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JärnvägsInfo-Förlaget, Box 1134, SE-171 22 Solna.
Tel/fax +46-(0)8-82 27 35. E-post: tagsommar@yahoo.com
Broschyrbeställning även via webb: www.jinf.info

  Svenska English Deutsch  Français

 • Museer/utställningar Museums Museum Musée
 • Museibana Preserved railway Museumseisenbahn  Chemin de fer touristique
 •• Utfärdståg Excursion trains Ausflugszug  Train d’excursion
 Ⓓ Dressinuthyrning Rail bicycle rental Draisine Vélorail
 •  Övrigt Miscellaneous Übrig Divers
 Ⓜ Modelljärnväg Model railway Modelleisenbahn Modèle réduit
 Ⓢ Souvenirförsäljning Souvenirs Souvenirladen Vente de souvenirs
 Ⓚ Kioskförsäljning Snacks Imbiß Kiosque
 • Kaffeservering Café Café Café
 • Matservering Restaurant Restaurant Restaurant
 spv Spårvidd i mm Gauge, mm Spurweite, mm Écartement mm
 ↔ Banlängd i km Route length, km Bahnlänge, km Longueur de la ligne (km)
 RT90 GPS-koordinater GPS Swedish grid Schwedisches GPS Le système suédois
    Koordinate System de coordonnée de GPS

Tågsommar 2009 på Internet: www.teknikarv.se/ts2009
Omslagsfoto: Järnvägssällskapet Åmål–Årjängs Järnvägs lok DJ H3 nr 10 
med chartertåg på Fryksdalsbanan i Värmland den 7 juli 2005.
Foto: Peter Berggren. Pr
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Entusiasmen på spåret
Jag har ofta funderat på vad är som är så fascinerande med järnvägar. Nöjd 
och stolt har jag år efter år sett att Sveriges Järnvägsmuseum behållit eller 
ökat sina fina besökssiffror. Lika glad är jag över det stora intresset för att 
resa med museitågen runt om i landet. Mest imponerad är jag ändå över 
det stora, frivilliga, engagemang som läggs ned på ideella museer, musei-
järnvägar och veterantågsföreningar. Det finns en vilja och ett driv att dela 
med sig av kunskap och upplevelser som är en attraktion i sig.
 Järnvägshobbyn har annars länge kämpat mot många fördomar. Termen 
”trainspotter” är vida känd och det finns en uppsjö raljerande, översatta 
varianter. Inte sällan kan ”tönten” som rollfigur i filmer och böcker ha ett 
extremt tågintresse. Stig-Helmer i ”Sällskapsresan 2” är ett nära exempel. 
När dagspressen skriver om museitåg är infallsvinkeln ofta entusiasmen, 
hos dem som arbetar med tågen, vilken gränsar till besinningslöshet. Själv 
är jag urbota trött på epitetet men möjligen ligger det något eftersträvans-
värt i det. Om vi vänder på perspektivet kanske just entusiasmen och gläd-
jen med det man gör ofta saknas i dag. Men det handlar inte bara om kär-
leken till tågen. Hur många förstår vilken oerhörd kompetens som finns 
hos alla som jobbar med historisk tågtrafik och järnvägshistoria? Järnvägen 
är ett komplicerat system med rigorösa regler för funktion och säkerhet. 
För mig är därför järnvägs entusiasterna museivärldens osynliga hjältar.
 En annan, till synes, outslitlig företeelse, som bottnar i kunskap och som 
mött entusiasm hos TV-publiken, är frågesportprogrammet ”På spåret”. 
Framgången kan till stora delar tillskrivas programledare, domare och del-
tagare, men visst tillför tågresorna ytterligare en dimension. Sedan är det 
ju det där med vetande. Det är faktiskt roligt att kunna saker – och att lära 
sig – bara det görs under lustfyllda former. Det är vad ”På spåret” handlar 
om och det är vad museiverksamhet går ut på. Ett besök på ett järnvägs-
museum eller en museibana är en underhållande upplevelse. Du kommer 
att öka dina kunskaper om historia, järnväg och resande. Botanisera bland 
möjligheterna i den här broschyren, gör ett besök och du kommer att få 
mersmak. –Ha en rolig och vetgirig tågsommar tillsammans med entusias-
terna på spåret!  Robert Sjöö / Chef för Sveriges Järnvägsmuseum

Experiences on Swedish Rails!
A lot of events of various types will take place; these are all well accounted 
for in this brochure. Its centre spread consists of our much-appreciated 
Rail Map – this will facilitate finding the different locations a great deal. 
An ID system is employed here, consisting of a number for each location 
of railway interest, with that same number indicated on the Map as well as 
in the brochure text.
 As usual, “Train Summer/Tågsommar” presents a multitude of Swe-
dish rail events and experiences, from model railways, miniature and small 
narrow-gauge lines (600 mm gauge), via the typically Swedish 891 mm 
lines (equalling three old Swedish feet), to standard-gauge lines; the latter 
including preserved lines as well as excursions on the modern rail network. 
The symbols below describe further what you may find at each location: 
preserved lines, museums and exhibits, rail velocipede rentals, model lay-
outs, excursions, and so on. Extra symbols indicate what local extra service 
may be available, for instance coffee and/or food. 

 Enjoy the desolate wilds along the Inland Trunk line, or the idyllic 
landscapes of the narrow gauges in southern Sweden, winding through 
the forests, over the meadows and between red cottages and lakes. Do not 
miss the impressive collections which our National Railway Museum at 
Gävle has. Nature lovers are recommended to have a go at one or two of 
the velocipede rental lines, too. 
 As we say here, every year: Have a real nice Train Summer!

Erleben Sie die Eisenbahnen in Schweden
Wenn Sie in diese Broschüre schauen, so werden sie gewiß viele interes-
sante Dinge finden, die es zu besuchen und erleben gilt. Unsere in ganz 
Europa bekannte Karte (in Heftmitte) macht es Ihnen leicht, alle inter-
essanten Plätze zu finden. Alle Einrichtungen in diesem Heft sind num-
meriert, und die Nummern sind sowohl in den Rubriken als auch auf der 
Karte zu finden. Tågsommar umfasst eine Vielfalt verschiedener Eisen-
bahnerlebnisse im ganzen Land: von Modelleisenbahnen, Miniaturbahn-
en, der schmal sten Schmalspur (600 mm Spurweite) über die typische 
und einzigartige schwedische Schmalspur mit 891 mm Spurweite (drei 
schwed. Fuß). bis zu Eisenbahnen und Sonderfahrten auf der Normalspur 
(1435 mm). Die Symbole, die die Texte in 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 Ser-
vice 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 eindrucks-
vollen 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

Koordinater för GPS

Nytt i Tågsommar i år att de flesta besök-
målen har koordinater inlagda för att bli 
lättare att hitta med webbtjänster, kartor 
och svenskanpassade GPS-mottagare. 
Koordinaterna är enligt svenska systemet 
RT90. Det finns markerat på de flesta 
av Lantmäteriets kartor. Har du annat 
system inställt på din GPS så hittar du 
det svenska oftast i menyn för kartda-
tum under benämningen ”RT90” eller 
”Swedish grid”.
 Platserna som valt för koordinaterna 
är generellt besöksmålet, dess parkering 
eller i några fall anslutande väg.
 Vi har skrivit in alla 7 siffror för x- resp 
y-koordinaterna, men noggranheten är 
snarare 10 meter än 1 meter.
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Nr Anläggning • • •• Ⓓ • Ⓜ

1 Sveriges Järnvägsmuseum Gävle x x x   x
1 Järnvägsmusei Vänner x  x
2 Jaurekaska decauvillebana  x
3 Inlandsbanemuseet, Sorsele x
4 Arvidsjaurs Järnvägsförening  x x x
5 Norrbottens Järnvägsmuseum x x x   x
5 Teknikens Hus x     x
6 Örnsköldsviks Järnvägssällskap   x
7 Botniabanans visningslokal x     x
8 Mannaminne Stiftelsen x
9 Ådalsbanans visningslokal x
10 Lusthuset Yxskaftkälen     x x
11 Inlandsbanan  x x
12 Ostkustbanans vänner   x
13 Dellenbanan  x  x
14 Forsadalens Järnväg  x
15 Landabanan  x
16 Jädraås–Tallås Järnväg  x
17 Museiföreningen Gefle–Dala Jernväg x  x   x
18 Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum x  x
19 fd Byvalla–Långshyttans Järnväg x
20 Föreningen Ångrike Fryksdalen x
21 Frykstads Järnvägsmuseum x
21 Värmlandståg   x
22 Jernets Bana Degerfors–Karlskoga–Nora  x
23 På Spåret – Mälarbanan som modelljärnväg x     x
24 Nora Bergslags Veteran-Jernväg x x x
25 Frövi Maskin- & Bruksbanemuseum x x
26 Köping–Uttersbergs Järnvägs museiförening x   x
27 Lokstallet 1093 x
28 Stockholms Kultursällskap för
 Ånga och Järnväg   x
29 Upsala–Lenna Jernväg – Lennakatten x x
30 Modelljärnvägens Hus x     x
31 Lokstallets vänner, Katrineholm  x
32 Föreningen Förstlingen II x
33 Museispårvägen Malmköping x x
34 Östra Södermanlands Järnväg x x
35 Djurgårdslinjen  x
35 Roslagsbanans Veterantågsförening   x
35 Spårvägsmuseet x x    x
35 Stockholms Ånglokssällskap   x
36 Möja Jernväg  x
37 Nynäshamns Järnvägsmuseum x  x
38 Dal–Västra Värmlands Järnväg  x  x
39 Järnvägssällskapet Åmål–Årjängs Järnväg x x x
40 Stationshuset i Dals-Rostock x

Nr Anläggning • • •• Ⓓ • Ⓜ

41 Munkedals Jernväg x x
42 Bergslagernas Järnvägssällskap x  x
42 Spårvägssällskapet Ringlinien x x
43 Otterbäckens Järnvägsmuseum x
44 Forsviks Bruksjärnväg x
45 Skara–Lundsbrunns Järnvägar x x
46 Svenska Motorvagnsklubben   x
47 Föreningen Ryttarens torvströfabrik x x
48 Anten–Gräfsnäs Järnväg x x
49 Västra Centralbanan Ambjörnarp–Sjötofta    x  
50 Fleischmann Museum  x     x
51 Wadstena–Fogelsta Järnväg  x
51 Vadstena Dressin    x
52 Museihusets Leksaksbilmuseum 
 med gammal modelljärnväg  x     x
53 Östergötlands Järnvägsmuseum x
54 Mutebo Aspnäs Järnväg  x    x
55 mf Risten–Lakviks Järnväg  x  x
56 Veteranspårvagn i Norrköping  x
57 Gotlands Hesselby Jernvägar i Dalhem x x  x
58 Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik  x
59 Föreningen Smalspåret Växjö–Västervik,
 Hultsfredsavdelningen    x
60 Smalspåret i Hultsfred  x  x
61 Nässjö Järnvägsmuseum x  x   x
62 Ohs Bruks Järnväg  x
63 Landeryds Järnvägsmuseum x  x
64 Ljungby Järnvägsförening TågCentralen     x x
65 Skåne–Smålands Jernvägsmuseiförening x  x
66 Kalmar Veterantåg   x
67 Böda Skogsjärnväg  x
68 Utställningen om Hallandsåstunneln x
69 Sveriges Järnvägsmuseum Ängelholm x x x x  x
70 Föreningen Veteranjärnvägen x x x
71 Hässleholms Modelljärnvägsförening x     x
72 Östra Göinge Järnvägssällskap    x
73 Kristianstads Järnvägsmuseum x x
73 Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar   x   x
74 Museispårvägen i Malmö  x
75 Romeleåsens Dressincykling    x
76 Skånska Järnvägar  x
77 Dressin på Österlen    x
78 Nordisk Jernbane-Klub   x
79 Krøderbanen se annons
80 Hagfors Järnvägs- och Industrimuseum x   x
81 Engelsberg–Norbergs Järnvägshistoriska
 förening  x x

Lappland
Jaurekaska decauvillebana (2) 
• spv 600 ↔ 1,2 RT90 7470841 1636069
Decauvillebana anlagd av Vattenfall för materialtransporter 1919, 
ursprungligen för trallor, motorlok 1937. Persontrafik möjlig numera. 
För info om trafikdagar och kommunikationer, se hemsidan. Besöks-
adress: Landtungan förbi Jaurekaskaforsarna mellan Stora Lulevatten 
och Langas.
www.jaurekaska.se

Inlandsbanemuseet, Sorsele (3)
• RT90 7271802 1580355
Museet visar Inlandsbanans historia, byggnad och utveckling. Öppet: se 
hemsida eller ring tel enligt nedan. Kommunikationer: Inlandsbanan, 
Länstrafikens bussar och Inlandsbuss AB. Besöksadress: Vindelälvens tu-
ristbyrå, Stationsgatan 19, Sorsele. Tel: 0952-140 90, fax 0952-142 96.
turist@sorsele.se – www.sorsele.se

Arvidsjaurs Järnvägsförening (4)
• •• Ⓓ • • spv 1435 ↔ 45/75
Regelbundna utfärder med ångtåg och rälsbussar på Inlandsbanans 
norra del (främst Sorsele–Arvidsjaur–Gällivare) samt chartertåg. 
Trafikdagar: 10/7–8/8 fre, lör, ångtåg kvällstid Arvidsjaur–Slagnäs 
med stopp vid Storavan för bad och korvgrillning – restid totalt ca 4,5 

timmar. Evenemang: Traditionell vinterresa 1:a lör (6/2 2010) i februari 
med Y7-rälsbuss till Jokkmokks marknad. Dressinuthyrning: 30/5–30/9 
Arvidsjaur–Jörn. Kommunikationer: tåg via Jörn eller Inlandsbanan/flyg 
till Arvidsjaur. Tel: 0960-218 21, 136 58, 070-356 72 47.

Norrbotten
Norrbottens Järnvägsmuseum (5)
• • •• Ⓜ Ⓢ Ⓚ • spv 1435 ↔ 5,5 RT90 7291590 1788507
Museet vid Karlsvikshyttans station ger inblick i 120 års järnvägshistoria. 
420 m spår i två hallar, ca 140 fordon med bland annat det stora tre-
delade malmtågsloket Dm3 976/977/978. Dessutom 6 ånglok, 6 ellok 
och 10 diesellok. 100 års utvecklingskedjor för malmvagnar, godsfinkor, 
flatvagnar, träkolsvagnar. Tjänstefordon: 100 tons ångkran, snöslungor, 
plogar, andra specialfordon, montagetåg för kontaktledning, omformar-
tåg för elektrisk bandrift. El från 1910. Sex historiska byggnader. Lokstall, 
vändskiva, 3 modelljärnvägar m m. Öppet: 30/5−31/8 mån−fre 10−17 
(ej nationaldagen, midsommar), lör- och sön 11−16. Gruppbesök året 
runt efter beställning. Gammelstad–Karlsvikshyttans Järnväg. Trafikda-
gar: Helger och onsdagskvällar under juli månad, loktåg eller rälsbuss. 
Chartertrafik på egen bana och stomnätet, t ex Haparandabanan. Vi 
kan tillhandahålla rälsbuss, loktåg med plattformsvagnar, ångloksdrivet 
eller elloksdrivet snälltåg med 1940-talsvagnar. Beställning enligt nedan. 

