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Museen, Museumsbahnen
und Draisine in Schweden
Musées, chemins de
fer touristiques, train
d´excursions et velorail
en Suède

S

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

I
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Järnvägsmuseer, museijärnvägar,
museispårvägar och dressinuthyrare

– EN DEL AV STATENS MARITIMA OCH
TRANSPORTHISTORISKA MUSEER
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Trafik-Nostalgiska Förlaget erbjuder
böcker som är aktuella 2020
2017
Obs! Böckerna finns utlagda på www.tnf.se när de är klara för leverans.
Svenska lok och motorvagnar med personvagnar 2019 Ulf Diehl &
Lennart Nilsson Denna nittonde utgåva daterad den 1 januari 2019 och
är en sammanställning över de fordon som används vid järnvägarna,
T-banan och spårvägarna i Sverige. Totalt innehåller boken mer än
500 bilder och mer än 100 interiörskisser, utförliga tekniska data samt
nummerförteckningar med tillverkare och tillverkningsår, uppgifter om
fordonens färgsättning mm. 400 sidor, 210x145 mm. Sänkt pris: 350:Längs spåret 2018 Ulf Diehl och Lennart Nilsson Detta är boken för
dig som vill veta mera om vad som hände på Sveriges järnvägar och
spårvägar under 2018. Mer än 300 bilder från Sveriges bästa järnvägsfotografer! 160 sidor, 210x225 mm. Sänkt pris: 250:Surplus del 1 och 2 Amerikanska överskottsfordon i svenska krigsmakten
Leif Hellström Direkt efter andra världskriget köpte försvaret in närmare 3 000 amerikanska överskottsfordon; dels för att snabbt förbättra
sin rörlighet i terrängen och dels som en bas för olika specialfordon
som ibland fanns kvar i tjänst i årtionden. Hela historien från 1940-talet till 2000-talet presenteras här för första gången i text och bild, med
detaljer om både kända och okända fordon. 200 sidor, 210x265 mm.
Pris: 295:-/per del
Tullen Hornstull och Högalid i backspegeln av Leif Gidlöf Söders horn
blir med inrikestullarna på 1600-talet liktydigt med Hornstull. Med ett
tjugotal olika teman, äldre kartor och ett stort bildmaterial vill boken
förmedla en upplevelse av årsringarna från sena 1600-talet fram till
nära vår tid. Boende, arbetsplatser, trafik, skolor, parker och mycket annat, men också konstnärers och författares porträtt av en trakt på väg
mellan gammalt och nytt. 208 sidor, 210x265 mm. Pris: 295:SJ:s busstrafik kring Stockholms län Arne Hällqvist Efter första
världskrigets slut 1918 skedde en omfattande utveckling av vägtrafiken med person- och lastbilar, där de senare lätt kunde förses med
påbyggnad på flaket och bussen var född. I samband med Hörjelöverenskommelsen 1964 beslöts att all lokal kollektivtrafik i Stockholms län skulle samordnas under en huvudman och den 1 januari
1969 övertog SL den busstrafik som drivits av SJ inom länet. 134 sidor,
280x210 mm. Pris: 250:-

REA PÅ ALMANACKOR 2020
Almanackor 2020 Stockholms Trafikalmanacka, Nordisk Järnvägsalmanacka, Trafikflygalmanackan,
Tunga almanackan, Göteborgs Trafikalmanacka, Modern Stadstrafik, Stockholmsbåtar, Maritima
almanackan, Bussalmanackan, Stockholm förr i tiden och Göteborg förr i tiden.
Reapris 60:-/st. (så långt lagret räcker).
Se hela sortimentet på
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.

www. tnf.se eller beställ
aktuell katalog
gratis via webben,
info@tnf.se eller
på telefon 08-717 17 82

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.
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
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Trafik-Nostalgiska Förlaget • Box 90149, 120 21 Stockholm • Telefon 08-717 17 82 • www.tnf.se • info@tnf.se
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Järnvägsmuseet
× ×		 ×
Arvidsjaurs Järnvägsförening		 ×		
×
Gamla Haparandabanan					 ×
Norrbottens Järnvägsmuseum
× ×		 ×			×
Bastuträsk Järnvägsstation						
×
Exploratoriet Skellefteå Science Center ×						 ×
Robertsfors Bruksmuseum med
Bruksjärnväg
× ×					×
Örnsköldsviks Järnvägssällskap				
×			 ×
Minitåget Liabanan		 ×
Yxskaftkälens Järnvägar/Lusthuset
Yxskaftkälen		 ×					×
Inlandsbanan				 ×
Föreningen Galtströmståget		 ×
Dellenbanan		 ×			×
Landabanan		 ×
Jädraås–Tallås Järnväg		 ×
Järnvägsmusei Vänner
×			
×
Orsa Järnvägsförening
×			
×
Station Sågen
×				 ×
Stockholms Kultursällskap
för Ånga och Järnväg				
×			 ×
Hagfors Järnvägsmuseum
×				 ×		×
Värmlandståg				 ×			 ×
Dressinåkning på Otterbäcksbanan					 ×
Nora Karlskoga Järnvägsklubb
×						 ×
Hallsbergs modelljärnvägsförening			se annons sida 15
På Spåret – Mälarbanan som
modelljärnväg
×						
×
Nora Bergslags Veteran-Jernväg
× ×
Köping–Uttersbergs Järnvägs
museiförening
×				×
Engelsberg–Norberg Järnvägshistoriska Förening		 ×		
×
Tåg i Tärnsjö
×
Upsala–Lenna Jernväg –
Lennakatten		×
Modelljärnvägens Hus
×						
×
Föreningen Förstlingen II
× ×
Museispårvägen Malmköping
×		 ×
Östra Södermanlands Järnväg
× ×
Katrineholms Ånglokssällskap
×
Föreningen Sörmlands
Veteranjärnväg
×			 ×
Stockholms Ånglokssällskap				
×
Stockholm–Saltsjöns Museiförening				 ×
Spårvägsmuseet
×		 ×				 ×
Djurgårdslinjen			 ×
Roslagsbanans Veterantågsförening				
×
Möja Jernväg		 ×
Nynäshamns Järnvägsmuseum
×			
×
Dal–Västra Värmlands Järnväg		 ×			 ×

		

•
•

Svenska

English

Museer/utställningar Museums
Musei-/turistbana
Preserved railway
Museispårväg
Preserved tramway
•• Utfärdståg
Excursion trains
Ⓓ Dressinuthyrning
Rail bicycle rental
• Övrigt
Miscellaneous
Ⓜ Modelljärnväg
Model railway
Ⓢ Souvenirförsäljning Souvenirs
Ⓚ Kioskförsäljning
Snacks
• Kaffeservering
Café
• Matservering
Restaurant
Facebook-sida
Facebook page
Spårvidd i mm
Gauge, mm
↔ Banlängd i km
Route length, km
GPS-koordinater
GPS grid
		 ( -format)		
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• •
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45 Järnvägssällskapet Åmål–
Årjängs Järnväg
×				 ×
46 Stationshuset i Dals-Rostock
×
47 Munkedals Jernväg
× ×					 ×
48 Bergslagernas Järnvägssällskap
×			
×
49 Spårvägssällskapet Ringlinien
×		 ×
50 Forsviks Bruksjärnväg		 ×
51 Skara–Lundsbrunns Järnvägar
× ×
52 Föreningen Ryttarens torvströfabrik × ×
53 Vagnshistoriska Museet och
Bränntorvmuseet i Komlösa
× × ×				 ×
54 Anten–Gräfsnäs Järnväg
× ×
55 Wadstena–Fogelsta Järnväg
× ×
56 Vadstena Dressin					 ×
57 Östergötlands Järnvägsmuseum
×
58 Mutebo Aspnäs Järnväg		 ×					 ×
59 mf Risten–Lakviks Järnväg		 ×			 ×
60 Spårvägsmuseet och trafik med
veteranspårvagn i Norrköping
×		 ×
61 Bläse Kalkbruk
× ×
62 Gotlands Hesselby Jernväg
× ×			 ×
63 Kulturstiftelsen Tjuls station, Gotland ×
64 Smalspårsjärnvägen HultsfredVästervik		×
65 Föreningen Smalspåret Växjö–
Västervik, Hultsfredsavdelningen					 ×
66 Smalspåret i Hultsfred		 ×			 ×
67 Nässjö Järnvägsmuseum
×			
×
68 Svenska Motorvagnsklubben				
×
69 Ohs Bruks Järnväg – Ohsabanan		×
70 Landeryds Järnvägsmuseum –
Tågdagarna
×			 ×
71 Minivärlden Ljungby /
(Föreningen TågCentralen)
×						
×
72 Skåne–Smålands Järnvägsförening
×				 ×
73 Kalmar Veterantåg				
×
74 Böda Skogsjärnväg		 ×
75 Järnvägens Museum Ängelholm
× ×		
×			 ×
76 Föreningen Veteranjärnvägen
× ×		
× ×
77 Hässleholms Modelljärnvägsförening
×						
×
78 Glimminge station (ÖGJS)					 ×
79 Järnvägsmuseet Kristianstad
× ×
80 Museiföreningen Östra Skånes
Järnvägar				 ×			×
81 Museispårvägen i Malmö			 ×
82 Dressin vid Lasses kiosk					 ×
83 Skånska Järnvägar		 ×
84 Dressin på Österlen					 ×
85 Nordisk Jernbane-Klub
×			
×
86 Norsk Jernbanemuseum			se annons sida 30

Deutsch

Français

Museum
Museumseisenbahn
Museumsstraßenbahn
Ausflugszug
Draisine
Übrig
Modelleisenbahn
Souvenirladen
Imbiß
Café
Restaurant
Facebook-Seite
Spurweite, mm
Bahnlänge, km
GPS Koordinate
System

Musée
Chemin de fer touristique
Ligne de tramway touristique
Train d’excursion
Vélorail
Divers
Modèle réduit
Vente de souvenirs
Kiosque
Café
Restaurant
Page Facebook
Écartement mm
Longueur de la ligne (km)
Le système de coordonnée
de GPS

Stora omslagsbilden: Tåg draget av diesellok T23 under varm och torr sommartid
på Nora Bergslags Veteran-Jernväg
(besöksmål 26) på bron över på Järleån.
Foto: Peter Berggren.
De små omslagsbilderna:
Malmövagn 34 med förare Dan-Erik
Göransson kommer rullande in mot hållplats Malmköping på Museispårvägen
Malmköping (besöksmål 33).
Foto: Heimo Echensperger.
Ångloket Loke med tåg på föreningen
Galtströmståget (besöksmål 12).
Foto: 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.

Produktion: Anders Svensson, JärnvägsInfo-Förlaget AB. Layout och grafisk produktion: Peter Berggren, www.teknikarv.se. Tryckning: V-Tab, Vimmerby. © JärnvägsInfo-Förlaget AB 2020.

Nr Anläggning

Välkommen till Tågsommar 2020!
Vad vore Sverige utan alla entusiaster?

tterligare en februaristorm ryter utanför stugknuten. Kattegatts
vågor trycks upp till flera meters höjd, bryts mot strandskoningen
och träffar fönstren som saltspray inte ens sångaren George Formby
skulle ha kunnat hålla jämna steg med.
Det är alltså den tid på året när de flesta av oss sveper ytterligare en
pläd runt oss, tar något varmt att dricka och inväntar vårens ankomst.
Jo, ja visst, det är ju lite av charmen med att bo i en del av världen med
fyra – i alla fall på papperet – klart urskiljbara årstider, men ändå...
Tack och lov myser dock inte hela svenska folket framför brasan.
Vissa kastar plädarna, packar kaffetermosen och beger sig till järnvägsföreningarnas verkstäder, där flitens lampor lyser och det fejas och donas
med ädelträpaneler och tubsatser. Trafiksäsongen närmar sig snabbt för
många föreningarna. Och om snön inte ligger alltför djup hos dem med
egna banorna så rullar banavdelningarna redan nu ut för sliperbyten och
slyröjning på linjen.
Det brukar ju heta att veteranbilsskruvande och träbåtsvård är folkrörelser, men jag vågar nog påstå att tågfolket spelar i samma division.
En försvårande omständighet för dem är att järnvägsunderhåll är tyngre,
besvärligare och mer svettdrivande.
Som framgår av det exemplar av ”Tågsommar” du just nu håller i din
hand – för övrigt den 25:e utgåvan i ordningen sedan starten – finns det
inte bara några, utan faktiskt väldigt många, föreningar och museer som
står och faller med ideella insatser från en hel armé av duktiga, kunniga
och uppoffrande entusiaster.
Det är nu under sommarhalvåret vi helg- och semesterfirare får ta del
av allt trevligt veterantågsfolket förberett för oss. Så passa på nu i sommar att åka runt och njuta av hur det var att resa med tåg förr i världen,
långt ifrån motorvägar, höghastighetsbanor och flygskam.
Lyssna till skenskarvarna, dra in stenkolsdoften. Eller hyr en cykel
dressin och trampa iväg på natursköna spår där fågelsång och råmande
kor är det enda som stör ljudet av stålhjul som rullar på stålräls.
Kort sagt, upplev Sverige – och skänk en tacksamhetens tanke till entusiasterna som gjorde allt detta möjligt medan du satt där under pläd
arna och smuttade på varm choklad med vispgrädde.
En avslutande liten tanke. Varför inte bli aktiv medlem i någon
förening som ligger dig varmt om hjärtat? Hjälp därmed till att bevara
teknikhistorien – och bidra till att nästa års ”Tågsommar” blir ännu
bättre än årets!
Trevlig utflykt!
Jan Ericson
Redaktör för Svenska Järnvägsklubbens tidskrift Tåg

Experience Swedish Heritage Rail

M

any 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 Swedish 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 location; 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 narrowgauge lines, mostly in southern Sweden, winding as they do through forests, 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 Ängelholm. 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.

Foto: Dan Carlsson.

Y

Ute i landet pågår mycket arbete under vintrarna. Martin Nordling lackar
en teaklist för en personvagn som renoveras hos Värmlandståg (besöksmål
21). Det är en av de föreningar som kör på Trafikverkets spår.

