiment
i skalorna Z N H0 H0e 0 1 LGB
Fartygsmodeller och tillbehör

Plastbyggsatser
Mycket material för självbyggaren

Postorder
Välkomna in!

Kungsgatan 20 • 972 34 Luleå • 0920-16035 • info@modellhobby.se

www.modellhobby.se

MODELLJÄRNVÄGSSPECIALISTEN
TÅG & HOBBY I LULEÅ AB

Specialbutiken för modelljärnväg
och modellhobby!

Ca 29.000 olika artiklar från 375 olika tillverkare i lager!

Modelljärnväg
Landskapsmaterial

Plastbyggsatser • Träbyggsatser
Ångmaskiner • Tenngjutning
Byggmaterial • Hobbyverktyg

Radiostyrt • Elektronik
Samlarmodeller

Film • Böcker • Media
och mycket mera... 

Göteborg (E)

Stockholm (G)

Stockholm (H)

Stockholm (F)

Småland, Vimmerby (B)

Västergötland, Habo (D)

Värmland, Karlstad (C)

Läs mer på vår hemsida/webshop: www.eskader.se

Märklintåg, Ångmaskiner, Fartygsmodeller,
Figurer, Bilar, Husbyggsatser, Virke, mm.

Öppet: vardagar 10:00-17:00 lördagar 10:00-13:00
Grevgatan 69, 114 59  Stockholm, 08-662 18 53

Över 85 år med modeller!

NORDEUROPAS ÄLDSTA HOBBYAFFÄR

Mj-Specialisten
Vi har ett stort sortiment smalspår H0e och 

H0f med lok, vagnar, räls, tillbehör m m.

Mj-Specialisten, Skillingarums skola 125, 598 91 VIMMERBY, 
0492-152 54

För öppettider och vägbeskrivning se vår hemsida:  
www.mj-specialisten.se
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Besöksmål och museer 2017
Nationellt museum
Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle (1)
• • •• Ⓜ Ⓢ Ⓚ • •  60.66148 17.17256
Öppet: Se hemsidan för öppettider och tidtabeller. Evenemang/Program 
urval: Sportlov 27/2–3/3: Dagliga turer med ångtåg Gävle C–Sveriges 
Järnvägsmuseum, 1 gång/timme. Modelljärnvägen visas kl 11–15. Järn-
vägshistoriska dagar 1/4–2/4: Lär dig mer om järnvägshistoria. Föranmäl 
dig hos JvmV (nummer 15 nedan). Påsklov 10/4–13/4: Utställningar, 
butik, café. Modelljärnvägen visas kl 11–15. Tågsläpp 23/4: Fri entré 
denna dag! Järnvägsmusei Vänner visar sin verksamhet och bjuder på 
kaffe. Sommarprogram 19/6–13/8: Dagliga turer med rälsbuss mellan 
museet och fordonsmagasinet, lekar från förr vid banvaktsstugan och 
daglig familjevisning kl 11, minitåg i parken, teater mån–fre juli, butik 
och café. Midsommarafton och midsommardagen stängt. Museidag och 
öppet hus 9/9: Tåg mellan Gävle central, museet och fordonsmagasinet. 
Delar av utställningens fordon visas utomhus, ångkranen A2 från 1948 
visas under ånga. Järnvägsmarknad, modelltåg m m. Fri entré denna 
dag. Fr o m 10/9 planerad stängning för renovering av Sveriges Järnvägs-
museum. Med reservation för ändringar. Besöksadress: Rälsgatan 1, Gävle. 
Tel: 010-123 21 00.
jarnvagsmuseum@trafikverket.se – 
www.trafikverket.se/jarnvagsmuseum

Vattentorn Bst

Lappland
Inlandsbanemuseet, Sorsele (2)
• Ⓢ Ⓚ •  65.53506 17.54236
Museet visar Inlandsbanans historia, byggnad och utveckling. Öppet: 
juni–aug mån−sön 9−17. Besöksadress: Vindelälvens turistbyrå, Stations-
gatan 19, Sorsele. Kommunikationer: Inlandsbanan och Länstrafikens 
bussar. Tel: 0952-140 90.
turist@sorsele.se – www.sorsele.se

Arvidsjaurs Järnvägsförening (3)
• •• • •  1435 ↔ 53,3  65.58962 19.16416
Regelbundna utfärder med ångtåg sommartid på Inlandsbanans norra 
del och tvärbanan Storuman–Hällnäs samt chartertrafik med rälsbuss 
och ångtåg. Trafikdagar: 14/7–29/7, ev även 4–5/8, fre och lör med 
ångtåg kvällstid Arvidsjaur–Slagnäs och stopp vid Storavan för bad och 
korvgrillning – restid totalt ca 4,5 timmar. Evenemang: 1/7 Ångtåg Storu-
man–Gunnarn till Storumandagarna, 30/9 ångtåg Storuman–Lycksele 
till Lycksele marknad. Kommunikationer: tåg/buss via Jörn eller tåg via 
Inlandsbanan. Flyg till Arvidsjaur. Tel: 0960-218 21, 136 58, 070-356 72 47, 
070-660 36 96, 073-081 93 69.

Norrbotten
Gamla Haparandabanan (4)
Ⓓ Ⓢ •   1435 ↔ 90,3  66.05986 23.19663
Dressinuthyrning från järnvägsstationen i Vitvattnet i Kalix kommun  
ca 30 km från Morjärv. Banan går genom de tre kommunerna Kalix, 
Övertorneå och Haparanda. Järnvägsbygget pågick 1905–1915. Den 
allmänna trafiken upphörde 2012. Det finns mycket historik att uppleva 
under färden. Här passerar man stationsbyggnader, sjöar, broar, myrmark, 
tunnel och skogar. Det finns enkeldressiner med plats för 2 vuxna och 
1 barn. Övrigt: Det finns möjlighet att köpa fika/lunchkorg. Caféverksam-
het under juli månad. Dressinuthyrning: Morjärv−Haparanda 1/6−31/8 
dagligen. Ring för bokning. Evenemang: Se kommande evenemang på 
Facebook. Besöksadress: Järnvägsstationen i Vitvattnet. Kommunika-
tioner: Saknas under sommarlovstid. Tel: 070-303 43 23.
info@riipibo.se – www.riipibo.se 
www.facebook.com/RiipiBo-stuga-för-uthyrning-1699859946895031/

Norrbottens Järnvägsmuseum (5)
• • •• Ⓜ Ⓢ Ⓚ • •   1435 ↔ 5,5  65.59647 22.06851
Järnvägs-, transport- och industrimuseum som ger inblick i 130 års 
järnvägsutveckling med ett 100-tal fordon med tonvikt på Malmbanan 
varav 27 i nationella samlingen. Här finns utöver vanliga lok och vagnar 
många specialfordon som elektrifieringens montagetåg. Dessutom ut-
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Inlandsbanemuseet (besöksmål 2) ligger i Sorsele stationshus och visar upp 
järnvägs historien både i Sorsele och längs Inlandsbanan.

I Bastuträsk (besöksmål 6) har man renoverat en autentisk Pressbyråkiosk 
från 1924, som numera står vid järnvägsstationen. Dessutom har man ett 
hembygds-, skol-, och beredskapsmuseum i en äldre skolbyggnad.
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http://www.sorsele.se/
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stationshuset står våra motorvagnar ur Y6-generationen. Öppet: Visas 
efter överenskommelse. Evenemang: 29−30/7 Motorvagnarna och mo-
delljärnvägarna visas under Björnsjö marknad. Eventuellt även trafik med 
motorvagnarna. Tel: 070-365 11 35.
www.ojs.nu, www.facebook.com/OrnskoldsviksJarnvagsSallskap

Minitåget Liabanan (9)
•  600 ↔ 1,2  63.44405 16.88113
Minitågbana med 4 vagnar som passar för både vuxna och barn. Tåget 
körs under sommaren. Trafikdagar: 6/6 (nationaldagen), 14/6 (examens-
dagen), 23/6 (midsommarafton), 8/7 (byfesten 2-2), 3–5/8 (världsmu-
sikfestivalen Urkult). Möjlighet att hyra tåget vid speciella evenemang 
för privatpersoner och företag. Besöksadress: Lokstallet på Prästnipans 
festplats, Näsåker. Tel: 070-534 38 18 (Jan-Petter Olsson).
johnplayer79@hotmail.com

Mannaminne Stiftelsen (10)
• Ⓢ • •   62.90562 18.31274
Spårvagnshall med spårvagnar från Norrköping, Göteborg, Rostock, Oslo, 
Trondheim, Tallinn samt Lidingöbanan. Öppet: dagligen 1/6–31/8; se 
närmare öppettider på hemsidan. Utställning om spårvagnar i Rostock. 
Övrigt: Värdshus, Hotell Sestola Gård, B&B i Norge-huset, stugor, svenska 
och utländska hus, stavkyrka, New Orleans Festival i juli, snickeri, atelje, 
hantverksbutik och konferens. Besöksadress: Häggvik 109, Nordingrå i 
Kramfors kommun. Kommunikationer: Buss, tåg Kramfors, flyg Sundsvall, 
Kramfors och Örnsköldsvik. Tel: 0613-202 90.
kontakt@mannaminne.se – www.mannaminne.se 
www.facebook.com/mannaminne

Sveriges längsta järnväg för dressiner. 93 km från Morjärv till 
Haparanda. Du passerar genom skogen med sjöar, broar, myrmark, 
tunnel, öppna fält, lingontuvor och kanske skogens guld. Stanna till 
för fika eller lunchpaus när du vill. 
Resan utgår från Vitvattnets station norr om Kalix. Här kör vi från maj 
till snön faller.

  Boka via: info@riipibo.se eller 070-303 43 23
  www.riipibo.se  Facebook: RiipiBo

Vackra Tornedalen och Gamla Haparandabanan

Stuguthyrning
Dressinverksamhet

vecklingskedjor för malmvagnar, godsfinkor, flatvagnar och träkolsvagnar 
samt många tjänstefordon. Entré och utställningsbyggnad med mu-
seibutik samt två fordonshallar på 3.000 m². Stor utomhusutställning. 
I museet finns två modelljärnvägar som barnen får köra. Nytt 2017: 
Årets temautställning i museets entrébyggnad är Bruksorten Karlsvik. 
Öppet: 7/6−1/9 mån−fre 10−16 (ej midsommar), 1/7−13/8 även lör 
och sön 12−16. Gruppbesök året runt efter beställning. Trafikdagar: Lör, 
sön och ons-kvällar 1/7−30/7 på Gammelstad–Karlsvikshyttans Järnväg, 
loktåg eller rälsbuss. Chartertrafik på egen bana och statens nät. Vi kan 
tillhandahålla rälsbuss, loktåg, ångloksdrivet eller elloksdrivet snälltåg 
med 1960-talsvagnar. Besöksadress: Arcusvägen 95, Karlsvik. Nära till 
Arcus camping med tempererat bad. Kommunikationer: buss 6 från 
Luleå centrum. Från E4 avtag Arcus. Tel: 0920-25 00 16.
norrbottens.jarnvagsmuseum@telia.com – www.nbjvm.se 
www.facebook.com/nbjvm/

Västerbotten
Bastuträsk Järnvägsstation (6)
• Ⓚ •   64.78984 20.04171
Mötesplats med väntsal, café, butiker m m. Konferensmöjligheter i ny-
byggd konferenslokal i järnvägsstationen med WiFi, projektor, fika och 
mat. Ett av få bevarade vattentorn från ånglokens tid finns i direkt anslut-
ning till stationen liksom bevarad pressbyråkiosk. Övrigt: Skolmuseum 
och beredskapsmuseum (1940). Öppet: Väntsalen dygnet runt, caféet 
mån−fre 07:30−9, 19–21, ons även 12:30–14, sön 19−21. Evenemang: 
27/5 Karsbäcken open, kanottävling i maratonklass, ev extra sovvagnståg 
från Göteborg via Stockholm. Utflykt till upplagsplats Gomtjärnberget 
(bergrum från 1940-talet). 6/6 Nationaldagsfirande. Besöksadress: Östra 
Järnvägsgatan 12, Bastuträsk. Kommunikationer: tåg från bl a Umeå, buss 
27 eller 260 från Skellefteå. Tel: 0915-103 12, 070-394 90 09, 070-331 81 00.
bastujvs@gmail.com – bastujvs.se 
www.facebook.com/BastutraskJarnvagsstation

Robertsfors Bruksmuseum med Bruksjärnväg (7)
• • Ⓜ Ⓢ  750 ↔ 0,8  64.18476 20.85250
Museet visar industrialismens framväxt från 1758 till mitten av 1900-talet, 
hur den lilla bondbyn Edfastmark vid Rickleån blev Robertsfors bruk. I 
samlingarna ingår bl a restaurerat ellok och vagnar från slutet av 1800-ta-
let. Öppet, Trafikdagar och Evenemang: Under sommaren, se hemsida 
nedan. Besöksadress: Herrgårdsvägen 9, Robertsfors. Tel: 070-678 00 45.
anlg@robertsfors.se – www.visitrobertsfors.se, sök bruksjärnväg

Ångermanland
Örnsköldsviks JärnvägsSällskap (8)
•• Ⓜ   1435  63.50749 18.46251
I Björnsjö station belägen 15 km norr om Mellansel längs Stambanan 
genom övre Norrland finns fyra stycken modelljärnvägar, bland dessa 
en Märklin-anläggning byggd efter spårplan 14 från 1950-talet och en 
modell av banan Örnsköldsvik C–Mellansel. I väntsalen finns bilder och 
föremål från de närliggande järnvägarna och ett par hundra meter från 

Dressincyklare tar en paus på Bodträsk station mellan Morjärv och 
Karungi (besöksmål 4).
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Haparandabanan på DVD

Hela vårt sortiment finns på vår hemsida.
Se vår annons sidan 15 i denna Tågsommar
hur du beställer.  film@teknikarv.se

Sista ångtåget
på gamla
Haparanda-
banan
Sista ångtåget
på gamla Hapa-
randabanan via 
Karungi sommaren 2010. 
Dubbla B-lok drog det långa 
avskedståget mellan Luleå och 
Haparanda. Filmat tillsammans 
med tyska Eisenbahn-Romantik.
Widescreen 16:9.
Textad. 115 min.

