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  Svenska English Deutsch  Français

 & Museer/utställningar Museums Museum Musée
 ! Musei-/turistbana Preserved railway Museumseisenbahn  Chemin de fer touristique
  Museispårväg Preserved tramway Museumsstraßenbahn Ligne de tramway touristique
 Ee Utfärdståg Excursion trains Ausflugszug  Train d’excursion
 D Dressinuthyrning Rail bicycle rental Draisine Vélorail
 B Övrigt Miscellaneous Übrig Divers
 M Modelljärnväg Model railway Modelleisenbahn Modèle réduit
 S Souvenirförsäljning Souvenirs Souvenirladen Vente de souvenirs
 K Kioskförsäljning Snacks Imbiß Kiosque
 O Kaffeservering Café Café Café
 ) Matservering Restaurant Restaurant Restaurant
  Facebooksida Facebook page Facebook-Seite Page Facebook
  Spårvidd i mm Gauge, mm Spurweite, mm Écartement mm
 ↔ Banlängd i km Route length, km Bahnlänge, km Longueur de la ligne (km)
  GPS-koordinater GPS grid (WGS 84) GPS Koordinate Le système de coordonnée 
  (WGS 84)  System (WGS 84) de GPS (WGS 84)

Nr Besöksmål / Destination & !   Ee D		B •MⓂ

 1 Gamla Haparandabanan     ×
 2 Norrbottens Järnvägsmuseum × ×  ×   ×
 3 Bastuträsk Järnvägsstation      ×
 4 Örnsköldsviks Järnvägssällskap    ×   ×
 5 Yxskaftkälens Järnvägar/Lusthuset 
  Yxskaftkälen  ×     ×
 6 Jädraås–Tallås Järnväg  ×
 7 Järnvägsmusei Vänner ×   ×
 8 Stockholms Kultursällskap 
  för Ånga och Järnväg ×   ×
 9 Station Sågen ×    ×
10 Hagfors Järnvägsmuseum ×    ×  ×
11 Värmlandståg    ×   ×
12 Dressinåkning på Otterbäcksbanan     ×
13 Nora Karlskoga Järnvägsklubb  ×      ×
14 Modelljärnvägen i Hallsberg   se annons på sidan 11
15 På Spåret – Mälarbanan som 
 modelljärnväg ×      ×
16 Nora Bergslags Veteran-Jernväg × ×
17 Köping–Uttersbergs Järnvägs 
 museiförening ×
18 SovPåTåg i Tärnsjö ×
19 Upsala–Lenna Jernväg – 
 Lennakatten  ×
20 Modelljärnvägens Hus ×      ×
21 Stockholms Ånglokssällskap
22 Östra Södermanlands Järnväg × ×
23 Museispårvägen Malmköping ×  ×
24 Föreningen Förstlingen II × ×
25 Miniature Kingdom       ×
26 Katrineholms Ånglokssällskap ×
27 Föreningen Sörmlands  
 Veteranjärnväg ×   ×
28 Dal–Västra Värmlands Järnväg  ×   ×
29 Järnvägssällskapet Åmål– 
 Årjängs Järnväg ×    ×
30 Stationshuset i Dals-Rostock ×
31 Munkedals Jernväg × ×     ×
32 Spårvägssällskapet Ringlinien ×  ×