Erleben Sie die Eisenbahnen in Schweden

W

enn 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 verschiedener Eisenbahnerlebnisse im ganzen Land: von Modelleisenbahnen, Miniaturbahnen, der schmalsten 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 Tågsommar einleiten, erläutern, was man an der jeweiligen Stelle antreffen kann:
Museumseisenbahnen, Eisenbahn- oder Straßenbahnmuseen oder Ausstellungen über im Bau befindliche Eisenbahnen, Draisinenvermietung,
Modelleisenbahnanlagen, Sonderfahrten auf dem allgemeinen Eisenbahnnetz mit Oldtimerzügen und anderes mehr. Desweiteren erklären
die Symbole auch, welcher Service an Ort und Stelle geboten wird,
beispielsweise Bewirtung. Eine Zeichenerklärung 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 Eisenbahnmuseum, 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 fahren und dort Natur und Eisenbahn richtig nahe zu kommen. – Tågsommar zeigt Ihnen den Weg zu den Erlebnissen! Viel Glück bei Ihrem
Besuch in unserem Land!
Anders Svensson / Redaktionschef Tågsommar
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Tågsommar 25 år
Tiden innan Tågsommar

Det första initiativet till en samlad information museijärnvägar i Sverige
togs 1981 av MROs* föregångare MSO*. Det var den engelskspråkiga
broschyren Vintage Rail Sweden med sju olika banor. Detta inspirerade JHRF* till att strax att 1984 ge ut samlad besöksinformation om
förbundets föreningar. Vintage Rail blev med tiden föråldrad och mot
slutet av 1980-talet funderades på nya initiativ i ämnet både av MRO
och JHRF.
I slutet av 80-talet och början av 90-talet gjordes flera olika informationsinsatser från landets järnvägsföreningar, och även tillsammans med
dåvarande Sveriges Turistråd.
Från 1995 började undertecknad genom mitt företag JInF* i sam
arbete med MRO att skicka evenemangssammanställningar till järnvägs
tidningen Ånghwisslan. Denna information fortlever fortfarande i varje
tidningsnummer var 14:e dag.

Start med första Tågsommar år 1995

Förutom att på ovanstående sätt bidraga med underlag till Ånghwisslan
hade undertecknad ända sedan 1987 sänt underlag på en museibane
sammanställning till tidningarna Allt om Hobby och Tåg.
Sammanställning i Tåg blev allt mer avancerad och 1995 tog den formen av en i princip självständig bilaga – Tågsommar – om än inhäftad
i TÅG. Idéen föddes att denna bilaga skulle kunna tryckas separat och
spridas turistbyråer m fl. Grafiska produktionen av Tågsommar gjordes
då av Lars-Olof Broberg i Tåg-redaktionen, som också satte en del av de
”informella” ramarna som ännu lever kvar.

historisk kalender och SÅF:s Ångbåtstidtabell. År 1999 var antalet
deltagare uppe i 52 st.

Fortsättning på 2000-talet

2001 började samarbetet med tidningen Allt om Hobby. Med nya tryckerikontakter kunde tryckkostnaderna sjunka trots att upplagan ökades
till 50 000 ex.
Från 2003 placerades hela Tågsommars ekonomi i mitt företag JInF.
Innan dess hade den varit uppdelad i de ingående olika organisationerna.

Mera samarbete

År 2003 inträdde ytterligare en ”medlem” i samdistributionen, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd med sin alldeles nya broschyr Arbetsamma
museer. De hade hösten 2002 beslutat att göre en broschyr över de olika
arbetslivsmuserna. Denna broschyr tillsammans med de tre (andra) broschyrerna kom att distribueras tillsammans. Även denna broschyr och
det utvidgade samarbetet mottogs positivt av turistbranschen. Detta år
avvecklades indelningen i ämnesrubriker till förmån för rent geografisk
presentation – uppdelad i landskap. Förändringen ägde rum av flera
skäl: För att få bättre plats (deltagarrubriker, kontaktinfo m m behöver
inte upprepas på flera ställen), för att framförallt de som hämtar sin
Tågsommar på en turistbyrå oftast vill få en överblick över vad regionen
har att erbjuda, oavsett vår ämnesindelning, samt för att arbetet med
Tågsommar förenklades.

Äntligen som pdf

Undertecknad fick fr o m år 2004 fått en välbehövlig hjälp med att packa
den ökande mängd brev och paket som samdistributionen innebar. Detta år tog Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd/Arbetets museum över en
hel del av den fysiska hanteringen. Sedan 2006 är det företaget Turist
byråshopen utfört distributionen, först samordnat, men sedan 2016
för de olika broschyrerna var för sig. Numera är det ca 150 turistbyråer
som beställer Tågsommar och/eller någon av de andra samdistribuerade
broschyrerna. En liten men dock under flera år planerad nyhet blev av
2004. En komplett Tågsommar fanns då som pdf-fil, nedladdningsbar
från SJK:s hemsida.

Produktionssamarbete
					
Första Tågsommar gavs ut in					
häftad i Tåg nr 4/1995.
					Omslagsbilden föreställde ett
					rälsbusståg på Brobackalinjen
					på Anten–Gräfsnäs Järnväg.
					
Bilden togs av Peter Berggren
					
som sedan 2009 gör grafiska
					produktionen på Tågsommar,
					
så cirkeln är i det avseendet
					sluten.

Samlade krafter kring Tågsommar

I slutet av 1995 samlades representanter från Tåg, JInF och MRO för att
prata sig samman om produkten. Vi beslutades att prova med en överupplaga om 5 000–10 000 ex och att göra en del justeringar på konceptet. Arbetet fortskred, deltagare bjöds in, informationen strömmade in,
det blev 57 deltagare, annonser raggades, redaktionsarbete vidtog också.
En åttasidig Tågsommar trycktes i 15 000 ex. MRO-medlemmarna fick
300 ex vardera vid ett MRO-möte i Gävle. Spänningen var stor, hur
skulle turistbyråerna, ta emot denna nyhet? 7 500 Tågsommar anlände
till redaktörens lilla lokal, och utskick enligt ovan sändes ut en torsdag –
sedan var det bara att vänta på smällen... På bara några dagar kom drygt
100 beställningar på nästan 4 500 Tågsommar – succén var total!

Fortsättning och Tågsommar lyfter

Succén sporrade till fortsättning och 1997 års Tågsommar blev på tolv
sidor och trycktes i större upplaga – 20 000 överexemplar. Dessutom
inbjöds även utfärds- och charterarrangerande föreningar att deltaga. En
nyhet i distributionen var att även vända sig till museer, som dock inte
alls var lika mycket på ”bettet” som turistbyråerna... En webbversion tillkom senare på sommaren, Internet började växa lite vid denna tid.
1998 kom ett första lyft för Tågsommar i och med bättre symboler
som förklarades på svenska, engelska, tyska och franska, en inledning
på engelska, uppdelning av materialet i ämnesrubriker, fullt genomförd
webbversion m m. Tågsommar hade nu kommit dit vi strävat från början! Tågsommar trycktes i sammanlagt 25 000 ex och lades in ”löst”
även i Tåg. En annan nyhet var samdistribution med MHRF:s Motor
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Sedan den medarbetare inom Tåg-redaktionen som gjort Tågsommar i
några år skulle gå i pension inledde JInF ett samarbete med Teknikarv.
Dvs Peter Berggren tog 2009 över ansvaret för grafiska produktionen.
Peter har en mångårig vana av grafisk produktion, samt engagerad
järnvägsskribent och -fotograf, och tog också första omslagsbilden till
Tågsommar 1995. För att smidigare kunna använda Internet så lyftes
hemsidesverksamheten helt in i nya organisationen, och sedan dess legat
www.teknikarv.se/ts. Utan fördröjning kan Tågsommar publiceras på
nätet, och vissa uppdateringar kan enkelt publiceras under våren och
sommaren, efter att den tryckta Tågsommar givits ut.

Dagens distribution

Tågsommar distribueras numera med följande tidningar:
Allt om Hobby, från 2001
mfSS (Svenska Spårvägssällskapet), från 2003
Modelljärnvägsmagasinet, från 2015
Tåg (Svenska Järnvägsklubben), från 1995

Dagens form

Efter 10–15 år fick Tågsommar i mångt och mycket dagens form, i form
av 28 till oftare 32 sidor. Det är ungefär så stor den kommer att kunna
bli. Ökat sidantal ställer till med avsevärda distributionsproblem, eftersom den då både kan få svårt att gå som tidningsbilaga och kommer att
väga över 100 g, vilket kraftigt ökar porto för enstaka exemplar… Men
det är ändå en bra storlek, jämfört med förr är det mera plats för bilder,
och på så sätt kan vi publicera större bilder än förr. Bilder som ska locka
flera besökare till de olika besöksmålen. Tågsommar kommer säkert att
utvecklas mera med tiden, men den har en mångårig stadig bas att stå
på.					 
Anders Svensson
Redaktör för Tågsommar, JärnvägsInfo-Förlaget AB
*Förkortningar
JInF
JärnvägsInfo-Förlaget (AB)
JHRF Järnvägshistoriska Riksförbundet
MHRF Motorhistoriska Riksförbundet
MRO Museibanornas Riksorganisation
MSO
Museibanornas Samarbetsorganisation
SJK
Svenska Järnvägsklubben
SÅF
Sveriges ångbåtsförening

Butiker med modelljärnväg
eller järnvägsböcker
På kartorna på sidorna 8–9 ser du butikernas plats markerad med en
fyrkant med en bokstav i.

Göteborg (A)

Södermanland, Eskilstuna (D)

TågCentralen
Butiken för modellrallare

Modelljärnvägsbutik med stort sortiment
i lager. Vi tar hem det unika svenska
utbudet till vår butik och vår webbutik.
TågCentralen, Tumbo Nyäng, 635 11 Eskilstuna, tfn 0738-200 750
www.tagcentralen.info w epost: info@tagcentralen.nu

Skåne, Malmö (E)

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!

Välkommen till Nordens bästa bokhandel för
traklitteratur!

Stenvalls

Föreningsgatan 12, 21144 Malmö. Tel. 040 127703
Öppet måndag–fredag 10–18.

Värmland, Karlstad (B)
Endast 5 min
promenad från
Triangelns station vid
Citytunneln.

Motala och Iggesund (C)

Mj-Specialisten

Stenvalls
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Triangeln

www.stenvalls.com

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

Vi besöker
Tel
Nyheter från am Harz
Nürnberg
Bygg ett svenskt
hyreshus
Programm
era digitalloke
t
smagasinet

• Mars 2019

• Juni 2019

Modelljärnväg

nummer 37

SJ Rc1 i förebild
och modell
Bygg en skrotgård
Vi besöker
Lelångenb
anan
Följ med på
Bergensba
nen!

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

smagasinet

nummer 38

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

Z i Lindesberg
Bygg i skala
Copenhage 0
n
Trafikdag 82 Fields
på NLJ

smagasinet

2019

Modelljärnväg

• September

nummer 39

• November

GMRC

Diesellok
MX
Smalspåri och TMX
ga
SJ ellok Rc2, vagnar del 1
Rc3 och Rd2

2019

MODELLJÄRNVÄGSMAGASINET

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

MODELLBjörkliden näst
JÄRNVÄGSa
MAGASINET
MODELLJÄRNVÄGSMAGASINET
Jubileumsnum
MODELL- 2010 år 10 årmer!
2019!
19
JÄRNVÄGS- !
Rälsbussar från
MAGASINET
Hilding Carlsson
MODELL- 2010 år
JÄRNVÄGS- 19! Bygg ett
juldiorama
MAGASINET
Modelljärnväg

i Solnahallen
28 november
www.hjulmarknaden.info

-

gs
enin
För an
t
ga

nummer 36

Hjulmarknaden 2020

s

dolf

A
tav
Gusg
r
to

smagasinet

Öppettider finns på vår hemsida
Bagargatan 4 Iggesund
070-39 59 796 Torsten
Slussgatan 5 Motala
070-58 26 420 Sören
Mail: mjspecialisten@borentrain.se

get

rtor

Sto

Modelljärnväg

www.mj-specialisten.se

Har du inte tillfälle
att komma, så sänder
vi gärna. Över 10.000
nya och antikvariska
böcker, tidtabeller,
DVD och foton inom
järnvägar, sjöfart och
yg på vår hemsida!

lstation

Centra

Sveriges tidskrift

för modellrallare

• www.mj-magas

inet.se

1

Sveriges tidskrift

för modellrallare

• www.mj-magas

inet.se

1

Sveriges tidskrift

för modellrallare

• www.mj-magas

inet.se

1

Sveriges tidskrift

för modellrallare

• www.mj-magas

inet.se

1

SverigeS tidSkrift för modellrallare
Prenumerera nu och få en samlar
mapp på köpet – ange ”mapp”!
Geographica Antikva Förlag
www.mj-magasinet.se • red@mj-magasinet.se
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Kartor över besöksmål och butiker
NORGE
1 − 86 Besöksmål, museijärnvägar
museer etc. Se beskrivningar
och annonser sidorna 10−28.
A − E Butiker, se annonser sidan 7.