Första ång-
tåget på nya
Haparanda-
banan
Ångtågsresa
via nya banan
Kalix–Haparanda
med dubbla B-lok hösten 2012. 
Resan på nya banan skedde 
innan den öppnades för trafik 
senare under året. Innehåller 
Även resa till Torneå i Finland. 
Widescreen 16:9.
Textad. 97 min.199 kr 199 kr
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Jämtland
Inlandsbanan (11)
•• Ⓢ Ⓚ • •  1435 ↔ 1 067,6  63.16406 14.64442
Upptäck inlandet med tåg. Inlandsbanan går från Kristinehamn till Gälli
vare, totalt ca 1300 km. Tågvärdar berättar om historia och omgivningar, 
vi säljer fika ombord samt stannar för lunch och middag. Vi erbjuder 
flera spännande paketresor, t ex Tåg så in i Norden, du åker på fem olika 
järnväg ar och upplever städer, byar, fjäll, fjordar samt nationalparker i 
Sverige och Norge. En annan populär resa är Inlandsbanan och Hurtigru-
ten, som förenar två länders historiska och unika färdleder. Vi har Sveriges 
enda tågluffarkort, Inlandsbanekortet, 14 dagars obegränsat resande. Det 
går även att köpa biljett per sträcka. Trafikdagar med dagliga avgångar: 
Kristine hamn−Mora ToR (trafikeras av Tågab) 3/7−12/8, Mora−Öster
sund ToR 12/6−20/8, Östersund−Gällivare 12/6−19/8, Gälli vare−Öster
sund 13/6−20/8. För mer information, besök vår hemsida. Besöksadress: 
Lokstallet, Storsjöstråket 19, Östersund. Tel: 077153 53 53.
boka@inlandsbanan.se – www.inlandsbanan.se

Hälsingland
Dellenbanan (12)
• Ⓓ Ⓢ • •   1435 ↔ 54  61.79750 16.55475
Dellenbanan är den ca 54 km långa järnvägen mellan Ljusdal och Hudiks
vall. Den byggdes i etapper 1860−1888, elektrifierades 1959 och lades ned 
1985. Nu driver Dellenbanans Vänner banan med cykeldressiner och har 
rustat upp delen Delsbo−Fredriksfors till museijärnväg. Övrigt: Kaféet 
öppet under hela säsongen. Trafikdagar (motorvagn Y8): 25/6, 9/7, 23/7 
samt 6/8. Dessutom visar vi våra motorvagnar X7 och X17. Dressinuthyr
ning: Med utgångspunkt från Delsbo station kan man hyra cykeldressiner 
för egna utfärder på banan, d v s Hybo–Delsbo–Hudiksvall. Öppet alla 
dagar maj–sept. Evenemang: 27/5 Delsbo Electric, en nationell tävling 
där lag från olika skolor kör egenkonstruerade batteridrivna fordon med 
så liten energiförbrukning som möjligt, se www.delsboelectric.se. 25/6, 
Dellenbanans Dag äger traditionsenligt rum på ”annandag midsommar”. 
Då blir det rälsbusstrafik, perrongcafé, kast med litet tåg, musik, namn
lotteri, prova på cykeldressin m m. Besöksadress: Delsbo järnvägsstation. 
Kommunikationer: Tåg till Hudiksvall eller Ljusdal, vidare till Delsbo med 
buss 53 (ca 20 turer/dag). Tel: 0653164 60.
info@dellenbanan.se – www.dellenbanan.se 
www.facebook.com/dellenbanan/

Landabanan (13)
• Ⓢ • •   600 ↔ 1,3  61.26888 16.61418
Smalspårig järnväg i Hälsingland efter Ljusnans strand och in i skogen 
med backig natur. Dragkraft är ett ånglok från 1913. Öppet: Arbetskvällar 
2/5–26/9 tis 18–21. Trafikdagar: Ons 5/7–2/8 kl 18–21. Besöksadress: 
På västra sidan om älven Ljusnan vid Segersta, ca 10 km från Kilafors 
och ca 25 km från Söderhamn. Tel: 027861 19 39, 0278154 59 eller 
070611 93 36.
www.facebook.com/landabanan

Gästrikland
Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle (1)
se under Nationellt museum i början av sammanställningen.

Jädraås–Tallås Järnväg (14)
• Ⓢ Ⓚ •   891 ↔ 6  60.84213 16.46864
Museibana med ångtågstrafik i Jädraås (30 km NV Sandviken). Trafik
dagar: sön 25/6–27/8. Beställningstrafik maj–sept. Evenemang: 22–23/7, 
Stora Tåghelgen med omfattande trafik. 19/8, Ångtåg i fotogenlampans 
sken (kvällstrafik). Övrigt: Hytta, lancashiresmedja öppna för rundvand
ring dagar med tågtrafik. Kommunikationer: Viss busstrafik Ockelbo–
Jädraås sön planeras, se hemsidan. Tel: 0297453 95.
info@jtj.org – www.jtj.org 
www.facebook.com (sök på JädraåsTallås Järnväg)

Järnvägsmusei Vänner (15)
• ••  60.66148 17.17256
Stödförening för Sveriges Järnvägsmuseum. Har verksamhet i Gävle och 
Ängelholm. Mer information på vår hemsida enligt nedan. Besöksadress: 
I Gävle inne på järnvägsmuseets område, Rälsgatan 1.
info@jvmv.se – www.jvmv.se

Stationsgatan 9, Delsbo – Expeditionen har öppet 1 juni–30 augusti, kl 9-17. 
Tel: 0653-164 60 · E-post: info@dellenbanan.se

Kom och upplev dunket av räls-
skarvarna i en klassisk rälsbuss 
från 50-talet. Turer Delsbo - 
Fredriksfors ToR, fyra avgångar 
varje trafikdag. 25/6, 9/7, 23/7, 
6/8 www.dellenbanan.se

Cykla dressin längs 
glittrande sjöar, över his-
nande broar och genom 
mörka tunnlar. Inget 
rullar så lätt som stålhjul 
mot stålräls. 54 kilometer 
järnväg mellan Hudiks-
vall och Hybo finns till 
förfogande. Bokning via 
webb, telefon eller e-post. 
Öppet maj-september. 

JÄRNVÄGSFÖRENINGEN DELLENBANANS VÄNNER

Lördag 27 maj. Sveriges vassaste 
teknologistudenter tävlar om vilka 
som konstruerat det smartaste 
batteridrivna fordonet. Det lag 
som förbrukar minst energi vinner! 
www.delsboelectric.se

Annons tågsommar_2017_A4.indd   1 2017-01-09   16:14:19

www.hallsberg.se/modelljarnvag

MODELLJÄRNVÄGEN I HALLSBERG

Öppettider sommar 2017
20 juni t.om. 13 augusti, tisdagar-söndagar 10.00-17.00
(ej midsommarhelgen). Entré 50 kr, fri entré t.o.m 16 år. 

I entrén ingår också en historisk utställning om järnvägen i Hallsberg, 
sommarutställningen Älskade trädgård - en utställning med fokus på 
1800-talsträdgårdar (bl.a. stationsträdgårdar), samt Bergöövåningen 
med konst av Carl & Karin Larsson. Café och Turistbyrå finns i huset.

Stor modell över järnvägen i Hallsberg som den 
ser ut i nutid med mängder av byggnader och 
detaljerade miljöer.

Skala
1:87

• Älskad av såväl vuxen som barn
• I år bygger vi på rangerbangården
• Upptäck nya byggnader och miljöer
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Dalarna
Museiföreningen Gefle–Dala Jernväg (16)
• •• Ⓢ  1435  60.60276 15.64690
Föreningen (MfGDJ) bedriver sin verksamhet i de två gamla rundstallarna 
i Falun, BJ-stallet byggt 1875 och GDJ-stallet påbörjat 1902. Bedriver 
musei trafik framförallt Falun–Grycksbo ett antal gånger om året. I BJ-
stallet, där museet finns, visar vi ånglok, diesellok, rälsbuss, person- och 
godsvagnar samt dressiner, bagagetruck, verktyg, bagagekärror, vågar 
m m. Öppet: se hemsidan för öppettider. Evenemang: se hemsidan 
för museitågstrafik. Besöksadress: Tullkammaregatan 15, Falun. Kom-
munikationer: Tåg eller buss till Falun resecentrum, därefter 400 m 
promenad till lokstallet; passera mellan Max och Magasinet, utmed 
Södra Stationsgatan och ta till höger om Magasinet. OBS! Du får inte 
gena över uppställningsspåren! Kommer man med bil tar man av Södra 
Stationsgatan vid Magasinet och tar därefter direkt till vänster och sedan 
höger och följer vägen mot lokstallen. Tel: 023-201 15.
mfgdj@telia.com – www.mfgdj.se

Orsa Jernvägsförening (17)
• • ••   1435  61.12164 14.62217
Chartertrafik erbjuds efter beställning. Trafikdagar: Prel. ons 5/7–2/8 
Yrankörningarna med rälsbuss Mora–Orsa och loktåg Furudal–Orsa i 
samband med musikevenemanget Orsayran. Se hemsidan och Facebook 
för löpande information. Evenemang: 6/6 Öppet Hus i lokstallet. Besöks-
adress: Orsa lokstall. Kommunikationer: Tåg på Inlandsbanan till Orsa 
eller Länstrafikens bussar. Tel: 070-209 39 45.
www.orsajf.se, www.facebook.com/orsajf/

Station Sågen (18)
• Ⓓ •   1435 ↔ 20  60.26169 14.14195
Station Sågen bjuder på väntsalsmuseum och dressinuthyrning. Här kan 
ni cykla tandemdressin läng den gamla Inlandsbanan på en sträcka av 20 
km. Öppet: 2/5−30/10 dagligen 10−18. Dressinuthyrning: Sågen−An-
dersforsbruk 2/5−30/10 dagligen 10−18. Ring gärna för bokning. Övrigt: 
kaffeservering och vandrarhem samt paket med övernattning, frukost, 
dressin och picknickkorg. Perfekt för en härlig picknick ute i den sköna 
naturen med fina bad-, grill- och fiskemöjligheter. Besöksadress: Sågen 19, 
Vansbro. Tel: 0281-501 05.
info@stationsagen.com – www.stationsagen.com 
www.facebook.com/stationsagen

Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum (19)
• •• Ⓢ Ⓚ •   1435  60.07274 14.98761
Museum i Grängesberg vid Malmbangården. Visning av fordon och 
föremål från främst TGOJ, Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds 
Järnvägar, bl a de tre enda bevarade ångturbinloken i världen. Öppet: 
dagligen 19/6–20/8 kl 10–16 (stängt 23/6). Evenemang: 28/6, 12/7, 
26/7, 9/8 trivselkvällar kl 18–21 med guidning, musik, korvgrillning och 
ev ånglokskörning. Kommunikationer: tåg eller buss till Grängesberg C, 
därefter promenad eller lokalbuss. Tel: 0240-207 35, 070-607 81 32 (Alf 
Jansson) eller 0240-204 93 (Lokmuseet).
gbbj@gbbj.nu – www.gbbj.nu 
www.facebook.com/lokmuseum

Lokstallet / Smedjebackens Hamnområde (20)
•  600/802  60.13835 15.41706
Av Wessman–Barkens järnväg återstår detta lokstall där ånglok och en 
del äldre järnvägsvagnar visas. Förutom lokstallet finns även ett magasin 
och hamnkontor inom hamnområdet. Järnvägen var i bruk 1859–1903 
och utgjorde en förlängning av Strömsholms Kanal till Ludvika. Nyckel 
finns hos turistbyrån/hamncaféet.

Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg (21)
• •• Ⓢ • •   1435  60.12173 16.22193
Utfärdståg på stamnätet med sittvagnar och restaurangvagnar speglande 
järnvägshistorien, vanligtvis med ellok. Tåget går att chartra för slutna 
sällskap, med plats för 96 ätande i restaurangvagnarna. Evenemang: lör 
18/3–25/3 resor till Brevens Bruk (revy), 22/4 resa till Karlstad (konsthall), 
23/4 Tågsläpp i Krylbo lokstall, 6/5 resa till Örebro (vinprovning), lör, sön 
29/7, 5–27/8 resor till Ställdalen (Opera på Skäret) samt lör 25/11–9/12 
och 10/12 våra efterfrågade julbordsresor till Eskilstuna/Skäret/Avesta 
centrum/Arboga – samtliga resor utgår från Stockholm C. Aktuell reseinfo 
och mer info, se vår hemsida. Tel (resor): 076-044 30 20 (Christer Höglund) 

eller 070-346 81 11 (James Johannesson). Öppet: Delar av föreningens 
fordonssamling finns i lokstallet SO järnvägsstationen i Krylbo och visas 
enligt överenskommelse på Tel: 070-553 81 68 (Björn Johnson).
info@skaj.se, resebokning@skaj.se – www.skaj.se 
www.facebook.com/skaj01/

Värmland
Hagfors Järnvägsmuseum (22)
• Ⓓ Ⓜ Ⓢ •   891 ↔ 6  60.02261 13.69244
Transporthistoria med ånglok, ellok samt ånghästen från 1861. Miljömu-
seum i lokstallarna med verkstad, lok, vagnar m m. Museet samverkar 
med Monica Zetterlundsmuseet som ligger i samma område. Besökare 
på järnvägsmuseet har rabatt på entrén till Monica Z. Nytt 2017: Dres-
sinåkningen startar vid museet. Öppet: Sommaröppet, ring för detaljerad 
information. Dressinuthyrning: Museet–Stjärnsfors Kvarn, 12 km ToR. 
Förboka gärna dressinåkning. Besöksadress: Uvedsvägen 7, Hagfors. Tel: 
0563-149 00, 0563-151 20.
info@monicazetterlundmuseet.se 
www.facebook.com/jarnvagsmuseethagfors1/

Frykstad Clara Elfs Järnvägsmuseum, Fryksta (23)
•  1099  59.52677 13.33047
Vagnhallen vid Fryksta, norr om Kil, visar vagnar och andra minnen från 
Sveriges första järnväg för allmän trafik. Vagnhallen hålls öppen sommar-
tid. Nyckel kan lånas på Sköna Rum Bed & Breakfast, gamla stationshuset. 
Tel: 070-642 14 13.

Två järnvägsmuseer i Värmland. Överst: Hagfors järnvägsmuseum (besöks-
mål 22) och loket UA från 1874. Underst: Frykstad Clara Elfs Järnvägsmu-
seum (besöksmål 23) och en modell av ångloket Fryckstad från 1855.
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Värmlandståg (24)
•• Ⓜ • •   1435  59.50512 13.30739
Värmlandståg äger och underhåller ett antal vagnar från 30- och 40-talen. 
Vi arrangerar på beställning utfärdståg på järnvägarna i Mellansverige med 
el- eller diesellok. För servering har vi Sveriges största restaurangvagn, vår 
egen barvagn och en cafévagn. Vi klarar resegrupper på 1–240 resande. 
Vidare har vi en mindre MJ-anläggning i en vagn på Scanområdet och 
bygger även några moduler i MMM-standard. Öppet: Lördagar har vi 
normalt körning och/eller arbete med vår modelljärnväg (digital H0). 
Möjlighet att provköra egna digitaltåg. Lördagar utför vi även underhåll 
av våra vagnar. Kom gärna och besök oss, men ring för säkerhets skull i 
förväg så vi kan ta emot. Evenemang: Modelljärnvägsgruppen arrangerar 
modulträffar i Kil några gånger per år, för tidpunkter läs på vår Facebook-
sida. Besöksadress: Industrigatan 1, Kil, på f d Scans industriområde. Tel: 
0554-415 33.
info@varmlandstag.se – www.varmlandstag.se 
facebook.com/varmlandstag

Dressinåkning på Otterbäcksbanan (25)
Ⓓ  1435 ↔ 37,5  59.23928 14.40830
På sträckan Ängebäck/Degerfors–Gullspång går resan genom tre län. Du 
kan välja olika platser att starta på, men längs hela sträckan finns gott 
om upplevelser. Det vanligaste är att göra mindre utflykter tur och retur. 
Utmed banan finns en vildmarksrastplats vid Mosstorp där det finns 
grillplats, bord och bänkar. Dressinuthyrning: maj–sept. Besöksadress: 
Dressinstationen / Banvaktstugan Ängebäck. Tel: 0586-408 40
falttjanst@degerfors.se – www.degerfors.se, sök dressin

Närke
Hallsbergs modelljärnvägsförening (26)
Se annons.