Nr Besöksmål / Destination & !    Ee D		B •M

33 Bergslagernas Järnvägssällskap ×   ×
34 Anten–Gräfsnäs Järnväg × ×
35 Föreningen Ryttarens torvströfabrik × ×
36 Forsviks Bruksjärnväg  ×
37 Wadstena–Fogelsta Järnväg × ×
38 Vadstena Dressin     ×
39 Spårvägsmuseet och trafik med 
 veteranspårvagn i Norrköping ×  ×
40 Östergötlands Järnvägsmuseum ×
41 mf Risten–Lakviks Järnväg  ×   ×
42 Mutebo Aspnäs Järnväg  ×     ×
43 Stångådalsbanans Vänner ×
44 Gotlands Hesselby Jernväg × ×   ×
45 Kulturstiftelsen Tjuls station, Gotland ×
46 Smalspårsjärnvägen Hultsfred– 
 Västervik  ×
47 Föreningen Smalspåret Växjö– 
 Västervik, Hultsfredsavdelningen     ×
48 Smalspåret i Hultsfred  ×   ×
49 Svenska Motorvagnsklubben    ×
50 Ohs Bruks Järnväg – Ohsabanan  ×
51 Landeryds Järnvägsmuseum  ×   ×
52 Minivärlden Ljungby 
 (Föreningen TågCentralen) ×      ×
53 Kalmar Veterantåg    ×
54 Böda Skogsjärnväg  ×
55 Södra Ölands järnväg ×
56 Albinsson & Sjöbergs museer   se annons på sidan 29
57 Järnvägsmuseet Kristianstad × ×
58 Glimminge station (ÖGJS)     ×
59 Skånska Järnvägar  ×
60 Dressin på Österlen     ×
61 Järnvägens Museum Ängelholm × ×  ×   ×
62 Föreningen Veteranjärnvägen × ×  × ×
63 Museispårvägen i Malmö   ×
64 Dressin vid Lasses kiosk     ×
65 Nordisk Jernbane-Klub ×   ×
66 Norsk jernbanemuseum   se annons på sidan 26
67 Skara–Lundsbrunns Järnvägar × ×

Se kartor på sidorna 16–17 / See maps on pages 16–17

Stora omslagsbilden: Ångloket Mormor 
med tåg klart för avgång från Fagerrör 
mot Trollskogen den 1 augusti 2019. 
Böda Skogsjärnväg (besöksmål 54) kör 
under sommarsäsongen med ånglok på 
några trafikdagar när vädret tillåter.
Foto Lars-Peter Åhs.

De små omslagsbilderna:
Stationshuset i Dals Rostock (besöksmål 
30) är byggt i skala 1:2. 2019 besöktes 
det av Svenska järnvägsklubben under en 
av deras resor. Foto Kerstin Ljungqvist.

Tjustbygdens Järnvägsförening (besöks-
mål 46) kör sommartid daglig trafik på 
den byggnadsminnesförklarade smal-
spåriga järnvägen mellan Västervik och 
Hultsfred. Konduktör Beppe Eliasson är 
redo för ännu en resa på Nordens längsta 
smalspåriga järnväg. Foto Peter Heller. 
 
Du som fotograf, din förening, ditt företag 
etc. är välkommen att lämna bild bidrag 
till kommande Tågsommar. Se vår hem-
sida om våra önskemål på bilder och hur 
du lämnar in dem!

Butikerna har marke rats med 
vit bokstav inom röd cirkel i 
kartorna på sidorna 16–17.

These shops are marked with 
white letter in red circle on the 
maps on pages 16–17.

Bokstav Butiker för hobby och järnvägslitteratur

 A Modellhobby, Luleå
 B Stenvalls, Malmö
 C Modelljärnvägsmagasinet, Lysvik
 D Samla å lek i Karlstad
 E Habo hobby 
 F Pervald MJ, Holmsjö
 G Trafik-Nostalgiska Förlaget, Stockholm
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 Besöksmodelljärnväg Tema Ort Webbadress

 Modelljärnvägens hus Flera anläggningar och skalor Alunda www.modelljarnvagenshus.se
 Miniature Kingdom Sverige i H0 Kungsör www.miniaturekingdom.se
 Minivärlden Dr. Bent Schultzes bana i H0
  samt Lilla Småland i H0m Ljungby www.minivarlden.se
 Hässleholms mjf Hässleholm med omnejd i H0
  med fokus på 1960-tal Hässleholm www.hmjf.se

Här är några publika modelljärnvägar 
som finns i Sverige. Observera att de 
kanske inte har öppet under 2021, pga 
pandemin, så kontakta dem innan besök.

Here are some public model railways in 
Sweden. NB! They might not be open for 
visitors in 2021, due to the pandemic, so 
contact them before visiting.

DåDå blir det  blir det åkaåka av!  av! 

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

Välkommen till Landeryd!

www.tagdagarna.se

TÅGDAGARNA I LANDERYD TÅGDAGARNA I LANDERYD 
4-5 SEPTEMBER 2021 4-5 SEPTEMBER 2021 

TORUPTORUP

KINNAREDKINNARED

LANDERYDLANDERYD SMÅLANDSSTENARSMÅLANDSSTENAR

HYLTEBRUKHYLTEBRUK RYDÖBRUKRYDÖBRUK

10-års jubileum10-års jubileum

Nyhet!
Kvällståg

Landeryd - Halmstad -
Ängelholm T/R

För ev. Covid-19 anpassningar, 
se info på hemsidan!