Karesuando

Narvik
Björkliden
Riksgränsen
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FINLAND

Övre Soppero
Kiruna

Nikkaluokta

Vittangi

Ritsem
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Kebnats

Bodø

Kvikkjokk

Hakkas

Pello
Korpilombolo

Lansjärv

Jokkmokk

Vuoggatjålme
Mo i Rana

Pajala
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Gällivare

Övertårneå

Murjek
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Jäkkvik
Kåbdalis

3
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Boden
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Älvsbyn
4
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Malå

Storuman
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Besöksmål och museer
2020
Nationellt museum
Järnvägsmuseet, Gävle (1)
• • •• Ⓢ Ⓚ • •
60.67974 17.12695
Öppet: Museets utställning är stängt för renovering. Under tiden arrangeras resor med historiska tåg i Sverige. Tåghallen/fordonsmagasinet
är öppen på sommaren, se datum. Evenemang/Program urval: 12–13/4
Påsktåget: För barnfamiljer med skojiga aktiviteter ombord. 29/4–3/5
Valborgståget Abisko. 2–3/5, 6–7/6, 4–5/7, 1–2/8 samt 5–6/9 Rälsbuss till
Tåghallen i Gävle. 16–17/5 Västkustexpressen. 7/6 Kakslottet och Mariefred.
27/6 Tåg till Nostagia Festival, Karlskrona–Ronneby. 30/7 Tåg till Classic Car
Week (MfGDJ). 2/8 Tidernas tåg till Jamtli Historieland. 25–30/8 Vildmarkståget. 10–11/10 Höstångan: Kinnekullebanan. Vecka 44 Spöktåg. 21–22/11
Ångtågsturer runt Ängelholm. 4–6/12 Ångpendel vid julmarknad på Jamtli.
4 och 6/12 Tåg till Julmarknad på Jamtli. Öppettider, priser, tidtabeller
m m hittar du på vår hemsida; mejl för resorna resor@jarnvagsmuseet.
se. Besöksadress: Tåghallen, Karlsborgsgatan 1, Gävle. Tel: 026-455 14 60
(mån–fre 08–15); 026-455 14 70 (resor mån–fre 10–12 samt 13–15).
jarnvagsmuseet@smtm.se – www.jarnvagsmuseet.se

Lappland
Arvidsjaurs Järnvägsförening (2)

1435 ↔ 53,3
65.58962 19.16416
Regelbundna utfärder med ångtåg sommartid på Inlandsbanans norra del
och tvärbanan Storuman–Hällnäs samt chartertrafik med rälsbuss (Y7)
och ångtåg (E2). Trafikdagar: Prel juli månad fre och lör, men osäkert, med
ångtåg 17:45–22:30 Arvidsjaur–Slagnäs och stopp vid Storavans sandstrand för bad och korvgrillning ca 1 timme. Restid totalt ca 4,5 timmar.
Evenemang: 27/6 Ångtåg Storuman–Lomselenäs till Storumandagarna,
27/9 ångtåg Storuman–Lycksele till Lycksele marknad. Kommunikation
er: tåg/buss via Jörn eller tåg via Inlandsbanan. Flyg till Arvidsjaur. Tel:
070-660 36 96, 0960-218 21(; 073-081 93 69 bokning sommartid). Info
Storumankörningarna 070-200 19 51.

• •• • •

www.ångtågetarvidsjaur.se – www.facebook.com/arvidsjaurs.jvf/

Norrbotten
Gamla Haparandabanan (3)

ⒹⓈ•
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. Caféverksamhet 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 sommarlovstid. Tel: 070-303 43 23.
info@riipibo.se – www.riipibo.se,
www.facebook.com/RiipiBo-stuga-för-uthyrning-1699859946895031

Norrbottens Järnvägsmuseum (4)

• • •• Ⓜ Ⓢ Ⓚ • •
1435 ↔ 5,5
65.59647 22.06851
Kulturhistoriskt museum som ger inblick i 130 års järnvägsutveckling med
ett 100-tal fordon med tonvikt på Malmbanan. Här finns vanliga lok och
vagnar, men även många specialfordon som elektrifieringens montagetåg,
ångdriven katastrofkran, omformarvagnar och en skidvagn. Dessutom utvecklingskedjor för malmvagnar, godsfinkor, flatvagnar och träkolsvagnar
samt många tjänstefordon. Entré och utställningsbyggnad med musei
butik samt två fordonshallar på 3 000 m². Stor utomhusutställning. I
museet finns modelljärnvägar i olika skalor som barnen får köra. Nytt
2020: Faktautställningen Byn med tre tågstationer, i museets entrébyggnad. Öppet: 8/6−28/8 mån−fre 10−16 (ej midsommar), 4/7−26/7 även
lör och sön 12−16. Gruppbesök året runt efter beställning. Trafikdagar:
Lör, sön och ons-kvällar 1/7−29/7 på Gammelstad–Karlsvikshyttans Järnväg, rälsbuss typ Yd, Y7 eller Y1. 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
8 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 (5)

•Ⓚ•
64.78984 20.04171
Mötesplats med väntsal, café, hantverksbutik m m. Konferensmöjligheter med WiFi, projektor, fika och mat. Ett av få bevarade vattentorn
från ånglokens tid finns i direkt anslutning till stationen liksom bevarad
pressbyråkiosk (1924–39). Övrigt: Skolmuseum och beredskapsmuseum
(1940). Öppet: Väntsalen dygnet runt! Caféöppet, se hemsidan. Vi följer
nattågens avgångtider, se hemsidan. Evenemang: Mars SJK Västerbotten
årsmöte. 30/5 Karsbäcken Open, kanottävling i maratonklass. Utflykt till
upplagsplats Gomtjärnberget (bergrum från 1940-talet). 6/6 Nationaldagsfirande. 11–12/7 Bastuträsks hembygdsdagar med paltservering,
kubbturnering. Besöksadress: Östra Järnvägsgatan 12, Bastuträsk. Kom
munikationer: tåg från bl a Umeå/Luleå, buss 27 eller 260 från Skellefteå.
Tel: 070-394 90 09, 070-331 81 00.
bastujvs@gmail.com – bastujvs.se,
www.facebook.com/BastutraskJarnvagsstation

Exploratoriet Skellefteå Science Center (6)

•Ⓜ••
64.74902 20.93803
Utforska och experimentera inom teknik och naturvetenskap på ett
lekfullt sätt, för hela familjen. Nytt 2020: Modellbygge som visar delar av
Norrbotniabanan och Skellefteå, hur det kan tänkas att se ut i framtiden.
Modellen är byggd i skalan 1:87 och innehåller både eldrivna tåg och fordon. Med denna modell vill vi lyfta och tydliggöra hur Norrbotniabanan
är en miljöklok satsning på framtiden. Öppet: fre−sön 11−16 (stängt

Ett museum med massor av tåg
Vi berättar om järnvägens utveckling i Norrbotten, om de stora, tunga tågen
som fört malmen ut i världen och som gjorde Sverige till ett rikt land.
Två stora utställningshallar, stationshus, godsmagasin, lokstallar och entrébyggnad med utställningar, museibutik och kaffeservering.

Museitåg på egen bana med rälsbussar, från 1930-talet till den allra sista
1970-talsmodellen.
Öppet juni-augusti:
Vardagar kl 10-16, juli månad lördag och söndag kl 12-16

Norrbottens Järnvägsmuseum

Karlsviksvägen 95, Luleå, tel. 0920-25 00 16, www.nbjvm.se, www.facebook.com/nbjvm/
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info@exploratoriet.se – exploratoriet.se,
www.facebook.com/skellefteasciencecenter/

Robertsfors Bruksmuseum med Bruksjärnväg (7)

• • Ⓜ Ⓢ • 750 ↔ 0,8
64.18476 20.85250
Museet visar industrialismens framväxt från 1758 till mitten av 1900talet, hur den lilla bondbyn Edfastmark vid Rickleån blev Robertsfors
bruk. I samlingarna ingår bl a restaurerat ellok och vagnar från slutet av
1800-talet. Öppet: 6/6−31/8 tis–lör 10−16. Se hemsidan för uppdaterad
information. Trafikdagar: 6/6–31/8 tis, tors, lör. Övriga dagar mot bokning. Besöksadress: Herrgårdsvägen 9, Robertsfors. Tel: 070-322 48 86.
dante.dahlgren@robertsfors.se – www.bruksmuseet.nu

Ångermanland
Örnsköldsviks JärnvägsSällskap (8)

•• Ⓜ
1435
63.50749 18.46251
Invid Björnsjö station belägen 15 km norr om Mellansel längs Stambanan
genom övre Norrland står våra rälsbussar ur Y6-generationen till beskåd
ande. I stationshuset 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. Öppet: efter överenskommelse.
Evenemang: Rälsbusstrafik Örnsköldsvik(Tvillingsta)–Björnsjö i samband
med Björnsjö marknad. Se vår hem- och facebooksida för närmare information. Det går även utmärkt att hyra rälsbussarna för en resa enligt
egna önskemål. Tel: 0660-135 58 (Fredrik Holmberg).
www.ojs.nu, www.facebook.com/OrnskoldsviksJarnvagsSallskap

Ulriksfors station på Lusthusets modelljärnväg (besöksmål 10).

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), 19/6 (midsommarafton), 4/7 (byfesten 2-2), 30/7–1/8 (världsmusikfestivalen 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

Jämtland
Yxskaftkälens Järnvägar/Lusthuset Yxskaftkälen (10)

•ⓂⓈⓀ•
600
63.78352 15.21694
LGB-bana (skala 1:22) med Inlandsbanan som förebild på en yta av 900 m2.
Även en mindre som man får köra själv. Början av en 600 mm smalspårsbana. Nytt 2020: Banan är dubbelt så stor. Öppet: 4/7–9/8 10–18.
Övrigt: Vattenträdgård med dammar, vattenfall, karpfiskar, vattenväxter
samt försäljning. Trädgårdsartiklar. Kiosk med servering, boulebana och
ankrace. Besöksadress: Yxskaftkälen 370, Strömsund. Kommunikationer:
Inlandsbanan 15 km (möjlighet till hämtning). Inlandsvägen E45 19 km.
Tel/fax: 0644-700 00.
lusthuset@lusthuset.se – www.lusthuset.se,
www.facebook.com/Yxskaftkalensjarnvagarlusthuset/

Sommartåg med dubbla motorvagnar är redo att avgå från Arvidsjaur
järnvägsstation och söderut till Östersund på Inlandsbanan (besöksmål 11).

Foto: Peter Berggren.

10–13/4, 1/5, 6/6); 28/2−8/3 11−16, 14/4−19/4 11−16, 12/6–19/8 10–16,
23/10–1/11 11–16. Besöksadress: Ernst Westerlunds Allé, Nordanå, Skellefteå. Tel: 0910-71 54 50.

Foto: Kalle Lindberg.
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Inlandsbanan (11)

D E LLEN B ANAN 20 2 0

•• Ⓢ Ⓚ • • 1435 ↔ 1 067,6
63.16406 14.64442
Upptäck inlandet med tåg. Inlandsbanan går från Kristinehamn till Gälli–
vare, totalt ca 1 300 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 Hurtigruten, som
förenar två länders historiska och unika färdleder. Vi har Inlandsbanekortet med 14 dagars obegränsat resande. Det går även att köpa biljett
per sträcka. Trafikdagar med dagliga avgångar: Kristinehamn−Mora
ToR (trafikeras av Tågab) 29/6–9/8, Mora−Östersund ToR 15/6−23/8,
Östersund−Gällivare 15/6−22/8, Gällivare−Östersund 16/6−23/8. För mer
information, besök vår hemsida. Evenemang: I ett samarbete med Järnvägsmuseet presenterar vi Vildmarkståget 25/8–29/8 Stockholm–Abisko
med avslutning i Kiruna – se annons. Läs mer och boka denna eller någon
annan av våra många andra paketresor på vår hemsida. Besöksadress:
Lokstallet, Storsjöstråket 19, Östersund. Tel: 0771-53 53 53.

Cykla dressin längs glittrande
sjöar, över hisnande broar och
genom mörka tunnlar. Inget
rullar så lätt som stålhjul mot
stålräls. Fiska, campa, bada.
54 kilometer järnväg mellan
Hudiksvall och Hybo. Boka
via webb, telefon eller e-post.
Öppet maj-september.

boka@inlandsbanan.se – www.inlandsbanan.se

Universitet tävlar om vem som
konstruerat det energieffektivaste spårfordonet.
Barnaktiviteter. Lördag 30 maj.
www.delsboelectric.se

Medelpad
Föreningen Galtströmståget (12)

•
891 ↔ 3
62.16278 17.49741
Föreningen bedriver trafik utmed den gamla bruksbanan vid Galtströms
bruk i sydöstra Medelpad. Trafikdagar: Trafik företrädesvis lör juni–aug.
Under juli även ons. Mera information på föreningens Facebooksida.
Besöksadress: Galtström 115, Njurunda. Tel: 070-312 99 40.

RÄ L S B U S S D A G A R

Upplev dunket av rälsskarvarna
i klassisk rälsbuss. ToR Delsbo Fredriksfors. 21/6, 12/7, 26/7, 9/8.
www.dellenbanan.se

hakan.zaar@hotmail.com – www.facebook.com/
Föreningen-Galtströmståget-FGT-105591176143502/

Hälsingland

Stationsgatan 9, Delsbo · Cykla 1 maj till 30 september kl 9 - 21.
Tel: 0653-164 60 · www.dellenbanan.se
Foto: Dan Carlsson.

Dellenbanan (13)

•ⒹⓈ••
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. Traditionellt och veganskt på menyn.
Trafikdagar (motorvagn Y8): 21/6, 12/7, 26/7 samt 9/8. Dessutom visar
vi våra motorvagnar X7 och X17. Dressinuthyrning: Med utgångspunkt
från Delsbo station kan man hyra cykeldressiner för egna utfärder på
banan, d v s Hybo–Delsbo–Hudiksvall. Öppet 1/5–30/9. Se öppettider
på hemsidan. Evenemang: 30/5 Delsbo Electric, en nationell tävling där lag
från olika skolor kör egenkonstruerade spårfordon med energianvändning
på historiskt låga nivåer, se www.delsboelectric.se. 21/6, Dellenbanans Dag
äger traditionsenligt rum på ”annandag midsommar”. Då blir det rälsbusstrafik, kast med litet tåg, musik, namnlotteri, prova på cykeldressin
m m. Konstutställningar: Från 30/5. I magasinet, Banksy was here. I tåget
X7, Delsbodräkt 2020 med gruppen Feber. Besöksadress: Delsbo järnvägs
station, Stationsgatan 9. Kommunikationer: Tåg till Hudiksvall eller
Ljusdal, vidare till Delsbo med buss 53 (ca 20 turer/dag). Tel: 0653-164 60.
stnchefen@dellenbanan.se – www.dellenbanan.se,
www.facebook.com/dellenbanan

Landabanan (14)

•ⓈⓀ••
600 ↔ 1,2
61.26888 16.61418
Smalspårig järnväg i Hälsingland efter Ljusnans strand och in i skogen
med backig natur. Nytt 2020: Nygammal stationskiosk och scen. Öppet:
Arbetskvällar 5/5–29/9 tis 18–21. Trafikdagar: Ons 8/7–5/8 kl 18–21.
Besöksadress: På västra sidan om älven Ljusnan vid Segersta, ca 10 km
från Kilafors och ca 25 km från Söderhamn. Tel: 070-611 93 36.
www.facebook.com/landabanan

Ångloket DONJ nr 12 med persontåg passerar bron över Jädraån norr om
Tallås på Jädraås–Tallås Järnväg (besöksmål 15).
Loket är byggt av Atlas verkstäder i Stockholm 1910 och var i ordinarie
drift på Dala–Ockelbo–Norrsundets Järnväg till 1964.
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Gästrikland

Station Sågen (18)

Järnvägsmuseet, Gävle (1)

Se under Nationellt museum i början av sammanställningen.

