


Järnvägsmuseer och museibanor 
- resande och kulturturism 

Järnvägarna i Sverige är en del av samhället, men också en del av 
vårt kulturarv. Tåget och järnvägen kom, från och med introduktio
nen i Sverige på I 850-talet, att revolutionera kommunikationerna i 
ett statiskt jordbrukssamhälle. Avstånd och tid krympte. Människor 
kunde resa och flytta utan att banden till hembygden bröts . Nya orter 
foddes, gemensam nationell tid skapades, den inhemska industrin 
gynnades o s v, allt i spåren av detta kommunikationsmedel som un
der 1800-talet var spjutspetsteknologi och som i vårt århundrade också 
fått plats i folksjälen som hela svenska folkets angelägenhet. 

Järnvägen har utvecklats och utvecklas alltjämt. Samtidigt har 
mycket fOrsvunnit. Det är viktigt att vi bevarar och vårdar äldre mil
jöer och rullande materiel till kunskap och glädje fOr kommande 
generationer. Vi måste kunna visa och 
hantera ånglok, trävagnar och äldre sig
naler fOr att kunna fOrklara deras funk
tion och betydelse i sin tid, men också 
fOr att skapa en upplevelse eller stäm
ning av hur det var att resa innan bilen 
blev var mans egendom. 

Swedish railway museums 
- travel and cuiturai tourism 

The railways of Sweden are indeed part of our modern society, but 
also an important element of our cultural heritage. As train trave I was 
introduced in our country in the 1850s, this literally meant a revolu
tion in the static agrarian society of those days. Rapid transportation 
made distances shrink and enabled people to travel, and to move, 
without losing the ties with their own native district. New villages 
and towns came into being, uniform national time was introduced, 
industry expanded, etc. - all as a result of this new mode of 
transportation, which was high-tech engineering in the nineteenth 
century. In our day the railway has also gained recognition as 
something which does indeed concern everybody. 

The technical development of the railway has been immense, and 
it is sti ll developing. As a result, much of the old 
railway environment has disappeared . It is therefore 
important that we preserve som e of what is left, 
including older rolling stock, for future generations 
ofpeople to enjoy and to study. Thus we must be able 
to show and demonstrate steam locomotives, wooden 
coaches , old signals , etc . in operation , so we can 
explain to our grandchildren what a trave I experience 
was all about befare the day of the automobile. 

In our country this task is in the hands of the State 
Railways (SJ) and a large number of private non-pro
fit organisations, which are keeping the spirit of the 
old train alive. The National Railway Museum in 
Gävle, north of Stockholm, is opera ted by the SJ, and 
this has an impressive, top world-class collection of 
railway objects and rolling stock. The Swedish Railway 
Club caters for the railway interest by publishing books 
and the magazine TAG, arranging trips and meetings, 
preserving old railway printed matter, etc. The Natio
nal Association of Preserved Railways supports the 
efforts of a number of preserved lines. The National 

I Sverige är det SJ och ett stort antal 
ideella föreningar som arbetar med att 
levandegöra och sprida information om 
landets järnvägshistoria. Sveriges Järn
vägsmuseum i Gävle ägs av SJ och 
fungerar som centralmuseum fOr hela 
den svenska järnvägshistorien. Här 
finns en av världens finaste och mest 
representativa samlingar av järnvägs
fordon och 
-föremål. Svenska Järnvägsklubben 
främjar intresset fOr järnvägar genom 
publicistisk verksamhet, arrangerar mö
ten och resor, bevarar järnvägshistoriskt 
intressant dokumentation m m. MRO är SRJ CI4 byggd 1886.FotoAndreasWik. Association of Railway History is the umbrella orga-
museijärnvägarnas branschorganisa-
tion. JHRF samlar al la Sveriges föreningar för järnvägs- och 
spårvägs intresserade och foreträder dem i gemensamma angelägen
heter, sprider information av gemensamt intresse m m. 

Tillsammans vil l vi som på ett eller annat sätt arbetar medjärnvägs
historia presentera det dignande smörgåsbord som står till buds fOr 
den som vill uppleva museibesök utöver det vanliga. Denna guide 
tjänar forhoppningsvis som introduktion till ett viktigt och levande 
kulturarv. Ha en trevlig TAG-sommar 19981 

Sveriges Järnvägsmuseum, Museibanornas Riksorganisation, 
Svenska Järnvägsklubben, Järnvägshistoriska Riksförbundet 

Svenska English 

m Museer Museums 

W!l Museibanor Museum railways 

~ Utfärdståg Excursion trains 
@ Dressinuthyrning Rail bicycle rental 

• Övrigt Miscellaneous 
@ Modelljärnväg Model railway 

® Souvenirförsäljning Souvenirs 

® Kioskförsäljning Snacks 
II' Kaffeservering Cafe 

® Matservering Restaurant 

Distribution: 
Järnvägslnfo-Förlaget, Box 1134, S-17! 22 Solna, Sweden. 
Tel/fax +46-(0)8-82 27 35. E-mail: jinf@rocketmail.com 

nisation for all types of railway societies, publishing 
information of general interest, etc. 

All of us who are working with railway history in one way or the 
other thus want to present the well-stocked "railway smörgåsbord" 
which Sweden can offer all those who want something more than 
just ordinary museum visits. It is hoped that this guide can serve as 
an introduction to this important cuiturai heritage. Have good train 
trave I in the summer of 19981 

National Railway Museum, National Association of Preserved 
Railways, Swedish Railway Club, Natiollal Association of 
Railway History 

Fransais Deutsch 

Musee Museum 

Chemin de fer touristique Museumseisenbahn 
Train d' excursion Ausflugszug 
Velorai l Eisenbahnfahrrad 

Divers Ubrig 

Modele reduit Modelleisenbahn 
Vente de souvenirs Souvenirladen 

Kiosque ImbiB 
Cafe Cafe 

Restaurant Restaurant 

Tågsommar -98 på Internet 
http://wWw.sjk.se 
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Gör en tidJreJa. Ta ArgångJtåget! 

Vid Stockholmsutställningen 1930 
introducerades funkisstilen. Aldrig 
hade man så klart uttalat att funk
tion och form borde gå hand i 
hand. Inom järnvägen syntes för
ändringarna tydligt på stationer och 
fordon. SJ slutade tillverka person
vagnar i trä och de gjordes i stället 

helt i stål. 