51 A

MODELLHOBBY.SE

BOKA!

Rush Rail T66 i H0
Kommande nyhet!

Märklin 39068 • Trix 22997

www.modellhobby.se
Modelljärnvägsspecialisten

Tåg & Hobby i Luleå AB
Kungsgatan 20 D, 972 34 Luleå

info@modellhobby.se • 0920–160 35
 

Se vår hemsida för alla nyheter 2021!

N O R D E N S  B R E D A S T E  H O B BY S O R T I M E N T

I LAGER!

Den kompletta katalogen
från Märklin

för 2020–2021!

Nyckelord          Förklaringar          Key words          Schlüsselwörter          Mots-clés

Övrigt Annat än järnväg Miscellaneous Übrig Divers

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

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

Dressinuthyrning Uthyrning av cykel- Trolley rental Draisinenvermietung Location de vélorail 
 dressiner   (cyclodraisine)

Evenemang Sär skilda arrange mang Special events Veranstaltungen Événement – excursions 
 och utfärder   et arrangements spéciaux

Besöksadress  Visiting address Besuchsanschrift Adresse de visite

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

Tel Telefon Telephone Telefon Téléphone

Fax Faxnummer Fax Fax Télécopie
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Upplev en svensk Tågsommar!
Här hittar du de flesta besöksmål som har någon slags koppling till 

räls! På sidorna 16–17 finns vår karta som visar var besöksmålen 
finns, där en siffra hänvisar till en plats i texten. Glöm bara inte att dub-
belkolla med besökmålet de datum och tider som anges här, då de 
kan komma att ändras på grund av Coronans effekter.
 Som alltid innehåller Tågsommar en mängd spårbundna besöksmål, 
upplevelseer och arrangemang, från modelljärnvägar och miniatyrjärn
vägar och riktigt smala spår via vårt typiskt svenska smalspår på 891 mm 
till normalspår, då både på museibanor och på det statliga järnvägsnätet.
 Överst till vänster vid varje besöksmål hittar du de symboler som 
finns, som beskriver vad du kan hitta där: museibana, utställning, ser
vering, dressinuthyrning. En teckenförklaring finns på sidan 2. En ord
förklaring finns på sidan 31.
 Upplev och njut av det idylliska landskapet längs en museibana och 
dofterna av skog, tåg och gärden, vackra utsikter och glada människor. 
Förundras över historien på något av alla våra järnvägsmuseer – eller hyr 
en cykeldressin och trampa iväg på natursköna spår där där skogens sus, 
fågelsång och kornas råmande är det enda som stör ljudet av järnhjul 
som rullar på stålräls.
 Så vi säger som vi brukar – ha en fin Tågsommar!

Experience a Swedish Train Summer!

Many events of varying types will be taking place this year too, 
despite the Corona pandemic; they are well accounted for in this 

brochure, which includes our muchappreciated map (pages 16–17) to 
find the different locations. Each location is numbered, in the text and 
on the map, from north to south.
 As usual Tågsommar – ‘Train Summer’ – presents a multitude of 
Swedish heritage rail events and experiences, from model railways and 
very narrow gauge lines (600 mm gauge), through the typical Swedish 
narrowgauge (891 mm), up to standardgauge lines; the latter includes 
both preserved lines as well as excursion trains on the general network. 
The symbols on the top left at each location show what is to be found: 
a preserved line, a museum or exhibit, rail cycle rental, a model layout, 
a main line excursion, etc. Extra symbols indicate what services, such as 
refreshments and souvenir sales, can be found locally. A legend to the 
symbols can be found on page 2. NB! Be sure though to check dates 
and opening hours before visiting!

 Enjoy the idyllic landscapes of standard and narrowgauge lines, 
winding as they do through forests, beside lakes, over fields and mea
dows and past typically Swedish red country cottages. Nor should you 
miss the collections of the varoius museums. Nature lovers are recom
mended to hire a cycle trolley at one of the many rental centres.
 As we say; Have a really great “Train Summer” this year!