På spåret – Mälarbanan som modelljärnväg (27)
• Ⓜ Ⓢ Ⓚ •  59.26542 15.14232
I samband med att Kung Carl XVI invigde Mälarbanan i Örebro 1997 
skapades en gigantisk miniatyrvärld för modelltåg. Denna visas nu för 
allmänheten. Öppet: lör, sön kl 11–16; Under skollov, d  v  s 20–24/2, 
10–14/4, 12/6–11/8, 30/10–3/11, öppet dagligen kl 11–16. Evenemang: 
se hemsida. Besöksadress: Tekniska Kvarnen, Karlslund, Kvarnfallsvägen, 
Örebro. Kommunikationer: Tåg till Örebro, buss till Karlslunds herrgård. 
Tel: 019-21 21 58.
karlslund@orebro.se – www.orebro.se/karlslund

Västmanland
Nora Bergslags Veteran-Jernväg (28)
• • •• Ⓢ Ⓚ •   1435 ↔ 56,5  59.51705 15.04302
Museibana med ångtåg, 50-talsrälsbussar, landsvägsbuss från 1954 och 
lokomotorer på Sveriges första normalspåriga järnväg för allmän trafik. 
Vill du uppleva Sveriges bäst bevarade kompletta järnvägsmiljö, besök 
oss vid NBVJ, Nora Bergslags Veteran-Jernväg! Övernattningsmöjlighet 
på Nora Tåghem. Trafikdagar: 24/6–20/8 lör–sön, 4/7–10/8 även tis–tor. 
Öppet: Visningar mån–fre sommartid, se vår hemsida. Evenemang: 23/4 
Tågsläpp, 20–21/5 Tåg simulatordagarna, 23/6 Midsommartrafik, 5–8/7 
Noradagarna, 26–27/8 Nora-marken. Besöksadress: Järnvägsgatan 1, 
Nora. Kommunikationer: länsbuss 302 från Örebro. Tel: 0587-103 04.
nbvj@nbvj.se – www.nbvj.se 
www.facebook.com/norabergslagsveteranjernvag

NBVJ, Nora Bergslags Veteran-Jernväg (besöksmål 28): Ångloket B nr 1267 från 1915 står startklart med ett persontåg mot Järle den 6 augusti 2016.

Tågsommars statister David och Jonatan gör sin årliga sommarresa på 
NBVJ, Nora Bergslags Veteran-Jernväg (besöksmål 28). Som vanligt upp-
skattar de att få åka gammal rälsbuss mellan Nora och Järle.
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Frövi Maskin- & Bruksbanemuseum (29)
• • Ⓢ   600 ↔ 1  59.46009 15.39457
Museet visar industribanematerial från industribanor med olika spår-
vidder samt entreprenadmaskiner, motorer m m. Här finns ett sextiotal 
industrilok, två ånglok och ett hundratal industrivagnar i flera utföranden. 
Trafikdagar: sön under sommaren enligt info på hemsidan. Besöksadress: 
Hagaberg, östra Frövi. Kommunikationer: tåg till Frövi stn (avstånd ca 
2 km) eller länsbuss 314 från Örebro. Tel: 072-742 15 58.
frovi-maskin-bruksbanemuseum.blogspot.se 
www.facebook.com/fmbbm.se/

Köping–Uttersbergs Järnvägs museiförening (30)
• Ⓓ Ⓢ • •  1093  59.50642 16.00060
Lokstall med ett ånglok och tre vagnar (tillverkade mellan 1866 och 1875) 
från Köping–Uttersberg–Riddarhyttans Järnväg samt landets bredspåri-
gaste smalspårslokomotor. Prova på att cykla dressin ett kort stycke på 
1093 mm! Utställning. Restaurang i stationshuset. Öppet: Lör 1/7–5/8 
kl 11–16. Ring för besök övriga tider. Evenemang: 23/4 Tågsläpp, 2/9 
Köpings kulturnatt (se hemsidan för programpunkter). Besöksadress: 
Hamnplan (Inre hamnen), Köping. Kommunikationer: Tåg till Köping, 
300 m promenad från stationen. Tel: 070-654 97 54.
info@kujmf.se – www.kujmf.se

Engelsberg–Norbergs Järnvägshistoriska Förening (31)
• •• Ⓢ •   1435 ↔ 18  60.09073 15.93806
ENJ bedriver rälsbusstrafik Kärrgruvan–Norberg–Ängelsberg (anslut-
ning till och från Västerås/Stockholm) och även charter. Trafikdagar: 
sön 18/6–20/8. Tidtabell 278, se även hemsidan. Evenemang: 18/6 
Säsongsstart – program, se hemsidan. Utflyktståg, bl a Classic Car, 9/9 
till Järnvägsmuseet i Gävle, se hemsidan. Besöksadress: Lokstallet, Kärr-
gruvan. Kommunikationer: Buss till Kärrgruvan, Resplus gäller på ENJs 
tåg. Tel: 0223-206 63.
info@enj.se – www.enj.se 
www.facebook.com/EnjEngelsbergNorbergsJarnvagshistoriskaForening/

Uppland
Upsala–Lenna Jernväg – Lennakatten (32)
• Ⓢ Ⓚ •  891 ↔ 33  59.85784 17.64949
Den äldsta delen av det en gång så omfattande Roslagsbanenätet. 33 km 
genom vacker och varierande natur. Trafik med ångloksdragna tåg och 
rälsbussar från 1950-talet Uppsala(spår 10 på Uppsala C)–forna järnvägs-
knuten Faringe. Uppehåll vid stationerna Bärby, Marielund, Länna och 
Almunge samt åtta mindre hållplatser efter linjen. Anslutningsbussar 
till Fjällnora friluftsgård (bad och gårdsdjur) intill Upplandsleden vissa 
dagar. Trafikdagar: sön 4/6–10/9, lör 1/7–19/8 och ons, tors 28/6–10/8 
samt även 6/6. Observera att tidtabellen varierar vecka för vecka. 
Evenemang(prel): 23/4 Tågsläpp, Faringe stn. 6/6 Nationaldagsfirande 
vid Funbo kyrka (tåg till Bärby alt. Gunsta). 24/6 Midsommardagsfirande, 
Marielunds stn. 26/8 Marielunds stn blir Hogsmeade i Harry Potter-anda. 
9/9 Kulturnatten i Uppsala då ULJ kör extratåg enligt särskild tidtabell 
och erbjuder ett rikhaltigt kulturprogram vid Marielunds stn. Kom-
munikationer/besöksadress: Uppsala C (östra sidan), där ULJ har eget 
stationshus – Uppsala Östra – intill spår 10 (adress: Stationsgatan 11). 

Bärby, Marielunds, Länna och Almunge stationer nås från väg 282, Faringe 
stn från väg 273. Tel: 018-13 05 00.
info@lennakatten.se – www.lennakatten.se

Modelljärnvägens Hus (33)
• Ⓜ Ⓢ •    60.04753 18.04773
Utställning med flera olika modelljärnvägar. Ta del av alla scener på 
modelljärnvägarna och ta chansen att bli lokförare för något av tågen. 
Se klassiska Yxkrokens Järnväg! Intill kaféets uteservering hittar du vår 
visningsträdgård och den amerikanska trädgårdsjärnvägen, där tågen är 
mer än dubbelt så stora som inne i ladugården. Ett utflyktsmål för hela 
familjen! Öppet: 27/6–19/8 tis–lör; ring eller se hemsidan för andra tider 
på året. Besöksadress: Söderby 132, skyltad avfart från länsväg 288, 3 km 
söder om Alunda. Kommunikationer: Buss 886 från Uppsala eller 811 
från Östhammar, ca en kilometers promenad till modelljärnvägen. Tel: 
0174-655 77.
info@modelljarnvagenshus.se – www.modelljarnvagenshus.se 
www.facebook.com/modelljarnvagenshus

Södermanland
Föreningen Förstlingen II (34)
• Ⓢ  1435  59.37601 16.51119
Föreningen har tillverkat en kopia av det i Sverige först tillverkade ånglok-
et. Loket finns på Munktellmuseet där det visas tillsammans med andra 
maskiner som tillverkats vid Munktell och Volvo CE. Loket kommer att 
köras vid flera tillfällen. Det kan enstaka dagar vara på annan ort − ring 
gärna och kontrollera detta. Öppet: mån–fre 10–16, lör–sön 12–16. 
Besöksadress: Museet är beläget vid Munktelltorget 3 vid Eskilstunaån 
inom Munktellstaden, ca 800 m från Eskilstuna C. Kommunikationer: 
Tåg till Eskilstuna C. Bilparkering i närheten. Tel: 016-13 15 23, 073-617 42 
10 eller e-post munktellmuseet@volvo.com för guidade turer.
www.forstlingen.se
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Ångvagnen Majorn körs vid speciella tillfällen på Jädraås–Tallås järnväg 
(besöksmål 14).

Gåtan med
cykeln som för-
svann två gånger
En cykel försvinner
från dagis i Skåre.
Jonatan och klass-
kompisen Ella hjälps
åt att finna cykeln åt
”dagisfröken” Lena. Mer mystiskt blir 
det när cykeln först kommer tillbaka 
och sedan försvinner igen. För någon 
som gillar deckare är detta en gåta 
som är svår att motstå.
A5. 92 sidor.

Barnböcker, kapitelböcker, om veterantåg, och andra mysterier

Böckerna är utgivna av Majas sagoslott (www.majassagoslott.se) och säljs genom Teknikarv.  Mera information om böckerna
finns på vår hemsida. Plusgiro 499 84 18-0. Porto 29 kr för en eller flera böcker/filmer inom Sverige för privatpersoner. 
www.teknikarv.se/video – 072-587 62 69. – film@teknikarv.se

99 kr

Gåtan med den
saboterade lego-
utställningen
Legoföreningen
Swebrick har lego-
utställning på ett
bibliotek. Ella och
Jonatan är med och
hjälper till. Men vem är det som vill 
sabotera legoutställningen? De har 
flera misstänka. De får också hjälp av 
kompisen Rebecca i detektivarbetet.
A5. 112 sidor.

Gåtan med den
vita stenkolen
Det ska köras ångtåg
när Skoghallsbanan
fyller 100 år. Jonatan
och Rebecca ska
hjälpa till. Men vad
har hänt med sten-
kolen? Den är vit! Detta är den 
klurigaste gåtan Jonatan och Rebecca 
stött på. De förstår först inte vad som 
hänt, vem som har gjort det. De måste 
rädda ånglokskörningarna!
A5.  124 sidor.

Gåtan med den
kidnappade
maskoten
Lejonkörens maskot, Busis. En
Busis är försvunnen.
Med gåtor som hjälp
leds Jonatan och
Rebecca på jakt över
hela församlingshemmet för att få 
tillbaka den älskade maskoten. För 
någon som gillar deckare är detta en 
gåta som är svår att motstå.
A5. 134 sidor.99 kr 99 kr 99 kr
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Museispårvägen Malmköping (35)
• • Ⓢ Ⓚ •   1435 ↔ 2,8  59.13356 16.73689
Sveriges lokaltrafikmuseum med museal spårvägstrafik. Utställnings-
hallar med spårvagnar och bussar från hela Sverige. Café och souvenir-/
bokförsäljning. Öppet/Trafikdagar: 13/5–2/7 lör kl 11–17, sön kl 11–15; 
4/7–13/8 tis–sön kl 11–17; 19/8–3/9 lör kl 11–17, sön kl 11–15. Trafiken 
kan ställas in med kort varsel p g a personalbrist eller andra händelser 
utanför vår kontroll, se vår hemsida. Vi tar gärna emot abonnemang/
gruppresor – kontakta Gunnel Karlsson 073-372 62 70 eller maila till 
hyr@muma.se för prisuppgift. Evenemang: 23/4 Tågsläpp, 5/7 kl 19.00 
Gladjazz vid Östersjön, 22/7 Familjedag, 2/9 Museispårvägens dag och 
högertrafiken 50 år, 17/12 Tomtetrafik. Besöksadress: Järnvägsgatan 4, 
Malmköping. Kommunikationer: linje 430 från Flen, linje 337 från 
Strängnäs, linje 701/801 från Eskilstuna och Nyköping. Tel: 0157-204 30.
info@muma.se – www.muma.se 
www.facebook.com/MuseisparvagenMalmkoping/

Östra Södermanlands Järnväg (36)
• • Ⓢ Ⓚ •   600 ↔ 10,8  59.25883 17.21876
Ångtåg Mariefred–Läggesta–Taxinge-Näsby (endast vissa dagar till 
Taxinge). Stora rundturen Stockholm−Mariefred, lilla rundturen Ma-
riefred−Taxinge vissa dagar. Trafikdagar: Mariefred−Läggesta lör, soh 
13/5−9/9 och 23/9 samt även ons 28/6–16/8, tis, tors 11/7 – 10/8 och 
mån, fre 10/7−4/8 samt 6/6. Lilla rundturen och trafik Läggesta–Taxinge 
lör, soh 3/6–9/9 och 23/9 samt även ons 28/6–16/8. För tidtabeller, se ÖSlJ 
hemsida. Öppet: Café och utställning om de sju svenska personförande 
smalspåriga järnvägarnas historia är öppen under trafikdagar. Guidning i 
verkstäder, lokstall och vagnhallar på begäran. Evenemang: 23/4 Tågsläpp 
med öppet hus, 3/6 Ångans Dag och 23/9 Museibanans Dag med särskilt 
tät trafik. Besöksadress: Storgatan 25, Mariefred. Kommunikationer: 
regionaltåg på Svealandsbanan till Läggesta, ångbåt s/s Mariefred från 
Stockholm, buss linje 782 från Nykvarns centrum till hållplats Taxinge, gå 
tillbaks 50 m till infarten till stationen, med bil E20 avfart 139 Läggesta 
mot Mariefred/Gripsholm, Tel: 0159-210 00, 210 06.
oslj@telia.com – www.oslj.nu, www.facebook.com (sök på Östra Söder-
manlands Järnväg)

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg (37)
• •• Ⓢ Ⓚ •   1435  58.67053 17.09915
I TGOJ-banans södra ände huserar FSVJ i det anrika TGOJ-lokstallet. 
Välkommen in i den Nostalgiska världen! Nytt 2017: Välkommen att 
hälsa på det sista från lokhus utplockade ångloket E2 954. Öppet: 23/4 
kl 10–16; 4/6, 2/7, 6/8 och 3/9 kl 11–15 hålls lokstallet öppet för fika och 
visning av fordon samt rälsbusstrafik Oxelösund–Nyköping S–Jönåker. 
Övrig tid efter överenskommelse. Reservation för ändringar. Evenemang: 
22/4 Eltåg Oxelösund–Eskilstuna och omvänt (Museer i samarbete), 23/4 
Tågsläpp, 13/5 Oxelö Marknad med marknadstrafik, 17/6 Ångtåg och 
Ångmaskiner Eskilstuna med omnejd, 15/7 Katrineholm/Nyköping 700 år 
jubileumstrafik, 2/9 Vrenadagen med ångtåg/rälsbuss på TGOJ-spåren, 
9/9 medlemsresa till Museidagen SVJM Gävle, 2 alt. 3/12 Julmarknads-
resa med Ångmaskiner i Eskilstuna. Allehanda utflyktståg förekommer. 
Reservation för ändringar i planeringen. För fortlöpande evenemangsinfo 
hänvisar vi till hemsidan som uppdateras regelbundet. Besöksadress: 
Lokstallsvägen 1, Oxelösund. Kommunikationer: Buss linje 715, ca 500 
meter från hållplats Oxelösund C. Tel: 072-226 60 01.
fsvj@fsvj.se – www.fsvj.se, www.facebook.com (sök på FSVJ)

Stockholm
Stockholms Ånglokssällskap (38)
•• Ⓢ Ⓚ •  1435  59.29852 18.01574
Trafik samt utfärdståg med ångloksdragna trävagnar med öppna plattfor-
mar från 1900-talets första hälft på både statens och andra normalspår. 
Abonnemang av ångtåget möjligt. Lokala och regionala resor under 
huvudsakligen vår och höst i Stockholm med omnejd. Information på 
telefonsvarare i samband med arrangemang eller ständigt på hemsida. 
Besök och visning av fordonssamlingen i Västberga eller Katrineholm efter 
överenskommelse året runt. Evenemang: 23/4 Tågsläpp. Tel: 08-19 04 61.
info@anglok.se – anglok.wordpress.com

Spårvägsmuseet (39)
• • Ⓜ Ⓢ •  184 ↔ 0,2  59.31216 18.09881
Spårvägsmuseet berättar om kollektivtrafiken i Stockholms län. Se våra 
fordon och åk minitunnelbana. Öppet: mån–fre 10–17, lör–soh 11–16. 
Trafikdagar: Minitunnelbanan rullar dagligen utom första måndagen 
i månaden. Besöksadress: Tegelviksgatan 22, Södermalm, Stockholm. 
Kommunikationer: buss 2 och 66 mot Sofia, hållplats Spårvägsmuseet. 
Tel: 08-686 17 60, fax 08-644 66 01.
sparvagsmuseet@sl.se – www.sparvagsmuseet.sl.se, 
www.sparvagsmuseet.se

Djurgårdslinjen (40)
• •  1435 ↔ 3,2  59.33333 18.07364
I fler än 25 år i följd har spårvagnar från 1910–1950-talet trafikerat 
Djurgårdslinjen (SL linje 7N) mellan Norrmalmstorg och Skansen/
Waldemarsudde. Trafikdagar: Lör, soh 14/4–mitten av juni och  

Norrmalmstorg–Skansen/
Waldemarsudde. Linjetrafik 
linje 7N  11–17/18/19, 
lör-söndagar 14 april– 17 
dec, tis-söndagar under 
sommaren.  SL-taxa gäller 
utom på cafévagnen. 