Besöksadress: Arcusvägen 95, Karlsvik. Nära till Arcus camping med 
tempererat bad. Kommunikationer: buss 6 från Luleå centrum. Från 
E4 avtag Arcus. Tel: 0920-25 00 16.
info@nbjvm.se – www.nbjvm.se

Teknikens Hus (5)
• Ⓜ Ⓢ • • RT90 7294168 1791321
Science Center med interaktiva utställningar av industriell teknik och 
vardagsteknik. Ett Norrbotten under ett tak med bl a en modelljärnväg 
i skala 1:32 där tåget tar malmen från gruvan till stålverket och hamnen 
i Luleå. Öppet: 22/6–9/8 mån–fre 10–16, lör och sön 11–16. För övriga 
året, se hemsida. Besöksadress: Universitetsområdet, Porsön, Luleå. 
Kommunikationer: lokalbuss 4 och 5 från centrum. Växel 0920-49 22 
00, reception 0920-49 22 01.
info@teknikenshus.se – www.teknikenshus.se 

Ångermanland
mf Örnsköldsviks JärnvägsSällskap (6)
•• spv 1435 RT90 7047068 1632293
ÖJS hemstation Björnsjö ligger efter norra stambanan ca 20 km norr 
om Mellansel. Föreningen har som målsättning att bedriva museitrafik 
på stambanan och anslutande tvärbanor i framtiden. Vår verksamhet 
bedrivs i Björnsjö stn och Mellansels lokstall. Utställningar som ansluter 
till järnvägens historia inom vårt område kommer att byggas i Björnsjö. 
Under 2008 kunde resande köpa biljett i väntsalen som nu till hälften fått 
både expedition och sittbänk klara. Efter succén 2008 kommer vi även 
sommaren 2009 ha en konstutställning i godsmagasinet. ÖJS har även 
ambitionen att insamla och dokumentera järnvägsproduktionen i vår 
del av Sverige. Här fanns Hägglund & Söners produktion i Örnsköldsvik 
(rälsbussar, lok, spårvagnar etc.). I Umeå fanns Hilding Carlsson Meka-
niska verkstad med omfattande rälsbusstillverkning. Evenemang: ÖJS 
kör Örnsköldsvik–Norrfors till Björnsjö marknadsdagar 25−26/7 med 
YBo6 773, UBF7Z 2095 och Y8 1135. När det gäller tidtabeller se vår 
hemsida eller ring vår ordförande tel: 0660-511 35, 070-365 11 35.
www.ojs.nu

Överst: På Norrbottens Järnvägsmuseum visas Malmbanans äldsta elek-
triska malmtågslok Oa nr 1–2 från 1914.
I Ådalsbanans visningslokal kan man se en animerad film som visar hur 
den nya Ådalsbanan kommer att se ut när den är färdigbyggd.

Våren, sommaren & hösten i korthet

Familjedag; Säkerhet och Ånga 17/5

På Tåget kända & okända berättar

Sommarprogram – 15/6-16/8

Hösten i korthet

Sveriges Järnvägsmuseum Gävle (1)
• • •• Ⓜ Ⓢ Ⓚ • • RT90 6727920 1574772
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Botniabanans visningslokal (7)
• Ⓜ Ⓢ • RT90 7025851 1649587
Vi bygger 190 km ny järnväg för gods- och persontrafik från Ånger-
manälven till Umeå. Idag är projektet till mer än 90 procent färdigställt, 
vi har kommit in i ett nytt skede och resandet närmar sig. Kom och ta 
del av ett av de största infrastrukturprojekten i vår tid. Öppet: vintertid 
ons 13–18, sommartid vecka 26–33 mån–tors 12–16. Besöksadress: 
Tegelbruksvägen 12, Arnäsvall, 6 km norr om Örnsköldsvik (bakom EM 
möbler). För gruppbesök eller info tel: 0660-29 49 49 el vx 29 49 00.
siv.baudin@botniabanan.se – www.botniabanan.se

Mannaminne Stiftelsen (8)
• Ⓢ • • RT90 6979717 1627460
Värdshus, svenska och utländska hus, spårvagnshall, stavkyrka, trad-
jazzfestival, kurser i dragspel, dragspelsfestival, Bed and Breakfast, 
snickeri, atelje, butiker och konferens. Spårvagnshallen har spårvagnar 
från Norrköping, Göteborg, Rostock, Oslo, Trondheim, Tallinn samt 
Lidingöbanan. Öppet: april–maj lör, sön, juni–mitten av sept dagligen 
(midsommarafton stängt), sept–okt lör, sön. Besöksadress: Häggvik 144, 
Nordingrå i Kramfors kommun. Kommunikationer: Buss, Tåg Kramfors, 
Flyg Sundsvall, Kramfors och Örnsköldsvik. Tel: 0613-202 90, 204 60
mannaminne@mannaminne.se – www.mannaminne.se

Ådalsbanan visningslokal (9)
• • RT90 6950374 1608987
Välkommen till ett av Sveriges största järnvägsprojekt. 30 km ny järn-
väg och 100 km upprustning av befintlig järnväg mellan Sundsvall 
och anslutningen till Botniabanan norr om Nyland. Full byggaktivitet! 
Filmvisning varje dag – dataanimerad film om de två nya järnvägsetap-
pernas utformning, om Kramfors nya resecentrum och hur vi bygger 
tunnlar (totalt 14 km tunnel). Plats för ca 40 personer i biorummet. 
Öppet: 22/6–14/8 mån–fre 10–16. Övrig tid tis 13−19 samt första lör i 
månaden 10−15. Besöksadress: Ådalsbanans projektkontor, Varvsallén 
13, Murbergsviken i Härnösand. Kommunikationer: Tåg eller buss till 
Härnösands Resecentrum. Tel: 060-18 32 50, fax 060-18 30 87.
marie.lundqvist@banverket.se − www.banverket.se/adalsbanan

Jämtland
Lusthuset Yxskaftkälen (10)
• Ⓜ Ⓢ Ⓚ • • RT90 7075232 1471027
Vattenträdgård med dammar, vattenfall, karpfiskar, vattenväxter samt 
försäljning. Trädgårdsartiklar. Kiosk med servering, boulebana, ankrace 

och lekplats för barnen. Minitåg att köra för alla. 900 m2 LGB-bana 
(skala 1:22) med Inlandsbanan som förebild. Öppet: 10/6–16/8 ons–sön 
10–18. Stängt 19–23/6. Besöksadress: Yxskaftkälen, Strömsund. Kom-
munikationer: Inlandsbanan 15 km (möjlighet till hämtning).
Tel: 0644-700 00, fax 0644-700 50.
lusthuset@lusthuset.se – www.lusthuset.se

Inlandsbanan (11)
• •• Ⓢ Ⓚ • • spv 1435 ↔ 1 067,6 RT90 7007325 1441179
Biljetter, Inlandsbanekort och paketerade upplevelseresor på Inlandsba-
nan. Tågresor genom Sveriges inland från Kristinehamn till Gällivare, totalt 
ca 1300 km. Trafikdagar: Kristinehamn−Mora (Y1 till Nykroppa, vidare 
med landsvägsbuss till Mora), mån−fre 22/6−31/7, Mora−Kristinehamn 
(landsvägsbuss), mån−fre, sön 22/6−31/7, Mora−Östersund, eftermid-
dagsavgång 8/6−30/8, Östersund−Mora, morgonavgång 8/6−30/8, 
Östersund−Gällivare 8/6−29/8, Gällivare−Östersund 8/6−30/8. Ej trafik 
19−20/6. Besöksadress: Östersunds järnvägsstation i vänstra flygeln, 
ingång under klockan. Tel: 0771-53 53 53, fax 063-19 44 06.
info@grandnordic.se – www.grandnordic.se, www.inlandsbanan.se

Medelpad
Ostkustbanans vänner (12)
•• Ⓢ Ⓚ • • spv 1435 RT90 6912663 1581257
Chartertrafik på stamnätet med utgångspunkt från Sundsvall. Även 
servering i rullande restaurangvagn på ”egen bana” för upp till 40 gäster 
efter förhandsbeställning. Våra fordon består av ångtåg från 20-talet 
alternativt eltåg från 30- och 40-talen. Vi visar gärna våra fordon i 
Svartvik (4 ånglok, 2 ellok, 2 diesellok och 4 lokomotorer plus ett antal 
vagnar) för mindre grupper enligt överenskommelse. Guidade turer 
efter överenskommelse. Besöksadress: Svartvik (Vattentornet), 15 km 
söder Sundsvall. Tel: 060-56 15 24, 060-12 63 69.
okbv@telia.com – http://web.telia.com/~u26608499/index.htm

Hälsingland
Dellenbanan (13)
• Ⓓ Ⓢ • spv 1435 ↔ 48 RT90 6853961 1539542
Dellenbanan är den ursprungliga ca 60 km långa järnvägen mellan Ljusdal 
och Hudiksvall. Den byggdes i etapper 1860−1888, elektrifierades 1959 
och las ner igen 1995. Nu har vi återöppnat delen Delsbo−Fredriksfors 
som museijärnväg. Trafikdagar: med motorvagn Y7, 21/6, 4/7, 18/7 samt 

1/8. Dessutom visar vi våra motorvagnar X7 och X17. Dressinuthyrning: 
Med utgångspunkt från Delsbo station kan man hyra cykeldressiner 
för egna utfärder på nästan hela banan, d v s Hybo–Delsbo–Hedsta 
maj−september – under maj och september efter förbokning. Evene-
mang: Årets höjdpunkt, Dellenbanans Dag, äger rum på ”annandag mid-
sommar” 21/6. Besöksadress: Delsbo järnvägsstation (även turistbyrå). 
Kommunikationer: tåg till Hudiksvall eller Ljusdal, vidare till Delsbo 
med buss 53 (ca 20 turer/dag). Tel/fax: 0653-164 60.
info@dellenbanan.nu – www.dellenbanan.nu

Forsadalens Järnväg (14)
• • spv 600 ↔ 0,13 RT90 6853359 1554264
En privat industribana. 130 m av totalt 500 m blev klar 2008. Diesellok 
från tegelbruk i Vallentuna. Räls och vagnar kommer från Forsa tegelbruk 
och Norsholms såg. Trafikdagar: 6/6 och 3/7 med servering i trädgården 
och loppis. Andra körningar efter överenskommelse. Besöksadress: 2 
mil från Hudiksvall, Långby 63 efter Norrbovägen. Kommunikationer: 
Buss 20 från Hudiksvall till Långby. Tel: 070-377 44 93.
carlgustav48@hotmail.com

Landabanan (15)
• Ⓢ • • spv 600 ↔ 1 RT90 6795093 1543407
Smalspårig järnväg i Hälsingland som går ett tag efter Ljusnans strand 
och dyker in i skogen med dess backiga natur. Dragkraft är ett ånglok, 
men även diesellok finns. Trafikdagar: 30/6 och 7/7, ons 15/7–12/8. 
Besöksadress: På västra sidan om älven vid Segersta, ca 10 km från 
Kilafors och ca 25 km från Söderhamn.
Tel: 0278-65 33 73, 0278-61 19 39 eller 0278-154 59.

Gästrikland
Järnvägsmusei Vänner (1)
• •• RT90 6727920 1574772, 6442957 1336183
Stödförening för Sveriges Järnvägsmuseum. Har verksamhet i Gävle och 
Herrljunga. Mer information på vår hemsida enligt nedan. Besöksadress: 
I Gävle inne på järnvägsmuseets område, Rälsgatan 1. I Herrljunga vid 
lokstallet i nordöstra änden av bangården. Se även annons.
info@jvmv.se – www.jvmv.se

Jädraås–Tallås Järnväg (16)
• Ⓢ Ⓚ • spv 891 ↔ 6 RT90 6747454 1536080
Museibana med ångtågstrafik i Jädraås (30 km NV Sandviken). Trafik-
dagar: sön 14/6–30/8. Evenemang: Stora Tåghelgen med tät tågtrafik 
18–19/7. Beredskapsnostalgi i järnvägsmiljö 22–23/8 med kvällstrafik 
22/8. Beställningstrafik maj–sept. Övrigt: Hytta, lancashiresmedja, 
bruksvandring – se hemsida. Kommunikationer: allmänna kommuni-
kationer saknas. Tel: 0297-451 90, 070-585 13 12.
info@jtj.org – www.jtj.org

Dalarna
Museiföreningen Gefle–Dala Jernväg (17)
• •• Ⓜ Ⓢ spv 1435 RT90 6720611 1491333
Föreningen (MfGDJ) bedriver sin verksamhet i de två gamla rundstal-
larna i Falun, BJ-stallet byggt 1875 (11 spår) och GDJ-stallet byggt 
1902−1926 (18 spår). I BJ-stallet visar vi på 10 spår ånglok, motorvagn, 
diesellok, personvagnar, godsvagnar och dressiner samt eltruck, verktyg, 
vågar, tavlor, bagagekärror m m. Modelljärnväg i N-skala (dvs 1:160) 
med amerikansk förebild. Öppet: Falu lokstallar (BJ-stallet): se hem-
sida för mer information. Evenemang: 11/7 har GDJ 150-årsjubileum. 
Information om arrangemanget kommer att anslås på vår hemsida. 
Besöksadress: Tullkammaregatan 15, Falun. Om du kommer med tåg 
gå järnvägsövergången och mot godsmagasinet. Du ser en gulmålad 
stoppbock till vänster om godsmagasinet, efter att du rundat den ser 
du lokstallarna. OBS! Du får inte gena över uppställningsbangården. Om 
du kommer från centrum: Passera järnvägsövergången över Grycksbo-
banan, kör för försiktigt förbi fd tullkammaren på Tullkammaregatan, 
tag till vänster om stoppbocken och du ser lokstallarna. Avstånd 400 m. 
Tel: 023-201 15
mfgdj@telia.com – www.mfgdj.se

Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum (18)
• •• Ⓢ Ⓚ • spv 1435 RT90 6661828 1454483
Museum vid Malmbangården i Grängesberg som visar järnvägsfordon 
främst från TGOJ, bl a världens enda körbara ångturbinlok. Öppet: 
dagligen 15/6–9/8 kl 10–16 (stängt 20/6, 21/6). 23/6, 7/7, 21/7, 4/8 
trivselkvällar med guidning, musik, korvgrillning och ev ånglokskörning 
18–21. Kommunikationer: tåg eller buss till Grängesberg C, därefter 
lokalbuss. Tel: 0240-207 35, 070-607 81 32 (Alf Jansson) eller 0240-204 93 
(Lokmuseet).
gbbj@gbbj.nu – www.gbbj.nu

fd Byvalla–Långshyttans Järnväg (19)
• Ⓢ • spv 891 RT90 6703856 1512723
Långshyttans Brukshistoriska förening driver Bengtsgården med café 
liksom två museer, Mulltimmerhyttan och Modellkammaren, samt en 
smedja. Ånglok och dressiner. Öppet sommartid eller efter överens-
kommelse. Besöksadress: Bengtsgården, Storgatan 2 i Långshyttan. 
Tel: 0225-613 14.
info@brukshistoriska.se – www.brukshistoriska.se

Till vänster: Jädraås–Tallås Järnvägs lok 9 med kort tåg i Jädraås. En
6 km lång smalspårig museijärnväg i genuin Bergslagsmiljö i Gästrikland.
Ovan: Två mil från Hudiksvall finns Forsadalens Järnväg, en privat järn-
väg som trafikeras med vagnar från Forsa tegelbruk och Norsholms såg.
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T44 från Märklin
i skala 1:32

Junkers 88 Nya Hurricane
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KLASSIKER I NY KOSTYM!
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Crawling 
är trenden

KLASSIKER I NY KOSTYM!

Vidga dina vyer
med Allt om Hobby!
Allt om Hobby är tidningen för dig som vill läsa om modellerna, 
modellbanorna och förebilderna. Förutom ämnet tåg – i såväl 
fullskala som modell – behandlar tidningen all form av teknisk 
kultur, veteranhobby och modellbygge. För endast 335:- får du 
tidningen i brevlådan under ett helt år.

Allt om Hobby har även en omfattande utgivning av böcker 
för och om modelljärnvägen.