Så Järdade~ Ja/far. 
När farfar reste med tåg på 1940-
talet fanns ännu vagnar med 
rymliga salonger med lösa fåtöljer -
eller trånga kupevagnar med hårda 
bänka,' av träribbor. Under krigs
åren var han kanske beredskaps
soldat och tillbringade dagar och 
nätter någonstans i Sverige i någon 
av alla de trupprustade godsvagnar 
som mobiliserades. 

Den 24 maj invigs en ny utställning 
på Sveriges Järnvägsmuseum i 
Gävle: SåfärJaJe.lja4ar -från 
.la L(ll1fJ.lI'{~gl/ till bereJdkap4inka. 

o 

Nyhet i ~ommar: Argång~tåget. 

Stockholm - Gävle ToR 
Pru från 250 kr. 

Res med museets nyrenoverade 30-
talståg som går varje lördag och 
söndag under augusti från Stock
holm till Sveriges Järnvägsmuseum 
i Gävle. Välj mellan exklusiv l:a 
klassvagn och restaurangvagn med 
vita dukar eller en mysig 2-ldass

kupe och fika i caFevagnen. 

Pris 400 kr per person i l:a klass 
och 250 kr i 2:a klass. 2 barn under 
16 år åker gratis i vuxens sällskap. 

Tåget går. 
Avresa fr Stockholm C kl 08.30 
med ankomst till museet kl 1l.00. 
Återresa kl 15.00 och tillbaka i 
Stockholm kl 17.25. Ring och 
beställ broschyren om Årgångstå
get. Biljetterna köper du hos SJ . 

Välkommen! 
På Sveriges Järnvägsmuseum i 
Gävle finns en av världens finaste 
samlingar av lok och vagnar 
tillsammans med föremål och fakta 
från den svenska järnvägshistorien. 

LJ/6-.JO/8 går millitåget för små och 
stora barn och Ca/e Ållgvi,J.J[an 
håller öppet för fika och lunch. 

OBS! 29/8 Järnväg.muueetJ Dag 
- en höjdardag för alla som gillar 
tåg. Beställ program. 

Rälsgatan l, Gävle. Tel 026 - 1446 15. Fax 026 - 144598. E-post museum@ stab.sj.se. 

SVERIGES JÄRNVÄGSMUSEUM 
SWEDISH RAILWAY MUSEUM 

GÄVLE 

~ 



Museer m 
Inlandsbanemuseet, Sorsele (I) 
Museet visar Inlandsbanans historia, byggnad och utveckling. Öppet 
15/6- 16/8 mån- fre 9- 18; lör, sön 12- 18. Kommunikationer: Inlands
banan , Länstrafikens bussar och Tnlandsbuss AB. Tel 0952-140 90, 
fax 0952-142 96. Adress: Vinde lälvens turistbyrå, Stationsplan 19, 
Sorsele. E-mail: turist@vindelalven.se 

Norrbottens Järnvägsmuseum (3) 
!W~@)®® ., 
Världens nordligaste järnvägsmuseum är uppfört på den natursköna 
tallheden i Karlsvik vid Lule älvs utlopp i Stadsfjärden. Museet visar 
Norrbottens transport- och industrihistoria. Öppet dagl 30/5-13/9 (ej 
midsommar). Adress: Arcusvägen I , Karlsvik. Nära till Arcus cam
ping med tempererat bad. Kommunikationer: buss 6 från Luleå cen
trum. Från E4 avtag ARCUS. Tel 0920-25 00 16. Web: http :// 
www.lulea.se/mbv/ 

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg (5) 
~® 

GDJ N3 62 vid lokstallarna i Falun. Foto Gunnar John
son. 

Levandegör kulturellt och historiskt intressant järnvägsmateriel , 
främst med anknytning till Dalarna. Spårvidd 1435 mm. Öppet i 
lokstallarna i Falun söndagar 28/6- 16/8 kl 12- 16. "Ångans dag" 
lördag 27/6 kl 12- 18. Tel/fax 023-201 15. 

Sveriges Järnvägsmuseum (7) 
!W~@)®®..I ® 
Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle har en av världens finaste sam
lingar av lok och vagnar tillsammans med föremål och fakta från 
den svenskajärnvägshistorien. De gamla lokstallarna har blivit ett 
rent, snyggt och överskådligt museum, men det doftar fortfarande 
av järn, kol och smörjolja . Permanent utställning: "Den svenska 
järnvägshistorien". Tillfålliga utställningar: "Spis till kropp och själ 
- en utställning om SJ:s restaurangvagnar genom seklet". Ny ut
ställning 24/5: "Så fårdades farfar - från salongsvagn till beredskaps
finka", en utställning om resandet på 30- och 40-talet. 29/8 Järnvägs
museets Dag. 13/6- 30/8 Minitåg. Cafe Ångvisslan. Parkområde med 
grillplats. Öppettider: Maj, juni , juli öppet dagligen 10- 16; sept
maj 10- 16, måndagar stängt. Tel 026-144615 , fax 026-144598. 
Besöksadress; Rälsgatan I , Gävle. E-mail : museum@stab.Slse -
W e b 
http ://www.SJ.se/museum/index.html 

Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum (8) 
~®® ., 
Museum vid Malmbangården i Grängesberg som visar järnvägs
fordon främst från TGOJ, bl a vä rldens enda körbara ångturbinlok. 
Spårvidd 1435 mm. Öppet dagligen 1/6- 31 /8 kl 10- 18. 24/6, 8/7, 
22/7, 5/8 trivselkvällar med musik och korvgri llning 18- 21. Kom
munikationer: tåg eller buss till Grängesberg C, därefter lokalbuss. 
Tel 0240-204 93 , 207 35. Web: http ://www.ekom useum.se/b_07.htm 

Svanskogsbanan/Åmåls Järnvägsmuseum (I I) 
!W@ 

Svanskogsbanan mellan håll- och lastplats Ömmeln och 
Kroppans station. Foto Hans E Kihlberg. 

Sommaröppet i museet vardagar 13.00- 16.00 22/6- 8/8, söndagar 
13.00- 16.0028/6, 5/7- 9/8. Tel 0532-154 28, fax 0532-30375. 