Ring och Pling
Ömhet Omsorg

Lördagar och söndagar rullar 
Djur gårds l injens populära 
cafévagn med fönsterbord 
åt alla och stans mest 
omväxlande ut sikt.  

www.djurgardslinjen.se

Järnvägssällskapet Åmål–Årjängs järnväg (besöksmål 45) har ett fint litet 
järnvägsmuseum i Åmål över Åmål–Årjängs järnväg. Museet har öppet 
vardagar under hela året.
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slut et av augusti–17/12 samt tis–sön mitten av juni–slutet av augusti. 
Trafikeringstider 11–17/18/22. Rullande caféspårvagn lör–soh 11–17 
under hela trafikeringsperioden (utom midsommarhelgen). Kontrollera 
aktuella avgångstider på hemsidan! Evenemang: 28/5 Spårvagnens Dag 
med 140-årsjubileum för trafiken till Djurgården. Kommunikationer: 
Spårvagn 7 samt buss 2, 54, 55, 57, 69 och 76 till Kungsträdgården eller 
Norrmalmstorg, T-bana till T-Centralen, Östermalmstorg eller Kungs-
trädgården. Tel: 08-660 77 00.
info@ss.se – www.djurgardslinjen.se

Roslagsbanans Veterantågsförening (41)
•• •  891  59.34643 18.06971
Gör en resa i tiden på den 132 år gamla Roslagsbanan. Roslagsbanans 
Veterantågsförening trafikerar densamma med elektriska fordon från 
1900-talets första hälft. Tågen utgår från Stockholms Östra station, men 
det går givetvis bra att kliva på tåget där det gör uppehåll längs vägen. 
SL-taxa gäller. Det går även utmärkt att hyra ett alldeles eget tåg – vi kör 
chartertrafik året runt. Trafikdagar: sön i maj. För tidtabell, se föreningens 
hemsida. Kommunikationer: T-bana Tekniska Högskolan.
info@roslagsbanan.com – www.roslagsbanan.com

Möja Jernväg (42)
•  600 ↔ 0,1  59.40509 18.88810
Möja är skärgårdsön för hela familjen! Trafikdagar: 8/7 och 15/7 (andra 
och tredje lördagen i juli). Extra trafik vid behov eller förfrågan. Den 
som vill vara med om att klargöra lok före körning är välkommen. Be-
söksadress: Invid Bergs ångbåtsbrygga på Möja i Stockholms skärgård. 
Kommunikationer: Waxholmsbåt, Cinderellabåtarna eller Seacab från 
Stockholm eller Sollenkroka. Tel: 08-571 643 09, 070-728 42 14.
moja.jernvag@telia.com

Nynäshamns Järnvägsmuseum (43)
• •• Ⓢ  1435  58.91010 17.94066
Ett levande järnvägsmuseum i byggnadsminnesmärkt lokstallsmiljö 
där lok, vagnar och verkstäder visas tillsammans med en bild- och före-
målsutställning om Nynäsbanans historia. Öppet: sön 25/6–3/9 13–16. 
Övrig tid sista sön i månaden sept–maj (utom dec och jan) 13–16. Extra 
öppet utöver detta, se hemsidan. För bokning av gruppbesök mejla  
museet@njm.nu. Evenemang: Målsättningen är att under året även ordna 
ett par ångtågsresor – information om dessa kommer upp på vår hemsida. 
Besöksadress: Nickstabadsvägen 9, Nynäshamn. Kommunikationer: 
pendeltåg från Stockholm mot Nynäshamn, Nynäsgårds station, eller 
buss 783 från Södertälje, hlp Sandtorp/Backluravägen. Tel: 08-520 139 55.
info@njm.nu – www.njm.nu

Dalsland
Dal–Västra Värmlands Järnväg (44)
• Ⓓ Ⓚ  1435 ↔ 43,8/50  59.02883 12.23468
Rälsbusstrafik Bengtsfors–Mellerud. Samtrafik med kanalbåtar på 
Dalslands Kanal. Trafikdagar: mån–lör 19/6–2/9. Dressinuthyrning: 

Bengtsfors–Årjäng april–okt. Kan kombineras med kanotpaket. Öppet: 
Bengtsfors 12/6–20/8 mån–sön 9–18. Besöksadress: Järnvägsstationen, 
Stationsgatan 5, Bengtsfors. Tel: 0531-52 68 01. Öppet: Årjäng 19/6–6/8 
mån–sön 9–18. Övriga tider enligt överenskommelse. Besöksadress: 
Kyrkerud, Årjäng. Tel: 0573-71 17 90.
info@dvvj.se – www.dvvj.se

Järnvägssällskapet Åmål–Årjängs Järnväg (45)
•  1435  59.04148 12.69813, 59.17990 12.55070
Järnvägsmuseum i Åmåls lokstall samt utställning i Svanskogs station. 
Museet i Åmål visar lok, vagnar och historiska föremål. Museet i Svanskog 
visar autentisk järnvägsmiljö med fordon och stationsexpedition. Övrigt: 
Historiska föremål från Svaneholms järn- och pappersbruk samt Galleri 
Gunnel (Gunnel Eklund – musikhistoria) i Svanskog. Öppet: Museum 
i Åmåls lokstall mån–fre 8–15 (stängt helger), övriga tider enligt över-
enskommelse på tel enligt nedan. Svanskogs station 25/5–1/10 mån–fre 
9–15 (stängt helger), övriga tider enligt överenskommelse på tel enligt 
nedan. Besöksadress: Åmåls Järnvägsmuseum, Östra Bangatan 2, Åmål 
resp Svanskogs stationsmuseum, Järnvägsgatan 1, Svanskog. Kommuni-
kationer: tåg till Åmål eller Swebus Express till Åmål. Tel: 0532-154 28 
(Åmål) eller 0532-305 50 (Svanskog).
www.jaaj.nu

Stationshuset i Dals Rostock (46)
•  58.71413 12.35542
Storskalig modell (1:2) av Dals Rostocks gamla järnvägsstation som stod 
på samma plats 1908–1941. Den gamla Dalslandsbanan, numera järnvä-
gen mellan Oslo och Göteborg, passerar strax intill. Modellen uppfördes 
år 2000 och visar miljön som den såg ut på 1920–30-talen. Man kan gå 
in (takhöjden är 1,44 m) och se väntsalen, expeditionen och stinsens 
bostad, med halvskaliga möbler, kakelugnar och vedspis. Nyckel kan lånas 

David är precis så kort att han går raklång genom dörren in till väntsalen i 
stationshuset i Dals Rostock (besöksmål 46).

Jonatan undersöker den gammaldags vedspisen i stinsens kök i stationshuset 
i Dals Rostock.
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JTJ lok nr 4 med tåg som närmar sig Tallås.
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i affären intill för en kostnad av 40 kr. Affären är öppen alla dagar 10–19. 
Guidning kan ordnas. Övrigt: I Rostock finns även en välkänd örtagård, 
hembygdsmuseum med sommarcafé, en vacker konstnärsateljé med 
butik m m. Besöksadress: Stationsplan, Dals Rostock (mitt i samhället, 
strax ovanför livsmedelsaffären). Kommunikationer: Bussar går från 
Mellerud, Vänersborg och Bäckefors. Tel: 0530-206 80, 073-058 68 47.
kerstin@rostock.se – www.rostock.se

Bohuslän
Munkedals Jernväg (47)
• • Ⓜ Ⓢ Ⓚ •   600 ↔ 3,3  58.45797 11.68440
Smalspårig järnväg med sommaröppet, museum och café. Trafikdagar: 
tors och sön juli–mitten av aug. Öppet: Museet hålls öppet vid tågs 
uppe håll vid Munkedals nedre. Evenemang: Tomtetåg 1:a Advent. Övriga 
arrangemang, se hemsidan. Besöksadress: Östra Åtorpsvägen 18 – Åtorp, 
Munkedals södra infart. Kommunikationer: Västtrafiks bussar, hållplats 
Kvistrum Munkedal, samt Västtågen till Munkedal stn och därefter ca 
1 km promenad. Tel: 070-864 82 16.
info@munkedalsjernvag.com – www.munkedalsjernvag.com, www.
facebook.com/Munkedals-Jernväg-199603906755119/

Göteborg
Bergslagernas Järnvägssällskap (48)
• ••   1435  57.73270 12.00525, 57.72522 12.01873
Med bas i Gamlestaden i Göteborg driver föreningen (BJs) ett ambule-
rande järnvägsmuseum i främst västra Sverige. BJs veterantåg framdrivs 
av ånga, elektricitet eller diesel året runt på spår över hela landet, bakom 
loken går det vagnar från 30- till 60-talen. Vagnparken består av sittvagnar 
med kapacitet på över 600 resande. Restaurations- och sovvagnsplatser 
för 100 resp. 200 personer kan ordnas, endast spåret och fantasin sät-
ter gränser! BJs samarbetar ofta med hembygdsföreningar och andra 
arbetsamma museer vid arrangemang. BJs bevarar och vårdar också en 
stor samling godsvagnar. Godstrafiken har alltid varit betydelsefull för 
Göteborg tack vare sina hamnar för import och export och präglar starkt 
järnvägen än idag. BJs godsvagnssamling omfattar vagntyper från förra 
sekelskiftet fram till cirka 1980. Besök våra samlingar på Lärje och Sävenäs! 
Arbete med att få lok BJ H3s nr 111 i drift pågår i lokstallet i Sävenäs som 
är basen för vår ångloksverksamhet. Evenemang: Se vår hemsida och 
Facebooksida för aktuell information. Öppet: Ring och boka så öppnar 
vi. Du kan besöka oss både vid BJs bangård på Lärje och i lokstallet i 
Sävenäs. Besöksadress: Lärje Bangårdsgata 2 resp von Utfallsgatan 1. 
Kommunikationer: spårvagn 4, 6-9, 11 eller Alependeln (mot Älvängen) 
till Gamlestadstorget (station Gamlestaden för tåg), därefter ca 500 m 
promenad väster om järnvägen (BJ) norrut. Till Sävenäs: ca 500 m gång-
väg över Säveån, följ sedan Byfogdegatan till Sävenäs lokstation. Sävenäs 
nås också med Alingsåspendeln till station Sävenäs. Tel: 070-787 36 44.
info@bjs-club.se – www.bjs-club.se 
www.facebook.com (sök på Bergslagernas Järnvägssällskap)

Spårvägssällskapet Ringlinien (49)
• •   1435 ↔ 3  57.71000 11.99219
Trafik med museispårvagn mitt i Göteborg, Centralstationen–Liseberg. 
Trafikdagar: 22/4–17/6 lör; 1/7–6/8 dagligen; 12/8–30/9, 21/10–4/11 
och 18/11–23/12 lör. Trafiktid ca 12–18. Extratrafik i samband med olika 
evenemang. Öppet: Spårvägsmuseum öppet sön sept–maj 11–14 – se 
hemsidan. Fax 031-15 95 73.
info@ringlinien.org – www.ringlinien.org 
sv-se.facebook.com/Spårvägssällskapet-Ringlinien-303786276311886/

Västergötland
Otterbäckens Järnvägsmuseum (50)
• Ⓢ •  1435  58.94984 14.03953
Banvaktstuga från 1876 med föremål från Nora Bergslags Järnväg. Loko-
motor och 2 G-vagnar. Öppet: tis 10–12 eller efter överenskommelse. 
Besöksadress: Järnvägsparken, Otterbäcken. Kommunikationer: buss 
från Kristinehamn och Mariestad. Tel: 0551-223 30.
info@lok16.se − www.lok16.se

 ” Nominerad till 
    Sveriges hållbaraste kafe 2016 och bästa fi kaställe 2014!”

Ängsvaktaregatan 19 • 441 38 Alingsås • 0322-123 23
www.nolbygards.se

Tågtider – När järnvägar knöt samman Uppsala–
Sala–Enköping. Boken är på 252 sidor och rikt illusterad 
med 304 illustrationer. Pris inkl frakt. 320 kr

Museibanor och Veterantåg – Fåtal kvar! Järnvägs-
föreningslivets jubileumsbok från järnvägens 150- 
årsjubileum 2006 som berättar ca 40 föreningars historia 
och mycket annat! 
Pris inkl frakt. (256 sidor i format 240×286 mm) 340 kr

Rapporter från Järnvägsgruppen vid Kungliga 
Tek n iska Högskolan – fråga efter vår förteckning så 
skickar vi!

Ett paket laddat med broschyrer från museibanor 
och museer, en översikts kalender om allt detta plus 
utfärderna på statens spår m m. Kuvert, adresserat och 
frankerat för 250 eller 500 g, sänd till Museijärnvägar på 
adress enligt nedan.

JärnvägsInfo-Förlaget AB (JInF)
är ett litet aktiebolag som bl a ger ut/försäljer

Adress: JInF, Box 1134, 171 22  SOLNA
Tfn: 08-82 27 35 

E-post: jinf@rocketmail.com - Hemsida: www.jinf.info 
Plusgiro: 66 09 63-0 - Bankgiro: 141-3244.