Läs mer på:

www.hobby.se
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Dellenbanans Vänner
Delsbo station, 820 60 DELSBO
Hemsida: www.dellenbanan.nu

Trafikdagar 2009:  21/6, 4/7, 18/7, 1/8

Annandag midsommar 21/6 i Delsbo

Cykla dressin mellan Hybo och Forsa.
Längs glittrande sjöar, över hisnande
broar och genom mörka tunnlar. Boka
på Delsbo station på 0653 - 164 60.

www.tagcentralen.se
Ljungby
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Värmland
Föreningen Ångrike Fryksdalen (20)
• Ⓢ • spv 600/1435 ↔ 0,25 RT90 6670870 1346170
Upplevelsepark under uppbyggnad, med ett brett spektrum av teknik-
historiskt intressanta objekt. Ångsåg med smalspårig industri bana. Egna 
fordon på normalspår. Ångbåtsstation med ång båts brygga. Utställningar 
och guidning. Vandrarhem i vacker miljö, öppet hela året − bokning på 
tel 073-800 62 71. Öppet: Se vår hemsida. Evenemang: Aktivitetsdag 
under sommaren. Besöks adress: Oleby, 5 km sydost Torsby; skyltat 
(vandrarhemssymbol) från E45. Tel: 0560-100 20.
angrike@telia.com − www.angrike.se

Hagfors Järnvägs- och Industrimuseum (80)
• Ⓓ Ⓢ spv 891 ↔ 6 RT90 6657845 1382205
Transporthistoria med ånglok, elektrolok samt ånghästen från 1861. 
Miljömuseum i lokstallarna med verkstad, lok, vagnar m m. Öppet: 
maj−sep mån–fre 10–17, lör, sön 13−17. Dressinuthyrning: Stjärnsfors 
Kvarn–Museet 12 km ToR, bokning tel 0563-234 00. Besöksadress: 
Uvedsvägen 7, Hagfors. Tel: 0563-149 00.
museum@hagforskultur.se – www.hagforskultur.se/museum

Frykstads Järnvägsmuseum (21)
• RT90 6603329 1359966
Vagnhallen vid Fryksta, norr om Kil, visar vagnar och andra minnen 
från Sveriges första järnväg för allmän trafik. Vagnhallen hålles öppen 
sommartid. Nyckel kan lånas på Sköna Rum Bed & Breakfast, gamla 
stationshuset. Tel: 070-642 14 13.

Värmlandståg (21)
•• • • spv 1435
Utfärdståg på järnvägarna i Mellansverige med el- eller diesellok. Rese-
grupper på 1–300 resande. Servering i Sveriges största restaurangvagn. 
Även bar- och/eller cafévagn efter önskemål. Fordon från 30- och 40-
talen. Tel: 0554-415 33.
info@varmlandstag.se – www.varmlandstag.se

Jernets Bana Degerfors–Karlskoga–Nora (22)
• spv 1435 ↔ 53 RT90 6579867 1428422
Ett unikt spårsystem som kopplar samman veteranjärnväg, stationer, 
dressin och stickspår med st ambanan. På gångavstånd och i nära 
anslutning finns ett stort utbud av sevärdheter, boende, restauranger, 
aktiviteter och vildmarksupplevelser. Jernets Bana Event kan ordna trafik 
med rälsbuss till eget event och evenemang, tåg vid större evenemang 
samt ångtåg för de exklusivaste tillställningarna. Jernets Bana Event, 
Tel: 0586-617 09.
alex.thiery@karlskoga.se – www.karlskoga.se

Närke
På spåret – Mälarbanan som modelljärnväg (23)
• Ⓜ Ⓢ • RT90 6571794 1462197
I samband med att Kung Carl XVI invigde Mälarbanan i Örebro 1997 
skapades en gigantisk miniatyrvärld för modelltåg. Denna visas nu för 
allmänheten. Öppet: okt–april tors–sön 11–16, maj–sept dagligen 
11–16 med reservation för storhelger. För evenemang, se hemsida. 
Besöksadress: Tekniska Kvarnen, Karlslund, Kvarnfallsvägen, Örebro. 
Kommunikationer: Tåg till Örebro, buss till Karlslunds herrgård. Tel: 
019-21 21 58.
Karlslund@orebro.se – www.orebro.se/karlslund

Västmanland
Nora Bergslags Veteran-Jernväg (24)
• • •• Ⓢ Ⓚ • spv 1435 ↔ 32 RT90 6599885 1456855
Museibana med ångtåg, 50-talsrälsbussar, landsvägsbuss från 1954 och 
lokomotorer på Sveriges första normalspåriga järnväg för allmän trafik. 
Vill du uppleva Sveriges bäst bevarade kompletta järnvägsmiljö, besök 
oss vid NBVJ! Övernattningsmöjlighet på Nora Tåghem. Trafikdagar: 
27/6–16/8 ons–sön, se annons. Visningar dagligen. Kommunikationer: 
länsbuss 302 från Örebro. Tel/fax: 0587-103 04.
nbvj@telia.com – www.nbvj.nu

Frövi Maskin- & Bruksbanemuseum (25)
• • Ⓢ spv 600 ↔ 1 RT90 6593364 1476717
Museet visar industribanematerial från industribanor med olika 
spårvidder samt entreprenadmaskiner, motorer m m. Här finns ett 
sextiotal industrilok, två ånglok och ett hundratal industrivagnar i flera 
utföranden. Trafikdagar: sön under sommaren enligt info på hemsidan. 
Besöksadress: Hagaberg, östra Frövi. Kommunikationer: tåg till Frövi  
stn (avstånd ca 1 km) eller länsbuss 314 från Örebro. Tel: 0581-314 61.
www.fmbbm.net

Köping–Uttersbergs Järnvägs museiförening (26)
• Ⓓ Ⓢ • • spv 1093 RT90 6598469 1511068
Lokstall med ett ånglok och vagnar från Köping–Uttersberg–Riddar-
hyttans Järnväg. Utställning och restaurang i stationshuset. Prova på att 
cykla dressin ett kort stycke på 1093 mm! Öppet: Lör 4/7–8/8 kl 11–16. 
Ring för besök övriga tider. Besöksadress: Hamnplan (Inre hamnen), 
Köping. Kommunikationer: Tåg till Köping, 300 m promenad från 
stationen. Tel: 0221-288 23.
info@kujmf.se – www.kujmf.se

KRØDERBANEN
Norges lengste museum

Veterantog med 
damplokomotiv alle 
søndager 28/6 - 30/8
Tel. +47 32 14 76 03
www.njk.no

Foto: 
Ola Ingvoldstad

Vill man se industritåg med 600 mm spårvidd är Frövi Maskin- & 
Bruks banemuseum rätta stället. Ofta kör man både renodlade godståg och 
person tåg under sina trafikdagar.

Värmlandståg kör chartertåg året runt. Här har en skolklass radat upp sig 
för att gå på ett extratåg från Hällefors till Kil.
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Lokstallet 1093 (27)
• Ⓢ Ⓚ • RT90 6632080 1485201
Kafé i Riddarhyttans lokstall, KURJ-utställning med bilder och föremål. 
Hantverk, antikvariska böcker och tidskrifter, bl a järnvägshistoria och 
modellhobby. Öppet: Dagligen från början av maj till slutet av augusti 
med enstaka undantag. Tider ses på hemsidan eller fås per telefon. 
Evenemang: 2/8, Röda Jordens Dag, förhistorisk järnframställning. 
Besöksadress: Liensvägen 2, Riddarhyttan. Kommunikationer: Buss 
81 från Skinnskatteberg. Tel: 0222-132 33.
info@lokstallet1093.se – www.lokstallet1093.se

Engelsberg–Norbergs Järnvägshistoriska förening (81)
• •• spv 1435 ↔ 18 RT90 6663558 1507397
ENJ bedriver rälsbusstrafik Kärrgruvan–Engelsberg och även charter. 
Trafikdagar: sön 28/6–30/8. Tidtabell, se hemsidan. Evenemang: Ut-
flyktståg, se hemsidan. 8/8 firar ENJ 10-årsjubileum. Kommunikationer: 
Buss till Kärrgruvan, Resplus till Ängelsberg. Besöksadress: Lokstallet, 
Kärrgruvan. Tel: 0223-291 30.
info@enj.se – www.enj.se

Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg (28)
• •• Ⓢ • • spv 1435
Utfärdståg på stamnätet med sittvagnar och restaurangvagnar speg-
lande järnvägshistorien, vanligtvis med ellok. Tåget går att chartra för 
slutna sällskap, med plats för 96 ätande i restaurangvagnarna. Evene-
mang: 16/5 till Linköping (musikal), 2–23/8 sex resor till Ställdalen 
(Opera på Skäret), 4/10 till Ludvika (konsert i Grängesberg; prel) samt 
våra efterfrågade julbordsresor till ännu ej bestämda mål lör och sön 
nov/dec – aktuell reseinfo och mer info, se vår hemsida. Tel (resor): 070-
579 30 20 (Christer Höglund) eller 070-346 81 11 (James Johannesson). 
Delar av föreningens fordonssamling finns i lokstallet NV järnvägs-
stationen i Sala och visas enligt överenskommelse – Tel: 018-36 76 71 
(Sten-Eric Beskow, kvällstid).
resebokning@skaj.se – www.skaj.org

Uppland
Upsala–Lenna Jernväg – Lennakatten (29)
• • Ⓢ Ⓚ • spv 891 ↔ 32
Trafik med ångloksdragna tåg samt 1950-talsrälsbussar Uppsala Östra–
Bärby–Marielund–Länna–Almunge–Faringe. Stationsmuseum och 
café i Marielund. Anslutningsbussar till Fjällnora friluftsområde (bad 
och gårdsdjur). Trafikdagar: sön 31/5–13/9 samt även tors och lör 
25/6–29/8. Evenemang: Nationaldagen 6/6 samt 12/9, då ULJ deltar i 
”Kulturnatten” med extra ångtåg och intressanta utställningar/föredrag. 
Kommunikationer/besöksadress: tåg och bussar till Uppsala C/Bus-
station, 600 m från Uppsala Östra, som ligger vid korsningen mellan 
Strandbodgatan och Bergsbrunnagatan. Bil enklast till väg 282 Almunge 
eller sväng av gamla E4 vid järnvägsövergången nära vattentornet i 
Uppsala. Tel: 018-13 05 00.
info@lennakatten.se – www.lennakatten.se

Modelljärnvägens Hus (30)
• Ⓜ Ⓢ • RT90 6660854 1624942
Utställning med flera olika modelljärnvägar. Ta del av alla scener på 
modelljärnvägarna och ta chansen att bli lokförare för något av tågen. 
Se klassiska Yxkrokens Järnväg! Intill kaféets uteservering hittar du vår 
visningsträdgård och den amerikanska trädgårdsjärnvägen, där tågen är 
mer än dubbelt så stora som inne i ladugården. Ett utflyktsmål för hela 
familjen! Öppet: 1–2/5 kl 11–16; 22/6–15/8 mån–lör 11–17; 22/8–24/10 
lör och 29–31/10 kl 11–16. Besöksadress: Söderby, 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

Södermanland
Lokstallets vänner, Katrineholm (31)
• spv 1435 RT90 6541652 1523817
I staden som växte upp med Västra stambanans tillkomst intar lokstallet 
från tiden runt förra sekelskiftet en framträdande plats och har nu re-
noverats av kommunen. Där kommer föreningarna Stambanans Vänner 
och Stockholms Ånglokssällskap att renovera ånglok och vagnar i gam-
mal lokstationsmiljö samt Västra Sörmlands Järnvägshistoriska Sällskap 
och Katrineholms Järnvägshistoriska Förening att så småningom bedriva 
utställnings- och museiverksamhet om bygdens järnvägar. Visning av 
lokstallet enligt överenskommelse. Se respektive hemsida för kontakt. 
Besöksadress: Östermalmsgatan.
www.anglok.se, www.mfsbw.se, www.vsjs.org

Föreningen Förstlingen II (32)
• Ⓢ spv 1435 RT90 6584137 1540136
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. Öppet: mån–fre 10–16, 
lör–sön 12–16. Besöksadress: Museet är beläget vid Munktelltorget 
3 vid Eskilstunaån inom Munktellstaden, ca 800 m från Eskilstuna C. 
Kommunikationer: Tåg till Eskilstuna C. Bilparkering i närheten. Tel: 
016-14 69 91; 016-13 15 23 eller e-post munktellmuseet@volvo.com 
för guidade turer.
Förstlingen: la.norrman@telia.com – www.forstlingen.com

Museispårvägen Malmköping (33)
• • Ⓢ Ⓚ • spv 1435 ↔ 2,8 RT90 6557287 1553343
Trafik med museispårvagnar. Utställningshallar med spårvagnar, bus-
sar och taxi från hela Sverige. Trafikdagar och museiöppethållande 
16/5–30/8 lör, sön kl 11–17; 22/6–16/8 dagligen kl 11–17. Vi tar gärna 
emot abonnemang/gruppresor som kan kombineras med servering 
i spårvagn. Evenemang: Gladjazz vid Östersjön 1/7 kl 19.00. Besöks -
adress: Järnvägsgatan 4, Malmköping. Kommunikationer: linje 430 från 
Flen, linje 337 från Strängnäs, linje 701 från Eskilstuna och Nyköping. 
Tel: 0157-204 30, fax 0157-204 50.
malmkoping@ss.se – www.muma.se

Sveriges snabbaste järnvägstidning.

Tidskriften Ånghwisslan startades 1964 och drivs sedan 1970 i föreningsregi.
Ånghwisslan utkommer med 22 nummer per år samt specialnummer till
sommaren och till julen.
Tidningen är gjord av medlemmar och baseras på insända bidrag från
medlemmar i hela landet.
I Ånghwisslan rapporteras det normalt om fordon, bana, trafikpolitik och
museala händelser. Det finns  även en frågelåda.
Fordonsbevakningen är snabb, utförlig och beskriver nyleveranser,
revisioner, ombyggnader, slopningar, försäljningar och skrotningar.
Av tradition är alla bidrag undertecknade med bidragsgivarens signatur. Därför
kan man enkelt följa bakgrunden till alla bidragen.

Bli medlem nu!
Medlem i föreningen blir man enklast genom att sätta in medlemsavgiften för
2009 på föreningens plusgirokonto 43 03 71-5
# Medlemsavgift i Sverige 395.00 SEK
# Medlemsavgift övriga Europa 600.00 SEK
Provnummer?
# Skicka in ett vykort eller brev med adressuppgift till föreningen
# Sänd ett e-mail till föreningen på adressen provnummer@anghwisslan.se
# Skriv namn, adress och gärna telefonnummer.
Så här kommer Du i kontakt med oss:
# Via post: Ånghwisslan, Göterstavägen 15, 663 32 Skoghall
# Via e-mail: kontakt@anghwisslan.se

Förstlingen II är en nybyggd replika av Sveriges först tillverkade ånglok.
Ångloket visas antingen i Eskilstuna, eller så är det ibland på turné till 
något annat evenemang ute i landet. 

SKÅJ kör ofta chartertåg runt Mälardalen eller i Bergslagen, här utanför 
Kolbäck.
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Dannebrogsgade 24
DK - 5000  Odense C
Tel (+45) 6613 6630
jbmuseum@dsb.dk
www.jernbanemuseum.dk

10 -16
60 DKK,  24 DKK,          150 DKK

Gör en utflykt till 
Danmarks Järnvägsmuseum
De stora loken - de kungliga salongs-
vagn - lek och datorspel: Danmarks
Järnvägsmuseum har något för alla.
Här finns även modelljärnväg och
specialutställning om Wagons-Lits,
färjemodellerna - eller åk en tur med
minitåget.
Det händer mycket på Danmarks 
Järnvägsmuseum under 2009 - se det
viktigaste här nedan och se alltihop på 
www.jernbanemuseum.dk 
� Hela året: Utställning av Pionér 

Expressen, danskt modelltåg. 
� Påsken (9–13 april): Dieseltåg kör 

tre turer om dagen. 
� En dag med loket Thomas – 

A Day out with Thomas 
(7–10 maj): Massor med aktiviteter.

� Pingsten (30 maj–1 juni):
Originellt motorvagnståg kör tre 
gånger om dagen. 

� Sommaren (27 juni–21 augusti):
Veterantåg, dressiner och minitåg. 