StockhOlms Spårvägsmuseum (I 7) 
@)® ., 
Länets lokaltrafikmuseum med ett 40-tal fordon som visar lokaltrafik
ens utveckling från 1800-talet till nutid. Bibliotek. Programverksam
het: se hemsida och museiannonsen i dagspress. Anslutande kommu
nikationer buss 46 och 66 från Slussen till Sofia. Besöksadress: Tegel
viksgatan 22 , te l 08-559 031 80, fax 08-559 031 90 . Öppet mån-fre 
10- 17, lör- sön 11- 16. E-mail: sparvagsm useet@s1. se - Web: http :// 
www.telemuseum.se/museer/spvmus/hemsida.html 

Nynäshamns Järnvägsmuseum (18) 
~® 

Lokstallet vid Nynäsgård 23 augusti 1996. Foto Jonas 
Sjöberg. 

Järnvägsmuseum i lokstallsmiljö, utfårdståg på statsbanenätet. Spår
vidd 1435 mm. Museet öppet söndagar 21/6- 9/8 och sista söndagen i 
varje månad ( utom dec) kl 13- 16. Kommunikationer: pendeltåg från 
Stockho lm mot Nynäshamn, hpl Nynäsgård. Tel 08-520 139 55. 
Adress : Nickstabadsvägen , Nynäshamn. Web: http: //www.oden.se/ 
-tw/nynas 

Nässjö Järnvägsmuseum (14) 

~®® 
Museum med stor järnvägshistorisk utställning, beläget i omedelbar an
slutning till Nässjö Resecentrum. Spårvidd 1435 nun. Öppet alla dagar 
juni- augusti kl 11.00- 15.00. Kommunikationer: Tåg till Nässjö Rese
centrum. Tel/fax: 0380-72207. Adress: Brogatan 10 (sydvästra hörnet av 
Nässjö bangård), gångavstånd från Resecentrum ca 300 m. E-mail: 
jvm.nassjo@g.sj .se - Web: http ://user.tninet.se/-jgv498a/nj 



Gotlands Hesselby 
Jernvägar (16) 
;w®., 
Dalhems Jernvägsmuseum öppet 
varje dag 7/6- 16/8 kl 13- 16. Tel 
0498-38043. 

Banmuseet (19) 
®® 
Museum med utställning som vi
sar järnvägarnas uppbyggnad 
och hur bantekniken utvecklats. 
Öppet dagligen 10- 17 fr o m 
13/6- 31/8 (midsommarafton 
19/6 stängt), september 10- 17 
lör- och söndagar. Övrig tid en
dast grupper enligt överenskom
melse. Adress: Banskolan, Äng
elholm (söder omjärnvägsstatio-

Förarhytten på ett av Nässjö 
Järnvägsmuseums ånglok. 
Foto Sten-Åke Bergholm. 

nen). Kommunikationer: Tåg och buss till Ängelholms järnvägssta
tion. Tel 0431-442020, fax 0431-44 2179. 

Kristianstads Järnvägsmuseum 
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar (31) 
® 
Museum med ånglok och motorlok. Specialutställning 1998 om Östra 
Skånes Järnvägar 100 år (1898- 1998). Öppet alla dagar ijuli och 1- 9 
augusti samt söndagarna 16, 23 och 30 augusti samt 6 och 13 septem
ber. Öppettider kl 13.00- 16.00, fri entre. Preliminärt trafik på gods
banan Kristianstad-Ähus (17 km) lördagarna 4 och 11 juli samt lör
dagen den 12/9. Lördagen den 12/9 Öppet hus kl 11.00- 16.00. Adress: 
Hammarslundsvägen 4, Kristianstad (Kristianstad Södra), tel 044-13 
57 23 , 
135724. 

Ystads Järnvägsmuseum (37) 
~®® ., 

Modelljärnväg på Ystads Järnvägsmuseum. Foto Bengt 
Svedrell. 
Museum i Y stads järnvägsstation med foremål från i huvudsak Y stads
banorna samt en imponerande modelljärnväg. Öppet hela året. 15/6-
30/8 mån- fre kl 11- 17, lör-sön 12- 17, 1/9- 14/6 söndagar 12- 17. 
Kommunikationer: Pågatåg från Malmö, tab 107. Tel SJ Expressgods 
0411-10 l 69 dagtid, 0411-154 66 kvällstid. 

Museibanor ~ 

Arvidsjaurs järnvägsförening (l) 
@ 
Ängtåg fredagar och lördagar 3/7- 8/8 Arvidsjaur- Slagnäs/Moskosel. 
Motorvagnståg (Y7) till lokkmokks marknad i februari. Anslutande 
kommunikationer: Tåg till Jörn och anslutande buss, Inlandsbanan 
från Gällivare eller Östersund eller flyg till Arvidsjaur. Tel fOr trafik
information 0960-17500. E-mail: lars.lindstrom@arvidsjaur.se 

Norrbottens Järnvägsmuseum (3) 
m~~®®~ 
Gammelstad- Karlsvikshyttans Järnväg, banlängd 5,5 km, spårvidd 
1435 mm. Trafik med veteranrälsbuss, lokomotor, plattformsvagn samt 
motordressin lörd och sönd 30/5- 13/9 (ej midsommar). Adress: 
Arcusvägen I, Karlsvik. Nära till Arcus camping med tempererat bad. 
Kommunikationer: buss 6 från Luleå centrum. Från E4 avtag ARCUS. 
Tel 0920-25 00 16. Web: http: //www.lulea.se/mbv/ 

Jädraås-Tallås Järnväg (6) 
®®.,® 

JTJ lok 4 har ankommit Tallås med blandat tåg. Foto 
Anders Tholsson. 

Museibana med ångtågstrafik i Jädraås, Gästrikland (30 km NV Sand
viken). Banlängd 4,5 km, spårvidd 89 1 mm. Trafik sönd 31/5- 30/8 
samt lörd 13/6 kl 1 1- 14.40. Kvällstrafik lörd 22/8. Beställningstrafik 
maj - sept. Tel 0297-451 90 , fax 0297-451 87. Web: http: // 
home l.swipnet.se/-w-18286/ 

Upsala-Lenna Jernväg - "Lennakatten" (10) 
®® ., 
Trafik med ångloks
dragna tåg samt 1950-
talsrälsbussar Uppsala 
Östra- Bärby- Marie
lund- Länna-Faringe. 
Veteranturen med 
ångtåg , veteranbuss 
och m/s Enköping till 
Skoklos ter / L innes 
Hammarby går alla 
trafikdagar. Banlängd 
32,6 km, spårvidd 891 
mm. Bemannad post
kupe i vissa tåg. Tra
fik söndagar 7/6- 6/9 BLJ 5 Thor tar vatten i Marieiund. 
(ej 21/6) samt dagli- Foto Lars Granström. 
gen 21 - 26 juli. Kom-
munikationer: tåg och länsbussar till Uppsala C, 100 m från Uppsala 
Östra. Tel 018-13 05 00, 27 48 00. 
Web: http ://www.srjmf.se 

Svanskogsbanan/Åmåls Järnvägsmuseum (I I) 
m@ 
En av Sveriges vackraste museibanor som börjar i Ämåls djuphamn 
vid Vänern och fortsätter över ängar genom skogar, raviner och två 
tunnlar till Svanskog. Banlängd 24,6 km, spårvidd 1435 mm. Rälsbuss
trafik Y7, Y8 Ämål-Finntorp/Hanefors ToR söndagar 5/7- 9/8. Be
ställningstrafik med ånglok och rälsbuss. Tel 0532-154 28, fax 0532-
303 75. 