Arrangemangskalendrar med evenemang, dressin- 
uthyrning, museers öppethållande samt musei- och 
turistbanors trafik kronologiskt redovisad för hela året. 
Allt och alla som håller på med järnväg och spårväg i 
såväl fullskala som modell finns med och informationen 
uppdateras fortlöpande! Prenumeration (ca 8 ggr/år) för 
2017. 95 kr (brev) / 30 kr (e-post)
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Forsviks Bruksjärnväg (51)
• Ⓢ • •  600 ↔ 0,5  58.57557 14.43673
Intresseföreningen Forsvik har återuppbyggt brukets transportjärnväg 
mellan Forsviks Bruks verkstäder och Göta Kanal. Den ursprungliga järn-
vägen trafikerades från mitten av 1880-talet fram till ca 1950. Persontrafik 
med lok och tre personvagnar upprätthålls mellan Forsviks Bruk och Göta 
Kanal vissa tider under sommaren. Tåget, som också kan chartras, kan 
ta upp till 36 passagerare. Loket som idag används är tillverkat av Deutz 
1938. De tre vagnarna är nytillverkade i brukets verkstäder. Trafikdagar: 
Se tider på hemsidan. Besöksadress: Forsviks bruk, Karlsborgs kommun. 
Kommunikationer: buss 420 från Karlsborg mån–fre. Tel: 070-837 75 30 
(Stig), 070-593 57 93 (Per).
www.destinationforsvik.se/fbj

Skara–Lundsbrunns Järnvägar (52)
• • Ⓢ Ⓚ •  891 ↔ 12  58.38337 13.45013
Tågresa i lugnt tempo genom omväxlande natur. Njut av dunket från 
skenskarvarna och doften av stenkolsrök från ångloket. Resan tar ca 30 
minuter enkel resa. Lok och vagnar är från järnvägens storhetstid under 
1900-talets första hälft. Järnvägskaféet i Lundsbrunn öppet trafikdagar. 
Tågen utgår från Skara station. Fri parkering och toalett nära järnvägen. 
Trafikdagar: sön 2/7–27/8 samt tis och tors 4/7–15/8. Öppet: sön i 
juli 10:30−15 – besök järnvägsmuseet och studera lok, vagnar, gamla 
fotografier och allehanda äldre järnvägsattiraljer i en autentisk miljö. 

Evenemang: Nationaldagståg och Midsommartåget, SkLJ 50-år stor 
jubileums helg 25–28/5, se separat annons och hemsidan. Övrigt: Pizzeria 
och Golf restauranten finns på praktiskt gångavstånd. Vandringsled finns i 
närheten. Besöksadress: Vallgatan 41, Skara. Kommunikationer: Se Väst-
trafiks hemsida www.vasttrafik.se. Tel: 0511-136 36 (trafikupplysning); 
036-37 76 33 eller e-post bokning@sklj.se (chartertåg).
kontakt@sklj.se − www.sklj.se

Föreningen Ryttarens torvströfabrik (53)
• • •  600 ↔ 3,5  58.02136 13.73679
Torfströaktiebolaget Ryttaren uppförde 1906, ca 4 km söder om Kättilstorp, 
en större fabriksanläggning för att ta tillvara den synnerliga goda kvalitet 
av torvströ som fanns i mossarna öster om den nya fabriken. Torvströ-
fabriken var i drift fram till hösten 1997 och övertogs 1999 av Föreningen 
Ryttarens torvströfabrik. Ryttaren består idag av en större remdriven 
torvströfabrik med tillhörande maskinhus. På området finns även såg-
verk, en fd träullsfabrik, arbetarbostäder och en smalspårig järnväg för 
transporter av torvströ från mossarna till fabriken. Järnvägen används idag 
till att transportera besökare till de forna brytningsplatserna. Resan ut på 
mossarna sker i ombyggda torvvagnar och som dragkraft används bl a 
ett unikt bensinelektriskt lok byggt på Ryttaren 1952. Öppet: 15/7–6/8 
lör, sön med visning 15:00. Övriga tider är det öppet enligt överens-
kommelse. Evenemang: 18–20/8 Kipplorentreffen 2017 i samarbete med 
Industribaneföreningen. 2/9 Torvens dag öppet 11–16, se hemsidan 
för mer information om program. Övrigt: Från Ryttaren leder även en 
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Trafikpersonalen vid AGJ (besöksmål 55) under en trafikdag framför lok nr 24 (Västergötland–Göteborgs Järnvägs lok nr 24).
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markerad vandringsled ut på mossarna. Besöksadress: ca 25 km söder om 
Falköping, 4 km söder om Kättilstorp. Tel: 073-080 00 37, 070-236 05 84.
torvstrofabriken.ryttaren@telia.com – www.ryttaren.nu

Nossebro stationshus och Kerstinsås vattenkvarn (54)
•  58.18711 12.71830
Nossebro hembygdsförening visar järnvägsmuseum med föremål, foton 
och litteratur från smalspårsepoken i Västergötland. Nytt 2017: Årets 
utställning är om Trollhättan–Nossebro Järnväg 1916–1968. Öppet: ons 
i juli 10–13; i övrigt sista ons i månaden. Vattenkvarnen visas på begäran. 
Besöksadress: Järnvägsgatan 5, Nossebro. Tel: 0512-509 71, 0512-505 06, 
0512-505 22.
rune.nossebro@telia.com – www.hembygd.se/nossebro

Anten–Gräfsnäs Järnväg (55)
• • Ⓢ Ⓚ • •   891 ↔ 12  57.98847 12.44175
Museijärnväg 10 km NV Alingsås. Trafik med ångtåg samt rälsbuss i 
naturskön omgivning utmed sjön Anten till Gräfsnäs Slott med intil-
liggande badplats. Övrigt: Park, bad och strövområden i Gräfsnäs. 
Trafikdagar: sön 28/5–27/8; även lör 1/7–26/8; även tis–tors 4/7–3/8. 
Dessutom skol- och gruppresor 30/5–1/6. Ändringar kan ske, se hemsidan 
för aktuell trafikinfo. Öppet: Utställningshallen och caféet trafikdagar 

11–16:30. Evenemang: 1–2/7 Riddarhelgen, 26–27/8 Museijärnvägens 
dagar. Besöksadress: Antens stationsväg 7. Tel: 0322-721 30 (trafiktid), 
0322-61 62 00 (Alingsås Turistbyrå).
agj@agj.net – www.agj.net, www.facebook.com/AGJ.Vastgotabanan/

Östergötland
Wadstena–Fogelsta Järnväg (56)
• • Ⓢ •  891 ↔ 10  58.44442 14.88395
Veterantågstrafik på del av banan, historisk järnvägsmiljö, cafévagn. 
Trafik dagar: sön 18/6–27/8, lör 1/7–29/7 samt ons kväll 24/5–16/8. Trafik 
med ånglok planeras för helgerna i juli, i övrigt rälsbuss eller diesellok. 
Evenemang: 20/8 Veterandag med särskilt program. Besöksadress: Vad-
stena järnvägsstation, Järnvägsgatan (nära slottet). Kommunikationer: 
Buss 661 från Skänninge eller 612/613 från Motala. Tel: 0143-311 45 
(trafikdagar) eller 0143-313 25 (kvällstid).
info@wfj.se – www.wfj.se

Vadstena Dressin (57)
Ⓓ  891 ↔ 10  58.44476 14.88263
Dressinuthyrning: Vadstena–Fågelsta – trampa iväg från stationen i 
centrala Vadstena och låt äventyret börja. Öppet: juni–aug. Fasta av-
gångar tors–mån 10:00, 14:00. Övriga tider, se hemsidan. Besöksadress: 
Hamngatan 3, Slottsgården. Kommunikationer: buss 661 från Skänninge 
eller 612/613 från Motala. Tel: 0143-292 75.
info@vadstenadressin.se – www.vadstenadressin.se

Museihusets Leksaksbilmuseum med gammal 
modelljärnväg (58)
• Ⓜ •    58.51834 15.42733
Unik (enda i Sverige, ev i hela Europa), 40 kvm stor modelljärnväg som 
visar gamla 0-skalan (1:45) i drift. Ca 250 fordon från 1905−1980, t ex 
Märklin, Hornby, Bing och Hag inklusive modellbilar initialt tänkta som 
tågtillbehör. Öppet: Se hemsidan om öppettider, gruppbesök och tider 
för tågkörningar när modelljärnvägen körs. Evenemang: 29/7 Fri fart på 
Kinda kanal i Linköping med veteranmotorbåtskörning, veteranbilar 
m m, 30/7 Classic Poker Run i Kinda sjösystem, se www.frifart.se. Övrigt: 
Dessutom visas drygt 5.000 modell-/leksaksbilar, barnens nutidsleksaker, 
barnbokens 150-åriga historia, veteranmotorbåtar m m. Besöksadress: 
Ljungs Westra Bro, Vreta Kloster, ca 19 km NV Linköping utmed Göta 
Kanal och Rv 34. Från E4 tag avfart 111 mot Motala. Efter ca 12 km lig-
ger Museihuset på höger sida, precis vid vägen. Kommunikationer: buss 
520 från Linköpings resecentrum till hållplats Ljungs Westra Bro, därifrån 
ca 250 m promenad. Tel: 013-39 40 44, 070-424 78 01.
info@museihuset.se – www.museihuset.se 
www.facebook.com/museihuset/

Psst... 
hos oss kan 

ni hyra lok och 
vagnar! 

Mikael Zagerholm
0707-577 377
mikael@nordicre� nance.se

Tor Hansen
0706-728 894
tor@nordicre� nance.se

Nordic Re-Finance AB
Stationsgatan 21
564 31 Bankeryd
www.nordicre� nance.se

Foto: Peter Heller.
Mellan Västervik och Jenny delar smalspårsjärnvägen banvall med den nor-
malspåriga Tjustbanan i Sveriges enda trafikerade treskensspår. Här är ett 
rälsbusståg från Västervik mot Hultsfred på väg mot Jenny med sjön Kvän-
naren i bakgrunden. Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik (besöksmål 
65) trafikeras dagligen med 1950-talsrälsbussar sommartid.
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Östergötlands Järnvägsmuseum (59)
• Ⓢ  891/600  58.40122 15.58584
Museum med ång- och elfordon m m från Östgötasmalspåret. Öppet: 
25/5 12–16, 6/6 12–16, 26/6–20/8 mån–fre 11–17, lör, sön 12–16, 16–17/9 
11–16. Övriga tider finns möjlighet att boka gruppvisningar. Se även 
hemsidan. Besöksadress: Valla Gård, Gamla Linköping. Tel: 013-12 11 10.
info@jvgmf.se – www.jvgmf.se

Mutebo Aspnäs Järnväg (60)
• Ⓜ Ⓢ •  184 ↔ 0,9  58.30150 15.56184
Smalare än smalspår och dragen av någon av ånghästarna Brasken eller 
Carlsund. Du sitter säkert och bekvämt under tak i prydliga teakvagnar. 
Banan bjuder på en 15 minuters tågtur genom varierande natur i upp- och 
nedlut. Trafikdagar: lör, sön 3/6−3/9 kl 13–16. För närmare information 
se hemsidan. Övrigt: Mysigt utomhuscafé med hembakat. Besöksadress: 
Mutebo, Aspnäs, 10 km söder om Linköping, längs Rv 34, vid avtagsvä-
gen mot Skeda Udde. Kommunikationer: buss 540 från Resecentrum, 
Linköping C. Tel: 070-686 94 11 eller 076-832 39 31.
www.muteborail.se

mf Risten–Lakviks Järnväg (61)
• Ⓓ Ⓚ •   600 ↔ 2,0  58.30520 16.02268
Museiföreningen Risten–Lakviks Järnväg driver en museijärnväg som 
utgår från Lakvik, beläget mellan Åtvidaberg och Björsäter i Östergötland. 
Vid järnvägen finns rullande materiel från både trafik- och industribanor. 
I samlingarna finns bl a tre ånglok, två tryckluftdrivna lok, olika större och 
mindre motorlok samt två av Sveriges äldsta personvagnar (fd spårvidd 
1188 mm). Trafikdagar: se hemsidan. Ordinarie trafik körs med ånglok 
men dessa kan ersättas med diesellok om så erfordras. Dressinuthyr-
ning: trafikdagar och vid förfrågan. Besöksadress: Lakvik station. Tel: 
0120-600 64, 073-291 01 24.
curt.djurstrom@gmail.com – www.rlj.se 
www.facebook.com/ristenlakviksjarnvag

Spårvägsmuseet och trafik med veteranspårvagn 
i Norrköping (62)
• •  1435  58.58549 16.20671
Spårvagnshistoria i samarbete mellan Svenska Spårvägssällskapet/
Östgöta, Norrköpings Spårvägsmuseum och Upplev Norrköping. Spår-
vägsmuseet i Norrköping visar historien om spårvägen i Norrköping. 
Öppet: Enligt övernskommelse på tel enligt nedan (dagtid) under hela 
året. Evenemang: 30/9 Öppethållande under Norrköpings kulturnatt (se 
program för kulturnatten i Norrköping). Besöksadress: Stohagsgatan 
3D. Tel: 073-049 96 26. Under sommaren trafikerar veteranspårvagnar 
i Norrköpings city på ordinarie spårvägslinjer. Trafikdagar: under juli 
månad – för vidare information ring turistbyrån Upplev Norrköping,  
www.upplev.norrkoping.se. Tel: 011-15 50 00.
ostgota@sparvagssallskapet.se 
www.sparvagssallskapet.se/norrkoping/

Gotland
Gotlands Hesselby Jernväg (63)
• • Ⓓ Ⓢ Ⓚ • •   891 ↔ 6,5  57.54492 18.53278
Museijärnvägen på Gotland, ångtåg med gamla gotländska fordon. Gör en 
tågresa i tiden Dalhem (Hesselby)–Roma och upplev hur det var att resa 
när farfar var ung. K-märkt miljö mellan Tule och Hesselby. Trafikdagar: 
sön 4/6–27/8, även ons, tors, lör 28/6–19/8. Öppet i Jernvägsmuseet vid 
trafikdagar samt mån–fre 11–16 under juni–aug. Hesselby Järnvägskafé 
öppet dagligen 27/6–20/8 samt övrig tid fre–sön 11–17. Dressinuthyr-
ning: Hesselby–Roma under icke trafikdagar 5/6–25/8. Evenemang: 27/8 
Museijärnvägens Dag med särskild tidtabell, 2–3/12 prel. Julmarknadståg, 
30/12 Tomtetåget med trafik från Roma och Hesselby till tomtarna i Tule. 
Besöksadress: Hesselby Jernvägsstation, Dalhem Hässelby 166, Dalhem. 
Kommunikationer: Buss 11 Visby–Roma, alt. buss 41 Visby–Kattham-
marsvik. Tel: 0498-380 43, 070-583 05 19.
info@gotlandstaget.se – www.gotlandstaget.se 
www.facebook.com/Gotlandst%C3%A5get-167407897005/

Tjuls station, Järnvägsmuseum, Eskelhem (64)
•  891 ↔ 0,024  57.45941 18.23770
Stationshuset byggt 1898 och visar i ursprunglig miljö hur stationsfolket 
levde och arbetade. Kort spår med vagnar. Öppet: 2/7–10/9 sön 13–16 
(guidat). Besöksadress: Eskelhem, Tjuls, Gotland. Tel: 0498-26 65 87.
rudin.ardell@gmail.com – www.tjuls.se

Prenumerera på 
Allt om Hobby! 

 
För 399 kr får du tidningen 

med nyheter, tester, reportage 
och byggtips i din brevlåda 

 6 gånger om året!
 

Beställ på www.hobby.se

TÅGDAGARNA I LANDERYD 
3-4 SEPTEMBER 2016 

Då blir det åka av! 

Kom och åk veterantåg!
Utställningar, matserveringar och underhållning i olika former.