Erleben Sie ein Schwedisch Zug-Sommer!

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

Unsere in ganz Europa bekannte Karte (Seite 16–17) macht es Ihnen 
leicht, alle interessanten Plätze zu finden. Alle Einrichtungen in diesem 
Heft sind nummeriert, und die Nummern sind sowohl in den Rubriken 
als auch auf der Karte zu finden.

Tågsommar umfasst eine Vielfalt verschiedener Eisenbahnerlebnisse 
im ganzen Land: von Modelleisenbahnen, Miniaturbahnen, der 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, Eisen
bahn oder Straßenbahnmuseen oder Ausstellungen über im Bau be
findliche Eisenbahnen, Draisinenvermietung, Modelleisenbahnanlagen, 
Sonderfahrten auf dem allgemeinen Eisenbahnnetz mit Oldtimerzügen 
und anderes mehr. Desweiteren erklären die Symbole auch, welcher 
Service an Ort und Stelle geboten wird, beispielsweise Bewirtung. Eine 
Zeichen erklärung finden Sie an Seite 2.
 Erleben Sie idyllische und abwechslungsreiche Landschaften mit klei
nen Häusern, Wäldern und Wiesen entlang der Normal und Schmal
spurbahnen in Schweden, die ein drucksvollen Fahrzeugsammlungen 
in unserem Eisenbahnmuseums, 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!

Ideella föreningar jobbar hårt med att bevara fordon, spår, byggnader och 
hela miljöer. Ett exempel är som här i Kisa, där Stångådalsbanans Vänner 
(besöksmål nummer 43) håller till. Foto Per Lönn.

Välkommen till årets Tågsommar!
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Historiska lok och vagnar går även att se i modell, som här på Modelljärn-
vägens Hus i Alunda (besöksmål 20). Foto Jocke Sannagård.
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Presentation av Sveriges passagerarångbåtarutgiven av Sveriges Ångbåtsförening.

ÅNGBÅTAR I 
SVERIGE

Upplevelser för hela familjen
Vägar till nya resmål, vardag som helg. Med dessa  
kataloger i väskan eller handskfacket hittar du till 
spännande platser och roliga upplevelser i hela Sverige.  
Frågor? Kontakta ArbetSam: telefon 011–23 17 30, 
info@arbetsam.com

Här kan du 
beställa 

kataloger  
kostnadsfritt:
www.tbshopen.seMuseiguide finns även som app

Endast 5 min 
promenad från 

Triangelns station vid 
Citytunneln.

Har du inte tillfälle 
att komma, så sänder 
vi gärna. Över 10.000 
nya och antikvariska 

böcker, tidtabeller, 
DVD och foton inom 
järnvägar, sjöfart och 
 yg på vår hemsida!

Centralstation

Triangeln

Stenvalls12

Gustav Adolfs

torg

Stortorget

Förenings-

gatan

www.stenvalls.com

Välkommen till Nordens bästa bokhandel för 
tra klitteratur!

 Stenvalls
Föreningsgatan 12, 21144 Malmö. Tel. 040 127703

Öppet måndag–fredag 10–18.

B
”En tur och retur till Tjuls, tack!” Tjuls lilla stationshus från 1898 på
Gotland (besöksmål 45) har en välbevarad interiör med bland annat biljett-
skåp och biljettlucka. Foto Ylva Rudin.
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Anders överlåter
Efter att ha arbetat med bland annat Tågsommar i 25 år bestämde sig 
Anders Svensson för att avveckla flera grenar av sin verksamhet. Förlags
delen överlåts till Trafiknostalgiska förlaget, och under hösten kontak
tade han undertecknad om att ta över Tågsommar – vilket jag tackade ja 
till tämligen omgående.
 Med den rutin som Anders har byggt upp både vad gäller produk
tion av Tågsommar och hantering av kontakter med arrangörer och 
besöksmål kommer det att ta ett litet tag innan saker flyter som de ska, 
och det kommer även att bli en del anpassningar till min övriga verk
samhet. Men jag vill fortsätta utgivningen av Tågsommar i samma anda 
som Anders haft, om än inte med samma rutin, än. Tack till Anders för 
förtroendet och för hjälpen!