Jädraås–Tallås Järnväg (15)

•ⓈⓀ•
891 ↔ 6
60.84213 16.46864
Museibana med ångtågstrafik i Jädraås (30 km NV Sandviken). Trafik
dagar: sön 14/6–30/8. Beställningstrafik maj–sept. Evenemang: 18–19/7,
Stora Tåghelgen med omfattande trafik. 22/8, Ångtåg i fotogenlampans
sken (kvällstrafik). Övrigt: Hytta, lancashiresmedja öppna för rundvandring dagar med tågtrafik. Vandrarhemsboende i Jädraås Herrgård
(www.destinationjadraas.se). Kommunikationer: Eventuellt busstrafik
Ockelbo–Jädraås vissa sön, se hemsidan. Tel: 0297-453 95.
info@jtj.org – www.jtj.org, www.facebook.com/JadraasTallasJvg

Järnvägsmusei Vänner (16)

• ••
60.66148 17.17256
Stödförening till Järnvägsmuseet. 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

Dalarna
Orsa Jernvägsförening (17)

• ••
1435
61.12164 14.62217
Chartertrafik erbjuds efter beställning. Trafikdagar: Prel. ons 1/7–29/7
Yrankörningarna med rälsbuss Mora–Orsa i samband med musikevenemanget Orsayran. Se hemsidan och Facebook för löpande information
om övrig trafik. Evenemang: 6/6 Öppet Hus i lokstallet. Besöksadress:
Orsa lokstall. Kommunikationer: Tåg på Inlandsbanan till Orsa eller
Länstrafikens bussar. Tel: 070-209 39 45.

•Ⓓ•
1435 ↔ 20
60.26169 14.14195
Station Sågen bjuder på väntsalsmuseum och dressinuthyrning. Här kan
ni cykla tandemdressin längs den gamla Inlandsbanan på en sträcka av
20 km. Öppet: 11/5−20/10 dagligen 10−18. Dressinuthyrning: Sågen−
Andersforsbruk 11/5−20/10 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

Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg (19)

• •• Ⓜ Ⓢ • • 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: 9/5
Tågmarknad och Öppet Hus i Krylbo lokstall inkl resa från Stockholm,
13/6 Historisk resa Mälaren runt med inledande föredrag av författaren
Per J Andersson före avresan, lör, sön 1/8–30/8 resor till Ställdalen (Opera
på Skäret), lör 24/10, 7/11 och 14/11 resor till Brevens Bruk (revy) samt
lör, sön 28/11–13/12 våra efterfrågade julbordsresor till olika destinationer – 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 sydost om järnvägsstationen i Krylbo
och visas enligt överenskommelse på Tel: 070-307 59 53 (Jan Lundgren).
info@skaj.se, resebokning@skaj.se – www.skaj.se

Vildmarkståget
Under hösten är Sverige som allra vackrast. Upplev årstidens skiftningar på en resa med Vildmarkståget från Stockholm till Kiruna i
nordligaste norr, allt till ljudet av det meditativa dunkandet från rälsen.

– genom Sveriges vackra
inland 25-29 augusti

nestorville.se

www.orsajf.se, www.facebook.com/orsajf
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Under färden stannar tåget och gör uppehåll för olika utvalda sevärdheter, god mat
och unika upplevelser. Resan sker i samarbete med Järnvägsmuseet i Gävle och
är därför även en historisk tågupplevelse.
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Tåget består av deras gamla fina förstaklassvagnar i toppskick och restaurangvagn med vita dukar och riktigt porslin. Tåget dras av olika typer av lok på olika
sträckor, bland annat ånglok mellan Östersund och Vilhelmina. Du reser bekvämt
och får en härlig kombination av upplevelse och lugn och ro under hela resan.
Sevärdheter i urval: Abisko och Lapporten, Kiruna, Icehotel, Östersund, Jokkmokk och Polcirkeln, samt Inlandsbanemuseet i Sorsele.
FAKTA:

Startort: Stockholm.
Datum: 25-29 aug.

Ingår i resan: Tågresa Stockholm – Kiruna, 4 nätter på mellanklasshotell, helpension (frukost, lunch, middag), samt aktiviteter enl. program.

Missa inte heller vår resa
Valborg 2021 Stockholm–Kiruna
Läs mer och anmäl ditt intresse
redan nu på inlandsbanan.se

Läs mer & boka denna eller någon av våra många andra paketresor på:
inlandsbanan.se | boka@inlandsbanan.se | 0771- 53 53 53
Sommartrafiken på Inlandsbanan körs 15 juni–23 augusti
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Välkommen till öppet lokstall
i Krylbo den 9 maj 10.oo-16.oo
• Tågmarknad med böcker, filmer, modeller m m
• Rälsbuss mellan Krylbo station och lokstallet
• Veterantåg från Stockholm C ca 09.oo • Åter ca 19.oo

Ytterligare en intressant entusiastresa: Stockholm-Ystad ToR 24-26 april
Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg • www.skaj.se • info@skaj.se

Värmland

Värmlandståg (21)

•• Ⓜ • •
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 Facebooksida. Besöksadress: Industrigatan 1, Kil, på gamla Scans industriområde.
Tel: 070-624 15 33.

Hagfors Järnvägsmuseum (20)

•ⒹⓂⓈ•
891 ↔ 6
60.02261 13.69244
Transporthistoria med ånglok, ellok samt ånghästen från 1861. Miljö
museum i lokstallarna med verkstad, lok, vagnar m m. Museet samverkar
med Monica Zetterlundsmuseet som ligger i samma område. Dressin
åkningen startar vid museet. Fika ingår i priset för inträde till museet.
Öppet: juni–aug kl 10–17; ring för detaljerad information. Dressinuthyr
ning: Museet–Stjärnsfors Kvarn, 12 km ToR. Förboka gärna dressinåkning.
Besöksadress: Uvedsvägen 7, Hagfors. Tel: 0563-149 00, 0563-151 20.

Foto: Tomas Marklund.

info@monicazetterlundmuseet.se, info@jvmuseet.se –
monicazetterlundmuseet.se,
www.facebook.com/jarnvagsmuseethagfors1

info@varmlandstag.se – www.varmlandstag.se,
facebook.com/varmlandstag

Dressinåkning på Otterbäcksbanan (22)

Ⓓ 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: 0586-487 40.
dressin@degerfors.se – www.degerfors.se, sök dressin

Nora Karlskoga Järnvägsklubb (23)

•ⓂⓈ
59.33348 14.54769
Stationsområde med väntsal, utställning av järnvägshistoria och modelljärnväg. Öppet: Sön juni–aug sön kl 12–16. Besöksadress: Korpkulls
vägen 5, Karlskoga. Tel: 070-568 88 15.
Nora Karlskoga Järnvägsklubb har utställning om lokala järnvägshistorien i
väntsalen på Bofors stationshus (besöksmål 23).
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hundpina@telia.com – mockelnforeningarna.se/nkjk/,
www.facebook.com/NKJk.boforsstation/

Foto: Dan Carlsson.

Närke
Hallsbergs modelljärnvägsförening (24)
Se annons på denna sida.

Marielund station på Upsala–Lenna Jernväg (besöksmål 31) i Uppland.
Denna varma sommardag kunde man på grund av brandrisken inte
använda ånglok i tågen. Istället drogs detta tåg av det stora dieselloket
Tp nr 3515 byggt 1954 i Tyskland.

På spåret – Mälarbanan som modelljärnväg (25)

•ⓂⓈⓀ•
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 17–21/2,
6–10/4, 15/6–14/8, 26–30/10, öppet dagligen kl 11–16. Evenemang: se
hemsida. Besöksadress: Tekniska Kvarnen, Karlslund, Kvarnfallsvägen 9,
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 (26)

••ⓈⓀ•
1435 ↔ 56,5
59.51705 15.04302
Museibana med ångtåg och 50-talsrälsbussar på Sveriges första normalspåriga järnväg för allmän trafik. Vill du uppleva en unik och komplett
järnvägsmiljö, åk med Ångtåget uti Nora! Tågen går från Nora till Järle
(stationscafé) och Pershyttan (gruvvandring). Nora järnvägsmuseum
finns i fd godsmagasinet i Nora. Trafikdagar: mitten av juni–slutet av
aug lör, juli även ons och fre. Se vår hemsida eller Facebooksida. Evene
mang: 26/4 Tågsläpp, 19/6 Midsommar i Pershyttan, 1–4/7 Noradagarna,
29/8–30/8 Nora-marken. Besöksadress: Järnvägsgatan 1, Nora. Kom
munikationer: länsbuss 302 från Örebro.

MODELLJÄRNVÄGEN I HALLSBERG
Stor modell över järnvägen i Hallsberg som den ser ut i
nutid med mängder av byggnader och detaljerade miljöer.
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Skala
1:87

nbvj@nbvj.se – www.nbvj.se,
www.facebook.com/norabergslagsveteranjernvag

Köping–Uttersbergs Järnvägs museiförening (27)

1093
59.50642 16.00060
Lokstall med ett ånglok och tre vagnar (tillverkade mellan 1866 och
1875) från Köping–Uttersberg–Riddarhyttans Järnväg (KURJ) samt
landets bredspårigaste smalspårslokomotor. Prova på att cykla dressin
ett kort stycke på 1 093 mm! Utställning. Öppet: 27/6–1/8 lör kl 11–16.
Ring för besök övriga tider. Evenemang: 18/4 Tågsläpp, 16/5 resa längs
KURJ (se https://sv-se.facebook.com/pages/category/Community/
Lions-Kolsva-827797747308250). Besöksadress: Hamnplan (Inre hamnen), Köping. Kommunikationer: Tåg till Köping, 300 m promenad från
stationen. Tel: 070-295 77 82, 070-254 10 62.

•ⒹⓈ

25 juni - 9 augusti, tisdag-söndag 10.00-17.00
Entré 50 kr, fri entré t.o.m 16 år.
www.hallsberg.se/modelljarnvag
I entrén ingår: Bergöövåningen med konst av Karin och Carl Larsson och en
sommarutställning om Astrid Lindgren - se mer info om utställningen på
www.hallsberg.se/bergoos. Café och hiss finns.

info@kujmf.se – www.kujmf.se,
www.facebook.com/Köping-Uttersbergs-Järnvägs-MuseiföreningKUJmf-935565786562463
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Engelsberg–Norbergs Järnvägshistoriska Förening (28)

• •• Ⓢ •
1435 ↔ 18
60.09073 15.93806
ENJ bedriver rälsbusstrafik Kärrgruvan–Norberg–Ängelsberg (anslutning
till och från Västerås/Stockholm) och även charter. Trafikdagar: sön
14/6–16/8. Tidtabell 278, se även hemsidan. Evenemang: 14/6 Säsongsstart – program, se hemsidan. Utflyktståg, bl a Classic Car, se hemsidan.
Besöksadress: Lokstallet, Kärrgruvan. Kommunikationer: Buss till Kärrgruvan, Resplus gäller på ENJs tåg. Tel: 070-352 01 06.
info@enj.se – www.enj.se, www.facebook.com/EnjEngelsbergNor
bergsJarnvagshistoriskaForening

KÖR TÅG!

Tåg i Tärnsjö (29)

En utflykt för familjen!
Många olika modelltåg
att köra med, kafé
och trädgård!

•••
1435 ↔ 0,1
60.15600 16.92618
SovPåTåg med 8 unika kupéer, 2–4 bäddar, dusch och pentry inredda
av ortens företagare. Ånglok med två sovvagnar och en restaurangvagn.
Öppet: för bokning maj–sept. Även B&B, mat, kaffe och samkväm går att
boka. Besöksadress: Järnvägsstationen i Tärnsjö, ca 60 km NV om Uppsala
och utmed riksväg 56 mellan Gävle och Västerås. Kommunikationer:
Bussar från Heby och Östervåla—Uppsala. Tel: 070-510 31 41.