� Höstlov (12–18 oktober, 9.30-17):
Minitåg, två veterantåg m.m.
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Östra Södermanlands Järnväg (34)
• • Ⓢ Ⓚ • spv 600 ↔ 3,5 RT90 6571748 1580635
Ångtåg Mariefred–Läggesta. Stora rundturen Stockholm−Mariefred, lilla 
rundturen (preliminärt) Mariefred−Taxinge vissa dagar (landsvägsbuss 
Läggesta–Taxinge pga banarbeten). Trafikdagar: Mariefred−Läggesta 
lör-, sön- och helgdagar 1/5−27/9, 27/6−16/8 daglig trafik. Stora rund-
turen fr Stockholm när s/s Mariefred seglar, se hemsida för aktuell trafik-
information om rundturer. Utställning om de sju svenska personförande 
smalspåriga järnvägarnas historia är öppen under trafikdagar. Guidning i 
verkstäder, lokstall och vagnhallar på begäran. På hemsidan finns aktuell 
info om när det planeras aktiviteter i verkstäderna utanför trafiksäsong. 
Evenemang: 31/5, ÖSlJ Jubileumsår inleds, 50 år sedan starten på Lina-
banan. 6/6, Ångans Dag. 27/6–5/7 (utom 29/6), Jubileumsmusikalen 
Järnvägar (se hemsidan för mer information). 1/8, Historiskt resande. 
26/9, Museibanans Dag. Besöksadress: Mariefred. Kommunikationer: 
regionaltåg på Svealandsbanan till Läggesta, ångbåt s/s Mariefred från 
Stockholm, med bil E20 avfart Läggesta mot Mariefred/Gripsholm, Tel: 
0159-210 00, 210 06, fax: 0159-211 15.
oslj@telia.com – www.oslj.nu

Stockholm
Djurgårdslinjen (35)
• Ⓢ • spv 1435 ↔ 3,3 RT90 6579059 1630617
Spårvagnar från 1910–1950-talet i autentisk trafik mellan Norrmalms-
torg och Waldemarsudde. Trafikdagar: 1/6–30/8 dagligen 10:30–18/19; 
21/3–31/5 och 5/9–20/12 lör, soh 10:30–17/18. Rullande caféspårvagn 
lör–sön 11–17 under hela trafikeringsperioden. Kommunikationer: 
buss 2, 47, 55, 62, 69 till Norrmalmstorg, T-bana till Östermalmstorg 
eller Kungsträdgården. Tel: 08-660 77 00, fax: 660 78 50.
tx@ss.se – www.ss.se

Roslagsbanans Veterantågsförening (35)
•• spv 891
Veterantågen på Roslagsbanan är ganska unika. Elektriskt gammalt tåg 
på smal spårvidd i Sverige. Vi kör våra tåg bland de ordinarie tågen med 
personal som normalt arbetar med den ordinarie trafiken. Roslagsbanan 
är i sommar avstängd Stockholms Östra–Mörby. Avstängningen börjar 
14/6 och beräknas fortsätta till i slutet av september. Veterantåget blir 
då ”instängt” på Östra station och vi har till pressläggning av Tågsommar 
inte bestämt hur vår ”sommartrafik” ska utföras. Eventuellt kör vi något 
innan avstängningen. På vår hemsida kommer den planerade trafiken 
att presenteras så snart den bestämts. Dragkraft i våra tåg är de två 
gamla elektriska motorvagnarna från 1930-talet. Personvagnar i tågen 
är teakvagnen med öppna plattformar från 1914 eller stålvagnen från 
1954. Ibland medföljer även vår resgodsfinka från 1944.
Tel: 073-660 62 26 (mån–fre 10–20).
info@roslagsbanan.com – www.roslagsbanan.com

Spårvägsmuseet (35)
• • Ⓜ Ⓢ • spv 184 ↔ 0,2 RT90 6579059 1630617
Stockholms lokaltrafikmuseum är ett roligt utflyktsmål för hela familjen 
och ger besökaren kunskap och upplevelse om staden, kollektivtrafikens 
historia och dess teknik. Aktuell information om utställningar finns på 
vår hemsida eller annons i dagspressen. Öppet: mån–fre 10–17, lör–
sön 11–16. Minitunnelbanan för barn rullar mån–sön – dock ej första 
måndagen i varje månad. Besöksadress: Tegelviksgatan 22, Södermalm. 
Kommunikationer: buss 2 och 66 från Slussen mot Sofia, hållplats 
Spårvägsmuseet. Tel: 08-686 17 60, fax 08-644 66 01.
sparvagsmuseet@sl.se – www.sparvagsmuseet.sl.se

Stockholms Ånglokssällskap (35)
•• Ⓢ Ⓚ • spv 1435 RT90 6577379 1625938
Trafik samt utfärdståg med ångloksdragna trävagnar med öppna platt-
formar från 1900-talets första hälft på både statens och andra normal-
spår. Abonnemang av ångtåget möjligt. Lokala och regionala resor under 
huvudsakligen vår och höst i Stockholm med omnejd. Information på 
telefonsvarare i samband med arrangemang eller ständigt på hemsida. 
Besök och visning av fordonssamlingen i Västberga eller Katrineholm 
efter överenskommelse året runt. Tel: 08-19 04 61.
info@anglok.se – www.anglok.se

Möja Jernväg (36)
• spv 600 ↔ 0,1 RT90 6591217 1675068
Privatbana med ånglok, som gärna visas för allmänheten. Trafikdagar: 
4/7 och 11/7. OBS endast godstrafik! Ring eller mejla för besked. Be-
söksadress: Vid Bergs ångbåtsbrygga på Möja i Stockholms skärgård. 
Kommunikationer: Waxholmsbåt från Stockholm eller Sollenkroka. 
Tel: 08-571 643 09.
moja.jernvag@telia.com – http://w1.871.telia.com/~u87105188

Nynäshamns Järnvägsmuseum (37)
• •• Ⓢ • spv 1435 RT90 6533985 1623045
Järnvägsmuseum i byggnadsminnesmärkt lokstallsmiljö, visning av lok, 
vagnar och verkstäder. Öppet: sön 28/6–30/8 samt sista sön i månaden 
övriga året (utom dec och jan) 13–16 samt lör 29/8 12–16. För bokning 
av visningar utöver öppettiderna tel 08-500 316 87 eller övrig informa-
tion tel 08-520 139 55 (lokstallet). Besöksadress: Nickstabadsvägen 
9, Nynäshamn. Kommunikationer: pendeltåg från Stockholm mot 
Nynäshamn, hpl Nynäsgård, eller buss 783 från Södertälje. Evenemang: 
12/4 (prel) ångtåg Mälaren runt med uppehåll i Eskilstuna. 27–28/6 och 
4–5/7 ångtåg Stockholm C–Läggesta ToR till ÖSlJ 50 år och musikal. 
29/8 ångtåg Stockholm C–Nynäshamn ToR (Skärgårdsdagen). 5–6/12 
ångtåg Stockholm C–Nynäshamn ToR (julmarknad, prel).
www.njm.nu

Dalsland
Dal–Västra Värmlands Järnväg (38)
• Ⓓ Ⓚ • spv 1435 ↔ 43,8/52,1 RT90 6550732 1295018
Rälsbusstrafik Bengtsfors–Mellerud. Samtrafik med kanalbåtar på 
Dalslands Kanal. Trafikdagar: 22/6–22/8. Dressinuthyrning: Bengtsfors–
Årjäng april–okt. Kan kombineras med kanotpaket. Öppet: Bengtsfors 
järnvägsstation hela året mån–fre 9–17; 23/5–30/8 mån–sön 9–18. Tel: 
0531-52 68 01, fax 0531-52 68 03. Årjängs järnvägsstation 25/5–21/6, 
17/8–4/9 mån–fre 9–17, 22/6–16/8 mån–sön 9–18. Tel: 0573-71 17 90, 
fax 0573-71 17 60. Övriga tider enligt överenskommelse.
info@dvvj.com – www.dvvj.com

Järnvägssällskapet Åmål–Årjängs Järnväg (39)
• • •• Ⓢ • • spv 1435 ↔ 25 RT90 6550809 1321677
Ångtågstrafik Åmål–Svanskog. Chartertåg med ånglok, diesellok eller 
rälsbuss på Svanskogsbanan samt banverkslinjer. Järnvägsmuseum 
i Åmåls lokstall samt utställning i Svanskogs station. Trafikdagar: 
19/6 Midsommarafton, ångtåg till midsommarfirande i Svanskog. 4/7 
Motordag – diesellok, rälsbussar, veteranbilar. 10/7–11/7 Bluestrain i 
samband med Åmåls Bluesfest. Lör 18/7–22/8 ordinarie sommartrafik 
med ångtåg med café-/restaurangvagn. 18/7 ångtåg i samband med 
Westernfest i Svanskog. Svanskogs station öppet enligt överenskom-
melse på tel 0532-305 50 samt vid trafikdagar. Museum i Åmåls lokstall 
öppet enligt överenskommelse på tel 0532-154 28. Besöksadress: Åmåls 
Järnvägsmuseum, Östra Bangatan 2, Åmål. Kommunikationer: tåg till 
Åmål. Expressbussar: Gobybus samt Swebus Express till Åmål.
Tel: 0532-305 50 (trafikinfo, chartertåg).
jaaj@telia.com – www.jaaj.tk

Stationshuset i Dals Rostock (40)
• RT90 6515341 1300138
Storskalig modell (1:2) av Dals Rostocks gamla järnvägsstation som stod 
på samma plats 1908–1941. Den gamla Dalslandsbanan, numera järnvä-
gen mellan Oslo och Göteborg, passerar strax intill. Modellen uppfördes 
år 2000 och visar miljön som den såg ut på 1920–30-talen. Man kan gå 
in (takhöjden är 1,44 m) och se väntsalen, expeditionen och stinsens 
bostad, med halvskaliga möbler, kakelugnar och vedspis. Nyckel kan 
lånas i affären intill för en kostnad av 30 kr. Affären är öppen mån–fre 
9–19, lör, soh 10–18. Guidning kan ordnas. Kommunikationer: Bussar 
går från Mellerud, Vänersborg och Bäckefors. Besöksadress: Stations-
plan, Dals Rostock (mitt i samhället, strax ovanför livsmedelsaffären). I 
Rostock finns även örtagård, hembygdsmuseum, sommarcafé och det 
gamla vackra sanatoriet Kroppefjäll med vandrarhem, spa och hotell. 
Tel: 0530-206 80, 0730-58 68 47.
kerstin@rostock.se – www.rostock.se

Bohuslän
Munkedals Jernväg (41)
• • Ⓢ Ⓚ • spv 600 ↔ 3,3 RT90 6489099 1259521
Trafik med smalspårigt ång-/diesellok Åtorp–Munkedals hamn–
Munkedals Nedre på Bohusläns äldsta järnväg. Trafikdagar: tors, lör 
och sön 2/7–26/7, sön 2–9/8. Museet hålls öppet vid tågs uppehåll 
vid Munkedals nedre. Evenemang: Bruksbanans Dag 2/8 med tema 
musei- och järnvägsanknytning. Besöksadress: Östra Åtorpsvägen 18, 
Åtorp, Munkedals södra infart. Kommunikationer: Västtrafiks bussar 
och Bohuståget till Munkedal C, därefter ca 1 km promenad.
Tel: 0524-123 68.
munkedalsjernvag@spray.se – www.munkedalsjernvag.com

Göteborg
Bergslagernas Järnvägssällskap (42)
• •• Ⓚ • spv 1435 RT90 6407233 1273696
Med bas i Gamlestaden i Göteborg driver föreningen (BJs) ett ambu-
lerande järnvägsmuseum i främst västra Sverige. BJs veterantåg drivs 
av ånga, elektricitet eller diesel året runt, bakom loken går det vagnar 
från 30- till 60-talen. Vagnparken består av sittvagnar med kapacitet 
på över 600 resande. Över 100 personer kan äta sittande vid bord på 
samma gång, eller över 100 personer som kan resa med sovvagn. BJs 
samarbetar ofta med hembygdsföreningar och andra arbetsamma 
museer vid arrangemang. BJs bevarar och vårdar en stor samling gods-
vagnar. Godstågen är och har alltid varit lika viktigt som resandetågen 
men glöms lätt bort. BJs kan visa och köra veterangodståg från början 
på förra seklet fram till cirka 1980. Öppet: Ring och boka så att grinden 
är öppen när ni kommer. Tel: 0708-87 36 44.
info@bjs-club.se – www.bjs-club.se

Spårvägssällskapet Ringlinien (42)
• • spv 1435 ↔ 3 RT90 6404751 1272776
Trafik med museispårvagn mitt i Göteborg, Centralstationen–Liseberg. 
Trafikdagar: 25/4–13/6 och 27/6 lör; 1/7–2/8 dagligen; 8/8–10/10 och 
14/11–19/12 lör. Trafiktid ca 12–18. Extratrafik i samband med olika 
evenemang. Spårvägshallen öppen – se hemsidan.
Tel: 031-19 00 27 (föreningsinformation), fax 031-15 95 73; 0771-41 43 00 
(tidtabellsupplysningar).
info@ringlinien.org – www.ringlinien.orgVäntsalen i modellen av stationshuset i Dals Rostock i skala 1:2.

Till vänster: Djurgårdslinjen trafikerar Stockholms gator med gamla 
spårvagn ar. Ovan: B 1136 på Skärgårdsdagen vid Nynäshamns Järnvägs-
museum.

BJs E2 nr 1333 byggt 1917 med extratåg vid en trafikdag för allmän-
heten på Södra Bohusbanan.
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Västergötland
Otterbäckens Järnvägsmuseum (43)
• spv 1435 RT90 6537794 1398379
Banvaktstuga från 1876 med föremål från Nora Bergslags Järnväg. 
Lokomotor och 2 G-vagnar. Öppet: hänvisning till Wigardt Eriksson, 
0551-220 86 eller Gotthard Lindsjö, 0551-223 64. Besöksadress: Järn-
vägsparken, Otterbäcken. Kommunikationer: buss från Kristinehamn 
och Mariestad.
www.otterbacken.se/visaFtgFor.asp?id=48

Forsviks Bruksjärnväg (44)
• Ⓢ • • spv 600 ↔ 0,05 RT90 6495572 1420385
Intresseföreningen Forsvik återuppbygger brukets transportjärnväg 
mellan Göta Kanal och Forsviks Bruks verkstäder. Första spadtaget 
togs i oktober 2008 och i samband med detta byggdes ca 50 meter av 
järnvägen intill Göta Kanal. Järnvägen beräknas vara klar 2010–2011. 
En utställning om projektet finns i hamnmagasinet vid Göta kanals 
utlopp i Bottensjön. Öppet: 6/6–23/8 10–18 – övriga tider, se hemsida. 
Besöksadress: Forsvik, Karlsborgs kommun. Bana och utställning ca 
100 m öster om slussen i Forsvik. Kommunikationer: buss 420 mån–fre 
till Forsvik. Tel: 0505-188 44, fax 0505-414 40.
hans.hellman@vgregion.se – www.jvgforsvik.se

Skara–Lundsbrunns Järnvägar (45)
• • Ⓢ Ⓚ • spv 891 ↔ 12 RT90 6475765 1362247
Vi erbjuder en trevlig och spännande 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. Ångloken 
och vagnarna är från järnvägens storhetstid under 1900-talets första 
hälft. Upplev ”tågmöte” med den 600 mm breda hobbyjärnvägen SPNJ 
vid hållplatsen Skogsmark. I Lundsbrunn fikar ni på vårt café som är öp-
pet alla trafikdagar. Eller avnjut din picknickkorg i järnvägsparken eller i 
kurortsparken. För finsmakaren finns golfrestauranten och Lundsbrunns 
kurort. För motionären finns även en vandringsled i närheten. Tågen 

utgår från Skara station (busstationen). Fri parkering nära järnvägen finns 
i både Skara och Lundsbrunn. Trafikdagar: sön 21/6–30/8 samt 27/9 
och 4/10; tis- och tors 2/7–13/8. Evenemang: Nationaldagståg, Midsom-
martåget, Nyårståget. Besök även vårt järnvägsmuseum. Det är inrymt i 
det gamla rundlokstallet på Vallgatan 41 i Skara. Här kan du studera lok, 
vagnar, gamla fotografier och allehanda äldre järnvägsattiraljer, allt i en 
autentisk miljö. Öppet: sön i juli 11−17. Kommunikationer: Västtrafiks 
busslinjer 1, 5, 200 från Skövde eller Lidköping. Linje 203 från Falköping. 
Swebus linje 801 från Göteborg och Örebro. Resplusbiljetter kan lösas 
till Skara. Tel: 0511-136 36 (trafikupplysning); 036-37 76 33 eller e-post 
bokning@sklj.se (chartertåg).
kontakt@sklj.se − www.sklj.se