Välkommen till Landeryd!

www.tagdagarna.se

TÅGDAGARNA I LANDERYD 
2-3 SEPTEMBER 2017 

TORUP

KINNARED

LANDERYD SMÅLANDSSTENAR

HYLTEBRUK RYDÖBRUK
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Småland
Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik (65)
• Ⓢ • •   891 ↔ 71
Gör en resa på smalspåret Hultsfred–Västervik, Nordens längsta smal-
spåriga järnväg. Järnvägen är byggnadsminnesförklarad i sin helhet. Som-
maren 2017 kör de klassiska gul-orange rälsbussarna som de alltid har 
gjort Västervik–Hultsfred. Vissa dagar går ångtåg Västervik–Ankarsrum. 
Trafikdagar: Rälsbuss Hultsfred–Västervik dagligen 8/7–20/8 samt tis, 
tors, lör 27/6–6/7 och 22/8–9/9. Ångtåg Västervik–Ankarsrum lör, sön 
15/7–6/8. Evenemang: 26/8 Tåg enligt särskild tidtabell till Hultsfreds 
marknad; extratåg vid andra lokala evenemang. Besöksadresser: Väs-
tervik, Verkebäck, Fårhult, Ankarsrum, Totebo, Tuna, Vena, Hultsfred. 
Kommunikationer: Tåg och buss i Hultsfred och Västervik. Tel: 0490-
230 10 (trafikdagar).
info@smalsparet.se – www.smalsparet.se 
www.facebook.com/smalsparet

Föreningen Smalspåret Växjö–Västervik, Hultsfreds-
avdelningen (66)
Ⓓ  891 ↔ 12  57.47595 15.85254
På sommaren kan du prova på att cykla dressin längs smalspåret. Perfekt 
för en picknick ute i den sköna naturen. Har du tur kan du få dig en 
skymt av skogens djur. Dressinuthyrning: Björkudd(Hultsfred)–Målilla, 
lör–sön 6/5–18/6 samt 26/8–17/9, dagligen 19/6–20/8. Stängt 23–24/6. 
Besöksadress: Strandpromenadens korsning med järnvägen söder om 
Hultsfreds station (Björkudd). Bokning genom Hultsfreds turistbyrå. Tel: 
0495-24 05 05.
turism@hultsfred.se – smalsparet.com 
www.visithultsfred.se (boka online)

Smalspåret i Hultsfred (67)
• Ⓓ Ⓢ Ⓚ •   891 ↔ 30  57.16797 15.34723, 57.32099 
15.57738
Smalspåret i Hultsfred AB bedriver i samarbete med Föreningen Smalspå-
ret Växjö–Västervik dressinuthyrning och nostalgitåg med 50-talsrälsbuss 
och cafévagn mellan Åseda och Virserum. Fordonsslag: dressiner, räls-
buss. Dressinuthyrning: Åseda–Virserum mån–sön 3/7–13/8 utom lör 
1/7–12/8. Utlämning Åseda station – förbokning krävs. Besöksadress: 
Åseda järnvägsstation, Järnvägsgatan 4, Åseda. Dressinuthyrning: Virse-
rum–Åseda dagligen 3/7–13/8, utom lör 1/7–12/8, då sträckan i stället är 
Virserum–Hultarp. Utlämning Virserums station öppen dagligen 9–19, 
förbokning samt drop-in i mån av tillgång. Trafikdagar: rälsbuss Åseda–
Virserum lör 1/7–12/8. Evenemang: 10–11/6 Smalspårets nostalgidagar 
med tåg och veteranbuss hela vägen Åseda–Virserum (anslutande ve-
teranbuss Vetlanda–Virserum). 28–29/7 Olsmässan Åseda med rälsbuss 
Åseda–Virserum och nattåg. 4–5/8 Virserums marknad med räls buss 
Åseda–Virserum och nattåg. 30/9–1/10 Hösttåg med guidade turer, 
fotostopp m m Virserum–Åseda. Besöksadress: Virserums stn, S Järn-
vägsgatan 20, Virserum. Besök den nostalgiska miljön kring Virserums 
k-märkta stationshus, nu även med Pressbyråkiosk från 50-talet, öppen 
trafikdagar! Kommunikationer: Länstrafiken, linje 310/320 Växjö–Oskars-
hamn/Hultsfred t/fr Åseda och Virserum, linje 345 Åseda–Vetlanda, linje 
61/62/320 Hultsfred–Virserum. Tel: 0495-108 08, 070-377 56 11.
sh@smalsparet.com – smalsparet.com 
www.facebook.com/foreningensmalsparet/

Nässjö Järnvägsmuseum (68)
• •• Ⓢ •   1435  57.64970 14.69670
Grunden i vår utställning visar på järnvägens utveckling i Nässjö och de sex 
banorna som utgår härifrån, vilket Nässjö numer är ensamt om i Sverige. 
Utöver basutställningen har vi diverse temautställningar. Utomhus är 
området uppbyggt som stationsmiljö och bangård med lok och vagnar, 
främst från 1960-talet. På sommarhelger finns möjlighet att fika i vår 
cafévagn. Evenemang: 23/4 Tågsläpp, 20/5 Museidagen med aktiviteter 
för barn i alla åldrar. Nässjö Järnvägsmuseum kör även beställnings- och 
utflyktståg (med restaurangvagn) under hela året. Aktuell info om 
resor och tillfälliga utställningar finns på vår hemsida eller per telefon. 
Öppet: juni–aug tis–sön 11–15, sept–maj ons, fre och sön 11–15. Stängt 
storhelger. Besöksadress: Ångsågen, Brogatan 10 (mitt emot järnvägs-
stationen, på andra sidan spåren). Kommunikationer: Tåg eller buss till 
Nässjö Resecentrum. Tel: 0380-132 00.
nj@lokstallet.se – www.lokstallet.se 
www.facebook.com/nassjojarnvagsmuseum

Helsingborgsvägen 9, Ljungby
www.minivarlden.se • info@tagcentralen.se  

fb.me/ 
minivarlden

BARN 0-4 ÅR GRATIS, 5 -11 ÅR 20 KR, 12 -100 ÅR 100 KR

Gör ett besök på Minivärlden. 
Ta med en kompis, familjen eller hela 
släkten. Här finns det något spännande 
för alla. Och roliga aktiviteter för de yngre. 

Upptäck ”Landet Somewhere” med  
Dr Schultzes fina modelltåg. Och bygget 
av ”Lilla Småland” och Bolmenbanan.

Upplev våra minilandskap och miniatyr
utställningar, historiska berättelser om 
tåg och mycket annat. Kör tåg själv.  
Ta det lugnt i vår filmhörna eller vårt café.

Välkommen!
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UNNA DIG EN 
NOSTALGITRIPP!

Läs om mäktiga maskiner från förr, om entusiasternas bil- och mc-pärlor, 
om vackra båtar, om vägens och åkerns trogna kämpar och om tekniken från 

kalla krigets tid. I våra tidningar tas du med på 
nostalgiska trippar som ger dig en känsla 

av spänning och välbehag.

0455-30 29 30 
kundservice@fabas.se

www.prenumereranu.se

Tidningen Tåg med tio nummer per år som ger dig:

… Nyheter
… Fakta 
… Teknik
… Historia 
… Debatt
… Resor
… Modelljärnvägar
… SJK-information

 
… Rabatt på våra böcker

… Almanackor och spel

… Delta i våra specialresor

… Lyssna på föredrag hos våra lokalavdelningar

… Besöka vårt bibliotek och arkiv i Sollentuna

… Rabatt hos flera järnvägsföretag och andra aktörer

Gå med i Svenska Järnvägsklubben
Landets största förening för järnvägsintresserade

www.     sjk.se

Medlemsavgift/kalenderår:
Boende i Sverige: 
Vuxen, 495:-

Ungdom upp till det år man fyller 25, 250:- 

Boende i utlandet:
Vuxen, 650:-

Ungdom upp till det år man fyller 25, 325:-

Betala till bankgiro 5929-7804

Ange namn, adress och födelseår.

SJK – Svenska Järnvägsklubben
Tingsvägen 17, 4 tr
191 61 Sollentuna
08-631 95 03
info@sjk.se

Som medlem i SJK erbjuder vi:

S V E N S K A  J Ä R N V Ä G S K L U B B E N S  T I D S K R I F T

Tåg
#1 2017 PRIS 60:-

Renoveringen av X2000  • Tågplan 2017
Vikten av källkritik • Pressbyrån och järnvägen
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Nästa stopp: Museibutiken.

t o y s  a n d  g i f t s

Ljudet av ångpannan, utsikten från kupén, lukten av kol, dunket 
av rälsens skarvar. Tåg ger upplevelser för alla sinnen. I museibutiken 
har du chansen att ta med dig en liten bit av den upplevelsen hem.

Benjamins väg 4, 433 38 Partille. Tel 031-707 14 00. www.robetoy.se
Muséer och andra åf kan beställa på webben eller via telefon.

Välkommen till  

Norsk järnvägsmuseum 
  i Hamar!
• Huvudutställningen tar dig med på en vandring genom norsk järnvägshistoria.
• Museipark med sommaröppna stationsbyggnader, lok- och vagnhallar.
• Ett smalspårig, ångdriven tåg och ett minitåg kör om sommaren.
• Utställning om järnvägen under andra världskriget.
• Möjlighet till att dricka kaffe och äta något lätt vid restaurangvagnen.
• MJ-mässa i november.
• Biblioteket har en samling av böcker, tidskrifter, video, med mera om norsk järnvägshistoria.

Norsk jernbanemuseum

Strandvegen 161, 2316 Hamar, Norge 
Tel: +47 40 44 88 80 • post@norsk-jernbanemuseum.no
www.norsk-jernbanemuseum.no

88
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Svenska Motorvagnsklubben (69)
•• •  1435
Researrangemang över hela Sverige för medlemmar och andra tågentu-
siaster. Diesel- och elrälsbussar från 1950-talet. Även beställningsresor. 
Evenemang: Följande resor arrangeras: 25/3 Vårupptakt Skåne. 21–23/4 
Årsmötesresa Norrköping. 10/6 Olofström. 15–17/9 Skövde med båt på 
Göta Kanal och Vättern till Motala. 2/12 Julbordsresa. Resorna utgår i regel 
från Alvesta. Kontrollera tillkommande resor och eventuella ändringar 
på vår hemsida. Tel: 073-944 11 77.
resor@smok.nu – www.smok.nu

Ohs Bruks Järnväg – Ohsabanan (70)
• Ⓢ Ⓚ •   600 ↔ 14,5  57.19272 14.33208
Trafik med ångloks- och motorloksdragna tåg Ohs Bruk (20 km öster om 
Värnamo)–Bor. Trafikdagar: lör, sön 8/7–13/8 samt tis–tors 11/7–27/7. 
Grilltåg onsdag kväll 19/7. Evenemang: 1/7 Järnvägsfest i Bor, 26–27/8 
Ohsabanans dagar med många extratåg, Tomtetåg i advent. Mer infor-
mation om evenemangen kommer på Ohsabanans hemsida. Kommu-
nikationer: JLT Krösatåg till Bor linje 87, JLT buss 271 till Ohs vardagar. 
Tel: 0370-65 11 11.
marknad@ohsabanan.com – www.ohsabanan.com 
www.facebook.com/ohsabanan/

Landeryds Järnvägsmuseum (71)
• ••  1435  57.07600 13.26014
Halmstad–Nässjö Järnvägs gamla lokstation som idag är museum. Öppet: 
se hemsidan. Evenemang: Tågdagarna i Landeryd 2–3/9 – se annons sidan 
21 – samt reseverksamhet som utannonseras via hemsidan. Besöksad-
ress: Hyltevägen 12, Landeryd. Kommunikationer: Egen bil alternativt 
tåg från Halmstad eller Nässjö. Tel: 0371-57 03 50.
kontakt@landeryd.info – www.landeryd.info

Minivärlden Ljungby / TågCentralen (72)
• Ⓜ Ⓢ •   16,5/12 ↔ 0,55  56.82771 13.92241
Upplev Minivärlden Ljungby. Alla små fina figurer, platser och hus. Och 
tågen som tuffar förbi i landskapet. Kör själv ett tåg. Tillverka egna 
träd. Lyft en riktig bit räls. Eller tävla med Robotstinsen. På Minivärlden 
Ljungby finns det upplevelser för alla – barn, vuxna, ja hela familjen. 
Och för dig som gillar modelltåg, historia eller teknik. Eller kanske bara 
vill beundra den fascinerande miniatyrvärlden, ta en fika och umgås. 
Här varvas aktiviteter med spännande modelljärnvägar och historiska 
betraktelser. Bland annat Dr. Bent Schultzes berömda fantasibana över 
Landet Somwhere och miniatyrvärlden Lilla Småland med den gamla 
smalspåriga Bolmenbanan. Gratis för barn under 5 år i vuxens sällskap. 
För gruppvisning, kontakta grupper@tagcentralen.se. Öppet: 10/7−18/8 
mån−fre och 19–20/8 11−15. Följ vår hemsida för aktuella öppettider 
och evenemang under året. Evenemang: 11/3, 15/4, 30/9, 4/11, 27/12 kl 
13–16. Besöksadress: Helsingborgsvägen 9. Tel: 070-573 65 24.
info@tagcentralen.se – www.minivarlden.se 
www.facebook.com/minivarlden/

Skåne–Smålands Jernvägsmuseiförening (73)
• • Ⓓ Ⓢ •   1435 ↔ 14,2/3,6  56.55226 13.73279
Trafik och beställningstrafik med dieseldrivna rälsbussar typ Y7 från 
1950-talet. Mindre järnvägsmuseum i lokstallarna i Strömsnäsbruk. 
Öppet: 13/6–31/8 tis–tor 9:00–15:30. Övrig tid efter överenskommelse. 
Trafikdagar: lör 8/7–5/8 Strömsnäsbruk–Markaryd. Biljettförsäljning i 
stationshuset. För tider och övrig info, se hemsidan. Dressinuthyrning: 
13/6–31/8 tis–tor, lör 9:30–15:30 Strömsnäsbruk–Axhult eller Strömsnäs-
bruk–Traryd, lör 8/7–5/8 9:30–15:30 endast Strömsnäsbruk–Traryd. Övrig 
tid och bokning, se nedan. Evenemang: 23/4 Tågsläpp i Strömsnäsbruk, 
26/8 Strömsnäsfestivalen med rälsbusståg, 9/9 Markaryds Marknad; 
samtliga med tåg Strömsnäsbruk–Markaryd ToR. Info, se hemsidan. 
Övrigt: Radiomuseum med ca 300 apparater. Besöksadress: Stationen 
Lagastigsgatan 49, lokstallarna Mejerivägen 7, Strömsnäsbruk. Kommu-
nikationer: Länstrafikens Kronobergs bussar, pågatåg Hässleholm–Mar-
karyd. Tel: 070-682 09 25.
trafik@ssjf.nu, dressin@ssjf.nu – www.ssjf.nu 
www.facebook.com (sök på SSJF)

Kalmar Veterantåg (74)
•• • •   1435
Kompletta researrangemang på stambanenäten i Sverige, även charter-
trafik. Trafik med totalrenoverade fordon som tillsammans utgör ett 
komplett tåg för dag- och nattresor från tidsepoken 1950- och 1960-talen. 

Upptäck 
järnvägens spännande värld! 