Nora Bergslags Veteran-Jernväg (Il) 
m~®® ., ® 
Museibana med ånglok, rälsbussar och lokomotorer. Vill Du uppleva Sve
riges mest unika j ärnvägsmilj ö, besök oss vid NBVJ. Spårvidd 1435 mm, 
banlängd 32 km. Öppettider och trafikdagar, se separat annons. Kommu-
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SWB 56 och SJ Sb 1306 vid gemensam avgång från 
Nora Stad station den 28 augusti 1994. Foto Hans 
Lorin. 

nikationer: länsbuss 302 från Örebro. Tel 0587-103 04. Web: http:// 
home7.swipnet.se/-w-70335/nbvj .htm 

Museispårvägen Malmköping (Il) 
m®® ., 
Spårvagnstrafik Malmköping-Hosjö . Utställningshall med spårvag
nar och bussar från hela Sverige. Banlängd 2,6 km, spårvidd 1435 
mm. Trafik 1/5- 6/9 lördagar, sön- och helgdagar 11- 17, 27/6-2/8 
dagligen 11 - 17. Kommunikationer: linje 430 från Flen, linje 337 från 
Strängnäs, linje 70 I från Eskilstuna och Nyköping. Tel 0157-20430, 
fax 0157-204 50. Adress: Järnvägsgatan 4, Malmköping. E-mail: 
malmkoping@ss.se - Web: http ://www.ss .se/sss/malmkoping/ 

Östra Södermanlands Järnväg (14) 
m®® ., 
Ångloksdragna tåg Läggesta- Mariefred i tidstypisk sekelskiftesmiljö. 
Verkstäder och vagnhallar öppna fOr besök på begäran. Utställning 
visande 600-banornas historia. Banlängd 4 km , spårvidd 600 mm. 
Trafik 1/5- 27/9 lör-, sön-, he lgdagar. 22/6- 14/8 dagligen. Midsom
marafton 19/6 ingen trafik. Kommunikationer: Ångbåt från Stock
holm, SJ-snabbtåg på Svealandsbanan ti ll Läggesta , Länstrafikens 
bussa r. Tel 0159-21000,2 1006, fax 0159-211 15. E-mail: 
mai l. oslj@swipnet.se - Web: http ://homel.swipnet.se/-w-12967/ 

Djurgårdslinjen (16) 
® ., 

Djurgårdslinjens välkända cafevagn rullar onsdag-sön
dag hela sommaren. Foto Christer Tonström. 

Spårvagnar från 1920- 1950-talet i autentisk trafik mellan Norr
malmstorg och Waldermarsudde . Ru llande cafespårvagn onsdag
söndag. Informations- och souvenirfårsäljning på Norrmalmstorg. 
Ban längd 2,9 km, spårvidd 1435 mm. 2115- 30/8 trafik dagligen kl 
11- 18. 28/3- 17/5 och 5/9-20/12 trafik lör- sön. Kommunikationer: 
buss 46, 47,55 , 62,69 samt T-bana ti ll Östermalmstorg eller Kungs
trädgården . Tel 08-660 77 00, fax 660 78 50. E-mail: tx@ss.se -
Web: http://www.ss.se 

Dal-Västra Värmlands Järnväg (19) 
@ 
Rä lsbusstrafik Bengtsfors- Mellerud. Samtrafik med kanalbåtar på 
Dalslands Kanal. Trafikdagar mån- Iör 22/6- 22/8. Tel 0531-102 85 
eller 0573-71 17 90, fax 0531-129 04 . E-mai l: dvvj @algonet.se -
Web: http ://www.algonet.se/-dvvj 

Skara-Lundsbrunns Järnvägar (10) 
m®® 
Trafik med ångtåg och rälsbuss mellan Skara och LundsbrurU1 sön
dagar 21/6- 30/8. Dessutom trafik med ångtåg tisdag och torsdag 
kvällar i juli. I Skara ligger lokstallarna med järnvägsmuseet, och i 
Lundsbrunn finns kurorten . Utmed banan ligger flera natursköna 
vandringsleder, medan Skara med sina 1000-åriga anor ståtar med 
domkyrka. Extratåg kan chartras av grupper. Tel/fax: 0511-154 80, 
0520-80909. Web: http ://hem.passagen.se/sklj / 

Wadstena-Fogelsta Jernväg (11) 
m®® ., 

S2p 3037 med persontåg Fågelsta-Vadstena i juli 1997. 
Foto Christer Brimalm. 

Trafik med ång- och diesellok samt motorvagn. Chartertåg hela året. 
Cafevagn i alla ångtåg. Ban längd 10 km, spårvidd 891 mm. Trafik
dagar fr o m 13/6 lör- och söndagar. 19/6 midsommartåg. Under juli 
trafik onsdag- söndag. Augusti t o m 30/8 lör- och söndagar. 30/8 
Veterandagen. Kommunikationer: buss til l Vadstena från Mota la, 
Mjö lby e ll er Linköping. Te l O 143-3 1 I 45 , 15 1 25 . Web: http :// 
www.algonet.se/-andersbl/mfwfjl.htm 

Anten-Gräfsnäs Järnväg (11) m ® ® ., ® r--------------, 

Mu se ijärnväg utanför 
Alingsås vi lken tar dig till
baka till sma lspårbanornas 
storhetstid på 1930-talet. 
Trafik i natursköna omgiv
ningar med ångloksdragna 
tåg samt rä lsbussar till den 
sägenomspunna Gräfsnäs 
Slottspark. Spårvidd 89 1 
mm , ban längd 13,3 km. 
Trafik söndagar 17/5- 30/8, 
tis- och torsdagar 30/6- 6/ 
8. Gruppresetrafik i maj/ 
juni , även andra dagar. Tra
fik på Brobackaspåret med 
rälsbu ss lördagar i ju li . 
Kommunikationer: linje 
500 eller 560 från Alingsås. 
Trafiki nformation på tel 
031-700 98 88 , 0322 -752 
00 . Fax 05 11- 158 80. E
mail : 891@agj.se - Web: 
http: //www.agj.net 

Lok nr I vid Anten-Gräfsnäs 
Järnväg. Foto Lennart Nordh. 