Förlagets verksamhet
Mitt förlag har jag kallat Geographica Antikva Förlag, och förutom viss 
skriftproduktion inom kulturhistoria ger jag även ut tidskriften Modell
järnvägsmagasinet sedan 2009. Verksamheten går som enskild firma.
 Sedan februari 2019 håller jag till i Lysvik längs Fryksdalsbanan i 
Värmland, där jag köpt det gamla stationshuset, välbevarat men med 
renoveringsbehov. Jag har lägenhet för eget boende på övervåningen och 
lokaler för redaktionen på nedervåningen, i den gamla tågklarerarexpedi
tionen. I övrigt finns kanske något modelltåg…

Stefan Nilsson
 (Ny) Redaktör för Tågsommar

Besöksmålen verkar ha klarat sig
Trots pandemin verkar de flesta av våra spårrelaterade besöksmål ha 
klarat krisen under 2020. Vi har exempelvis hört från vissa håll att ut
ländska besökare ersattes nästan fullt ut av svenskar som semestrade på 
hemmaplan istället för att åka utomlands.
 Flera av de besöksmål som har deltagit i Tågsommar tidigare har 
dock valt att avstå från att vara med i årets utgåva. Somliga har inga
aktiviteter planerade, medan andra vill vänta och se hur året utvecklar 
sig angående pandemin. Därför behöver du inte bli orolig för dem om 
de inte finns med här, och du kan se dem i tidigare utgåvor av Tågsom
mar på www.tagsommar.se.

Kontrollera datum och tider!
Pandemin innebär också att alla planerade evenemang kommer att vara 
osäkra en tid framöver. Var därför noga med att kontrollera alla datum 
och tider som anges i Tågsommar med arrangören, så att de verkligen 
stämmer. De kan behöva ställa in med kort varsel – även om vi förstås 
hoppas på motsatsen: att de både genomför annonserade evenemang 
och skapar nya.

Fortlöpande uppdaterad information
Vi kommer att uppdatera den digitala versionen av Tågsommar fort
löpande under året, så håll utkik på hemsidan www.tagsommar.se, på 
Facebook www.facebook.com/tagsommar och hos Sverigeturisten
www.sverigeturisten.se.

Tågsommar i ny regiEffekter av Coronan

Fyra välmatade nummer 
per år!

Prenumerera nu och få
en samlar mapp på köpet –
ange ”mapp” vid beställning!

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

1

M
odelljärnvägsm

agasinet num
m

er 44 • M
ars 2021

Minnet av Arnemark
Bygg ett godsmagasinSJ Z61, Z62 och Z63Kvarteret Falken 16Jefferson–Martindale Branch

MODELL-
JÄRNVÄGS-
MAGASINET

Nummer 44 • Mars 2021Pris 99 SEK • 130 NOK • 13 EUR

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

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

SverigeS tidSkrift för modellrallare

Dressincykling är en bra aktivitet i coronatioder. Förutom vanliga dressiner 
finns ofta specialdressiner för exempelvis hundar, liksom anpassade dressiner
för den som har funktionshinder. Foto vid dressinstationen i Tomelilla 
(besöksmål 64) av Josefin Ewaldz.

Lysviks stationshus 1969, då fortfarande aktiv som station, nedlagd 1975, 
numera redaktörens bostad och verksamhetslokaler, under renovering.
Foto SJ, från Järnvägsmuseet JvmKBAA06429. Ta gärna en tur på den
vackra Fryksdalsbanan, Värmlandstrafik, tidtabell 74, året runt!

C

SKÅJ 40 år!SKÅJ 40 år!
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Coronaanpassat resande med museitåg på Ohs Bruks Järnväg (besöks-
mål 50), en sommarvagn med ett fåtal resenärer. Foto Peter Berggren.

SKÅJ firar 40 år med möte i Krylbo den 25 september!
Museitåg från Stockholm C. Visning av lokstallarna i Krylbo.

M-lokstema! Tågmarknad – böcker, filmer, modeller m.m. till salu. 
Rälsbuss mellan stationen och lokstallet.

Välkomna!

Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg, www.skaj.se, info@skaj.se

8

SKÅJ 40 år!SKÅJ 40 år!
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Besöksmål 2021
Nationellt museum
Järnvägsmuseet, Gävle
Museets utställning är stängt för renovering. Under 2021 arrangerar 
museet inga resor med historiska tåg. Closed during 2021.
jarnvagsmuseet@smtm.se – www.jarnvagsmuseet.se

Norrbotten
Gamla Haparandabanan (1)
D	S	O   1435 ↔ 90,3  66.05986 23.19663
Dressinuthyrning från järnvägsstationen i Vitvattnet i Kalix kommun 
ca 30 km från Morjärv. Banan går genom de tre kommunerna Kalix, Över-
torneå och Haparanda. Järnvägsbygget pågick 1905–15. Den allmänna 
trafiken upphörde 2012. Det finns mycket historik att uppleva under 
färden. Här passerar man stationsbyggnader, sjöar, broar, myrmark, tun-
nel och skog ar. Det finns enkeldressiner med plats för två vuxna och ett 
barn. Dressinuthyrning: Morjärv−Haparanda 1/6−31/8. Ring för bokning. 
Evenemang: Se kommande evenemang på Facebook. Besöksadress: Järn-
vägsstationen i Vitvattnet. Kommunikationer: Saknas sommarlovstid. 
Tel: 0703-03 43 23.
info@riipibo.se – www.riipibo.se, 
www.facebook.com/RiipiBo-stuga-för-uthyrning-1699859946895031

Norrbottens Järnvägsmuseum (2)
& ! Ee M	S	K O	)   1435 ↔ 5,5  65.59647 22.06851
Kulturhistoriskt museum som ger inblick i 130 års järnvägsutveckling 
med ett 100-tal fordon med tonvikt på Malmbanan. Här finns vanliga 
lok och vagnar, men även många specialfordon som elektrifieringens 
montagetåg, ångdriven katastrofkran, omformarvagnar och en skidvagn. 
Dessutom utvecklingskedjor för malmvagnar, godsfinkor, flatvagnar och 
träkolsvagn ar samt många tjänstefordon. Entré och utställningsbyggnad 
med musei butik samt två fordonshallar på 3 000 m². Stor utomhus-
utställning. I museet finns modelljärnvägar i olika skalor som barnen får 
köra. Nytt för 2021: Utställningar om vad Malmbanan betytt för Luleå 
stad som fyller 400 år. Den allra första malmvagnen från 1886 återställd i 
ursprungligt skick och som ställdes ut på Parisutställningen 1889. Öppet: 
7/6−27/8 mån−fre kl 10−16 (ej midsommar), 3/7−25/7 om corona-pan-
demin klingat ut, även lör och sön kl 12−16 (se hemsidan). Gruppbesök 
året runt efter beställning. Trafikdagar: Lör, sön och onsdagskvällar 
3/7−28/7 på Gammelstad–Karlsvikshyttans Järnväg, rälsbuss typ Yd, Y7 
eller Y1. Besöksadress: Arcusvägen 95, Karlsvik. Nära till Arcus camping 
med tempererat bad. Kommunikationer: Luleå lokaltrafiks buss 8 från 
Luleå centrum. Från E4 avtag Arcus. Tel: 0920-25 00 16.
norrbottens.jarnvagsmuseum@telia.com – 
www.nbjvm.se, www.facebook.com/nbjvm

Västerbotten
Bastuträsk Järnvägssstation (3)
B K	O   64.78984 20.04171
Mötesplats med väntsal, café, hantverksbutik m.m. Konferensmöjlig-
heter med WiFi, projektor, fika och mat. Ett av få bevarade vattentorn 
från ånglokens tid finns i direkt anslutning till stationen liksom bevarad 
pressbyråkiosk (1924–39). Övrigt: Skolmuseum och beredskapsmuseum 
(1940). Öppet: Väntsalen öppen dygnet runt! Caféöppet, se hemsidan. 
Besöksadress: Östra Järnvägsgatan 12, Bastuträsk. Kommunikationer: 
Tåg från bl.a Umeå och Luleå, buss 27 eller 260 från Skellefteå.
Tel: 0703-94 90 09, 0703-31 81 00 .
bastujvs@gmail.com – www.bastujvs.se,
www.facebook.com/Bastutraskjarnvagsstation