Öppettider:
23/6 till 15/8

ingeringstedt@hotmail.com – tag-i-tarnsjo4.webnode.se, www.face
book.com/Tåg-i-Tärnsjö-2173382022757799/

Tisdag - Lördag
kl 11 -16

Uppland
Upsala–Lenna Jernväg – Lennakatten (30)

Tel: 0174-65577
www.modelljarnvagenshus.se
modelljarnvagenshus
modelljarnvagen

Allt om Hobby är tidningen som skriver om
skalamodeller, modelljärnväg, modellbygge och
radiostyrt! Ett nytt nummer varannan månad!
Köp tidningen i din butik, i vår app eller prenumerera! Läs mer på www.alltomhobby.se
I en prenumeration ingår den digitala tidningen och tillgång till det sökbara arkivet
där alla utgivna nummer av Allt om Hobby sedan 1966 går att läsa digitalt!
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Modelljärnvägens Hus (31)

•ⓂⓈ•
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.
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: 2/5–13/6 lör
11–16; 23/6–15/8 tis–lör 11–16. Se vår hemsida för öppettider under
hösten. 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

Föreningen Förstlingen II (32)
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info@lennakatten.se –
www.lennakatten.se, www.facebook.com/Lennakatten/

Södermanland

MULT

från Nürnberg

•ⓈⓀ•
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. Från Uppsala (spår 10 på Uppsala C) till forna
järnvägsknuten 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. Vid några tillfällen går också anslutningsbuss till Linnés Hammarby
(se hemsidan). Trafikdagar: lör 6/7–12/9 samt ons, tors 1/7–13/8 och sön
28/6–13/9. Evenemang(prel): 20/6 Midsommardagsfirande, Marielunds
stn. 12/9 Kulturnatten i Uppsala då ULJ kör extratåg enligt särskild tidtabell. 13/9 Sista trafikdag, ULJ kör utökad trafik enligt särskild tidtabell.
Kommunikationer/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.
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••Ⓢ
1435 ↔ 0,06
59.37601 16.51119
Föreningen har tillverkat en kopia av det i Sverige först tillverkade ångloket. 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. Med egen kortbana med tillhörande vändskiva, invigd i augusti 2018, har vi nu möjlighet att visa upp loket under
ånga vid vissa tillfällen utanför Munktellmuseet. Öppet: mån–fre 10–16,
lör–sön 11–15. Besöksadress: Museet är beläget vid Munktelltorget 3 vid
Eskilstunaån inom Munktellstaden, ca 800 m från Eskilstuna C. Kommu

www.forstlingen.se, sv-se.facebook.com/Forstlingen

Museispårvägen Malmköping (33)

•
ⓈⓀ•
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: 9/5–28/6 lör kl 11–17, sön kl 11–15;
30/6–9/8 tis–sön kl 11–17; 15/8–30/8 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: 30/5 Gammeldagsmarknad,
1/7 Gladjazz vid Östersjön, 18/7 Familjedagen, 29/8 Museispårvägens
dag med kvällstrafik kl 11–21, 23–24/10 Halloweenspårväg, 5/12 Tomtespårväg och julmarknad. Besöksadress: Järnvägsgatan 4, Malmköping.
Kommunikationer: linje 430 från Flen, linje 337 från Strängnäs, linje
701/801 från Eskilstuna och Nyköping. Tel: 0157-204 30.

Foto: Lars Granström.

nikationer: Tåg till Eskilstuna C. Bilparkering i närheten. Tel: 016-13 15 23
eller e-post munktellmuseet@volvo.com för guidade turer.

info@muma.se – www.muma.se,
www.facebook.com/MuseisparvagenMalmkoping

Östra Södermanlands Järnväg (34)

oslj@telia.com – www.oslj.nu, www.facebook.com (sök på Östra Södermanlands Järnväg)

Katrineholms Ånglokssällskap (35)

•Ⓢ•
1435
58.99612 16.21958
I staden som växte upp med Västra stambanans tillkomst intar lokstallet
från tiden runt förra sekelskiftet en framträdande plats och har renoverats
av kommunen. Där finns bl a föreningen Katrineholms Ånglokssällskap
som renoverar ånglok i gammal lokstationsmiljö för att i samarbete med
Stockholms Ånglokssällskap kunna bedriva ångtågstrafik i Katrineholm
med omnejd. Öppet: Besök och visning av lokstallet enligt överenskommelse året runt. Evenemang: Tågsläpp till våren. Katrineholmsveckan i
augusti. Datum för trafik ej fastställda. Besöksadress: Östermalmsgatan
2, Katrineholm. Tel: 073-973 14 89, 076-965 64 84. Se hemsidan för ev
vidare kontakt.
anglok.wordpress.com/katrineholm-2/,
www.facebook.com/katrineholms.angloks.sallskap/

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg (36)

Ångloket Stafsjö Jernväg nr 2 vänds på vändskivan i Mariefred inför
återfärd mot Läggesta nedre (besöksmål 34).

Stockholm
Stockholms Ånglokssällskap (37)

•• Ⓢ Ⓚ •
1435
59.29852 18.01574
Trafik samt utfärdståg med ångloksdragna trävagnar med öppna plattformar 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 efter överenskommelse året runt. Evenemang: Tågsläpp under våren, datum för trafik ej
fastställda. Tel: 079-340 53 41.
info@anglok.se – anglok.wordpress.com,
www.facebook.com/StockholmsAnglokssallskap

Foto: Sven R Ohlson.

••ⓈⓀ•
600 ↔ 10,8
59.25883 17.21876
Ångtåg Mariefred–Läggesta–Taxinge-Näsby (endast vissa dagar till Tax
inge). Stora rundturen Stockholm−Mariefred, Slott och ånga (lilla rundturen) Mariefred−Taxinge vissa dagar. Trafikdagar: Mariefred−Läggesta
lör, soh 16/5−5/9 samt ons 1/7–12/8. Lilla rundturen och trafik Läggesta–
Taxinge lör, soh 31/5–5/9 samt även ons 1/7–12/8. 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 kan bokas. Evenemang: 6/6 Ångans
Dag och 19/9 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.

• •• Ⓢ Ⓚ •
1435
58.67053 17.09915
I TGOJ-banans södra ände huserar FSVJ i det anrika TGOJ-lokstallet.
Oxelösund fyller hela 70 år under året. Välkommen in i den Nostalgiska
världen! Nytt 2020: Utställningsbyggnaden öppnas! Öppet: 26/4 kl 10–16;
7/6, 5/7, 2/8 och 6/9 kl 11–15 utställning/visning och trafik med Sommartåget. Utställning/visning även sön 5/7–6/9. Evenemang: 26/4 Tågsläpp,
27/6 FSVJ 10 år. Resor: 14/3 Sala Silvergruva; 9/5 Oxelösunds marknad,
ångtåg; 10–11/7 Lessebo med övernattning, i Wilhelm Mobergs spår;
15/8 Från Stockholm till Oxelösunds museer i samarbete; 26/9 Eskilstuna
Historietåget, berättelser längs spåret, stopp på gamla TGOJ-stationer;
24/10 Spöktåget; 29/11 Tomtetåget; 5/12 Julmarknadståg. Reservation
för ändringar. Se hemsida/Facebook för senaste info. 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)

Två arbetslag har bytt sliprar på linjen på Möja Jernväg (besöksmål 42) .
Det är dags för provkörning av spåret med ångloket ”Lappen”.
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Höger bild: Ångloket VGJ nr 24 (byggt av Nohab i Trollhättan 1911) med
persontåg på Anten–Gräfsnäs Järnväg (besöksmål 54).

Kom och åk ångtåg och rälsbussar på det som var
Sveriges första allmänna järnväg.
Mot Järle
Tågen går mellan Nora och Järle (och Löth). Järle
har Sveriges äldsta stationshus som idag är i bruk.
Mot Gyttorp, Pershyttan och Viker
Om du åker åt andra hållet mot Gyttorp, Pershyttan
och vidare västerut så ﬁnns minnen från gruvnäringen, t ex Lockgruvan och hyttan. I Viker ﬁnns
rester av omlastning av malm från smalspåret.

Stockholm–Saltsjöns Museiförening (38)

•• • 1435 ↔ 18
59.28846 18.29194
Bevarar, underhåller och kör trafik med Saltsjöbanans veterantåg på
sträckan Saltsjöbaden–Slussen med föreningens tvåvagnarståg bestående
av XCo 15 och CFo 22, båda från 1913. Trafikdagar: Lör 25/7–15/8. För
tidtabell, se föreningens hemsida. Besöksadress: Valfri station utmed
sträckan Saltsjöbaden–Slussen. Kommunikationer: tunnelbana eller
buss till Slussen och därifrån med buss till Henriksdal, se sl.se för tidtabell.
Tel: 073-027 64 75.
trafik@ssnj.se – www.ssnj.se

Spårvägsmuseet (39)

•
Ⓜ Ⓢ • 184 ↔ 0,2
59.31216 18.09881
Spårvägsmuseet är just nu stängt för flytt. Välkomna åter hösten 2020.
Evenemang: Se kommande evenemang på hemsidan. Tel: 08-686 17 60.
sparvagsmuseet@sl.se – www.sparvagsmuseet.sl.se,
www.sparvagsmuseet.se

Djurgårdslinjen (40)

• 1435 ↔ 3,2
59.33333 18.07364
I snart 30 år har spårvagnar från 1910–1950-talen trafikerat Djurgårds
linjen (SL linje 7N) mellan Norrmalmstorg och Skansen/Waldemarsudde.
Trafikdagar: Lör, soh 25/4–20/12 samt tis–fre 23/6–21/8. Ändringar
kan komma att ske p g a ombyggnadsarbeten i vagnhallen så kontrollera
aktuella avgångstider på hemsidan! Evenemang: 31/5 Spårvagnens Dag
med Öppet Hus. Kommunikationer: Spårvagn 7 samt buss 2, 54, 55, 57, 69
och 76 till Kungsträdgården eller Norrmalmstorg, T-bana till T-Centralen,
Östermalmstorg eller Kungsträdgården. Tel: 08-660 77 00.
info@ss.se – www.djurgardslinjen.se

Roslagsbanans Veterantågsförening (41)

•• •
891
59.34638 18.07120
Gör en resa i tiden på den 135 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, se föreningens hemsida. Trafikdagar: För
trafikdagar och tidtabell, se föreningens hemsida. Evenemang: 26/4
Tågsläpp anordnas på Stockholms Östra. Kommunikationer: T-bana
Tekniska Högskolan.
info@roslagsbanan.com – www.roslagsbanan.com,
www.facebook.com/roslagsbanansveterantagsforening/

Möja Jernväg (42)

Nora Järnvägsmuseum
I det gamla godsmagasinet berättas mer om NBJ
och dess föregångare, en historia om Sveriges
första normalspåriga järnväg, invigd 1856. Besök
även våra lokstallar och verkstäder.
För mer info:
www.nbvj.se
nbvj@nbvj.se
facebook.com/norabergslagsveteranjernvag/

Ångtåget uti Nora

• Ⓢ 600 ↔ 0,1
59.40509 18.88810
Privat bana, som gärna visas för allmänheten, endast ångdrift. Materielen
visas juli–aug efter överenskommelse på tel eller mejl. Trafikdagar: 11/7
och 18/7 (andra och tredje lördagen i juli). Extra trafik vid behov eller
förfrågan. Besöksadress: Invid Bergs ångbåtsbrygga på Möja i Stockholms
skärgård. Kommunikationer: Waxholmsbåt från Stockholm eller Sollenkroka. Tel: 070-728 42 14.
moja.jernvag@telia.com – www.mojajernvag.se

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 föremålsutställning om Nynäsbanans historia. Öppet: sön 28/6–6/9 13–16 och
29/8 12–16. 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. Kom
munikationer: 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
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Foto: Dan Carlsson.

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 15/6–22/8 (ej trafik 19–21/6).
Dressinuthyrning: Sker endast vid järnvägsstationen i Bengtsfors, maj–
september. Verksamheten vid Kyrkerud i Årjäng har avvecklats. Däremot
kommer man att kunna cykla hela bansträckningen Bengtsfors–Kyrkerud
(Årjäng) säsongen 2020. Vilket kanske är sista möjligheten att göra detta,
då vi inte vet om det är möjligt att hålla hela banan öppen efter årets
säsong. Kan kombineras med kanotpaket. Öppet: Bengtsfors 15/6–23/8
mån–sön 9–18. Övriga tider enligt överenskommelse. Mer information på
hemsidan. Besöksadress: Järnvägsstationen, Stationsgatan 5, Bengtsfors.
Tel: 0531-52 68 01.
info@dvvj.se – www.dvvj.se

Järnvägssällskapet Åmål–Årjängs Järnväg (45)

•Ⓓ•
1435 ↔ 15
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. Nytt
2020: Fr o m sommaren 2020 är Bollsbytunneln öppen och man tar sig
ända ner till Svanskog station. Övrigt: Historiska föremål från Svaneholms
järn- och pappersbruk samt Galleri Gunnel (Gunnel Eklund – musikhistoria) i Svanskog. Kanotpaddling från Forsbackabaden (ca 10 km från
Åmål, länsväg 164 mot Bengtsfors), genom naturskön miljö och trolska
skogar. Sommarcafé och möjlighet till övernattning i en sovvagn från 1931
på Svanskogs station. Öppet: Museum i Åmåls lokstall mån–fre 8–15
(stängt helger), övriga tider enligt överenskommelse på tel enligt nedan.
Svanskogs station 21/5, 4/5–25/9 mån–fre 9–15 (stängt helger), övriga
tider enligt överenskommelse på tel enligt nedan. Dressinuthyrning:
Forsbackabaden–Svanskog med drop-in 22/6–16/8 kl 10–15. Övriga tider
förbokning. Evenemang: 26/4 Tågsläpp i Åmåls lokstall, 21/5 Svanskogsdagen, Svanskogs station kl 11–16. Besöksadress: Åmåls Järnvägsmuseum,
Östra Bangatan 2, Åmål resp. Svanskogs stationsmuseum, Järnvägsgatan
1, Svanskog. Kommunikationer: tåg till Åmål eller Swebus till Åmål. Tel:
070-260 22 78 (Åmål) eller 070-623 05 68 (Svanskog).
www.jaaj.nu, www.facebook.com/jaajofficiell (museijärnvägen),
www.joytrail.se (dressin m m)

Barnböcker, kapitelböcker, om veterantåg, och andra mysterier
Gåtan med
cykeln som försvann två gånger

En cykel försvinner
från dagis i Skåre.
Jonatan och klasskompisen 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.

99 kr

Gåtan med den
saboterade legoutställningen

Gåtan med den
vita stenkolen

Legoföreningen
Swebrick har legoutställning 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.

99 kr

Det ska köras ångtåg
när Skoghallsbanan
fyller 100 år. Jonatan
och Rebecca ska
hjälpa till. Men vad
har hänt med stenkolen? 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.