1998 NORA BERGSLAGS VETERAN-JERNVÄG 1998 
För upplysningar eller beställning av extratåg 

ring NBVJ kansli, telefon 0587·10304 TIDTABELL Slrskllda tidtabeller giller för dels Midsommar
aftonen 19 Juni, dels Nora Marknad 29-30 aug. 

Nora Stad - Järle - Ervalla 
Lör- o. söndagar Lördagar och söndagar Måndagar till fredagar 
6-14 juni och 20 juni-9 augusti 29 juni-7 augusti utom 
15- 23 augusti. samt onsdag-fredag 8- 10 juli . onsdag-fredag 8-10 juli . 

Km. 
Nora Bergslags Veteran-Jemvåg. PI2 PI4 Y22 PI2 PI4 Y26 Y22 Y28 Y26 

Nora Stad. spårv. 1.435 m. 

O • fr. Nora Stad 12.50 15.10 10.50 12.50 15 .10 15.40 10.50 13.10 15.40 
1,0 I Christineiund x x x x x 
3,6 I Källarhalsen x x x x x 
5,0 Stora Mon x x x x x 
7,4 Lilla Mon x x x x x 
9.4 Järle 13.10 15 .30 11.05 13 .10 15.30 15.57 11.05 13.25 15.57 
11,2 Torpa x x x x 
14,8 Löth 11.17 16.09 11.17 16.09 
16,4 t Ervalla 

Km. 
Nora Bergslags Veteran-Jernväg, P13 PIS Y23 P13 PIS Y27 Y23 Y29 Y27 

Nora Stad. spårv. 1,435 m. 

O fr. Ervalla 
1,6 Löth 11.30 16.18 11.30 16.18 
5,2 Torpa x x x x 
7,0 Järle 13 .50 16.05 11.45 13 .50 16.05 16.30 11.45 14.00 16.30 
9,0 Lilla Mon x x x x X 

11,4 Stora Mon X X X X X 

1~8 Källarhalsen X X X X X 

15,4 Christineiund X X X X X 

16,4 t Nora Stad 14.10 16.25 12.00 14.10 16.25 16.45 12.00 14.15 16.45 

Nora Stad - Pershvttan - Gvttorp - Vikersvik 
Lör- o. söndagar Lördagar och söndagar Måndagar till fredagar 
6-14 juni och 20 juni-9 augusti 29 juni-7 augusti utom 
15- 23 augusti. samt onsdag- fredag 8- 10 juli. onsdag-fredag 8-10 juli . 

Km 
Nora Bergslags Veteran-Jemväg, 

Y21 Pil Y23 Y25 Y23 Y29 Nora Stad, spårv. 1,435 m. 

O 
• fr. 

Nora Stad 9.40 11.00 12.20 13.45 12.20 14.20 
1,9 

• I 
Pershyttevägen .. . X I x x x x .. . 

• t. 
Pershyttan övre . . . 

I 
11.15 12.46a 

I 
12.46, 14400 . , . 

• fr. 
Pershyttan övre .. . 11.30 I I I 

5,0 II t Gyttorp . . 9.52 11.42 12.32 13 .57 12.32 14.32 
10,2 I Bengtstorp x x 
13,1 

• t 
Vikersvik 10.07 14.12 

Km. 
Nora Bergslags Veteran-Jemvåg, 

Nora Stad, spårv. J ,435 m. Y22 PI2 Y24 Y26 Y24 Y26 

~ 9 II fr. Vikersvik 10.15 14.20 

I. I Bengtstorp . . x x . . 
8,1 fr. Gyttorp ... 10.30 12.00 12.35 14.35 12.35 14.35 

t. Pershyttan övre .. . . . . 
I 

I 12.46 14.46 12.46 14.46 

fr. Pershyttan övre . . . 1l.3Oa 12.50 14.50 12.50 14.50 . . 
11.2 I Pershyttevägen ... x I x x x x ... 
13,1 t Nora Stad 10.42 12.12 13.05 15.05 13 .05 15.05 

F tåget går via Gyttorp P= persontåg, framföres i regel med ånglok Y= rälsbuss. x=uppehåll for av· och påstigande. 

Tågsommar -98 är producerad av TÅG 
- Nordens ledande järnvägstidning. 
TÅG ges ut av SJK - SvenskaJärnvägs
klubben - och kommer ut tio gånger 
per år. 
TÅG beskriver allt i järnvägarnas värld; 
från de nyaste snabbtågen till härlig 
gammal ångloksnostalgi. 
TÅG skriver om både fullskala och 
modelljärnvägar. 
TÅG kostar 285 kronor per år 
(Norden 335:-, övriga länder 385:-). 
Du beställer genom att sätta in belop
pet på postgiro 45 13 08-1, 

TÅG, Box 4175, 102 64 Stockholm 

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

Banmuseet i Ängelholm 
är Banverkets museum som visar hur våra 
järnvägar byggdes och hur bantekniken ut
vecklats fram till idag. Här finns rallare, signa
ler, dressiner, ställverk, banvakter, ånglok, 
vagnar, rallarkoja, en stor modelljärnväg och 
mycket, mycket annat. 

Banmuseet ligger vid Ängelholms jämvägssta
tion och är fr o m 13 juni öppet 10-17 dagligen 
fram till den sista augusti (Midsommarafton, 
den 19 juni , är det dock stängt). I september 
är det öppet lördag och söndag 10-17. Res
ten av året endast öppet efter överenskom
melse. 

Banmuseet, 262 52 Ängelholm 

Tel 0431-44 20 20 
Fax 0431-44 21 79 I$#å*i 

tjJyvatla JämvÖlJscafe 
Välkomna att besöka vårt sommar
cafe i BLJ:s gamla förmans bostad, 
där du kan avnjuta hembakat bröd 
med kaffe el. saft, allt ekologiskt 
odlat samt se bilder mm från järn
vägens storhetstid, Du kan också 
göra en rundvandring och se vänd
platta, vattentorn och omlastnings
kaj, Besök även vår presentbutik! 