 

JÄRNVÄGENS
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Familjeutflykt nere i Fyledalens naturreservat (besöksmål 86) vid kilometer-
stolpe 61 (till Malmö). Korna följer dressincyklarna med intresse. Ibland 
får de för sig att springa med dressinerna en bit, till allas förtjusning! Vår 
vanligaste kundtyp är just en familj eller liten släktträff...
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MRO
Museibanornas Riksorganisation

Besök oss på Internet:

jhrf.se och museibanorna.se

JHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet

MRO
MUSEIBANORNAS

RIKSORGANISATION

MRO
MUSEIBANORNAS

RIKSORGANISATION

Vår hemsida är alltid uppdaterad med det senaste. Evenemang: 3–5/2, 
Jokkmokks marknad med tåg till/från Boden och buss till/från Jokkmokk, 
6–14/7 Destination Nordkalotten med besök i Luleå, Kiruna, Jukkas-
järvi, Björkliden, Harstad och Lofoten samt heldagstur med Hurtigruten. 
9–14/9 Destination Björkliden, upplev vår fjällnatur på hösten. Helpen-
sion på hotell Fjället eller i stuga. 2–3/12 Julmarknadsresa till Göteborg, 
1 natt på hotell. Besöksadress: Torsåsgatan, Kalmar. Tel: 070-215 09 05, 
reseinfo 070-949 84 44.
info@kalmarveterantag.se – www.kalmarveterantag.se 
www.facebook.com/KalmarVeterantag

Öland
Böda Skogsjärnväg (75)
• Ⓢ Ⓚ  600 ↔ 4,2  57.31263 17.11158
Smalspårig järnväg, återuppbyggd f d timmerbana, mellan Fagerrör och 
Trollskogen i Böda Kronopark på norra Öland. Trafikdagar: start 24/6, 
därefter 4/7–13/8 tis, tors och sön samt 29/9–30/9, se hemsidan. Trafik 
kan förekomma under annan tid, se hemsida, annons i Ölandsbladet el-
ler lyssna på telefonsvarare enligt nedan. Ånglokstrafik enligt hemsidan. 
Besöksadress: Fagerrörs station, Fagerrörvägen 60, vid parkeringen för 
Fagerrörs badplats eller Trollskogens parkering, stationen obemannad. 
Kommunikationer: se www.klt.se. Tel: 0485-241 40.
bosj@bosj.se – www.bosj.se

Torngårds station (76)
•   891 ↔ 0,035  56.33693 16.51176
I och kring Torngårds järnvägsstation på södra Öland är ett museum om 
Ölands Järnvägar (ÖJ) under uppbyggnad. Stationshuset och ett uthus 
är bevarade och dessa byggnader är under renovering. Ett kortare spår 
är lagt vid lastbryggan. Nytt 2017: Under sommaren ska en betvagn från 
Ölands Järnvägar ställas upp på spåret. Besöksadress: Torngårds Station. 
Tel: 076-127 64 15, 073-845 91 55.
info@olandsjarnvag.org – www.olandsjarnvag.org 
www.facebook.com/olandsjarnvag.org/

Blekinge
Karlshamn–Vislanda–Bolmens Järnvägssällskap (77)
•  1067  56.36870 14.68475
I Hovmansbygd verkar järnvägsföreningen KVBJ för att återskapa en 
autentisk järnvägsmiljö från det forna 1067-nätet. Öppet: Året runt. 
Evenemang: Speciella evenemang annonseras på vår hemsida. Övrigt: 
Möjlighet till inköp av fika och glass finns att tillgå hos grannen, Ebbe-
måla Bruk, i Hovmansbygd. Besöksadress: Beläget vid Hovmansbygds 
fd station, strax öster om Mörrumsån. Kommunikationer: linje 689 från 
Olofströms resecentrum.
kvbj@live.se – www.kvbj.se

Skåne
Järnvägens Museum Ängelholm (78)
• • •• Ⓜ Ⓢ Ⓚ •   56.243510 12.85507
Ett modernt upplevelsemuseum för hela familjen. Fri entré t o m 16 år, 
gratis parkering. Utställningen leder dig genom spännande miljöer – 

Hjulmarknaden 2017
i Solnahallen
25 november

www.hjulmarknaden.info
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Loket ”Johan Vale” tillverkades av AEG i Berlin 1898, det visas på Roberts-
fors bruksmuseum (besöksmål 7). Första åren fanns loket på en industriba-
nan i Kvarnsveden och 1902 köptes det av Robertsfors bruk.

Dubbla ånglok byggda av Motala verkstad (ÖSlJ 4 K M Nelson och JGJ 
9) drar godståg på ÖSlJ, Östra Södermanlands järnväg (besöksmål 36).
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Endast 5 min 
promenad från 

Triangelns station vid 
Citytunneln.

Har du inte tillfälle 
att komma, så sänder 
vi gärna. Över 7.500 
böcker och DVD om 

järnvägar, sjöfart,  yg 
med mera från hela 

världen på 
vår hemsida!

Centralstation

Triangeln

Stenvalls12

Gustav Adolfs

torg

Stortorget

Förenings-

gatan

www.stenvalls.com

Välkommen till Nordens bästa bokhandel för 
tra klitteratur!

 Stenvalls
Föreningsgatan 12, 21144 Malmö. Tel. 040 127703

Öppet måndag–fredag 10–18.

gruvan med primitiva träspår, stationen med väntsal, rallarkojan och 
banvaktsstugan – här beskrivs järnvägens arbeten förr och nu. Att färdas i 
ånglok vid förra sekelskiftet eller i förarhytten på X2000 idag – i simulatorn 
Locomotion känner du skillnaden! På vår stora modelljärnväg presenteras 
järnvägshistorien med rullande tåg från alla epoker. Barnen har ett eget 
lekstall, där de kan bygga och köra med tåg, rita och spela spel eller läsa 
en bok. En annan favorit är minitåget som rullar i järnvägsparken varje 
dag under sommaren. Det händer alltid något på museet – tillfälliga 
utställningar, skollovsaktiviteter, ångtågsturer, familjedagar och mycket 
mera. I vår museibutik hittar du bl a souvenirer, böcker och leksaker. 
Öppet: tis−sön 10−16, juni−augusti dagligen 10–17 (midsommar-, jul- 
och nyårsaftnarna och -dagarna stängt). Trafikdagar: Minibanan i parken 
öppen 1/6–31/8. Evenemang: 3/6 Säsongsinvigning. För mer info och 
aktuella evenemang se vår hemsida. Besöksadress: Banskolevägen 11, 
200 meter söder om järnvägsstationen. Kommunikationer: tåg och buss 
till Ängelholms järnvägsstation. Tel: 0431-46 89 20.
jarnvagensmuseum@engelholm.se – www.jarnvagensmuseum.se 
www.facebook.com/jarnvagensmuseum

Föreningen Veteranjärnvägen (79)
• • •• Ⓓ  1435 ↔ 6,5  56.13059 13.12632
Cykla dressin Klippan(Nybygget)–Ljungbyhed och njut av den omväx-
lande och fantasiska naturen vid Söderåsen. Dressinuthyrning: april–ok-
tober – under april, maj, september och oktober endast förbokningar. Tel: 
0435-44 17 73. Öppet Hus i Klippans lokstallar. Magnifikt rundstall med 
vändskiva. Här visas en helt unik samling av ånglok och vagnar från de 
skånska privatbanorna. Öppet: sön i juli kl 12–16 samt under arbetsdagar. 
Evenemang: Ångtåg i Klippan enligt information på hemsidan. Öppet 
hus med trafik och säsongsavslutning, se hemsida. Tel: 0435-103 02.
veteranjarnvagen@veteranjarnvagen.se – www.veteranjarnvagen.se

Hässleholms Modelljärnvägsförening (80)
• Ⓜ Ⓢ • •   16,5 ↔ 1,5  56.14584 13.72816
Hässleholms Modelljärnvägsförening finns på Garnisonen. Där visas en 
av Sveriges största järnvägsmodeller. Anläggningen är i skala 1:87 och 
är en modell av Hässleholms station med bangårdar och ytterligare 9 
stationer, bl a Sösdala, Finja, Tyringe och Vankiva. Anläggningen har idag 
1.500 m räls och 350 växlar på en yta av ca 700 m2. Nytt 2017: Tågen går 
genom Attarp, Ignaberga och Vinslöv. Caféteria med servering. Öppet: 
Anläggningen visas 2 dagar varje månad utom juli, augusti och september 
som har 4 visningstillfällen vardera. Aktuella datum finns på hemsidan. 
Vid visningarna är det tågkörning med massor av tåg från 60-talet. 
Besöksadress: Tygvägen 2, Hässleholm. Kartguide finns på hemsidan. 
Kommunikationer: tåg till Hässleholm och sedan stadsbuss linje 1 som 
stannar 200 m från entrén. Gratis parkering för dig som kommer med bil.
info@hmjf.se – www.hmjf.se, www.facebook.com/hmjf.se

Glimminge station (ÖGJS) (81)
Ⓓ • •  1435 ↔ 6  56.28353 14.02614
Upplev ett annorlunda äventyr vid Glimminge station. Dressinuthyrning: 
Hyr dressin under tre timmar eller boka rallaretur med dressin, fika, kanot 
och mat i snapphanebygd på del av Hästveda–Karpalunds järnväg under 
perioden 1/5–31/10. Vandrarhem i järnvägsvagnar, 16 bäddar. Övrigt: 
Övernattning i fiskecamp, fiska i Helgeå, grilla, vandra, bada, uthyrning av 
kanoter, tält med övernattning på öde ö m m. Kommunikationer: linje 
545 från Kristianstad till Broby eller linje 542 från Hässleholm till Broby. 
Tel: 044-440 48 – 10 % rabatt, uppge bokningkod tagsom99.
info@ogjs.se – www.glimmingestation.se

Järnvägsmuseet Kristianstad (82)
• • Ⓢ Ⓚ  1435/1067/600 ↔ 0,2  56.02186 14.16345
Vid den gamla hållplatsen Kristianstad Södra ligger Järnvägsmuseet i 
Kristianstad. Museet är Sveriges tredje största järnvägsmuseum och har 
något både för barnfamiljer och för tågentusiaster. I utställningen Tag 
plats! kan du röra dig i gammaldags stationsmiljö kring och inuti histo-
riska lok och vagnar. Museet har även spårområde med bland annat en 
600 mm:s bana som trafikeras på sommaren. Museet samarbetar med 
Museiföreningen ÖSJ och anordnar tågaktiviteter tillsammans. Nytt 2017: 
Sommarutställning Från stad och betong till bad och tång. Öppet: dagligen 
29/6−3/9 samt 9–10/9 11−16. Trafikdagar: På 600 mm-banan, se körtider 
på hemsidan. Besöksadress: Västra Storgatan 74, Kristianstad (Kristian-
stads Södra). Kommunikationer: Stadsbuss nr 3 (Hållplats Arenan) från 
Kristianstad C som ligger ca 1 km från Järnvägsmuseet. Tel: 044-13 57 23.
info@regionmuseet.se – www.regionmuseet.se (fliken Järnvägsmuseet)

En av Sveriges största modelljärnvägar finns i Hässleholm!
Visningar 2 ggr i månaden. Under juli, augusti och september  
12 öppetdagar. Öppet 10-16 (kassan stänger 15.30). Alltid tåg-
körning med tidstypiska tåg från 60-talet. Alla öppetdagar och 
klockslag för hela året och mer finns att läsa på www.hmjf.se. 
Även gruppvisningar. Kontakta oss för prisuppgift och bokning.

www.hmjf.se
Adress: Tygvägen 2, Hässleholm
E-post: info@hmjf.se

Hässleholms
Modelljärnväg

Med stöd av Kulturnämnden
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Böcker om SJ personvagnar av olika års modeller 
med typbeskrivningar, många bilder, ritningar och vagnslistor.

Läs om böckerna och andra produkter på 
 www.smj.org/prylboden

KÖR VÅRA 
MODELLTÅG!

En utflykt för hela 
familjen! Många olika 

modelltåg som man själv 
får köra med, café och 

visningsträdgård! 

Se hemsidan eller ring för  
öppettider: 0174-65577 

www.modelljarnvagenshus.se

modelljärnvägenshus

Sveriges tidskrift för modellrallare!
Prenumeration – papper eller digitalt!

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET 1

M
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m

er 25 • Juni 2016

Jubileumsnummer 
på 116 sidor!

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

Befolka dina fordonHårdlödningMölndals Övre som förebildFigurmålning del 2
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JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 25 • Juni 2016Pris 99 SEK • 130 NOK
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er 26 • Septem
ber 2016

Stort test av
startsatser!

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

Bygg ut Jecos lokstallBesök hos Finspångs mjkJLJ som modellspårplanByggtips för hus, lok, vagnar

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 26 • September 2016Pris 99 SEK • 130 NOK

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

Tåg�lmer

Aktuella och historiska tågfilmer på DVD.
www.legvideo.se  legvideo@oktv.se

072-248 10 11

Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar (83)
•• Ⓜ Ⓢ Ⓚ   1435  56.02186 14.16345
Visning och utställning på Järnvägsmuseet på Kristianstad Södra gemen-
samt med Regionmuseet Kristianstad. Evenemang: 20/5 Rälsbusståg 
Fjälkinge–Kristianstad p g a Fjälkingedagen, 1/7, 15/7 och 29/7 badtågs-
resor Kristianstad Södra–Åhus med ånglok (första dagen) resp rälsbuss, 
5/8 eltåg Kristianstad–Karlskrona p g a 10 år för eldrift på sträckan, 26/8 
(prel) Teknikdag/Öppet Hus på Järnvägsmuseet med bl a ångtågsresor 
Kristianstad Södra–Åhus samt 9/9 rälsbusståg Kristianstad Södra – Åhus 
p g a marknad i Åhus. Besöksadress: Västra Storgatan 74, Kristianstad 
(Kristianstads Södra). Kommunikationer: Stadsbuss nr 3 (Hållplats 
Arenan) från Kristianstad C som ligger ca 1 km från Järnvägsmuseet.
ordforande@mfosj.se – www.mfosj.se 
www.facebook.com/museiforeningenostraskanesjarnvagar

Museispårvägen i Malmö (84)
• Ⓢ  1435 ↔ 1,6  55.60550 12.98329
Spårvägstrafik klockan 12–16 med en eller två vagnar på sträckan Ba-
nérskajen–Stadsbiblioteket–Malmöhus slott i Malmö. Trafikvagnar är 
normalt MSS 20 och MSS 100. Gästvagnar kan förekomma. Trafikdagar: 
lör, sön 3/6–1/10, även 6/6 men ej midsommardagen. Kommunikationer: 
Stadsbuss från Centralen till hållplats Tekniska Museet med linje 7 mot 
Ön eller linje 8 mot Hyllie. Tel: 040-12 84 71.
info@mss.se – www.mss.se

Skånska Järnvägar (85)
• Ⓢ Ⓚ • •   1435 ↔ 13,3  55.73500 14.12498
Ångtågstrafik Brösarp–Sankt Olof på Österlen. Genom välkända Brösarps 
backar och förbi den vackra havsutsikten utanför Vitaby går färden. Tå-
get vänder vid fd järnvägsknuten Sankt Olof. Till söndagsresan kan du 
boka fördrink och en tvårättersmiddag i restaurangvagnen. Förbokning 
hos Live It 08-120 182 00. Vi vill visa hur det var på en liten enskild bana 
under 1930–40-talen. Vi har ett antal ånglok byggda 1907–1952 och 
några diesellok. Personvagnarna är tillverkade 1882–1946. I Brösarp står 
vår kafévagn. Kiosker finns i Sankt Olof och Brösarp. Trafikdagar: Sön 
11/6–3/9, 3/12, 10/12 (jultåg) samt tis–tors 11/7–3/8. Evenemang: 18/6, 
50-talsdag med tåg, bilar och motorcyklar. Andra specialdagar annonseras 
på vår hemsida. Kommunikationer: Skåne Expressen (info 0771-77 77 
77) från Ystad, Kristianstad och Simrishamn. Tel: 0414-730 15.
info@skanskajarnvagar.se – www.skanskajarnvagar.se 
www.facebook.com/SkanskaJarnvagar

Dressin på Österlen (86)
Ⓓ Ⓚ •  1435 ↔ 9/7  55.55053 13.92758, 55.63585 14.13345
Tomelilla–Fyledalen (18 km ToR). Spåret slingrar sig genom fantastisk 
natur ner till det nybildade naturreservatet i Fyledalen. S:t Olof–Gyllebosjö 
(14 km ToR). Du dressinar genom ett typiskt Skånelandskap förbi betande 
kor och genom vacker bokskog. Dressinuthyrning: maj–september på 
båda banorna. Ring för mer info. Stängt i midsommar. Övrigt: Badmöj-
lighet i Gyllebosjön. Banvaktsstuga 727 i Fyledalen med glasskiosk, kaffe, 
våfflor och cykeluthyrning under sommaren. Kommunikationer: tåg 
Malmö–Tomelilla. Buss med Skånetrafiken till S:t Olof. Tel: 0417-102 52.
www.dressin.se

Danmark
Nordisk Jernbane-Klub (87)
• •• Ⓢ • •  1435
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, som har hemstation i Gedser Remise. Evenemang: 
29/7–5/8 Kulturresa med musealt motorvagnståg till Jylland och Norge. 
Vi åker från Köpenhamn till Hirtshals med eget tåg. På vägen planerar 
vi uppehåll i Århus (lättbanan), Mariager (museijärnväg) och Hirtshals 
(Nordsøcentret), innan vi åker färjan till Kristiansand. Därifrån tåg till 
Stavanger med bl a utflykt på Lysefjorden. Åter med tåg till Kristiansand, 
där vi bl a besöker Setesdalsbanen (smalspårig museijärnväg). Hemresan 
sker med färjan till Hirtshals och vidare med buss till Skagen (Skagens 
Museum). Sedan går resan med eget tåg till Köpenhamn med uppehåll 
på vägen i Silkeborg och veteranjärnvägen Bryrup–Vrads (dansk Hilding-
Carlsson-rälsbuss finns här). (Programmet är preliminärt, men utförligt 
program finns på hemsidan.) Tel: 0045 40 52 26 55 kl 18–20.
mail@nojk.dk – www.nojk.dk
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Res som för hundra år sedan med våra ångtåg i originalskick!
Upplysningar och tidtabeller på www.oslj.nu

Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg
Box 53, 647 22 Mariefred.
Tel: 0159-210 00, e-post: oslj@telia.com www.oslj.nu

Den fordonshistoriska rörelsens evenemang i Sverige – och övriga Norden!