Svenska Motorvagnsklubben (46)
•• spv 1435
Researrangemang över hela Sverige för medlemmar och andra tågentu-
siaster. Diesel- och elrälsbussar från 1950-talet. Även beställningsresor, 
företrädesvis i Västra Götaland och Mälardalen. SMoK arrangerar första 
halvåret 2009 följande medlemsresor: 24–26/4 Årsmötesresa med for-
don ur Y6-8-generationen från Falköping via Borås, Alvesta till Olofström 
och sedan via Växjö, Kalmar, Mönsterås till Oskarshamn. Söndagen via 
Kisa till Nässjö och åter Falköping. 16–17/5 arrangeras två endagsutflyk-
ter med elmotorvagn X21-9 från Stockholm. På lördagen via Västerås 
till Eskilstuna och Bolinder Munktellmuseet. Därefter sakta utefter 
forna TGOJ till Oxelösund där vi vänder för att via Nyköping gå åter till 
Stockholm. På söndagen via Flen och veteranbuss till Malmköping där 
vi tillbringar dagen med spårvagnsåkning. Åter samma väg sen efter-
middag. 27–28/6 gör vi ett motsvarande tvådagarsarrangemang med 
vagnar ur vår dieselflotta från Falköping. Ena dagen Göta Älvdalen med 
museibesök i Surte och Älvängen samt besök på spåret till Lilla Edet. I 
Trollhättan Stallbackaspåret och besök hos Nohabs ångloksklubb. Andra 
dagen Jönköping och Ryttarens torvströfabrik. För det andra halvåret är 
inte resorna fastställda. Tel: 08-570 304 52 (Britt och Hans Elmefors).
resor@smok.nu – www.smok.nu

Föreningen Ryttarens torvströfabrik (47)
• • • spv 600 ↔ 3,5 RT90 6434903 1377773
Res med motorlok och torvvagnar ut till de forna brytningsplatserna på 
Ryttarens mosse. Fabriksanläggningen med bl a torvströfabrik, sågverk 
och arbetarbostäder, visas samtliga besöksdagar. Ryttarens torvströ-
fabrik har fått utmärkelsen ”Årets Industriminne 2004” av Svenska 
Industriminnesföreningen. 2 km bana trafikeras. Öppet: 15/8 Torvens 
dag 11–16. I juli öppet lör och sön med visning 15:00. Övriga tider enligt 
överenskommelse. Besöksadress: 25 km söder om Falköping, 4 km söder 
om Kättilstorp. Tel: 0730-80 00 37.
www.ryttaren.nu

Anten–Gräfsnäs Järnväg (48)
• • Ⓢ Ⓚ • • spv 891 ↔ 12 RT90 6434330 1301093
Museijärnväg 10 km NV Alingsås. Trafik med ångtåg samt rälsbuss i 
naturskön omgivning utmed sjön Anten till Gräfsnäs. Park, bad och 
strövområden i Gräfsnäs. Trafikdagar: sön 31/5–13/9; tis, tors 7/7–6/8; 
ons 22–29/7; lör 27/6–29/8. Dessutom skol- och gruppresor vissa dagar 
19/5–4/6. Utställningshallen och caféet öppet trafikdagar 11–16:30.
Tel: 0322-721 30 (trafiktid), 0322-61 62 00 (Alingsås Turistbyrå).
agj@agj.net – www.agj.net

Västra Centralbanan Ambjörnarp–Sjötofta (49)
Ⓓ Ⓚ • • spv 1435 ↔ 8 RT90 6368974 1349064
Dressinuthyrning: Ambjörnarps Byalag har under tiden april–oktober 
uthyrning av 6 dressiner på sträckan Ambjörnarp–Sjötofta, 16 km ToR. 
Utmed banan finns en vackert belägen rastplats vid Holmsjön med bl a 
grillar. Bokning och upplysningar hos Ambjörnarps Café och Byakrog, 
tel: 0325-602 04.
www.ambjornarp.se

Östergötland
Fleischmann Museum (50)
• Ⓜ RT90 6456930 1432230
Visning av Fleischmannprodukter som tåg, bilar, båtar och ångmaskiner 
m m. Öppet: sön 14–18, i övrigt efter förfrågan. Besöksadress: Nygatan 
10, Ödeshög. Tel: 070-37 87 193.
sten-olov.ramstrand@aries.vokby.se – www.fleischmannmuseum.se

Wadstena–Fogelsta Järnväg (51)
• • Ⓢ • spv 891 ↔ 10 RT90 6480520 1446202
Veterantågstrafik på del av banan, företrädesvis med ånglok. Historisk 
järnvägsmiljö, cafévagn. Öppet: 7/6–16/8, sön 12–17 samt ons 18–21. 
Fordonsslag: ånglok, diesellok. Trafikdagar: lör 6/6–15/8. Evenemang: 
Lör i juli samtrafik med s/s Motala Express. 16/8, Veterandagen: ånglok, 
veteranfordon och gamla maskiner. Kommunikationer: buss 661 från 
Mjölby eller 610 från Motala. Besöksadress: Vadstena järnvägsstation, 
Järnvägsgatan (nära slottet). Tel: 0143-311 45.
info@wfj.se – www.wfj.se

Vadstena Dressin (51)
Ⓓ spv 891 ↔ 10 RT90 6480623 1446282
Dressinuthyrning: Vadstena–Fågelsta – trampa iväg från stationen i 
centrala Vadstena och låt äventyret börja – maj–aug mån–lör 10–21. 
Sista uthyrningen av dressiner är 3 timmar före stängning. Besöksadress: 
Järnvägsgatan 7, vid Slottsvallens Äventyrsgolf. Tel: 0143-144 30.
info@vadstenadressin.com – www.vadstenadressin.com

Museihusets Leksaksbilmuseum med 
gammal modelljärnväg (52)
• Ⓜ Ⓢ •
Unik (enda i Sverige, ev i hela Europa), stor (33 kvm) och gammal mo-
delljärnväg som visar gamla 0-skalan (1:45) i drift. Fordon från 1920−80-
talen, t ex Märklin, Bing och HAG. Dessutom visar museet modell-/
leksaksbilar, veteranmotorbåtar m m. Öppet: 1/5−31/5 och 1/9−30/9 
lör, soh 12−16, 1/6−15/6 och 16/8−31/8 dagligen 12−16 (nationaldagen 
stängt), 16/6−15/8 dagligen 11−18 (midsommarafton stängt). Övrig tid 
efter överenskommelse för grupper om minst 15 personer. Evenemang: 
25/7 Fri fart på Göta Kanal med veteranmotorbåtskörning samt visning 
och körning av modelljärnvägen kl 12, 14 och 16. Ring museet för yt-
terligare information om när modelljärnvägen körs. Kommunikationer: 
buss 520 från Linköpings resecentrum, hållplats Ljungs Westra Bro, 
därifrån ca 250 m promenad. Besöksadress: Ljungs Westra Bro, Vreta 

Kloster, ca 19 km NV Linköping utmed Göta Kanal och Rv 34. Från E4 
tag avfart 111 mot Motala. Efter ca 11 km passeras en stor tegelruin på 
vänster sida, Museihuset är nästa stora byggnad på höger sida.
Tel: 013-39 40 44, 070-424 78 01.
info@museihuset.se – www.museihuset.se

Östergötlands Järnvägsmuseum (53)
• Ⓢ spv 891/600 RT90 6475361 1487175
Museum med ång- och elfordon m m från Östgötasmalspåret. Öppet: 
5–6/5 9–13, 9/5 11–15, 21/5 11–14, 22/6–16/8 11–15, 12–13/9 12–16, 
27/9 11–15. Övriga tider finns möjlighet att boka gruppvisningar. 
Besöks adress: Valla fritidsområde, Gamla Linköping. Tel: 013-12 11 10, 
fax 013-12 30 29.
jvgmf@hotmail.com – 
www.jvgmf.se eller www.gamlalinkoping.info/MuseeriValla.htm

Mutebo Aspnäs Järnväg (54)
• Ⓜ Ⓢ Ⓚ • spv 184 ↔ 0,9 RT90 6464186 1485729
Smalare än smalspår med genuina ångtåg. Trots det sitter du säkert och 
bekvämt under tak. Banan består av två vändslingor och mötesspår. 
Fin kaféverksamhet med hembakat. Trafikdagar: lör, sön 1/6−31/8 
13–16. Vid högsäsong flertågstrafik. Besöksadress: Mutebo, Aspnäs, 
längs Rv 34 (vid avtagsvägen mot Skeda Udde, 10 km söder om Lin-
köping). Kommunikationer: buss 540 från Resecentrum, Linköping C. 
Tel: 013-871 12.
www.muteborail.se

mf Risten–Lakviks Järnväg (55)
• Ⓓ Ⓚ • spv 600 lgd 1,5 RT90 6464665 1512751
Museiföreningen Risten–Lakvik är en ideell förening som driver en 
museijärnväg i Lakvik, beläget mellan Åtvidaberg och Björsäter i Öster-
götland. Vid järnvägen finns rullande materiel från både trafik- och 
industribanor. I samlingarna finns bl a två ånglok, ett tryckluftdrivet lok, 
olika större och mindre motorlok samt två av Sveriges äldsta person-
vagnar (fd spårvidd 1188 mm). Dressinuthyrning: trafikdagar och vid 
förfrågan. Trafikdagar: se hemsidan. Ordinarie trafik körs med ånglok 
men kan ersättas med diesellok om så erfordras. Besöksadress: Lakvik 
station. Tel: 0120-600 64.
www.rlj.se

Veteranspårvagn i Norrköping (56)
• spv 1435
Spårvagnar började rulla på Norrköpings gator 1904. Att åka spårvagn 
var vid sekelskiftet ett folknöje! Man tog med släkt och vänner och 
åkte runt, runt. Än idag är det populärt att åka med Norrköpings gula 
spårvagnar. Norrköping är en av få svenska städer som fortfarande har 
kvar spårvagnarna som transportmedel. Sommartid kan man åka med 
de gamla veteranspårvagnarna som trafikerar gatorna i city. Välkom-
men att följa med på en guidad tur! Trafikdagar: tis, tors 30/6–13/8. 
Biljetter säljs på spårvagnen. Begränsat antal platser. Start vid Södertull, 
korsningen Drottninggatan/Nygatan kl 18.00 och 18.30. Du kan se 
veteran spårvagnarna på hemsidan: www.ss.se/norrkoping.
Tel: 011-15 50 00, fax 011-15 50 74 (Upplev Norrköping).
turistbyran@norrkoping.se – www.upplev.norrkoping.seBilden föreställer en liten del av anläggningen; lokstationen.

Två smalspårsbanor med 600 mm spårvidd i Västergötland. Till vänster 
åter uppbyggnaden av transportjärnvägen mellan Göta Kanal och Forsviks 

Bruks verkstäder. Banan beräknas kunna tas i bruk 2010–2011. Till 
höger ett tåg på järnvägen hos Ryttarens torvströfabrik i Kättilstorp.
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Sommardag vid en cykelövergång i Vadstena.
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Wadstena–Fogelsta Järnväg visar upp två ånglok under ånga på Vadstena 
station.
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Gotland
Gotlands Hesselby Jernväg i Dalhem (57)
• • Ⓓ Ⓢ Ⓚ • • spv 891 ↔ 1,3 RT90 6383245 1663305
Museijärnvägen på Gotland, ångtåg med gamla gotländska fordon. Upp-
lev forna tiders vardag i K-märkta miljöer i Dalhem med ångtågstrafik 
Hesselby–Munkebos. Trafikdagar: sön 7/6–30/8, ons, tors, lör 1/7–15/8. 
Dalhems Jernvägsmuseum öppet dagligen 7/6−30/8 11–16. Järnvägscafé. 
Dressinuthyrning: dagligen under icke trafikdagar 7/6–30/8. Besöks-
adress: Hesselby Jernvägsstation, Dalhem Hässelby 166. Kommunika-
tioner: Buss 41 Visby–Katthammarsvik. Tel: 0498-380 43, 0498-509 90.
info@gotlandstaget.se – www.gotlandstaget.se

Småland
Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik (58)
• Ⓢ • • spv 891 ↔ 71
Smalspårsjärnvägen från 1879 är Sveriges första byggnadsminnesförkla-
rade järnväg och den sträcker sig från Hultsfred i kanten på höglandet 
till kuststaden Västervik. Sommaren 2009 kör de klassiska gulorange 
rälsbussarna tre gånger dagligen Västervik–Hultsfred och vissa dagar går 
ångtåg Västervik–Ankarsrum och veterantåg med diesellok Västervik–
Verkebäck. Trafikdagar (tidtabellstrafik): Rälsbuss Västervik–Hultsfred 
dagligen 27/6–16/8 samt 22–23/8. Ångtåg Västervik–Ankarsrum lör, 
sön 11/7–9/8. Veterantåg med diesellok Västervik–Verkebäck ons 
8/7–5/8. Evenemang: Visfestivalen, Västervik och Hultsfredsfestivalen 
8–12/7; Durspelsstämman, Ankarsrum 25/7. Hultsfreds marknad 29/8. 
Besöksadresser: Västervik, Verkebäck, Fårhult, Ankarsrum, Totebo, 
Tuna, Vena, Hultsfred. Tel: 0490-230 10. Kafé Trefoten, Ankarsrums 
stationshus. Varma och kalla drycker, godis, glass, hembakade bullar och 
kakor samt enklare smörgåsar. I kaféet säljs även böcker och souvenirer 
med anknytning till smalspårsjärnvägen. Öppet: Helger sommartid i 
anslutning till tågen på smalspårsjärnvägen. Restaurang Värdshuset Den 
Gröna Tuppen i Fårhult station, bokning 0490-202 70.
info@smalsparet.se – www.smalsparet.se

Föreningen Smalspåret Växjö–Västervik, 
Hultsfredsavdelningen (59)
Ⓓ spv 891 ↔ 12 RT90 6372286 1502839
Dressinuthyrning: Hultsfred–Målilla Sanatorium lör–sön 16/5–14/6 
samt 22/8–6/9, dagligen 22/6–16/8. Besöksadress: Strandpromena-
dens korsning med järnvägen söder om Hultsfreds station (Björkudd). 