Varmt VäfkPmna! 
tJWJn6ågsförfaget 9/13 

Öppettider: 
Cafe 22 juni-31 juli: Alla dagar 12-18 
Butik vardagar hela året 10-14 
Du hittar oss ca 6 km nordost an 
Horndal efter riksväg 68 mot Storvik, ca 
400 m in från stora vägen, följ skyltar. 
Telefon 0226-410 05 

r-----------, :'>_\\\',l\T~Jn\1 

Orsa-~.erj~~dal~ns (J) ""'O' H J"" ., 
Jernvagsforen I ng 

J"k.\"l: II ;,'iF( )l\~.~\~v 

27/6 och 1/8 
kör vi 

Sveg-Mora-Sveg 

avg Sveg 08.30 
ank Mora 13.00 

avg Mora 14.25 
ank Sveg 18.25 

Utöver dessa två turer kommer vi att 
köra några lokala turer mellan Sveg och 
Fågelsjö ToR. 

Upplysningar om trafiken lämnas av 
Swen 0680-130 13, Otti 0680-132 37 . .. _---------_.1 



Tjustbygdens Järnvägsförening (15) 
® ., 

Veterantåg under växling vid Verkebäck station. Foto 
Jakob Kindesjö. 

Trafik med veterantåg och rälsbuss på den natursköna och sevärda 
sträckan Verkebäck- Ankarsrum- Totebo- Hultsfred, varav sträckan 
Verkebäck- Totebo är byggnadsminne. Banlängd 59 km. Spårvidd 891 
mm. Trafik under lördagar och söndagar 27/6-16/8 samt fredagar 1017-
3117. "Smalspårets dag" 1117- 1217. Kommunikationer: Buss till Verke
bäck eller Ankarsrum från Västervik, Vimmerby och Oskarshamn. 
Även tåg till Hultsfred. Tel 0490- 105 19,0490-230 10. E-mail: 
ssv@algonet.se - Web: http://www.algonet.se/-ssv/tjf/ 

Gotlands Hesselby Jernvägar (16) 
m® ., 
Ångtågstrafik Hesselby- Eken söndagar 7/6- 16/8 samt onsdagar och 
torsdagar 24/6- 6/8 kl 13.00- 17.00. Tel 0498-38043. 

Ohsabanan (17) 
®® ., 
Trafik med ångloksdragna tåg vid Ohs Bruk (20 km öster om Värnamo). 
Spårvidd 600 mm, banlängd 14,5 km. Trafik 25- 29 maj, 7,14,20-21,28 
juni, 4-5, 7- 8,11- 12,14-15,18- 19, 21 - 22, 25- 26,28-29 juli, 1- 2,9, 
16,23,29- 30 aug. Kommunikationer: buss 171 vardagar. Tel 0370-6510 
75, 65 II Il. E-mail : arneh@mailbox.calypso .net - Web: http: // 
hem2.passagen.se/pj3000/obj 

Veteranjärnvägen Klippan-Ljungbyhed (lO) 
~@ 
Museijärnvägen är stängd under 1998 p g abanarbete. 

Skånska Järnvägar (35) 
®® 
Ångtågstrafik Brösarp- Sankt Olof. Banlängd 13,3 km, spårvidd 1435 
mm. Trafik söndagar 17/5- 30/8 samt torsdagar ijuli. Restaurangvagn 

1393 med MSJ5 framför Brösarps station. Foto P. O. 
Lind. 

söndagar i juli samt första söndagen i augusti. Nytt för i år - Lusttåg! 
På kvällstid torsdagarna den 917 och 2317 ångar vi ut i naturen och ... 
Info 0414-73015 trafikdagar, övrig tid 040-22 47 09. Fax 0414-720 
04. Kommunikationer: Skåneexpressen från Ystad, Kristianstad och 
Simrishamn. Tider och info 020-515253. E-mail: mfskj@hotmai1.com 
- Web: http://www.geocities.com/CapeCanaveraIlLab/3139 

Utfärdståg ! I I Il' 

Orsa-Herjeådalens Järnväg (4) 
® ., 
Trafik med ångtåg i huvudsak sträckan Sveg- Mora. Tågen utgörs av 
E2- eller B-lok samt 30-talsvagnar. Beträffande sommarens trafik läm
nas upplysningar av Otti 0680-132 37 eller Swen 0680-130 13, fax 
0680-13283. 

Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum (8) 
m®® ., 
Utfårdståg 29/8, 3110, 5112 . Kommunikationer: tåg eller buss till 
Grängesberg C, därefter lokalbuss. Tel 0240-204 93 , 207 35. Web: 
http: //www.ekomuseum.selb_07.htm 

Stockholms Kultursällskap för 
Ånga och Järnväg (9) 
m., ® 
Utfårdståg på stamnätet i Östsverige med ång- eller elektrolok. Årlig 
resa till Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Upplysningar tel O I 0-229 
7643, Jan Pettersson. Föreningens fordonssamling visas i lokstallet 
NV järnvägsstationen i Sala lör- och söndagar efter överenskommelse. 
Tel 0224-867 80, Gilbert Åkerlind. 

Roslagsbanans Veterantågsförening (I 5) 
Trafik med äldre elmotorv
agnar och passagerarvagnar 
Stockholm Ö- Lindholmen. 
Spårvidd 891 mm. Avgång från 
Stockholm Ö söndagar 517 , 121 
7, 1917 och 2617 klockan 11.10 
och 14.10. Kommunikationer: 
T-bana till Tekniska Högsko
lan, buss 44, 63 och 64 till 
Östra station. Information tel 
08-686 15 50 mån- fre kl 10- X3p 35 utanför gamla mo-
17, lör- sön kl 11 - 16. Beställ- torvagnsstallet på Stock-
ning av extratåg tel 08-686 27 holm Ö. Foto Lars-Henrik 
80. Web: http :// Larsson. 
www. users . wineasy.se / 
micha.perssonlrbvlindex.htm 

Nynäshamns Järnvägsmuseum (18) 
m® 
Utfårdståg på statsbanenätet. Spårvidd 1435 mm. Ångtåg Stockholm
Nynäshamn 29/8 och 13/12. 12- 13/9 ångtåg Stockholm C- Nora ToR 
i samband med Nora -98. I slutet av november ångtåg Stockholm C
Avesta Krylbo. Kommunikationer: pendeltåg från Stockholm mot 
Nynäshamn, hpl Nynäsgård. Tel 08-520 13955. Adress: Nickstabads
vägen, Nynäshamn. Web: http://www.oden.se/-tw/nynas 

Bergslagernas Järnvägssällskap (13) 

~ 
Utfårdståg över hela landet med tyngdpunkt på västra Sverige. Spår
vidd 1435 mm. Trafik med 30- och 40-talståg, företrädsvis BJ-for
don. Tel 031-40 21 89, fax 031-84 59 57. E-mail: bjs.bjs@usa.net 
Web: http://home4.swipnet.se/-w-45439/BJsOindex.html 

Veteranjärnvägen Klippan-Ljungbyhed (30) 
Utfårder med museitåg i Sydsverige. Spårvidd 1435 mm. Både egna 
arrangemang och beställningstrafik hela året. Ånglok och äldre 



elektrolok. Stål vagnar eller komplett trävagnståg med bl a restaurang
vagn från 1915. Tel 0435 -417 73. 