Evenemangs-
kalendern 2017

Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad nr 2 • April 2017 • Årgång 25Tågsommar

Railway museums, 
preserved railways and rail 
bicycles for hire in Sweden

Museen, Museumsbahnen 
und Draisine in Schweden

Musées, chemins de 
fer touristiques, train 
d´excursions et velorail  
en Suède

2017

 
Järnvägsmuseer, museijärnvägar, 
museispårvägar och dressinuthyrare

GRATIS

Utgiven av Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten
 i samarbete med samtliga svenska ångbåtsrederier

 7
Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 7

Upplevelser för hela familjen
Vägar till nya resmål, vardag som helg. Möt engagerade 
entusiaster, arbetslivsmuseer, ångbåtar, mopeder, bilar, 
tåg och mycket mer från förr. Med dessa kataloger i väskan  
eller handskfacket hittar ni till spännande platser och  
roliga upplevelser i hela Sverige.

Här kan du beställa kataloger  kostnadsfritt: www.tbshopen.se

TÅGSOMMAR 2017 finns som e-bok-pdf, lättsökt med innehållsförteckning, 
att ladda hem (gratis) www.teknikarv.se/ts
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På några platser i Sverige finns minnesstenar resta för viktigare eller 
större händelser kring järnvägarna. Några exempel på dessa är:
Alingsås (Skaveryd): Minnesstenen rest 1880, som en påminnelse om 
att det var för 25 år sedan bygget av Västra stambanan börjades.
Fryksta (nära Kil): första spadtaget på Sveriges första järnväg.
Getå (ö Norrköping): Sveriges svåraste tågolycka som ägde rum 1918.
Jokkmokk: Invigningen 1937 av fullbordade Inlandsbanan.
Koler (minnessten söder om byn): Rallarlagens mötesplats från bygget 
av Stambanan genom övre Norrland.
Kåbdalis: Minnessten där Inlandsbanan från norr och från söder sam-
manfogades 1936. Stenen är signerad av kronprins Gustaf Adolf.
Länninge (söder om Bollnäs): Svår tågolycka 1928, 18 omkomna och 
dryga 50 skadade. Kollision med ett hjälplok som hade skickats ut för att 
dra ett tåg med havererat lok.
Lyckan (norr om Karlstad): Markerar slutet på Sveriges första järnväg.
Marielund (v Mariefred): Till minne av de polska ubåtsmän som under 
andra världskriget flydde till Sverige och internerades till krigets slut.
Vassijaure: Till minne av den svenska värnpliktige som sköts ihjäl 1940 
vid eldstrid med ett tyskt flygplan som kommit in över svenskt luftrum.
 De flesta minnesstenar för en lite anonym tillvaro, så gå gärna och 
titta på dem om ni har vägarna förbi. Står de nära en järnväg så gå natur-
ligtvis inte på spåren. Här följer presentation av två av minnesstenarna:

Minnessten söder om Koler
Stambanan genom övre Norrland byggdes i huvudsak från söder och 
norrut. Mot slutet av det långa bygget började man också samtidigt 
bygga från norr och söderut. Den 6 december 1893 möttes de båda 

Tack! 
till er som annonserat i denna utgåva av TÅGSOMMAR

Annonsera gärna i Tågsommar!
För annonsprislista och bokning 
till Tågsommar 2018 kontakta:
JärnvägsInfo-Förlaget AB, Box 1134, 
171 22 Solna

Huvudredaktör, texter, annonser 
Anders Svensson, 08-82 27 35 
tagsommar@yahoo.com

Grafisk produktion, annonser 
Peter Berggren, 072-587 62 69 
peter@teknikarv.se
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- Det mesta inom Hobby -
modelljärnvägar, radiostyrt, plast/trämodeller 

verktyg, material och mycket mer!

Byggsatser

i trä och plast
RC-bilar

Crawling

Drifting

Modelltåg

N till G

www.habohobby.se Elektrikergatan 2 i Habo - 036-190703 - info@habohobby.se

När det gäller modelljärnväg:

Sevärdheter längs spåren
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rallarlagen strax söder om Koler. Rälerna kunde spikas samman till ett 
sammanhängande spår. Efter detta restes en minnessten på platsen.

Minnessten vid Getå
Den av de svåraste tågolyckorna i Sverige hände den 1 oktober 1918, 
vid Getå (ö Norrköping). Minst 42 personer omkom, det exakta antalet 
omkomna fastställdes aldrig. Olyckan skedde på grund av ett jordskred 
en brant sluttning ned mot Bråviken där järnvägen hade anlagts. Linjen 
hade öppnats tre år före olyckan. Det skedde ett stort jordskred på plats-
en och strax därefter kom ett tåg bestående av lok med tio vagnar som 
spårade ur, rasade ned för rasbranten och flera av vagnarna fattade eld.

Koler      Vassijaure      Getå
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I Tågsommar förekommer naturligtvis en del facktermer och förkortningar 
som används inom järnvägsbranschen och av järnvägsintresserade. Här har 
vi samlat sådana termer som förekommer i Tågsommar.
BJ, Bergslagernas Järnvägar, enskild järnväg Falun–Göteborg (med sido-
banor) invigd 1879 och förstatligad 1947.

Bredspår, i princip alla järnvägar med större spårvidd än 1435 mm, jfr 
Spårvidd nedan.

Cykeldressinen, en cykel på (vanligen) tre flänshjul, uppfanns av tysken 
Karl Drais på 1840-talet och användes av bl a banvakterna vid deras 
dagliga inspektionsturer längs med linjen, liksom vid underhåll och 
reparation av banan.

Decauville(bana), ett system med enkelt anlagda järnvägar, ofta med 
färdiga spårspann med plåtslipers, av spårvidd 600 mm som ”uppfanns” 
av fransmannen Paul Decauville och introducerades på 1880-talet. Sys-
temet har haft stor användning, och har i vissa fall fortfarande, på torv-
mossar, tegelbruk m fl industrier men även på ett antal ”riktiga” järnvägar.

EJ, ”enskilda järnvägar”, i motsats till SJ.

EMD, General Motors Electro-Motive Division, tillverkare av diesel-
motorer och dito lok. EMD-motorer har ett karakteristiskt muller som 
är mycket uppskattat av diggare.

Flakvagn, flatvagn, andra ord för öppen vagn.

G-vagn, vanlig sluten godsvagn (med littera G, jfr nedan).

GDJ, Gävle–Dala Järnväg, enskild järnväg Gävle–Falun–Rättvik–Mora 
(med sidobanor) invigd 1859 och förstatligad 1947.

GM, se EMD.

H0-skala, 1:87, modelljärnvägarnas vanligaste skala.

Littera, (latin för bokstav) är det begrepp som används för typbeteck-
ningarna för rullande järnvägsmateriel, dvs lok och vagnar. Även siffror 
kan ingå i littera!

Lokomotor, ursprungligen ett lok med mindre motorstyrka än 300 
hästkrafter, vanligen diesel- eller bensindrivet. Numera mest använt för 
mindre diesellok. 

Motorlok, samlande benämning på diesel- och bensindrivna lok och 
lokomotorer (se ovan).

Motorvagn, en vagn med egen framdrivning; ett motorvagnståg har 
alltså inget lok i vanlig mening. 

Normalspår, i princip alla järnvägar med spårvidd ”exakt” 1435 mm, jfr 
spårvidd nedan.

Plattformsvagn, personvagn med öppna plattformar i vagnsändarna 
genom vilka man går in i vagnen, mycket vanligt på äldre personvagnar 
(med träkorg).

Rundstall, lokstall i ”cirkelform” – kan vara allt från enstaka spår (port-
ar) till helcirkelform kring en vändskiva.

Nyckelord          Förklaringar          Key words          Schlüsselwörter          Mots-clés

Övrigt Annat än järnväg Miscellaneous Übrig Divers

Öppet öppethållande på Visiting hours Öffnungszeiten für,  Heures d’ouverture des 
 museer och utställningar  Museen Ausstellungen musées et expositions 
   u.a.m.

Trafikdagar Regelbunden trafik på Regular traffic days Verkehrstage, Museums-  Jours de circulation 
 musei- eller turistbana  und Touristikbahnen - trafic régulier sur ligne- 
    musée ou ligne touristique

Dressinuthyrning  Trolley rental Draisinenvermietung Location de vélorail 
    (cyclodraisine)

Evenemang utfärder och sär skilda Special events Veranstaltungen Événement - excursions 
 arrange mang   et arrangements spéciaux

Besöksadress  Visiting address Besuchsanschrift Adresse de visite

Kommunikationer anslutande all männa Connecting public Öffentliche Verkehrsver- Transports - transports 
 kommuni kationer communications bindungen: Zug, Straßen- publics en correspon- 
   bahn, Bus dance

Tel  Telephone Telefon Téléphone

Fax  Fax Fax Télécopie

Förklaringar och nyckelord
Rälsbuss, ursprungligen en lättare motorvagn utan normala ”stöt- och 
draginrättningar”, dvs buffertar och (skruv)koppel. Senare använt om 
(mindre) motorvagnar för trafik på banor i glesbygd.

Skenskarv, räls läggs ofta i bestämda längder och (det lilla) utrymmet 
mellan två rälslängder kallas skenskarv. Skenskarvarna finns också för att 
klara av rälsens värmeutvidgning varma dagar. Numera helsvetsas oftast 
rälsen på de flesta (större) järnvägar, vilket innebär att man undviker 
skenskarvar.

Smalspår, i princip alla järnvägar med mindre spårvidd än 1435 mm, jfr 
spårvidd nedan.

Snälltåg, snabbtåg, kommer av det tyska ordet för snabb, schnell. Tidi-
gare skilde järnvägarna på persontåg, snälltåg och expresståg, före våren 
1968 dessutom med olika tilläggsavgifter.

Spårvidd, mäts mellan rälernas innersidor. Dessa spårvidder var de van-
ligaste på banor med allmän trafik.

ToR, vanlig förkortning särskilt på biljetter för Tur och Retur, dvs fram- 
och återresa samma sträcka.

1435 mm, 4' 8½", även kallad ”normalspår”, är den vanligaste spårvidd.

891 mm, tre svenska fot. Sveriges vanligaste smalspårvidd. Roslags-
banan har fortfarande reguljär trafik på 891 mm spårvidd.

1067 mm, 3 ½', fanns i Sverige huvudsakligen i Blekinge. 1067 mm 
kallas även ”Kapspår”. Det är omtvistat om ”Kap” kommer av att den 
används i Kapprovinsen i Sydafrika, eller om det är den norske järnvägs-
byggaren C.A. Pihl som givit sitt namn. Stora delar av det norska järn-
vägsnätet byggdes nämligen från början med 1067 mm spårvidd.

1093 mm, udda spårvidd på bl a järnväg från Köping. Anses tillkommen 
genom missförstånd om engelska eller svenska måttenheter använts.

600 mm, två ”internationella” fot. Mycket vanlig spårvidd på industri-
banor vid tegelbruk, tormossar m fl, men har också förekommit på sju 
”riktiga” banor i Sverige. Jfr även decauville ovan.

Stambana, det ursprungligen av staten byggda järnvägsnätet kallades 
stambanor: södra, östra, västra, nordvästra och norra. Man byggde också 
ett antal kompletterande sidobanor och senare ett antal kompletterande 
banor, särskilt i den norrländska glesbygden.

Stins, förkortning för stationsinspektor, tidigare chefen över en järnvägs-
station.

Vändskiva, cirkulär skiva av olika diameter (på normalspår är 15 och 
20 meter vanligt förekommande) som förbinder portarna i ett lokstall 
(rundstall) med varandra och med omgivande järnvägsnät.

Ångturbinlok, ånglok som använder en turbin för att genererar kraften 
via en växellåda till hjulen i stället för ett vanligt ångloks cylindrar. Ovan-
lig typ av ånglok, mindre än 30 stycken byggdes totalt i världen!

http://www.gmemd.com/


2017

Läs de deltagande föreningarnas program på:
www.jvmv.se/tagslapp

Bohuslän
Munkedals Jernväg

Dalarna
Museiföreningen Gefle—Dala Jernväg, Falun
Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg, Krylbo

Dalsland
Järnvägssällskapet Åmål—Årjängs Järnväg, Åmål

Gotland
Gotlands Hesselby Jernväg, Dalhem

Gästrikland
Järnvägsmusei Vänner, Gävle

Göteborg
Berglagernas Järnvägssällskap, Lärje

Ta chansen att kika in bakom 
kulisserna hos våra museitåg!

Välkommen den 23 april 2017 • Kl. 10-16
Vi bjuder på kaffe!

Skåne
Föreningen Veteranjärnvägen, Klippan

Småland
Nässjö Järnvägsmuseum
Skåne—Smålands Jernvägsmuseiförening, Strömsnäsbruk

Stockholm
Roslagsbanans Veterantågsförening, Östermalm
Stockholms Ånglokssällskap, Västberga

Södermanland
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg, Oxelösund
Museispårvägen Malmköping
Östra Södermanlands Järnväg, Mariefred

Uppland
Upsala—Lenna Jernväg, Faringe

Västergötland
NOHABs Ångloksklubb, Trollhättan
Skara—Lundsbrunns Järnvägar

Västmanland
Köping—Uttersbergs Järnvägs museiförening
Nora Bergslags Veteran-Jernväg

Östergötland
Wadstena—Fogelsta Jernväg
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