Bokning genom Hultsfreds turistbyrå, Tel: 0495-24 05 05, fax 0495-
24 09 02.
turism@hultsfred.se – www.smalsparet.nu

Smalspåret i Hultsfred (60)
• Ⓓ Ⓢ • spv 891 ↔ 16/3,5
Smalspåret i Hultsfred AB bedriver i samarbete med Föreningen Smal-
spåret Växjö–Västervik dressinuthyrning och turisttrafik med rälsbusståg 
kring Virserum och Åseda. Fordonsslag: dressiner, rälsbuss. Dressinut-
hyrning: Åseda–Triabo ons–lör 8/7–22/8 och lör–sön 29−30/8 samt 
Virserum–Aggatorp dagligen 29/6–16/8 utom 7−8/8 och lör–sön 
22–30/8. OBS! Förbokning senast dagen innan. Trafikdagar: Åseda–
Hultanäs sön 12/7–23/8 med caféservering i restaurangrälsbussen. 
Besöksadress: Åseda järnvägsstation, Järnvägsgatan, Åseda. Trafikdagar 
(rälsbuss): Virserum–Hjortöström 7–8/8 (Virserums marknad) med 
caféservering i restaurangrälsbussen. Även trafik vid lokala evenemang. 
Besöksadress: Virserums stn, S Järnvägsgatan 20, Virserum. Besök gärna 
de pietetsfullt renoverade väntsalarna i Virserums k-märkta stationshus! 
Kommunikationer: Länstrafiken, linje 310/320 Växjö–Oskarshamn/
Västervik, 345 t/fr Vetlanda. Tel: 0495-108 08, 070-377 56 11.
sh@smalsparet.nu – www.smalsparet.nu/dressincykling eller
www.smalsparet.nu/trafik

Nässjö Järnvägsmuseum (61)
• •• Ⓜ Ⓢ • spv 1435 RT90 6392218 1433681
Gör en historisk resa bland små och stora järnvägsföremål. Vårt museum 
fokuserar på historien kring järnvägarna kring Nässjö. Inomhusutställ-
ningen visar bl a väntsal och stinsens expedition, hur ångloket Qvick 
fungerade, järnvägens signal- och televäsende. Vi har också en modell-
järnväg i vinterskrud som visar linjen Alvesta−Karlskrona. Utomhus visas 
järnvägsfordon från 1910- till 1960-talen. Evenemang: Temahelger. Vi kör 
även utfärdståg i egen regi och för beställare i hela landet. Se vår hemsida 
för mer info. Öppet: juni–augusti tis–sön kl 11–15. Stängt midsom-
marhelgen. Cafévagnen öppen lör–sön. För gruppbokningar kontakta 
Bengt Svensson, 070-665 99 45. För att beställa utfärdståg kontakta 
Lennart Ahlstedt 0380-199 48 eller Sten-Åke Bergholm 070-842 78 84. 
Besöksadress: Ångsågen, Brogatan 10 (mitt emot järnvägsstationen, 
på andra sidan spåren). Kommunikationer: Tåg eller buss till Nässjö 
Resecentrum. Tel/fax: 0380-722 07. 
nj@lokstallet.se – www.lokstallet.se

Ohs Bruks Järnväg (62)
• Ⓢ Ⓚ • spv 600 ↔ 14,5 RT90 6341707 1410941
Trafik med ångloks- och motorloksdragna tåg mellan Ohs Bruk (20 km 

SJK ger ut tidningen Tåg med tio nummer per år, som 
omfattar mer än 500 sidor. Tåg har en om fattande be-
vakning av vad som händer på järnväg arna, inte bara i 
Sverige utan också i världen. Detta blandat med teknik, 
historia, modelljärnväg och vad som händer i klubben.

SJK ger också ut böcker om järnvägar. Mest bekant 
är Svenska Lok och Motorvagnar, en förteckning över 
alla fordon som trafikerar Sveriges järnvägar. Nästa 
utgåva, som kommer i år, beskriver också alla person-
vagnar som nu rullar i ordinarie trafik. 

SJK har fjorton lokalavdelningar från Skåne i söder 
till Norrbotten i norr, som ordnar möten med föredrag, 
studiebesök och resor i trakten.

En klubblokal med stort bibliotek finns på Tingsvägen 
17 i Sollentuna, intill pendeltågsstationen med 15 min 

Bli medlem i Svenska Järnvägsklubben! 
Då får du tidningen Tåg i brevlådan!

resväg från Stockholm C i riktning Märsta. 
Lokalen är öppen tisdagar 18–21, med försälj- 
ning av klubbens produkter. Stängt under 
sommarmånaderna. 

Du blir medlem genom att betala 450 kr (600 kr 
för utlandet) till pg 55 79 77-6 och ange namn 
och adress. Du får då årets nummer av Tåg, rabatt 
på böcker utgivna av klubben och möjlighet att delta i 
klubbmöten och resor. 

Välkommen i gemenskapen! Det är roligt att få veta 
senaste nytt om järnvägen, få veta historien om den 
gamla banvallen bakom fritidshuset och prata tåg och 
järnväg med likasinnade.

Du får mer information på hemsidan www.sjk.se

Svenska Järnvägsklubben Tidningen Tåg
Tingsvägen 17 Tingsvägen 17
191 61 Sollentuna 191 61 Sollentuna
Tel 08-663 7760, E-post info@sjk.se Tel 08-84 04 01, E-post tag@sjk.se

öster om Värnamo) och Bor. Trafikdagar: lör, sön 20/6–30/8 samt tis, 
ons 7/7–5/8, tors 23/7–30/7. Grilltåg tisdagskvällar 7/7−4/8. Tur- och 
returresa med anslutning i Bor ons 22/7–29/7. Evenemang: Ohsabanans 
dagar med många extratåg 29–30/8, tomtetåg i advent. Kommunika-
tioner: JLT Krösatåg till Bor linje 87, JLT buss 271 till Ohs vardagar. Tel: 
0370-65 10 75 (telsvarare), 65 11 11.
marknad@ohsabanan.com, info@ohsabanan.com – 
www.ohsabanan.com  

Landeryds Järnvägsmuseum (63)
• •• spv 1435 RT90 6330625 1345665
Lokstallet, övriga lokaler och samlingarna visas för besökare efter särskild 
överenskommelse eller enligt annonsering. Utfärder på Banverkets spår 
enligt program som annonseras på hemsidan. Möjlighet att hyra eget 
tåg erbjuds. Kommunikationer: Egen bil alternativt tåg från Halmstad 
eller Nässjö. Tel: 0371-57 03 50.
kontakt@landeryd.org – www.landeryd.org

Ljungby Järnvägsförening TågCentralen (64)
• Ⓜ Ⓢ • spv 16,5 ↔ 0,25
Bent Schultze donerade sin omtalade järnväg till Ljungby kommun 1999. 
Tragiskt nog blev detta 30-åriga livsverk till stora delar förstört. Ur detta 
växte senare ett initiativ fram som ledde till bildandet av TågCentralen. 
Under sommaren 2009 har vi för andra året öppna visningar av banan 
(som fortfarande är under uppbyggnad) och ser fram emot ditt besök 
så vi både kan berätta och visa. Vi har också några mindre banor som 
barnen kan köra med. Öppettiderna är ännu inte fastlagda, men kommer 
att publiceras på vår hemsida i maj. Tel: 070-343 71 53 (juni−aug).
info@tagcentralen.se – www.tagcentralen.se

Skåne–Smålands Jernvägsmuseiförening (65)
• •• spv 1435 RT90 6271348 1372554
Beställningstrafik med dieseldrivna rälsbussar typ Y7 från 1950-talet. 
Ångtågstrafik vid speciella tillfällen. Mindre järnvägsmuseum i lok-
stallarna i Strömsnäsbruk. Öppet: lör maj–aug 9–12. Annan tid efter 
överenskommelse. Besöksadress: Lokstallarna i Strömsnäsbruk. Kom-
munikationer: Länstrafikens bussar. Tel: 0433-209 25.
www.ssjf.se

Kalmar Veterantåg (66)
•• • • spv 1435
Kompletta researrangemang på stambanenäten i Sverige och Norge, 
även chartertrafik. Trafik med totalrenoverade fordon som tillsammans 
utgör ett komplett tåg för dag- och nattresor från tidsepoken 1950- och 
1960-talen med ellok litt Ma som dragkraft. Evenemang: 20–25/5, Mitt 
Sverige. Vi besöker Sundsvall med båtresa längs kusten, Östersund med 
Frösön och Jamtli, Järvsö med Järvzoo, kyrkan och Öjeberget, Siljansom-
rådet med Leksand och Mora samt båttur Leksand−Mora över Siljan. 
1–9/7, Destination Nordkalotten (fullbokad) med besök i Luleå, Kiruna, 
Jukkasjärvi, Björkliden, Narvik, Harstad och Lofoten samt heldagstur med 
Hurtigrutten. Besöksadress: Torsåsgatan, Kalmar. Tel: 070-215 09 05, 
0783-88 00 69 07, fax 0480-47 56 60.
resor@kalmarveterantag.se – www.kalmarveterantag.se

Öland
Böda Skogsjärnväg (67)
• Ⓢ Ⓚ spv 600 ↔ 4,2 RT90 6354851 1578721
Smalspårig järnväg, fd Fagerrörs timmerbana, mellan Fagerrör och 
Trollskogen i Böda Kronopark på norra Öland. Trafikdagar: start 20/6, 
därefter 21/6–16/8 tis, tors och sön samt 25–27/9 med motorlok. Trafik 
kan förekomma under annan tid, se hemsida, annons i Ölandsbladet 
eller lyssna på telefonsvarare enligt nedan. Besöksadress: Fagerrörs 
station, vid parkeringen för Fagerrörs badplats eller Trollskogen station, 
obemannad, vid parkeringen vid Trollskogens naturreservat. Kommu-
nikationer: buss Kalmar–Borgholm–Byxelkrok till hållplats Fagerrör. 
Tel: 0485-241 40.
bosj@bosj.se – www.bosj.se

Skåne
Utställningen om Hallandsåstunneln (68)
• Ⓚ RT90 6251563 13144520
Tunneln genom Hallandsås är ett av Sveriges mest uppmärksammade 
järnvägsprojekt. Varför byggs en tunnel? Vad har egentligen hänt och 
hur ser det ut idag? I utställningen får du veta mer om bl a åsens för-
utsättningar, historien och hur tunneln byggs. Information på skärmar 
varvas med film, animationer och modeller. Utställningen har fri entré 
och är öppen året runt tis–lör 10–16, lunchstängt 12–13. (Öppet vissa 
aftnar och röda dagar). Sommaröppet vecka 26–32 alla dagar kl 10–16 
med gratis guidning kl 13. Besöksadress: Vistorpsvägen 96, Förslöv. 
Kommunikationer: Skånetrafikens bussar (info 0771-77 77 77).
Tel: 0431-44 20 91.
tunnelutstallningen@banverket.se – www.banverket.se/hallandsas

Sveriges Järnvägsmuseum Ängelholm (69)
• • •• Ⓓ Ⓜ Ⓢ Ⓚ • RT90 6238962 1317119
Ett modernt upplevelsemuseum för hela familjen. Följ järnvägens historia 
i spännande miljö! Öppet: dagligen tis−sön 10−17, juni−augusti även 
mån (midsommar-, jul- och nyårsafton stängt). Minibanan i parken 
öppen hela sommaren. Evenemang: 2/5 Museidag, tema: Lätta järn-
vägsfordon. 2/5−30/8 Sommarens temautställning: Övergivna platser 
– fotoutställning av Jan Jörnmark. Dressinuthyrning: lör och sön i juli. 
Besöksadress: ca 200 meter söder om järnvägsstationen. Kommunika-
tioner: tåg och buss till Ängelholms järnvägsstation. Tel: 0431-44 20 75, 
fax 0431-44 21 79.
jarnvagsmuseum@banverket.se – www.jarnvagsmuseum.se

Föreningen Veteranjärnvägen (70)
• • •• spv 1435 RT90 6225707 1333440
Veterantåg för alla tillfällen. En unik samling av gamla ånglok och vagnar 
från skånska privatbanor. Ånglok med trävagnståg från förra sekelskiftet, 
med öppna plattformar och träbänkar. Öppet: Lokstallarna i Klippan 
sön i juli kl 12–16. Samt under arbetsdagar, se hemsida. Evenemang: 
Trafik med ångtåg i Klippan 5/7 och 26/7. Öppet hus med trafik och 
säsongsavslutning 13/9. Tel: 0435-103 02.
fvj@telia.com – www.veteranjarnvagen.se

Nyhetsbrevet Föreningen på Spåret bevakar föreningslivet, framförallt järnvägs-
föreningarnas. Prenumeration (ca 3 ggr/år) inklusive kalendrar över järnvägs-
evenemang (ca 8 ggr/år) m m för 2009   180 kr (brev) / 60 kr (e-post)

Enbart Evenemangskalendrar (ca 8 ggr/år) för 2009    95 kr (brev) / 30 kr (e-post)

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

JärnvägsInfo-Förlaget (JInF)
är en liten enskild firma som bl a ger ut

Adress: JInF, Box 1134, 171 22  SOLNA, Tfn/fax: 08-82 27 35, 
E-post: jinf@rocketmail.com, Hemsida: www.jinf.info, Plusgiro: 29 31 32-7

Firma Eskader - etablerad 1931
Grevgatan 69  114 59  Stockholm

Tel: 08-662 18 53  Fax: 08-662 15 95
Besök vår nya webshop: www.eskader.se

Eller kom in i vår butik i Stockholm
och njut av bland annat:

- Modelltåg: Märklin -nytt och begagnat, samt 
tillbehör som fi gurer, bilar, husbyggsatser, osv...

- Ångmaskiner: råmaterial och byggsatser,
leksaksångmaskiner och tillbehör...

- Fartygsmodeller: byggsatser, ritningar,
virke, lösa tillbehör, stor egen tillverkning...

 ...och mycket, mycket mer!
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VÄRMLAND LÅTER SPÄNNANDE.

JERNETS BANA ÄR ETT UNIKT SPÅRSYSTEM 
som kopplar samman aktiviteter, boende, 
restauranger och vildmarksupplevelser. Vid 
Degerfors Station möter Jernets Bana Stamba-
nan - så nu kan du ta tåget direkt ända fram till 
upplevelserna. Du kombinerar tågupplevelsen 
med promenader, cykelturer, bussresor och 
övernattningar från kulturcentrum Berget 
och Valsverket i Degerfors till Bergs- och 
Järnvägshistoriskt Centrum (BJC) i Nora. 
Bansträckningen passerar dressinbanan i 

,  

Gyttorp Nora

Nya Viker
Pershyttan

Järle

Kortfors

Degerfors Station

Strömtorp

Ekeby

Bofors Station

Stolpetorp

Bråten

Lerängen

Björkborn

SandvikenBotorp

Bussterminalen

Centrum

Hyttåsen

Berget

Granbergsdal

Degernäs

Sandtorpet

Strömtorp och centrum i Degerfors och 
Karlskoga där bland annat äventyrshuset
Boda Borg, Arbetarmuseet Gråbo/Korpkul-
len och Nobel-museet finns. På vägen till 
Nora passeras ett antal intressanta hållplat-
ser, väl värda ett besök. Granbergsdal med 
guidade turer i den välbevarade hyttan samt 
kaffestuga och hyttbod. I Viker finns det 
möjlighet att ta guidade ridturer och handla 
i Gjutarboden. Nästa stopp är Gyttorp, som 
bland annat är känd för arkitekten Ralph 
Erskine som designat ett bostadsområde. 
Pershyttan, sista anhalten före Nora är ett 
kulturreservat med bland annat besöksgruva 
och hytta. 
 

Turlistor hittar du på karlskoga.se 

VISIT KARLSKOGA 
DEGERFORS TURISTBYRÅ 
Kyrkbacken 9. Fotbollens hus.
0586-614 74. 483 93.
turism@karlskoga.se 
turism@degerfors.se
karlskoga.se   degerfors.se

JERNETS BANA EVENT
www.karlskoga.se Tidtabeller.
alex.thiery@karlskoga.se
0586-617 09.

 

Välkommen till 
Bergs- och Järnvägshistoriskt Centrum

Info: 
BJC 0587-138 06 

www.olm.se
 Gruppbokningar: 

Nora turistbyrå 0587-811 20 
www.nora.se

ett bergsmanhem - som det såg ut på 1860-talet
Siggebohyttan 0587-33 00 27 Kaffestugan 0587-33 00 33

Kulturreservatet 
Pershyttans Bergsmansby
Besöksgruvan Lockgruvan kl 13
Pershyttans hytta   kl 15
Klensmedjan, endast sönd kl 12-16

Nora stad
Göthlinska gården  kl 13
Nora järnvägsmuseum kl 15

Siggebohyttans bergsmansgård
maj – september öppet för bokade grupper
1/6–17/8, öppet tis - sönd kl 11-17
22/6–17/8, visning tis - sönd kl 12

BJC arrangerar
Jernhelja i Pershyttan 3 maj
Vår i Göthlinska trädgården 24 maj

Se, hör och gör med BJC! 
Kom och upplev stadsliv och bergsmans-
liv. Följ järnets väg från gruva till hytta och 
vidare via järnväg. 
Bergs- och Järnvägshistoriskt Centrum, 
BJC startade 2006 och ingår som en del i 
Örebro läns museum. 
Välkommen!

Guidetider 2009
maj – midsommar lörd. o sönd.
midsommar – augusti dagligen
augusti – september lörd. o sönd.