99 kr

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

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
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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 järnväg
en 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
i affären intill för en kostnad av 60 kr. Affären är öppen alla dagar 9–20.
Guidning kan ordnas. Övrigt: I Rostock finns även en välkänd örtagård,
hembygdsmuseum med sommarcafé, konstnärsateljéer, bed & breakfast
m m. Besöksadress: Stationsplan, Dals Rostock (mitt i samhället, strax
ovanför livsmedelsaffären). Kommunikationer: Bussar går från Mellerud,
Vänersborg och Bäckefors. Tel: 073-058 68 47.

Den lille jernvägen
Bohusläns äldsta

Pausa vid Bohusläns
äldsta järnväg (med
anor från 1895).
Färden går längs vackra
Örekilsälven, passerar
under den mäktiga motorvägsbron och vänder vid
Munkedals hamn,
På tillbakavägen ingår
ett besök vid järnvägens
museum. Därefter smakar
det gott med nybryggt kaffe och nygräddade våfflor.

kerstin@rostock.se – www.rostock.se

Bohuslän
Munkedals Jernväg (47)

Trafikdagar är
torsdagar och
söndagar 2 juli9 augusti 2019. Avgångar
11.00, 13.00, 14.45.
Förboka plats i vagnarna
hos Karin Blomstrand,
e-post: blomstrand.karin@
telia.com.
Mer info: http://www.
munkedalsjernvag.com/

••ⓂⓈⓀ•
600 ↔ 3,3
58.45797 11.68440
Smalspårig järnväg med sommaröppet, museum och café. Trafikdagar:
tors och sön 2/7–9/8. Extra trafikdagar kan anordnas. Öppet: Museet
hålls öppet vid tågs uppehåll vid Munkedals nedre. Evenemang: Tomtetåg
lör, sön 1:a Advent (28/11–29/11). 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:
070-538 91 73 (endast under sommarsäsongen).
info@munkedalsjernvag.com – www.munkedalsjernvag.com,
www.facebook.com/Munkedals-Jernväg-199603906755119

Museiföreningen

Munkedals Jernväg
Östra Åtorpsväg 18, Munkedal

Göteborg
Bergslagernas Järnvägssällskap (48)

Hässleholms
Modelljärnväg

Foto: Ulf Wennström

En av Sveriges största modelljärnvägar finns i Hässleholm! Nu
700 m2 stor. Visningar varje månad. Under året 21 öppetdagar.
Öppet 10 - 15 (kassan stänger 14.30). Alltid tågkörning med
tidstypiska tåg från 60-talet. Alla öppet-dagar och klockslag för
hela året och mer finns att läsa på www. hmjf.se. Även
gruppvisningar på andra tider. Kontakta oss för prisuppgift och
bokning. Café med hemlagat och gratis parkering.

• ••
1435
57.73270 12.00525, 57.72522 12.01873
Med Göteborg som bas driver sällskapet (BJs) ett ambulerande järnvägsmuseum. BJs fordonsflotta är ett tvärsnitt av järnvägshistorien med början
kring förra sekelskiftet. Vagnparken består av sittvagnar med kapacitet
på upp till 300 resande. Därtill kan restaurangkapacitet erbjudas upp till
100 personer samt sovplatser i äldre sovvagnar för upp till 200 personer.
Vår idé är att erbjuda såväl allmänhet som företag en reseupplevelse i en
äldre miljö. Unikt för BJs är att vi bevarat en stor samling godsvagnar och
fordon knutna till godstrafik. 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. Titta gärna in på vår museala
hemsida och läs mer om vår historia! Evenemang: Sommartrafik med
veterantåg mellan Göteborg C och Skandiahamnen. Se vår hemsida och
Facebooksida för information om exakta datum och tider. Där återfinns
även annan aktuell information om våra arbetslördagar, resor och evene
mang! Öppet: Våra samlingar visas efter överenskommelse. Du kan
besöka oss både vid BJs bangård på Lärje och i lokstallet i Sävenäs. Se
kontaktuppgifter nedan. 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 gångväg över Säveån, följ sedan Byfogdegatan till Sävenäs
lokstation. Sävenäs nås också med Alingsåspendeln till hållplats Sävenäs.
Tel: 073-339 22 16 (vardagar efter kl 16:00).
info@bjs-club.se – www.bjs-club.se, www.bjsmuseum.se,
www.facebook.com/Bergslagernas-Järnvägssällskap-157730387575091

Spårvägssällskapet Ringlinien (49)

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

Med stöd av Kulturnämnden
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•
1435 ↔ 3
57.71000 11.99219
Trafik med museispårvagn mitt i Göteborg, Centralstationen–Liseberg.
Trafikdagar: 25/4–13/6 samt 27/6 lör; 4/7–9/8 dagligen; 15/8–26/9,
10/10–31/10 och 14/11–19/12 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

Forsviks Bruksjärnväg (50)

•Ⓢ••
600 ↔ 0,5
58.57557 14.43673
Forsviks intresseförening har återuppbyggt brukets transportjärnväg mellan Forsviks Bruks verkstäder och Göta Kanal. Den ursprungliga järnvägen
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. Aktiviteter
redovisas regelbundet på Facebook. 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).

Foto: Hans Brage.

Västergötland

www.facebook.com/forsvikjvg

Skara–Lundsbrunns Järnvägar (51)

••ⓈⓀ•
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 14/6, 28/6–30/8 samt tis och tors 7/7–13/8. Öppet: sön
i juli 10:30−15 – besök järnvägsmuseet och studera lok, vagnar, gamla
fotografier och allehanda äldre järnvägsattiraljer i en autentisk miljö.
Evenemang: 6/6 Nationaldagståg, midsommartåg, tomtetåg, julskyltningståg och 31/12 nyårståg. Övrigt: Pizzeria, kurorten och Golfrestauranten finns på praktiskt gångavstånd. Vandringsled finns i närheten.
Besöksadress: Vallgatan 41, Skara. Kommunikationer: Se Västtrafiks
hemsida www.vasttrafik.se. Tel: 0511-136 36 (trafikupplysning); 03637 76 33 eller e-post bokning@sklj.se (chartertåg).

Ångloket Brasken på Mutebo Aspnäs Järnväg (besöksmål 58).
liggande badplats. Övrigt: Park, bad och strövområden i Gräfsnäs.
Trafikdagar: sön 31/5–30/8; även lör 27/6–29/8; även tis–tors 7/7–23/7.
Dessutom skol- och gruppresor 26–27/5. Ändringar kan ske, se hemsidan
för aktuell trafikinfo. Öppet: Utställningshallen och caféet trafikdagar
11–16:30. Evenemang: 4–5/7 Riddarhelgen, 29–30/8 Museijärnvägens
dagar. Besöksadress: Antens stationsväg 7. Tel: 0322-721 30 (trafiktid),
070-561 78 80 (Gruppresebokning).

kontakt@sklj.se − www.sklj.se, www.facebook.com/SkLJ-Skara-Lunds
brunns-Järnvägar-180313521998211/

agj@agj.net – www.agj.net, www.facebook.com/AGJ.Vastgotabanan

Föreningen Ryttarens torvströfabrik (52)

Östergötland

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.
Torvströfabriken 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 sågverk, 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:
11/7–2/8 lör, sön med visning 15:00. Övriga tider är det öppet enligt överenskommelse. Evenemang: 5/9 Torvens dag öppet 11–16, se hemsidan
för mer information om program. Övrigt: Från Ryttaren leder även en
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.

•••

Wadstena–Fogelsta Järnväg (55)

Foto: Christer Brimalm.

••Ⓢ•
891 ↔ 10
58.44442 14.88395
Veterantågstrafik på del av banan, historisk järnvägsmiljö, cafévagn
(onsdagar). Trafikdagar: sön 26/4, 21/6–16/8, lör 30/5, 6/6, 4/7–25/7,
26/9 samt ons kväll 20/5–12/8. Evenemang: 26/4 Tågsläpp. 30/5 Trafik
till Folkets Park. 16/8 Järnvägens dag. 26/9 Vadstena museidag. Se även

torvstrofabriken.ryttaren@telia.com – www.ryttaren.nu, www.face
book.com/Torvströfabriken-Ryttaren-259318697459801/

Vagnshistoriska Museet och Bränntorvmuseet
i Komlösa (53)

••
Ⓜ•
600 ↔ 1
57.83854 13.06249
Museum med bl a världens enda bevarade Varrant-lok. Dessutom
Anrep-Svedala torvverk nr 2-18E, en modellanläggning av Landtmossen
och linbanan till Fristads järnvägsstation samt modelljärnväg. Övrigt: Vi
visar även ett hundratal hästdragna- m fl vagnar och slädar samt tillbehör
från 1600-talet fram till 1920-talet. Nytt 2020: Tre nyanskaffade torvlok.
Öppet: Vagnsmuseet lör juni–aug 11–16. Trafikdagar: sön juni–aug
11–16. Besöksadress: I Backa Komlösa, skyltat från Fristads kyrka – Vagnmuseum. Kommunikationer: tåg och buss till Fristad. Tel: 070-634 22 33.
info@vagnsmuseet.com – www.vagnsmuseet.com,
www.facebook.com/Vagnshistoriska-Museet-628503650562223

Anten–Gräfsnäs Järnväg (54)

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-

••ⓈⓀ••

Vår rälsbuss YBo5p nr 808 från 1954 erbjuder en nostalgisk åktur i Vadstena på Wadstena–Fogelsta Järnväg (besöksmål 55). Här ger tågklarerare
Bengt Wall avgång till tåget. Från sommaren 2020 kommer även lok
dragna tåg med gamla vagnar att sättas in på sträckan.

21

Foto: Micke Däckfors.

Östergötlands Järnvägsmuseum (57)

• Ⓢ 891/600
58.40122 15.58584
Museum med ång- och elfordon m m från Östgötasmalspåret. Öppet:
21/5 11–15, 6/6 11–16, 22/6–9/8 11–17. 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 (58)

• Ⓜ Ⓢ • 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 30/5−30/8 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 avtagsvägen
mot Skeda Udde. Kommunikationer: buss 540 från Resecentrum, Linköping C. Tel: 070-686 94 11 eller 076-832 39 31.
www.muteborail.se

FSVJ-kiosk. Inger och Kai Tamminen i Skenbaren inne i elmotorvagnen
X21-9. Ett TGOJ-arv FSVJ förvaltar från Svenska Motorvagnsklubben.
hemsidan. Besöksadress: Vadstena järnvägsstation, Järnvägsgatan (nära
slottet). Kommunikationer: Buss 661 från Skänninge eller 612/613 från
Motala. Tel: 073-226 13 09 eller 070-624 37 30.
info@wfj.se – www.wfj.se, www.facebook.com/WFJ.se/

Vadstena Dressin (56)

Ⓓ 891 ↔ 10
58.44442 14.88395
Dressinuthyrning: Vadstena–Fågelsta – trampa iväg från stationen i centrala Vadstena och låt äventyret börja. Öppet: juni–aug. Fasta avgångar
tors–mån 10:00, 14:00. Övriga tider, se hemsidan. Besöksadress: Vadstena
järnvägsstation, Järnvägsgatan (nära slottet). Kommunikationer: buss 661
från Skänninge eller 612/613 från Motala. Tel: 073-150 72 97.
info@vadstenadressin.se – www.vadstenadressin.se

mf Risten–Lakviks Järnväg (59)

•ⒹⓀ•
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
1 188 mm). Övrigt: Järnvägscafé finns. Trafikdagar: lör och sön 27/6–9/8.
Ordinarie trafik körs med ånglok men dessa kan ersättas med diesellok om så erfordras. Dressinuthyrning: trafikdagar och vid förfrågan.
Besöksadress: Lakvik station. Tel: 070-681 01 33.
www.rlj.se, www.facebook.com/ristenlakviksjarnvag

Spårvägsmuseet och trafik med veteranspårvagn
i Norrköping (60)

•
1435
58.58549 16.20671
Spårvagnshistoria i samarbete mellan Svenska Spårvägssällskapet/Östgöta, Norrköpings Spårvägsmuseum och Upplev Norrköping. Spårvägsmuseet i Norrköping visar historien om spårvägen i Norrköping. Eftersom
museet ligger på inhägnat område måste besök alltid föranmälas på tel
enligt nedan. Öppet: Enligt överenskommelse på tel enligt nedan (dagtid) under hela året. Besöksadress: Stohagsgatan 3D. Tel: 073-049 96 26
(anmälan museibesök; endast dagtid).
Under sommaren trafikerar veteranspårvagnar i Norrköpings city på
ordinarie spårvägslinjer. Trafikdagar: För vidare information kontakta
Kontaktcenter Norrköpings kommun. Tel: 011-15 00 00.
ostgota@sparvagssallskapet.se –
www.sparvagssallskapet.se/norrkoping

Gotland
Bläse Kalkbruk (61)

••ⓈⓀ••
600 ↔ 2,2
57.89406 18.8406
Bläse Kalkbruk – en historisk upplevelse i tid och rum i skön miljö. Museum, stentåg, gästhamn och café med mindre rätter. Trafikdagar: Alla
dagar 15/6–en bit i augusti. Öppet: 15/6–23/8 11–17. Kommunikationer:
buss 21 från Visby till Lärbro, sedan ytterligare 17 km utan allmänna
kommunikationer. Tel: 0498-22 46 62.
info@blase.se – blase.se, www.facebook.com/blasekalkbruk

Gotlands Hesselby Jernväg (62)

••ⒹⓈⓀ••
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. Trafik
dagar: 6/6, sön 7/6–30/8, även ons, tors, lör 24/6–15/8. Öppet i Jernvägsmuseet vid trafikdagar samt mån–fre 11–16 under juni–aug. Hesselby
Järnvägskafé öppet tis–sön 23/6–16/8 samt övrig tid fre–sön 11–17.
Dressinuthyrning: Hesselby–Roma under icke trafikdagar 2/6–29/8. Eve
nemang: Påsktåget, datum ej fastställt, 30/8 Museijärnvägens Dag med
särskild tidtabell, 26/9 Skymningståget, 31/10 Allhelgonatåget, 5–6/12
prel. Julmarknadståg, 27/12 Tomtetåget med trafik från Roma och Hessel
by till tomtarna i Tule. Besöksadress: Hesselby Jernvägsstation, Dalhem
Hässelby 166, Dalhem. Kommunikationer: Buss 11 Visby–Roma, alt.
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buss 41 Visby–Dalhem–Katthammarsvik. Tel: 0498-380 43, 070-583 05 19.
info@gotlandstaget.se – forening.gotlandstaget.se,
www.gotlandstaget.se,
www.facebook.com/Gotlandståget-167407897005

Kulturstiftelsen Tjuls station, Gotland (63)

891 ↔ 0,024
57.45941 18.23770
Stationshuset byggt 1898 och visar i ursprunglig miljö hur stationsfolket
levde och arbetade. Kort spår med godsvagn och betvagn. Öppet:
28/6–6/9 sön 13–16 (guidat). Besöksadress: Eskelhem, Tjuls, Gotlands
Tofta. Tel: 0498-26 65 87, 010-515 65 86.