Dressinuthyrning @ 
Arvidsjaurs järnvägsförening (l) 
~ 
Dressinuthyrning på sträckan Arvidsjaur- Jörn 75 km från maj till sep
tember. Ytterligare information kan fås från Arvidsjaur Turism på tel 
0960-17500. E-mail: lars.lindstrom@arvidsjaur.se 

Torvedsbanan 
® ., 
Dressincykling Gullspång- Torved på Torvedsbanan. Banlängd 20 
km, spårvidd 1435 mm. Banan är öppen maj- sept. Kommunikatio
ner: buss 839 från Kristinehamn eller Skövde. Information och 
bokning genom Gullspångs turistbyrå, 0551-361 40, fax 0551-202 
77. Web: http ://www.gullspang.se/dressin.htm 

Svanskogsbanan/Åmåls Järnvägsmuseum (I I) 
mW!! 
Dressinuthyrning (Swangraph AB, lC. Bryntesson) finntorp/Hane
fors- Svanskog 21/6- 9/8. Tel 0532-154 28, fax 0532-30375. 

Dal-Västra Värmlands Järnväg (19) 
W!! 
Dressinuthyrning Bengtsfors eller Årjäng april- okt. Tel 0531-102 85 
eller 0573-71 1790, fax 0531-129 04. E-mail: dvvj@algonet.se - Web: 
http: //www.algonet.se/-dvvj 

Veteranjärnvägen Klippan-Ljungbyhed (lO) 
~® 
Dressinuthyrning Nybygget- Ljungbyhed. Banlängd ToR 13 km, spår
vidd 1435 mm. Förhandsbokning och information på "Stationen" i 
Ljungbyhed. Direktuthyrning av dressiner i Nybygget 9.00, 13.00 och 
17.00. 1/5-30/9 öppet alla dagar. Rallarmatsäck kan forbeställas. Mini
museum "En fraktgodsexpedition" öppet vard 10- 16.30 året runt, som
martid även helger. Grupper kan även boka rundturer med veteran
buss på "Stationen" . Kommunikationer: busslinje 518. Tel 0435-417 
73, fax 0435-13569. 

Östra Göinge Järnvägssällskap (11) 
Dressinuthyrning i nordöstra Skåne på del av Hästveda- Karpalunds 
järnväg. Banlängd ToR 12 km , spårvidd 1435 mm. Övernattning i 
järnvägsvagn DFo l I 196 samt CD 13 från EHRJ. 16 bäddar, kök, dusch, 
TC. Utflykt- samt aktivitetspaket, kanot, hästvagn, cykel, grillning. 
Kommunikationer: linje 545 eller Skåneexpressen från Osby eller Kris
tianstad, linje 542+545 eller Skåneexpressen från Hässleholm. lnfo 
och bokning tel 044-40144, öppet mån-fre 9- 12.30, 14-17, lör 9-
12. Fax 044-416 40. 

Karlskrona Turistbyrå (11) 
Dressincykling i militärtunnel centralt under stadskärnan. Spårvidd 
1435 mm, ban I ängd 700 m. Öppet 22/6- 15/8. Tel 0455-30 34 90, fax 
0455-303494. 

Romeleåsens Dressincykling (14) 
® ., ® 
Uthyrning av trampdressiner till privatpersoner och företag i natur
skön miljö på Romeleåsen. Banlängd 16 km ToR, spårvidd 1435 mm. 
Öppet 12/4- 12/1 O. Kommunikationer: busslinje från Lund- Dalby
Veberöd. Tel 046-12 78 80, mobil 0705-74 76 22, fax 042-33 1416. 
Adress : Björnstorp/Romeleåsen. 

Dressincykling till Fyledalen (16) 
Upple\' Österlen på dressin! - Dressincykling Tomelilla- Fyledalen. 
Öppet I -- 13/9 tisdag- söndag med uppehåll for midsommarveckan. 

Banlängd 9,5 km (19 km ToR), spårvidd 1435 mm. - Österlenbanan 
S:t Olof- Gärsnäs. Öppet 9/5- 13/9 tisdag- söndag. Banlängd 14 km 
(28 km ToR), spårvidd 1435mm. Kommunikationer: tåg från Malmö
Tomelilla. Gemensam bokningstelefon 0417-1 02 52. Gemensam 
bokningstelefon mån-fre 10.00-12.00 samt 15.00-17.00, lör 10.00-
12.00. Sista chansen-bokning 8.10-8. 15 den aktuell a dagen (ej mån
dagar). 

Övrigt e 
Tunnelbygget genom Hallandsås (18) 
En utställning om byggandet av Sveriges längsta järnvägstunnlar. Bak
grund till projektet, arbetet sedan starten samt information om den 
senaste tidens händelser. Bilder, modeller, film. Öppet 112- 5/6, 1/9-
27111 for grupper mån- fre 9- 16. För allmänheten varje söndag 13-
16. 15/6-16/8 öppet alla dagar 10- 16. Tel 043 1-782 29, fax 0431 -699 
10. Adress: Norra mynningen, väg 115, I km öster om Båstad. 