0587-146 76
www.norataghem.se

Bo i sovkupé!
Tåget, från 1931
står på sjöspåret vid 
Nora station.
Välkomna.

Vandarhemmet
Nora tåghem

Sommartrafi ktabellen klar
Förutom midsommarafton ordinarie
trafi k 27 juni – 16 augusti (onsdag – lördag).

Beställningsresor maj – september.
Rälsbuss alla dagar ånglok lördag och söndag.

Se vår hemsida www.nbvj.nu



22 23

Kom och se en fantastisk modelljärnväg i Nässjö!
Bröderna Edgars berömda modelljärnväg i skala N visar ett stycke 
småländsk kultur, nu fi nns den att beskåda hos oss. Kom och se de fi na 
handbyggda modellerna som glider runt i snölandskapet. Titta också på 

vårt fi na museum med godsexpe-
dition, ångloksmaskineri, Nässjös 
järnvägshistoria mmmm.

Nässjö Järnvägsmuseum
Brogatan ”Ångsågen”
Nässjö
Öppettider:
Jun–Aug tis–sön 11–15

www.lokstallet.se

FINLANDS

SUOMEN
RAUTATIE
MUSEO
FINNISH
RAILWAY
MUSEUM

Finlands

Järnvägsmuseum

Hyvinkäänkatu 9

05800 Hyvinkää

www.rautatie.org

info@rautatie.org

6 mil norr från

Helsingfors

Öppet

1.6.-31.8.

dagligen

kl 10-17,

1.9.-31.5.

ti-lö kl 12-15,

sö kl 12-17

Järnvägsmuseum
Kom och se de enda bevarade salongsvagnarna
från den ryske tsarens tåg, finlands vackraste
ånglok och mycket annat från de finska järnvägarna.

Järnvägsmuseidagen äger rum 16.8.2009.
då har vi lok under ånga, kör särskilt museitåg
och visar mycket annat.

www.rautatie.org

Välkommen till

Charmigast, roligast och 
billigast till och från 

Djurgården åker du med 
Djurgårdslinjens härliga 
gamla spårvagnar med äkta 
ring och pling. Det är även 
det billigaste sättet att åka 
kontant till och från Djur-
gården, eftersom spår vagns-
biljetten gäller för två resor 
den dag den är köpt.
 I år infaller Spårvagnens 
dag den 31 maj.
 Välkommen!

Norrmalmstorg–Waldemarsudde.  
Trafikeringstider 11–17/18/19, lör- och söndagar april–

december, alla dagar 25 maj–27 augusti. 

Var 12 minut mellan 
Norrmalmstorg och 

Djurgården!
Vuxen 30 kr, ungdom 7-19 år 15 kr, två barn under 7 år får med-
följa vuxen utan kostnad. SL-kort gäller. Tidtabell på www.ss.se.

Hässleholms Modelljärnvägsförening (71)
• Ⓜ Ⓢ spv 16,5 ↔ 1,0 RT90 6227758 1374410
Hässleholms Modelljärnvägsförening är en av fem föreningar som finns 
på Hässleholms museum – ett museum för Transport – Teknik – Militär. 
Museet skildrar Hässleholms historia som transportknutpunkt och gar-
nisionsort. På museet bygger Hässleholms Modelljärnvägsförening en 
större anläggning i skala 1:87. Öppet: lör, sön 16/5–31/5, därefter tis–sön 
2/6–30/8 samt lör, sön under september. Öppettiden är 11–16. Gäller ej 
modelljärnvägen, som har speciella visningsdagar. Evenemang: Banan är 
under uppbyggnad och visas 13/6, 11/7, 22/8 och 12/9. Modelljärnvägen 
är en modell av Hässleholms bangård och stationsområde som det såg 
ut under 1960-talet. Kringliggande stationer, Sösdala, Tyringe, Attarp, 
Ballingslöv, Bjärnum och Vittsjö finns också på banan. Aktuell infor-
mation finns alltid på hemsidan. Besöksadress: Norra Kringelvägen 9 
Hässleholm. Kartguide finns på hemsidan. Kommunikationer: tåg till 
Hässleholms järnvägsstation. Tel: 0451-418 94.
info@hmjf.se – www.hmjf.se

Östra Göinge Järnvägssällskap (72)
Ⓓ spv 1435 ↔ 6 RT90 6240924 1389817
Dressinuthyrning: Rallaretur i snapphanebygd på del av Hästveda–
Karpalunds järnväg under perioden maj–31 okt. Vandrarhem i järn-
vägsvagnar, 16 bäddar. Fiska i Helgeå, grilla, vandra, bada m m. Upplev 
ett annorlunda äventyr vid Glimminge station. Kommunikationer: linje 
545 eller Skåneexpressen från Osby eller Kristianstad, linje 542+545. Tel: 
044-440 48 (mån–fre 9–12:30, 14–17, lör 9–12) – 10 % rabatt, uppge 
bokningkod tagsom09 –, fax 044-416 40.
www.ogjs.se

Kristianstads Järnvägsmuseum (73)
• • Ⓢ Ⓚ • spv 1435/1067/600 RT90 6211582 1397626
Järnvägsmuseet i Kristianstad byggdes 1979 och är ett av Sveriges 
största järnvägsmuseer. Tillsammans med spårområde, vagnhall och 
utställningslokal bildar järnvägsmuseet en helhet. Här finns ett femtiotal 
lok, vagnar, ånglok, ellok och rälsbussar från slutet av 1800-talet och 
1900-talet. Sommaren 2009 kan man som vanligt njuta av en sommar-
utställning och temaresor – se Tågsommars och nedanstående hemsida 
för mer info. Öppet: 27/6–16/8 dagligen 13–18. Evenemang: 19/9, Öp-
pet Hus. Besöksadress: Västra Storgatan 74, Kristianstad (Kristianstads 
Södra). Tel: 044-13 57 23.
jarnvag@regionmuseet.se – 
www.regionmuseet.se (fliken Järnvägsmuseet)

Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar (73)
•• Ⓜ Ⓢ Ⓚ spv 1435 RT90 6211582 1397626
Samarbetar med Kristianstads Järnvägsmuseum. Anordnar egna och 
gemensamma järnvägsarrangemang. Evenemang: Öppet Hus 19/9 med 
tågtrafik, busstrafik, visning av järnvägsmateriel, allehanda andra fordon 
och maskiner med många gästande föreningar m fl. Besöksadress: 
Västra Storgatan 74, Kristianstad (Järnvägsmuseet Kristianstad Södra). 
Tel: 044-13 57 24 (torsdagskvällar).
styrelsen@mfosj.se – www.mfosj.se

Museispårvägen i Malmö (74)
• Ⓢ Ⓚ spv 1435 ↔ 1,6 RT90 6167621 1322167
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 (i mån av personal), sön 31/5–27/9 men ej midsommardagen. Kom-
munikationer: stadsbusslinje 32 från Centralen mot Ön till hållplats 
Tekniska Museet. Tel: 040-12 84 71.
info@mss.se – www.mss.se

Romeleåsens Dressincykling (75)
Ⓓ Ⓚ • • spv 1435 ↔ 8 RT90 6171116 1348884
Uthyrning av trampdressiner till privatpersoner och företag i naturskön 
miljö på Romeleåsen. Dressinuthyrning: 18/4–18/10. Café Systrarna på 
Solhjulet, ang öppettider ring 046-550 65. Besöksadress: Björnstorp/
Romeleåsen. Kommunikationer: busslinje från Lund–Dalby–Veberöd. 
Tel: 046-12 78 80, 0705-74 76 22.
magnus@dillcrona.se – www.dressincykling.se

Skånska Järnvägar (76)
• Ⓢ Ⓚ • spv 1435 ↔ 13,3 RT90 6179705 1394451
Ångtågstrafik Brösarp–Sankt Olof på fagra Österlen. Trafikdagar: 
sön 31/5–30/8 samt tis, tors 7/7–6/8. Restaurangvagn söndagar efter 
förbokning 0414-241 02. Evenemang: 14/6, 50-talsdag med tåg, bilar 
och motorcyklar; 5/7, Barnens tågdag; 29–30/8, Stora Tågdagarna. 
Kommunikationer: Skåne Expressen (info 0771-77 77 77) från Ystad, 
Kristianstad och Simrishamn. Tel: 0414-730 15.
info@skanskajarnvagar.se – www.skanskajarnvagar.se

Dressin på Österlen (77)
Ⓓ spv 1435 ↔ 9,5/7 RT90 6159490 1381497
Tomelilla–Fyledalen (19 km ToR). S:t Olof–Gyllebosjö (14 km ToR).  
Dressinuthyrning: tis–sön maj–september. Båda banorna håller stängt 
vecka 25. Kommunikationer: tåg från Malmö–Tomelilla.
Tel: 0417-102 52.
www.dressin.se

Danmark
Nordisk Jernbane-Klub (78)
•• Ⓢ • • spv 1435
Nordisk Jernbane-Klub arrangerar charterresor och utflykter med eget 
tåg och utger tidningen Nordisk Jernbane-Nyt med artiklar och nyheter 
från Norden och Baltikum. Föreningen äger det norska motorvagnståget 
BM 86.28 och BDFS 86.76. Evenemang: 2009 går den årliga resan till 
Dalsland i Sverige och Søderland i Norge och 2010 går resan till Sverige. 
Du kan läsa mer om dessa resor och föreningen på vår hemsida.
Tel: 0045 40 52 26 55 kl 18–20.
mail@nojk.dk – www.nojk.dk

Dressintrampning i Fyledalen.

Kom till Ådalsbanans visningslokal 
och ta del av projektet. Utställning, 
filmvisning, tävling och kaffe- 
servering.  
 
Fritt inträde, välkommen!

Välkommen till Ådalsbanan 
- ett av Sveriges största järnvägsprojekt

Projekt Ådalsbanan länkar samman gods- 
och persontrafik mellan norr och söder.  

www.banverket.se/adalsbanan

Sommaröppet:  
22 juni -14 augusti  
Måndag-fredag kl. 9-17 
(Övriga öppettider se hemsidan)

Adress: 
Varvsallén 13 i Härnösand  
Tfn: 060 - 18 32 50
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Beställ genom insättning av aktuellt belopp på pg nr 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.

GE DIG SJÄLV ELLER EN VÄN EN BOK, LAGOM TILL SOMMARENS LEDIGHET I HÄNGMATTAN! FYNDA REDAN NU BLAND FÖRLAGETS FÖRMÅNLIGA ORDINARIE, NYHETS- OCH REA-PRISER!

Göteborg och Bohuslän – sett från himlen 250 (210) • Hembygd Värmland 250 (210) • Fängslande Fynd –
Polisfordon genom tiderna 250 (210) • I stadens spår – Fotografier från Stockholms tunnelbana 250
(210) • Stockholm och Mälardalen sett från himlen 250 (210) • Spårvägen i Uppsala 250 (210) • Linje 9
– Långedragslinjen 90 (75) • Säröbanan 200 (170) • Helsingborg och dess färjor – en nostalgisk bildkaval-
kad om resandet 250 (210) • Hembygd Södermanland 250 (210) • Jönköpings elektricitetsverk och
Spårvägar – ett hundraårsjubileum 250 (210) • ASJ – Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping
350 (300) • Flygminnen 2 – 45 år med ABA/SAS flygprestandatekniska verksamhet 200 (170) • Skandinaviskt
civilflyg – en resa genom 50 år 210 (180) • Linje 7 80 (65) • Hästspårvägen 80 (65) • Farfars Uppland 250
(210) • Flygplatsen på framsidan – historiska minnen från Torslanda 250 (210) • Dubbeldäckare i Stockholm
220 (190) • Ringlinien med linje 1 och 2 80 (65) • Porto tillkommer.

Moderna spårvagnar i Frankrike 200 (170) • Brännkyrkahallen 170 (145) • Äldre spårvagnar i Malmö och
fyra andra städer 170 (145) • NOHAB:s fartygsmotorer på 1960-talet 170 (145) • Resor på Säröbanan med
ånglok och rälsbuss 200 (170) • Saltsjöbanan med gamla vagnar 170 (145) • Spårvagnar i Stockholm 1877-
1930 170 (145) • Spårvagnar i Stockholm 1931-1967 200 (170) • Oslo Vestbanestasjon 170 (145) • ASJ
bygger T-banevagnar på 1950-talet 170 (145) • Djurgårdslinjen 15 år 200(170) • NOHAB:s loktillverkning
vid slutet av 1940-talet 170 (145) • NOHAB:s loktillverkning på 1960-talet 170 (145) • Dal-Västra
Värmlands Järnväg och Fryksdalsbanan 1961-62 170 (145) • Spårvägs-
linje 15 - Norra Bantorget-Sundbyberg 170 (145) • På räls i Roslagen • Spår-
vägen i Helsingborg 170 (145) • Porto tillkommer.

BÖCKER –  ORDINARIE I  ETT PRODUKTURVAL

BÖCKER –  SENASTE NYTT

DVD-FILMER

Braxengatan 5, 133 42 Saltsjöbaden • info@tnf.se • Beställ TNF-katalogen och se hela sortimentet.
Bli medlem i förlagets bokklubb för 120 kr per år och betala priserna inom parentes. • www.tnf.se

Järnvägsminnen 
1, 2, 3, 4, 5
Har du missat dessa pärlor? 
Se unika bilder och läs 
de personliga skildringarna 
om Södra inlandsbanan i del 1, Kinnekulle-
banan i del 2, Vikbolandsbanan i del 3,
Malmbanan i del 4 och Ur en brobyggares
fotoalbum i del 5. Pris: 220 kr /st (klubbpris
190/st) +PORTO.

Norra Lidingöbanan Petrus Sarmento beskriver spårvägslinjen från Stockholm till Lidingö villastad sedan starten 1907.
Ca 140 sidor, 297×210 mm. 250 (210) • Järnvägsminnen 6 Urban Thiel om sin tid som militärassistent på SJ.
Unika bilder. 104 sidor, 210×265 mm. 220 (190) • Järnvägsminnen 7 Bertil Rehnberg fick sina första kontakter
med järnvägen på NÖJ. Han tjänstgjorde på Maskintekniska byrån, han sysslade främst med ånglok men även diesellok
och rälsbussar. 128 sidor, 210×265 mm. 220 (190) • Stockholmarnas 60-tal Minns du vad som hände på 1960-
talet? Christer Leijonhufvud tar oss åter med på en kavalkad genom det händelserika ”60-talet”. 116 sidor, 210×297
mm. 250 (210) • Söder Tur 1 och Söder Tur 2 Johan Eriksson beskådar förändrade trafikstråk och försvunna miljö-
er. I bokseriens första och andra del rör vi oss på 1960-talets Södermalm. Ca 96 sidor, 220×217 mm. Utkommer till
sommaren. 250/st (210/st) • Göteborg – när 40- och 50-talisterna växte upp Det rådde en högkonjunktur som
aldrig tycktes ta slut och Göteborg växte. Oscar Bladhs bilder från luften i denna bok är just från dessa år, från 1940-
talets mitt till början av 1960-talet. Stig Hammarson tar på sig rollen som vår ciceron och guidar oss genom de svart-
vita motiven som andas tillförsikt inför framtiden. Ca 150 sidor, 297×240 mm. 250 (210) • Ladugårdsgärde och
Tyskbagarbergen blir Östermalm Med hjälp av bilder från Stockholms stadsmuseum beskrivs här ingående hur denna
stolta stadsdel vuxit fram. 164 sidor, 210×297 mm. 250 (210) • Världens nordligaste spårväg Till 100-årsminnet
av Kiruna spårvägar. Spårvägen byggdes med ett enda syfte – nämligen att erbjuda gruvarbetarna en för tiden modern
och bekväm transport mellan hem och arbetsplats. Denna rikt illustrerade bok har även ett stort kapitel om Musei-
spårvägen i Kiruna. 192 sidor, 297×210 mm. 250 (210) • Pendeltåg i stockholmsområdet En initierad be-
skrivning av hur lokaltrafiken runt Stockholm historiskt har bedrivits. Pendeltågens tillkomst och utvecklingen fram 
till idag. 200 sidor, A4. 350 (300) • Hembygd Öland Flygfotografier denna gång över Öland Ca 80 sidor, A4. 200
(170) • Med världen i brevlådan Med hjälp av spännande vykort ur sin stora samling tar Jan A. Rune oss med på
en ny resa. Vi får följa med turisterna, sjömännen och emigranterna ut i världen i en annan tid – en tid utan dagens
bilddominerade massmedia. 150 sidor, 297×240 mm. 250 (210) • Farväl till Macken Jan Öhberg berättar om ben-
sinstationens utveckling från tidigt 1920-tal fram till 1980-talet samt om bensinbolagen och alla de olika logotyper som
använts under de gångna åren. 76 sidor, 210×265 mm. 200 (170) Lokförare i Stockholm Minnesskrift till hundra-
årsjubileet av Svenska Lokomotivmannaförbundets första konstituerade styrelse 1908. Facklig historik, bilder m.m. 120
sidor, 210×265 mm. 250 (210) • Rälsbussar tillverkade av ASJ Dessa klassiska svenska rälsbussar som kommit
till i ASJ:s verkstäder och sedan tjänstgjort under lång tid. 168 sidor, 210×300 mm. 250 (210) • Mölndalslinjen –

Linje 4 och 8 Det femte häftet i serien Göteborgs spårvägslinjer. Det handlar om både
linje 4 och linje 8. Vi lämnar linje 8 år 1952 och linje 4 följer vi från förra seklets början
till dagens spårvägsförbindelse mellan Mölndal och Angered. Ca 72
sidor, 148×210mm. 90 kr (75).