•

ingvar.tjuls@gmail.com – www.tjuls.se

Småland
Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik (64)

891 ↔ 71
Gör en resa på smalspåret Hultsfred–Västervik, Nordens längsta smalspåriga järnväg. Järnvägen är byggnadsminnesförklarad i sin helhet. Sommaren 2020 kör de klassiska gul-orange rälsbussarna som de alltid har
gjort Västervik–Hultsfred. Extratåg med rälsbuss och lokdragna tåg på
hela eller del av sträckan samt nattåg vid konserter och andra evenemang
året runt. Trafikdagar: Rälsbuss Hultsfred–Västervik dagligen 29/6–15/8
samt tis, tors, lör 16/6–27/6 (ej 20/6) och 18/8–5/9. Evenemang: 29/8 Tåg
enligt särskild tidtabell till Hultsfreds marknad; extratåg vid andra lokala
evenemang året runt. Besöksadresser: Västervik, 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, Hultsfredsavdelningen (65)

Ⓓ Ⓚ 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. Passar familjen, kompis- eller ar-

betsgrupper, möhippor eller dyl. Dressinuthyrning: Björkudd(Hultsfred)–
Målilla, lör–sön 9/5–14/6 samt 22/8–13/9, dagligen 16/6–16/8. Stängt
19–20/6. Besöksadress: Strandpromenadens korsning med järnvägen
söder om Hultsfreds station (Björkudd). Bokning genom hemsida eller
telefon nedan. Tel: 0495-65 08 80.
info@smalsparet.com – www.smalsparet.com

Smalspåret i Hultsfred (66)

•ⒹⓈⓀ•
891 ↔ 30
57.16797 15.34723, 57.32099
15.57738
Smalspåret i Hultsfred AB bedriver i samarbete med Föreningen Smalspåret
Växjö–Västervik dressinuthyrning och nostalgitåg med 50-talsrälsbuss och
cafévagn mellan Åseda och Virserum. Fordonsslag: dressiner, rälsbuss.
Dressinuthyrning: Åseda–Virserum mån–fre 22/6–17/7, mån–tors
20/7–30/7 samt alla dagar 3/8–16/8. Utlämning Åseda station – förbokning krävs. Besöksadress: Åseda järnvägsstation, Järnvägsgatan 4, Åseda.
Dressinuthyrning: Virserum–Åseda mån–fre 22/6–17/7, mån–tors
20/7–30/7 samt alla dagar 3/8–16/8. Utlämning Virserums station enligt
tider på hemsidan, förbokning samt drop-in i mån av tillgång. Trafik
dagar: Nostalgitåg med rälsbuss Åseda–Virserum lör–sön 27/6–26/7.
Evenemang: 23–24/5 Natur- och kulturrundan med rälsbuss Virserum–
Åseda–Triabo. 13–14/6 Smalspårets nostalgidagar med tåg och veteranbuss Virserum–Åseda (anslutande veteranbuss Vetlanda–Virserum).
24–26/7 Olsmässan Åseda med rälsbuss Åseda–Virserum och nattåg.
31/7–2/8 Virserums marknad med rälsbuss Åseda–Virserum och nattåg.
10–12/10 Hösttåg med guidade turer, fotostopp m m Virserum–Åseda.
Besöksadress: Virserums stn, S Järnvägsgatan 20, Virserum. Besök den
nostalgiska miljön kring byggnadsminnet Virserums stationshus, med
bl a Pressbyråkiosk från 50-talet, öppen trafikdagar! Kommunikationer:
Länstrafiken, linje 310/320 Växjö–Oskarshamn/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

Ohs Bruks Järnvägs Museiförening 50 år
1970−2020

Ohs Bruks Järnvägs Museiförening 50 år – jubileumshelg 30–31 maj
Sommartrafik juli–augusti
Tomtetåg 1:a och 2:a advent
www.ohsabanan.com
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Foto: Peter Heller.

Nässjö Järnvägsmuseum (67)

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: 26/4 Tågsläpp, 7/6 Museidagen med Barnens
Tågdag, 1–4/10 Höglandståg – se annons, 11/10 Ångans dag. Nässjö Järnvägsmuseum kör även beställnings- och utflyktståg (med restaurangvagn)
under hela året. Aktuell info om resor och tillfälliga utställningar finns
på vår hemsida, Facebook eller per telefon. Öppet: juni–aug tis–sön
11–15, sept–maj tis–fre 11–15. Övrig tid efter överenskommelse. Stängt
storhelger. Besöksadress: Ångsågen, Brogatan 10 (mitt emot järnvägsstationen, 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

Sommartid rullar gamla rälsbussar varje dag på den byggnadsminnes
förklarade järnvägen mellan Västervik och Hultsfred (besöksmål 64). Här
passerar ett tåg från Västervik den västra bron över sjön Långsjön strax
utanför Ankarsrum.

Svenska Motorvagnsklubben (68)

1435
Researrangemang över hela Sverige för medlemmar och andra tågentusiaster. Diesel- och elrälsbussar från 1950-talet. Även beställningsresor.
Evenemang – Följande resor arrangeras: 28/3 Vårupptakt Viskadalsbanan.
17–19/4 Årsmötesresa Örebro med bl a Kumla-Yxhults järnväg och besök
på Miniature Kingdom i Kungsör. 1/5 Resa från Stockholm till Värtan och
Nynäshamn. 3/5 Mälaren runt med start och mål i Stockholm. 6/6 Kalmar
med bussrundtur på södra Öland. 7/6 Hyltebruk. 11–13/9 Höstresa med
båtinslag i Vänerns omgivningar. 5/12 Julbordsresa. Resorna utgår om inte
annat sägs från Alvesta. Kontrollera tillkommande resor och eventuella
ändringar på vår hemsida. Tel: 073-944 11 77.

•• •

resor@smok.nu – www.smok.nu

Upptäck
järnvägens spännande historia
i upplevelsemuseet för alla åldrar!
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Ohs Bruks Järnväg – Ohsabanan (69)

•ⓈⓀ•
600 ↔ 14,5
57.19272 14.33208
En resa med ångloksdraget tåg mellan Ohs Bruk och Bor förflyttar dig
och din familj/vänner tillbaka till en tid då en liten skogsbana var det
bästa transportsättet för att frakta produkter ut i den stora världen. Er
resa sker i tidstypiska personvagnar med rälsdunk och den mysiga lukten
av stenkolsrök från loket. Trafikdagar: lör, sön 11/7–16/8 samt tis–tors
21/7–6/8. Evenemang: 30–31/5 firas att det har gått 110 år sedan den
lilla järnvägen mellan Ohs Bruk och Bor invigdes och att det har gått 50 år
sedan Ohs Bruks Järnvägs Museiförening bildades. Två dagar med många
tåg och många upptåg. Flera ånglok i trafik, stor tågparad, det gamla
rallargänget i arbete och rallarkockan serverar ärtsoppa. Mässingsorkester
spelar brunnsmusik, barnens eget tåg rullar båda dagarna och mycket,
mycket mer händer denna oförglömliga jubileumshelg – se annons.
29–30/8 Ohsabanans dagar med många extratåg. Lör–sön 28/11–5/12
kör vi självklart traditionsenligt våra tomtetåg. Mer information om
evenemangen kommer på Ohsabanans hemsida. Kommunikationer: JLT
Krösatåg till Bor linje 87 eller egen bil till Ohs Bruk. Tel: 0370-65 11 11.
marknad@ohsabanan.com – www.ohsabanan.com,
www.facebook.com/ohsabanan

Landeryds Järnvägsmuseum – Tågdagarna (70)

• ••
1435
57.07600 13.26014
Halmstad–Nässjö Järnvägs gamla lokstation som idag är museum. Landeryd var under HNJ:s storhetstid en stor knutpunkt med 250 anställda
vid järnvägen och då även trafik på VCJ mot Ulricehamn och Falköping.
Nytt 2020: Återuppfört våghus på bangården. Järnvägshistorisk promenadslinga med info-skyltar. Öppet: I regel första lör i månaden, se
hemsidan. Även möjligt att boka besök på telefon. Evenemang: 26/4
Tågsläpp 10–16, 5–6/9 Tågdagarna i Landeryd som firar 10 år och 5/9
planeras jubileumsdieseltåg till Ängelholm på kvällen – se annons sid 27
– samt reseverksamhet som utannonseras via hemsidan. Besöksadress:
Lokstallet, Hyltevägen 12, Landeryd. Kommunikationer: Eget fordon
alternativt Krösatåg från Halmstad och Värnamo (eller Jönköping, Nässjö
och Alvesta/Växjö) samt Hallandstrafikens buss 417 Hyltebruk–Landeryd.
Tel: 073-318 47 53.

Topprankat resmål!
Facebook 4,6 (5)

Tripadvisor 4,5 (5)

Google 4,2 (5)

kontakt@landeryd.info – www.landeryd.info, www.tagdagarna.se,
www.facebook.com/landeryd, www.facebook.com/tagdagarna

Minivärlden Ljungby / (Föreningen TågCentralen) (71)

•ⓂⓈ•
16,5/12 ↔ 0,75
56.82771 13.92241
Upplev Minivärlden Ljungby. Alla små fina figurer, platser och hus. Och
tågen som tuffar förbi. Pysselverkstad. Kör själv ett tåg. Måla figurer. Lyft
en riktig bit räls. Eller tävla med Robotstinsen. På Minivärlden Ljungby
finns det upplevelser för alla – barn, vuxna, ja hela familjen. Och inte
minst för dig som gillar modelltåg, historia eller teknik. Eller varför inte
bara beundra våra fascinerande miniatyrvärldar, titta in i vår biograf, ta
en fika och umgås. Här varvas aktiviteter med spännande modelljärnväg
ar och historiska betraktelser. Bland annat Dr. Bent Schultzes berömda
fantasibana över Landet Somewhere 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: 6/7−15/8 mån−lör 10−15. Följ vår hemsida för aktuella öppettider
och evenemang under året. Evenemang: 7/3, 11/4, 19/9, 24/10, 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 Järnvägsförening (72)

•ⒹⓈ
1435 ↔ 6/3,6
56.55254 13.73267
Mindre järnvägsmuseum i lokstallarna i Strömsnäsbruk med ett ånglok,
dieseldrivna rälsbussar typ Y7 från 1950-talet och ett antal arbetsfordon.
Dressinuthyrning: 1/5–21/6 bokning via telefon. 22/6–30/8 mån–fre
9:30–16 med starttider 9:30 resp 13:00, lör och sön efter överenskommelse
per telefon. 15/8–30/9 bokning via telefon. Sträckor Strömsnäsbruk–
Axhult (6 km) eller Strömsnäsbruk–Traryd (4 km). Öppet: Museet och
lokstallarna visas efter överenskommelse. Besöksadress: Lokstallet Mejeri
vägen 7, Strömsnäsbruk. Kommunikationer: Länstrafikens Kronobergs
bussar (linje 150), pågatåg Hässleholm–Markaryd. Tel: 070-682 09 25.
info@ssjf.nu – www.ssjf.nu, www.facebook.com/Skåne-Smålands-Jern
vägsmuseiförening-SSJF-182353701796848

Ta med en kompis, familjen eller
hela tjocka släkten.
Här finns det något intressant för alla och
roliga aktiviteter för de yngre.
Upptäck miniatyr- och modelljärnvägarna
”Landet Somewhere” och ”Lilla Småland”
med sina fantastiska handbyggda miljöer.
Kör modelltåg själv, måla figurer, kör
robot, var med i skattjakten.
Upplev våra utställningar, tennsoldater,
modellbyggen, miniatyrer, historiska
berättelser. Eller titta in i vår biograf.
Och självklart hembakat i vårt café!
Välkommen!

BARN 0-4 ÅR GRATIS, 5 -11 ÅR 30 KR, 12 -99 ÅR 100 KR
Helsingborgsvägen 9, Ljungby • www.minivarlden.se • info@tagcentralen.se
Minivarlden
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Foto: Stephan Ewaldz.

Ljunglyckorna strax söder om Sankt Olof.