Ångermanland
Örnsköldsviks Järnvägssällskap (4)
Ee M   1435  63.50749 18.46251
Invid Björnsjö station belägen 15 km norr om Mellansel längs Stambanan 
genom övre Norrland står våra rälsbussar ur Y6-generationen till beskå-
dan. I stationshuset finns fyra stycken modelljärnvägar, bland dessa en 
Märklinanläggning byggd efter spårplan 14 från 1950-talet och en modell 
av banan Örnsköldsvik C–Mellansel. I väntsalen finns bilder och föremål 
från de närliggande järnvägarna. Öppet: Efter överenskommelse. Se vår 
hem- och facebooksida för närmare information om kontaktuppgifter, 
resor och andra evenemang.
www.ojs.nu, www.facebook.com/OrnskoldsviksJarnvagsSallskap

Jämtland
Yxskaftkälens Järnvägar/Lusthuset Yxskaftkälen (5)
!	M	S	K	O	   600  63.78352 15.21694
LGB-bana (skala 1:22) med Inlandsbanan som förebild på en yta av 900 m2. 
Även en mindre som man får köra själv. Början på en 600 mm smalspårs-
bana. Öppet: Se hemsidan eller Facebook. Övrigt: Vattenträdgård med 
dammar, vattenfall, karpfiskar, vattenväxter samt försäljning. Trädgårds-
artiklar. Kiosk med servering, boulebana och ankrace. Besöksadress: 
Yxskaftkälen 370, Strömsund. Kommunikationer: Inlandsbanan 15 km 
(möjligheter till hämtning), Inlandsvägen E45 19 km. Tel/fax: 0644-700 00.
lusthuset@lusthuset.se – www.lusthuset.se, 
www.facebook.com/Yxskaftkalensjarnvagarlusthuset/

Gästrikland
Jädraås–Tallås Järnväg (6)
! S	K O   891 ↔ 6  60.84213 16.46864
Museibana med ångtågstrafik i Jädraås, 30 km NV om Sandviken. Trafik-
dagar: sön 20/6–29/8, lör 24/7 och 21/8 (kväll). Beställningstrafik maj–
sept. Övrigt: Hytta och lancashiresmedja öppna för rundvandring under 
dagar med tågtrafik. Vandrarhemsboende i Jädraås Herrgård (www.
destinationjadraas.se). Tel: 0297-453 95.
info@jtj.org – www.jtj.org, www.facebook.com/JadraasTallasJvg

Järnvägsmusei Vänner (7)
& Ee  60.66148 17.17256
Stödförening till Järnvägsmuseet. Har verksamhet i Gävle och Ängelholm. 
Mer information på vår hemsida enligt nedan. Besöksadress: I Gävle inne 
på järnvägsmuseets område, Rälsgatan 1.
info@jvmv.se – www.jvmv.se

Norrbottens Järnvägsmuseum (besöksmål 2) trafikerar den 5,5 kilometer 
långa museibanan mellan Karlsvik och Gammelstad med bland annat en 
rälsbuss littera Y7. Foto Jan Bergsten.

Norrbottens Järnvägsmuseum
Arcusvägen 95, 975 94 Luleå, www.nbjvm.se, tel: +46920250016

Vagnen som  
gav Sverige  

GULD
2



9

Dalarna
Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg (8)
& Ee S O (  1435  60.12173 16.22193
Utfärdståg på stamnätet med sittvagnar och restaurangvagnar speglande 
järnvägshistorien, vanligtvis med ellok. Tåget går att chartra för slutna 
sällskap, med plats för 96 ätande i restaurangvagnarna. Evenemang 
(med reservation för inställt p.g.a. Covid): lör, ev. sön 31/7–28/8 resor till 
Ställdalen (Opera på Skäret), 25/9 el- och ångtåg till Krylbo och SKÅJ 40 
år (se annons på sidan 7), lör 30/10, 13/11 resor till Brevens Bruk (revy) 
samt lör, ev sön 27/11–18/12 våra efterfrågade julbordsresor till olika 
destinationer. Samtliga resor utgår från Stockholm C. Aktuell reseinfo 
och mer info, se vår hemsida. Tel resor: 0760-44 30 20 (Christer Hög-
lund). Öppet: Delar av föreningens fordonssamling finns i lokstallet SO 
om järnvägsstationen i Krylbo och visas enligt överenskommelse på tel: 
0706-46 39 54 (Roger Lundberg).
info@skaj.se, resebokning@skaj.se – www.skaj.se,
www.facebook.com/foreningenSKAJ/