Bli medlem i förlagets bokklubb för 120 kr per år och betala 
priserna inom parentes. Porto tillkommer.DVD-REA

Stockholm före miljonprogrammet 100 (85) • Lennart Nilssons okända järnvägsvärld 100 (85)) • Stockholm
i svart & vitt 100 (85) • Katalog över pannor och ångmaskiner 40 (30) • Jernvägarne – faksimiltryck av 1863
30 (20) • Gula faran – rullar vidare 100 (85) • Grafisk tidtabell 1950 50 (40) • Älskade spårvagn 100 (85)
• Biljetten, tack! 85 (70) • Det 2000:de lokomotivet 50 (40) • Ej i trafik 50 (40) • Stockholm 360˚ – sta-
den med nya ögon 100 (85) • Vi åker tåg 30 (20) • Eskilstuna Omnibustrafik 100 (85) • Malmö elektriska
spårväg 100 år 100 (85) • Flygminnen 1 – Svenskt civilt ambulans- och räddningsflyg med helikopter 100
(85) • Porto tillkommer.

BÖCKER –  LÅGPRIS /  REA

Almanackor 2009 Bussalmanackan, Nordisk Lokaltrafikalmanacka, Nordisk Järnvägsalmanacka, Trafikflyg-
almanackan, Stockholmsbåtar, Stockholms Trafikalmanacka, Göteborgs Trafikalmanacka, Stockholmsalma-
nackan, Tunga almanackan, Maritima almanackan. Nu 60/50/st • Porto tillkommer.

ALMANACKOR 2009 –  REA

Spårvagnar i Stockholms innerstad 1967 80 (65) • Spårvagnar, trådbussar &
förortsbanor i Stockholm och Sydväst 1964 80 (65) • ”Möte med Stockholm”
1962 80 (65) • Moderna gästvagnar 80 (65) • LUAS – den nya spårvägen i
Dublin 80 (65) • Spårvagnar i S:t Petersburg 80 (65) • Snabbare än bussen
80 (65) • Porto tillkommer.

Besök vår försäljningsvagn 
på Norrmalmstorg i Stockholm
Öppet Lördag–Söndag 11–16 • Mars–December

Keps med olika motiv.
100 (85) +PORTO.
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Beställ genom insättning av aktuellt belopp på pg nr 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.

GE DIG SJÄLV ELLER EN VÄN EN BOK, LAGOM TILL SOMMARENS LEDIGHET I HÄNGMATTAN! FYNDA REDAN NU BLAND FÖRLAGETS FÖRMÅNLIGA ORDINARIE, NYHETS- OCH REA-PRISER!

Göteborg och Bohuslän – sett från himlen 250 (210) • Hembygd Värmland 250 (210) • Fängslande Fynd –
Polisfordon genom tiderna 250 (210) • I stadens spår – Fotografier från Stockholms tunnelbana 250
(210) • Stockholm och Mälardalen sett från himlen 250 (210) • Spårvägen i Uppsala 250 (210) • Linje 9
– Långedragslinjen 90 (75) • Säröbanan 200 (170) • Helsingborg och dess färjor – en nostalgisk bildkaval-
kad om resandet 250 (210) • Hembygd Södermanland 250 (210) • Jönköpings elektricitetsverk och
Spårvägar – ett hundraårsjubileum 250 (210) • ASJ – Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping
350 (300) • Flygminnen 2 – 45 år med ABA/SAS flygprestandatekniska verksamhet 200 (170) • Skandinaviskt
civilflyg – en resa genom 50 år 210 (180) • Linje 7 80 (65) • Hästspårvägen 80 (65) • Farfars Uppland 250
(210) • Flygplatsen på framsidan – historiska minnen från Torslanda 250 (210) • Dubbeldäckare i Stockholm
220 (190) • Ringlinien med linje 1 och 2 80 (65) • Porto tillkommer.

Moderna spårvagnar i Frankrike 200 (170) • Brännkyrkahallen 170 (145) • Äldre spårvagnar i Malmö och
fyra andra städer 170 (145) • NOHAB:s fartygsmotorer på 1960-talet 170 (145) • Resor på Säröbanan med
ånglok och rälsbuss 200 (170) • Saltsjöbanan med gamla vagnar 170 (145) • Spårvagnar i Stockholm 1877-
1930 170 (145) • Spårvagnar i Stockholm 1931-1967 200 (170) • Oslo Vestbanestasjon 170 (145) • ASJ
bygger T-banevagnar på 1950-talet 170 (145) • Djurgårdslinjen 15 år 200(170) • NOHAB:s loktillverkning
vid slutet av 1940-talet 170 (145) • NOHAB:s loktillverkning på 1960-talet 170 (145) • Dal-Västra
Värmlands Järnväg och Fryksdalsbanan 1961-62 170 (145) • Spårvägs-
linje 15 - Norra Bantorget-Sundbyberg 170 (145) • På räls i Roslagen • Spår-
vägen i Helsingborg 170 (145) • Porto tillkommer.

BÖCKER –  ORDINARIE I  ETT PRODUKTURVAL

BÖCKER –  SENASTE NYTT

DVD-FILMER

Braxengatan 5, 133 42 Saltsjöbaden • info@tnf.se • Beställ TNF-katalogen och se hela sortimentet.
Bli medlem i förlagets bokklubb för 120 kr per år och betala priserna inom parentes. • www.tnf.se

Järnvägsminnen 
1, 2, 3, 4, 5
Har du missat dessa pärlor? 
Se unika bilder och läs 
de personliga skildringarna 
om Södra inlandsbanan i del 1, Kinnekulle-
banan i del 2, Vikbolandsbanan i del 3,
Malmbanan i del 4 och Ur en brobyggares
fotoalbum i del 5. Pris: 220 kr /st (klubbpris
190/st) +PORTO.

Norra Lidingöbanan Petrus Sarmento beskriver spårvägslinjen från Stockholm till Lidingö villastad sedan starten 1907.
Ca 140 sidor, 297×210 mm. 250 (210) • Järnvägsminnen 6 Urban Thiel om sin tid som militärassistent på SJ.
Unika bilder. 104 sidor, 210×265 mm. 220 (190) • Järnvägsminnen 7 Bertil Rehnberg fick sina första kontakter
med järnvägen på NÖJ. Han tjänstgjorde på Maskintekniska byrån, han sysslade främst med ånglok men även diesellok
och rälsbussar. 128 sidor, 210×265 mm. 220 (190) • Stockholmarnas 60-tal Minns du vad som hände på 1960-
talet? Christer Leijonhufvud tar oss åter med på en kavalkad genom det händelserika ”60-talet”. 116 sidor, 210×297
mm. 250 (210) • Söder Tur 1 och Söder Tur 2 Johan Eriksson beskådar förändrade trafikstråk och försvunna miljö-
er. I bokseriens första och andra del rör vi oss på 1960-talets Södermalm. Ca 96 sidor, 220×217 mm. Utkommer till
sommaren. 250/st (210/st) • Göteborg – när 40- och 50-talisterna växte upp Det rådde en högkonjunktur som
aldrig tycktes ta slut och Göteborg växte. Oscar Bladhs bilder från luften i denna bok är just från dessa år, från 1940-
talets mitt till början av 1960-talet. Stig Hammarson tar på sig rollen som vår ciceron och guidar oss genom de svart-
vita motiven som andas tillförsikt inför framtiden. Ca 150 sidor, 297×240 mm. 250 (210) • Ladugårdsgärde och
Tyskbagarbergen blir Östermalm Med hjälp av bilder från Stockholms stadsmuseum beskrivs här ingående hur denna
stolta stadsdel vuxit fram. 164 sidor, 210×297 mm. 250 (210) • Världens nordligaste spårväg Till 100-årsminnet
av Kiruna spårvägar. Spårvägen byggdes med ett enda syfte – nämligen att erbjuda gruvarbetarna en för tiden modern
och bekväm transport mellan hem och arbetsplats. Denna rikt illustrerade bok har även ett stort kapitel om Musei-
spårvägen i Kiruna. 192 sidor, 297×210 mm. 250 (210) • Pendeltåg i stockholmsområdet En initierad be-
skrivning av hur lokaltrafiken runt Stockholm historiskt har bedrivits. Pendeltågens tillkomst och utvecklingen fram 
till idag. 200 sidor, A4. 350 (300) • Hembygd Öland Flygfotografier denna gång över Öland Ca 80 sidor, A4. 200
(170) • Med världen i brevlådan Med hjälp av spännande vykort ur sin stora samling tar Jan A. Rune oss med på
en ny resa. Vi får följa med turisterna, sjömännen och emigranterna ut i världen i en annan tid – en tid utan dagens
bilddominerade massmedia. 150 sidor, 297×240 mm. 250 (210) • Farväl till Macken Jan Öhberg berättar om ben-
sinstationens utveckling från tidigt 1920-tal fram till 1980-talet samt om bensinbolagen och alla de olika logotyper som
använts under de gångna åren. 76 sidor, 210×265 mm. 200 (170) Lokförare i Stockholm Minnesskrift till hundra-
årsjubileet av Svenska Lokomotivmannaförbundets första konstituerade styrelse 1908. Facklig historik, bilder m.m. 120
sidor, 210×265 mm. 250 (210) • Rälsbussar tillverkade av ASJ Dessa klassiska svenska rälsbussar som kommit
till i ASJ:s verkstäder och sedan tjänstgjort under lång tid. 168 sidor, 210×300 mm. 250 (210) • Mölndalslinjen –

Linje 4 och 8 Det femte häftet i serien Göteborgs spårvägslinjer. Det handlar om både
linje 4 och linje 8. Vi lämnar linje 8 år 1952 och linje 4 följer vi från förra seklets början
till dagens spårvägsförbindelse mellan Mölndal och Angered. Ca 72
sidor, 148×210mm. 90 kr (75).

Bli medlem i förlagets bokklubb för 120 kr per år och betala 
priserna inom parentes. Porto tillkommer.DVD-REA

Stockholm före miljonprogrammet 100 (85) • Lennart Nilssons okända järnvägsvärld 100 (85)) • Stockholm
i svart & vitt 100 (85) • Katalog över pannor och ångmaskiner 40 (30) • Jernvägarne – faksimiltryck av 1863
30 (20) • Gula faran – rullar vidare 100 (85) • Grafisk tidtabell 1950 50 (40) • Älskade spårvagn 100 (85)
• Biljetten, tack! 85 (70) • Det 2000:de lokomotivet 50 (40) • Ej i trafik 50 (40) • Stockholm 360˚ – sta-
den med nya ögon 100 (85) • Vi åker tåg 30 (20) • Eskilstuna Omnibustrafik 100 (85) • Malmö elektriska
spårväg 100 år 100 (85) • Flygminnen 1 – Svenskt civilt ambulans- och räddningsflyg med helikopter 100
(85) • Porto tillkommer.

BÖCKER –  LÅGPRIS /  REA

Almanackor 2009 Bussalmanackan, Nordisk Lokaltrafikalmanacka, Nordisk Järnvägsalmanacka, Trafikflyg-
almanackan, Stockholmsbåtar, Stockholms Trafikalmanacka, Göteborgs Trafikalmanacka, Stockholmsalma-
nackan, Tunga almanackan, Maritima almanackan. Nu 60/50/st • Porto tillkommer.

ALMANACKOR 2009 –  REA

Spårvagnar i Stockholms innerstad 1967 80 (65) • Spårvagnar, trådbussar &
förortsbanor i Stockholm och Sydväst 1964 80 (65) • ”Möte med Stockholm”
1962 80 (65) • Moderna gästvagnar 80 (65) • LUAS – den nya spårvägen i
Dublin 80 (65) • Spårvagnar i S:t Petersburg 80 (65) • Snabbare än bussen
80 (65) • Porto tillkommer.

Besök vår försäljningsvagn 
på Norrmalmstorg i Stockholm
Öppet Lördag–Söndag 11–16 • Mars–December

Keps med olika motiv.
100 (85) +PORTO.

TNF-Tagsomm09.qxd  09-01-23  10.40  Sida 1
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www.svensktmjforum.se

för Dig med modelljärnväg som hobby
och som vill diskutera med andra.

Alla skalor, tåg, spårväg.

Stor FAQ med fina tips från proffs.

 
















































































 

 

JHRF
JÄRNVÄGSHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET

MRO
MUSEIBANORNAS RIKSORGANISATION

De svenska samlingsplatserna för  
museibanor och veterantåg:

http://www.jhrf.se
http:/www.museibanorna.se 

 
Teknikhistoria - Industrihistoria - Kulturhistoria

Genom ideella 
insatser bevaras 
vårt gemensamma 
kulturarv.

Upplev gårdagens 
teknik i sitt rätta 
element, hela 
sommaren igenom! 

Tågsommar

Järnvägsmuseer, museijärnvägar, musei-

spårvägar och dressinuthyrare i Sverige

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

Museen, Museumsbahnen und Draisine in Schweden

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

2009

Beställ fler exemplar av Tågsommar, Arbetsamma museer, 
Ångbåtstidtabell och Motorhistorisk Evenemangskalender 
från: 

Järnvägsinfoförlaget
Box 1134, 171 22 SOLNA 
tagsommar@yahoo.com
fax: 08-82 27 35

Välkommen till Norsk Järnvägsmuseum!
• Huvudutställningen «På sporet av reisen» berätt-

tar om norsk järnvägshistoria.

• Museipark med bl.a. sommaröppna hallar (med

lok och vagnar) och stationsbyggnader.

• Det ångdrivna «Tertitt-toget» kör från juni till

mitten av augusti.

• Minitåget «Knertitten» kör ungefär från mid-

sommar til mitten av augusti.

• Veteranångtåget med Robert Stephenson-loket

«Caroline» i spetsen har en avgång i juni och en i

augusti.

• Biblioteket har en samling av böcker, tidsskrifter,

video, med mera om norsk järnvägshistoria.

Söka i museets bibliotek- och föremålssamlingar

på bibliotekets PC eller på vår websaijt.

För mer information:
www.norsk-jernbanemuseum.no

Norsk Jernbanemuseum

Strandveien 163, Box 491, N-2304 Hamar 

Tel + 47 62 51 31 60

E-post: post@norsk-jernbanemuseum.no



Upptäck 
järnvägens 
spännande 

- En dag med säkerhet och ånga 17/5
- Ny utställning 7/6  2009 - 31/5 2010

- Sommar på Sveriges Järnvägsmuseum 15/5-16/8

- Museidag tema ånga 12/9

Kolla in hemsidan för detaljerat program!