Skåne

Kalmar Veterantåg (73)

Järnvägens Museum Ängelholm (75)

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. För
mer om våra resor, besök vår hemsida – alltid uppdaterade. Evenemang:
7–9/2 Jokkmokks Marknad med tåg till och från Boden och buss till och
från Jokkmokk. 30/6–8/7 Destination Nordkalotten med besök i Luleå,
Kiruna, Jukkasjärvi, Björkliden och Lofoten samt båttur till Trollfjorden.
18–25/9 Destination Björkliden, upplev en höstvecka i fjällen, bo på
hotell Fjället eller i stuga, helpension. 7/11 och 14/11 Julmarknadsresa
Kalmar–Vislanda (Smålandsjul på Huseby). 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 (74)

•ⓈⓀ
600 ↔ 4,2
57.31263 17.11158
Smalspårig järnväg, återuppbyggd fd timmerbana, mellan Fagerrör och
Trollskogen i Böda Kronopark på norra Öland. Trafikdagar: start 20/6, därefter 30/6–13/8 tis, tors och sön samt 25/9–26/9, se hemsidan resp www.
skordefest.nu. Trafik kan förekomma under annan tid, se hemsida, annons
i Ölandsbladet eller 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, www.facebook.com/Bosj.se

• • •• Ⓜ Ⓢ Ⓚ •
56.243510 12.85507
Ett modernt upplevelsemuseum för hela familjen. Fri entré t o m 16 år.
I spännande miljöer lär du känna rallare, banvakter och alla andra som
byggde och utvecklade järnvägen. Följ tekniska framsteg, politiska visioner och hårt arbete på väg mot en fungerande järnväg. I utställningen
möts historia och nutid. Att färdas i ånglok vid förra sekelskiftet eller i
förarhytten på ett modernt lok idag – i simulatorn Locomotion känner
du skillnaden! På vår stora modelljärnväg presenteras järnvägshistorien
med en filmshow och rullande tåg från alla epoker. Järnvägens Museum
är både ett historiskt och tekniskt museum. Alla, från barn till entusiaster, kommer att hitta något intressant i utställningen. Vi presenterar
järnvägens historia på ett spännande och informativt sätt. Barnen har
ett eget lekstall, där de kan bygga och köra med tåg, 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 souvenirer, böcker och leksaker och caféet
erbjuder bakverk, glass, godis och varma eller kalla drycker samt enklare
maträtter. Öppet: tis−sön 10−17, juni−augusti dagligen 10–17 (stängt
19–20/6, 23–25/12, 31/12–1/1). Trafikdagar: Minibanan i parken öppen
1/6–31/8. Evenemang: 30/5 Familjedag – vi inviger sommaren med roliga
aktiviteter för hela familjen. 21–22/11 Ångtågsturer Ängelholm–Malmö
ToR och Ängelholm–Kattarp–Åstorp–Ängelholm. För mer info och fler
evenemang se vår hemsida. Besöksadress: Banskolevägen 11, Ängelholm,
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 (76)

• • •• Ⓓ
1435 ↔ 6,5
56.13059 13.12632
Cykla dressin Klippan(Nybygget)–Ljungbyhed och njut av den omväxlande och fantasiska naturen vid Söderåsen. Dressinuthyrning: april–oktober – 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 10–15 samt under arbetsdagar.
Evenemang: Ångtåg i Klippan enligt information på hemsidan. Öppet
hus med trafik och säsongsavslutning, se hemsida.
veteranjarnvagen@veteranjarnvagen.se – www.veteranjarnvagen.se,
www.facebook.com/veteranjarnvagen
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Hässleholms Modelljärnvägsförening (77)

16,5 ↔ 2,0
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 kommun som det såg ut på 1960-talet. Totalt 10
stationer med Hässleholm, Sösdala, Finja, Tyringe, Västra Torup, Attarp,
Ignaberga, Vinslöv och Vankiva. Anläggningen har idag 2 000 m räls och
400 växlar på en yta av ca 700 m2. Cafeteria med servering. Öppet: Anläggningen visas minst 1 dag varje månad. 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.

•ⓂⓈ••

kontakt@hmjf.se – www.hmjf.se, www.facebook.com/hmjf.se

Glimminge station (ÖGJS) (78)

Ⓓ••
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,
www.facebook.com/glimmingestation.se

Järnvägsmuseet Kristianstad (79)

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
historiska lok och vagnar. Museet har även spårområde med bland annat en 600 mm bana som trafikeras på sommaren. Museet samarbetar

••ⓈⓀ

med Museiföreningen ÖSJ och anordnar tågaktiviteter tillsammans. Nytt
2020: Landins cykelverkstad. I Regionmuseets samlingar finns en komplett cykelverkstad som funnits i Kristianstad sedan början av 1900-talet.
Denna byggs nu upp på Järnvägsmuseet Kristianstad, ett Mecka för alla
meck-intresserade. Öppet: dagligen 25/6−31/8 samt lör, sön 5–13/9
11−17. Trafikdagar: På 600 mm-banan, se hemsidan. Evenemang: 24/6
Vernisage kl 18. Besöksadress: Västra Storgatan 74, Kristianstad (Kristianstads 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/jarnvagsmuseet

Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar (80)

•• Ⓜ Ⓢ Ⓚ
1435
56.02186 14.16345
Visning och utställning på Järnvägsmuseet på Kristianstad Södra gemensamt med Regionmuseet i Kristianstad. Evenemang: Se hemsidan.
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 (81)

Ⓢ 1435 ↔ 1,6
55.60550 12.98329
Spårvägstrafik klockan 12–16 med en eller två vagnar på sträckan
Banérskajen–Stadsbiblioteket–Malmöhus slott i Malmö. Trafikvagnar är
normalt MSS 20 och MSS 100. Gästvagnar kan förekomma. Trafikdagar:
lör, sön 6/6–27/9, dock ej midsommardagen och den helg i aug-sept när
spårvägen i Lund invigs. Kommunikationer: Stadsbuss från Centralen
till hållplats Tekniska Museet med linje 7 mot Ön eller linje 8 mot Hyllie.
info@mss.se – www.mss.se

Dressin vid Lasses Kiosk (82)

ⒹⓀ••
1435 ↔ 2,3
55.60612 13.04860
Lasses Kiosk hyr ut en dansk cykeldressin på en del av den gamla banan
till Dalby. Dressinuthyrning: Mölledalsgatan–Segevägen 1/5–15/9 kl
11–17:30. Besöksadress: Lasses Kiosk i Kirseberg, Mölledalsgatan 5,
Malmö. Kommunikationer: Stadsbuss från Centralen till hållplats Vat-

LANDERYD TORUP SMÅLANDSSTENAR

TÅGDAGARNA I LANDERYD
5-6 SEPTEMBER 2020
KINNARED

HYLTEBRUK

RYDÖBRUK

10-års jubileum

Då blir det åka av!

Kom och åk veterantåg!

Utställningar, Underhållning, Upplevelser och Mat i olika former

Välkommen till Landeryd!

www.tagdagarna.se

Upplev en äkta spårvagnsresa
i hjärtat av parkernas stad Malmö.
Museispårvägen Malmö
www.mss.se
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86.28 och BDFS 86.76, som har hemstation i Græsted hos Nordsjællands
Veterantog. Tåget används av Nordsjællands Veterantog, som även äger
en svensk rälsbuss (S 50 - fd YBo6 1013) och ett fd SJ ånglok (S2 1307).
Det körs året om och särskilt sommar- och jultågen kan ha intresse för
våra nordiska gäster, då vi kör runt København och Helsingør. Evenemang:
27/6–4/7 Kulturresa med föreningens motorvagnståg i samband med
firandet av 100 år för återföreningen 1920. Resan går till Sønderjylland
och Sydslesvig i Tyskland. Vi kör söderut på västkusten till Ribe, Tønder,
Dagebüll och Friedrichstadt (modelljärnväg) och norrut via Schleswig,
Kappeln, Flensburg, Dybbøl, Haderslev, Vamdrup. Traditionsenligt besök vid järnvägs- eller kulturhistoriskt intressanta platser (bl a Hedeby,
Dannevirke och Dybbøl). (Programmet är preliminärt, men utförligt
program finns på hemsidan.)

tenverksvägen med linje 31 mot Bulltofta. Tel: 076-632 18 45.
www.facebook.com/Dressin-vid-Lasses-Kiosk-Kirseberg104211404435634/

Skånska Järnvägar (83)

info@skanskajarnvagar.se – www.skanskajarnvagar.se,
www.facebook.com/SkanskaJarnvagar

mail@nojk.dk – www.nojk.dk

Foto: Peter Berggren.

•ⓈⓀ••
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.
Tåget vänder vid fd järnvägsknuten Sankt Olof. Till söndagsresan kan
du dinera i restaurangvagnen. Se hemsidan för info om bokning. 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 7/6–30/8, 6/12, 13/12 (jultåg), lör
25/7–1/8 samt tis, ons 7/7–29/7. Evenemang: annonseras på vår hemsida.
Kommunikationer: Skåne Expressen (info 0771-77 77 77) från Ystad,
Kristianstad och Simrishamn. Tel: 0414-730 15.

Dressin på Österlen (84)

Ⓓ Ⓚ • 1435 ↔ 9/7
55.55053 13.92758, 55.63585 14.13345
Tomelilla–Fyledalen (17 km ToR). Spåret slingrar sig genom fantastisk
natur ner till det nybildade naturreservatet i Fyledalen. Vackert placerade
rastplatser utmed spåret för egen matsäck. S:t Olof–Gyllebosjö (14 km
ToR). Här dressinar du genom ett typiskt gammeldags Skånelandskap
förbi betande kor och genom vacker bokskog. Badmöjlighet i Gyllebosjön.
Dressinuthyrning: maj–september på båda banorna. Stängt i midsommar. Kommunikationer: tåg eller buss till Tomelilla järnvägsstation,
ca 800 m promenad till Dressinstationen. Buss med Skånetrafiken till S:t
Olof, ca 500 m promenad till oss. Tel: 0417-102 52, 070-920 92 09.
www.dressin.se

Danmark
Nordisk Jernbane-Klub (85)

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

När inte ångloket Förstlingen II visas upp på någon järnvägsanläggning ute
i landet finns det vanligtvis att se på Munktellmuseet i Eskilstuna (besöksmål 32).

Utgivning och distribution av Tågsommar

Tågsommar 2020 på Internet

• •• Ⓢ • •

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

Via vår webbadress kan du ladda hem Tågsommar som pdf-fil eller
som uppdaterad html-fil:
www.teknikarv.se/ts
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Boka gärna din annons redan nu, för Tågsommar 2021!
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Annonsera gärna i Tågsommar!
För annonsprislista och bokning
till Tågsommar 2021 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

JärnvägsInfo-Förlaget AB (JInF)
Böcker om
SJ personvagnar
av olika årsmodeller
med typbeskrivningar,
många bilder, ritningar
och vagnslistor.

är ett litet aktiebolag som bl a ger ut/försäljer

Arrangemangskalendrar med evenemang, dressinuthyrning, 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
2020.
150 kr (brev) / 30 kr (e-post)

Läs om böckerna och andra produkter på
www.smj.org/prylboden
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Museibanor och Veterantåg – Järnvägsföreningslivets
jubileumsbok från järnvägens 150-årsjubileum 2006 som
berättar ca 40 föreningars historia och mycket annat!
Ett ex kvar! (256 sidor i format 240×286 mm)
Pris inkl frakt.
340 kr

Upplevelser för hela familjen
Vägar till nya resmål, vardag som helg. Möt engagerade entusiaster på landets arbetslivsmuseer
och ta del av berättelser och företeelser från förr.
Med dessa kataloger i väskan eller handskfacket
hittar du till spännande platser och roliga upplevelser i hela Sverige. Frågor? Kontakta ArbetSam:
tel. 011–23 17 30, info@arbetsam.com.
Här kan du beställa
kataloger kostnadsfritt:
www.tbshopen.se

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

Museiguide finns även som app

Rapporter från Järnvägsgruppen vid Kungliga
Tekniska Högskolan – fråga efter vår förteckning så
skickar vi!
Ett paket laddat med broschyrer från museibanor
och museer, en översiktskalender 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.
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.

JHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet
Besök oss på Internet:

jhrf.se och museibanorna.se
MRO

MUSEIBANORNAS
RIKSORGANISATION

MRO
Museibanornas Riksorganisation

MRO

MUSEIBANORNAS
RIKSORGANISATION
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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.

86

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

Pre

n

Häng med på en nostalgisk resa!

erera!
um

Med gedigna reportage hälsas du
in i en tidlös värld av klassiska bilar,
fina båtar och spännande motorcyklar, men även historiska tåg och
flygplan. Allt toppat av gångna tiders
trender, prylar och musikstilar men
inte minst mängder av relevanta
privatannonser.

En tidning från

www.nostalgiamagazine.se/prenumerera
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Förklaringar och nyckelord
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 sidobanor) 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. Systemet har haft stor användning, och har i vissa fall fortfarande, på torvmossar, 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 typbeteckningarna 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
Övrigt

Förklaringar
Annat än järnväg

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. Tidigare skilde järnvägarna på persontåg, snälltåg och expresståg, före våren
1968 dessutom med olika tilläggsavgifter.
Spårvidd, mäts mellan rälernas innersidor. Dessa spårvidder var de vanligaste på banor med allmän trafik.
ToR, vanlig förkortning särskilt på biljetter för Tur och Retur, dvs framoch 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 järnvägsbyggaren C.A. Pihl som givit sitt namn. Stora delar av det norska järnvägsnätet 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 industribanor 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 järnvägsstation.
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. Ovanlig typ av ånglok, mindre än 30 stycken byggdes totalt i världen!
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är det semestertider, och du kommer förhoppningsvis att besöka några av landets alla fantastiska museibanor och järnvägsmiljöer.

Läs tidskriften Tåg
Surfa runt på Postvagnen
Följ med på tågresor
Träffa likasinnade
Lyssna på föredrag
Upplev bildvisningar
Få fina rabatter

släcker du din järnvägstörst genom ett medlemskap i Svenska Järnvägsklubben (grundad 1958). Bli medlem genom att betala
in 495 kr till bankgiro 5929-7804. Ungdomar upp till 25 år betalar endast 250 kr (se vår hemsida www.sjk.se för detaljer).
Tio gånger om året får du den 48-sidiga tidskriften Tåg, som beskriver vad som händer – och har hänt – på spåren
i såväl Sverige som utomlands. Ett bra komplement till artiklarna är vårt internetforum Postvagnen.
Vi arrangerar också resor och utflykter till platser som inte alltid är helt lätta att ta sig till på egen hand.
Över hela landet har vi dessutom lokalavdelningar där likasinnade träffas, fikar och kanske lyssnar till något intressant föredrag.
Sedan en tid tillbaka har SJK-medlemmar 15 % rabatt på Trafik-Nostalgiska Förlagets ordinarie priser.

SVENSKA JÄRNVÄGSKLUBBEN www.sjk.se