••• 
Malmö stads Spårvägar museifOrening. """" """" Tel 040-12 84 71 
Modelljärnvägen "Lilla Europa" ..................... , ..... Tel 042-34 75 40 
Småländska Smalspåret. ........................ , .. , ............. Tel 0495-10061 
Böda Skogsjärnväg ........................... , .. , .... .. ............. Tel 0485-241 40 
Spårvägssällskapet Ringlinien ........... .... ...................... 03 1-19 00 27 
Svenska Motorvagnsklubben .............. ............. Tel/fax 0515-80886 
NOHAB:s ångloksklubb . .................... ... ................. Tel 0520-839 28 
Munkedals Jernväg ................... " .... " .. " ........ "" .. .... Tel 0524-123 68 
Chateau Småröd Museum ................... " .... " ..... " ..... Tel 0524-201 73 
Linköpings Järnvägsmuseum ........... " " ..... " .. " ....... Tel 013 -1 2 11 10 
Risten- Lakviks Järnväg . ................ ... .. .................... Tel 0120-600 64 
"Gamla Ettan", Destination Norrköping ... .. .. .. ..... Tel 011-15 50 00 
Bläse Kalkbruksmuseum ............................. Tel/fax 0498-22 46 62. 
Stockholms Ånglokssällskap . .. .. .. " .. ... ..................... Tel 08 -1 9 04 61 
Möja Jernväg ........................................ "." .... ....... Tel 08-571 643 09 
Industribanemuseet, Frövi .. .. .... " .. ... ... " .. ................ Tel 0581 -314 61 
Värmlandståg .................................. .. ... " .. """"""" Tel 054-85 47 36 
Vildmarksäventyr iVansbro ............................ Tel/fax: 0281 -230 00 
Fryksta Clara Elfs Jernvägs Sällskap ..... " ............. Tel 054-18 3923 
Smedjebackens ångbåtshamn .............................. Tel 0240-66 01 45 
Järnvägsmuseiforeningen Jämtland ........ " ... """ .... Tel 063 -1215 Il 

r-----------------~ För dig som vill veta mer: 
Vill du få broschyrer från banorna, museerna och föreningarna samt en översikt 
över evenemangen på och kring järnvägarna? Skriv ditt namn och adress på ett 
frankerat (för 250-500 g; fyra internationella svarskuponger från utlandet) kuvert 
och sänd det i ett annat kuvert till: Museijärnvägar, Järnvägslnfo-Förlaget, Box 
1134, SE- 171 22 SOLNA. I övrigt erbjuder JlnF: 

Bevarade Järnvägsfordon 1988 (57 s) ...... .. .............................. .......... .. ....... 5:-
Järnvägsskrifter 1994 (62+ 12 s) ........................... ....... .. ................... .. ...... . 25:-
Järnvägsadresser 1997 (82 s) .................... " ................................... .. .......... 65:-
Svenska Trafikplatsnamn (111 s) ........................... .. ................................... 60:-
Vandringar på Rallarvägen (30 s) ................................ " ............................ 50:-
Ekomuseum Bergslagen (96 s) ................................................................... 30: -
Aktuell lnlandsbane-graf (7 s) ............................................ .. ....................... 10: -
Nyhetsbrevet Föreningen på Spåret för 1998 (ca 4+4 ggr) ................ ....... 140: -
PAKET 1: Föreningen på Spåret + Järnvägsadresser 
enligt ovan ...... ..... .................. ....................................................................... 190:-

Betala aktuellt belopp + 10:- för porto och emballage (+ 45:- för betalningar från 
utlandet) till postgirokonto 29 31 32-7, JlnF. 

Järnvägslnfo-Förlaget 
Box 1134, SE-171 22 SOLNA 

Tel/fax: 08-822735 (Anders Svensson) 
E-mail: jinf@rocketmail.com 

L _________________ ~ 



Låt din TV bli din 

TIDSMASKIN 
Att uppleva ångan på den tid det begav sig är nu möjligt. Lavens Teknik
historiska Förlag har överfört SJs gam la arkivfilmer ti ll video och sammanställt 
dessa på intressanta kassetter. Även fi lmer från ASEA och Sveriges Television. 
Här kan vi återuppleva ångepoken under 1940 och 50-talet. Den äldsta fi lmen är 
frå n 19 17 . . ~asen i produktionerna är järnvägar i olika .. landskap som Skåne, 
Blekinge, Ostergötland, Småland, Västergötland och Oland/Gotland. Och mer är 
på väg! Specialkassetter om lok och motorvagnar finns också, mm. 
Ring eller skriv för närmare information eller för en katalog: 

Lavens Teknikhistoriska Förlag 
Bäckvägen 49, 688 30 Storfors, 0550-606 66, 070-329 20 29 

NYA VIDEOFILMER 

BLJ 5 THOR 
En film om ångloket Byvalla- Långshyttans Järnväg 
nr 5 med spårvidden 891 mm. Filmen visar en hi sto
risk tillbakablick med smalfilm från 1960-talet. 
Därefter fOljer vi loket med ett 19 vagnars godståg 
på Uppsala- Länna Järnväg. 35 min i hi filstereo. 

PRIS: 195:-

Svenska Tåg 
En serie videofilmer som speglar dagens svenska 
järnvägar, trafik och fordo n. Varje del kostar 235:-. 
Man kan även abonnera. Då kostar varje del endast 
195:- ink l porto. 
Del4 innehåller bl a: 
* Re-Iok * Triangelspå r i Katrineholm 
* TGOJ V IO * BLJ 4. 
55 minuter i hifIistereo. 

Vi har ytterligare ett 20-tal aktuella fi lmer! 
Porto 20:- tillkommer på alla beställningar (ej abo). 

@ 
LEG video, Ostra Storgatan 59, 
SE-293 33 OLOFSTRÖM, 
Tel: 0454-99 868, fax 0454-911 50 
postgiro: 4764561-9 

Välkommen till en resa med Stockholms kollektivtrafik under 200 år! Vi har byggt upp historien 
kring resandet i Stockholms län från ISOO-talet fram till morgondagens visioner. 
Med gamla och nya fordon och föremål som sätter fantasin i rörelse. Upptäck själv olik
heterna mellan vagnar som dragits av frustande hästar, ånga, diesel, el eller etanol. Hjul som 
rullat på leriga vägar, kullerstenar och metallglänsande skenor. Nu presenterar vi också 
morgondagens tunnelbana, i utställningen "Design vagn 2000", som pågår 20 feb - 16 aug. 

Upptäck Sveriges mest omfångsrika bibliotek om kollektivtrafiken. 
Här finns bl a en unik samling med 50 000 bilder, trafikfilm på video mm. 

Besök vår hemsida: www.telemuseum.se/museer/spvmus/hemsida.html 

Öppet vard 10-17, lörd-sönd 11-16 \ Tegelviksgatan 22 \ Buss 46 o 66 till Sofia \ Tel 5590 3180. ~ 