Station Sågen (9)
& D O   1435 ↔ 20  60.26169 14.13475
Station Sågen bjuder på väntsalsmuseum och dressinuthyrning. Här kan 
ni cykla tandemdressin längs gamla Inlandsbanan på en sträcka av 20 km. 
Öppet: 14/5−31/10 dagligen 10−18. Dressinuthyrning: Sågen−Anders-
fors bruk. Ring gärna för bokning. Övrigt: Kaffeservering och vandrarhem 
samt paket med övernattning, frukost, dressin och picknickkorg. Perfekt 
för en härlig picknick ute i den sköna naturen med fina bad-, grill- och 
fiskemöjligheter. Besöksadress: Sågen 19, Vansbro. Tel: 0281-501 05.
info@stationsagen.com – www.stationsagen.com, 
www.facebook.com/stationsagen

Ulriksfors station på Lusthusets trädgårdsjärnväg (besöksmål 5). Foto Kalle 
Lindberg.

Växling pågår i Jädraås längs JTJ (besöksmål 6). Foto Kjell Ollashed.

Värmland
Hagfors Järnvägsmuseum (10)
&	D	M	S O   891 ↔ 6  60.02261 13.69244
Transporthistoria med ånglok, ellok, Uddeholmaren, dressiner m.m. samt 
ånghästen från 1861. Miljö museum i lokstallarna med verkstad, lok, 
vagnar m.m. Från museet utgår Zäta-tåget, ett elektriskt gummihjulståg 
som kör genom Hagfors centrum. Museet samverkar med Monica Zet-
terlundmuseet som ligger i samma område. Öppet: Juni–aug; ring för 
detaljerad information. Evenemang: Tågsläpp 25 april, se www.nklj.org 
för information. Dressinuthyrning: Dressin åkningen startar vid museet 
och går till Stjärnsfors Kvarn (museum, café m.m.), 12 km ToR. Förboka 
helst. Besöksadress: Uvedsvägen 7, Hagfors. Tel: 0563-149 00, 0563-151 20.
info@monicazetterlundmuseet.se, info@jvmuseet.se – 
monicazetterlundmuseet.se, 
www.facebook.com/jarnvagsmuseethagfors
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Värmlandståg (11)
Ee M	O	)   1435  59.50512 13.30739
Värmlandståg äger och underhåller ett antal vagnar från 1930- och 
40-talen. Vi arrangerar på beställning utfärdståg på järnvägarna i Mel-
lansverige med el- eller diesellok. För servering har vi Sveriges största 
restaurangvagn, vår egen barvagn och en cafévagn. Vi klarar resegrupper 
på 1–240 resande. En mindre MJ-anläggning finns tillgänglig i en vagn 
på Scanområdet och vi bygger även moduler i MMM-standard. Öppet: 
Lördagar utför vi underhåll av våra vagnar och har även körning och/eller 
arbete på vår modelljärnväg (digital H0) för de som så önskar. Möjlighet 
finns att provköra egna digitaltåg. Kom gärna och besök oss, men ring 
för säkerhets skull i förväg så vi kan ta emot. Evenemang: Värmlandståg 
arrangerar modulträffar i Kil några gånger per år, för tidpunkter läs på 
vår Facebooksida. Besöksadress: Industrigatan 1, Kil, på gamla Scans 
industriområde. Tel: 0706-24 15 33.
info@varmlandstag.se – www.varmlandstag.se, 
www.facebook.com/varmlandstag

Dressinåkning på Otterbäcksbanan (12)
D	  1435 ↔ 37,5  59.23928 14.40830
På sträckan Ängebäck/Degerfors–Gullspång går resan genom tre län. Du 
kan välja olika platser att starta på, men längs hela sträckan finns gott 
om upplevelser. Det vanligaste är att göra mindre utflykter tur och retur. 
Utmed banan finns en vildmarksrastplats vid Mosstorp där det finns 
grillplats, bord och bänkar. Dressinuthyrning: Maj–sept. Besöksadress: 
Dressinstationen / Banvaktstugan Ängebäck. Tel: 0586-487 40.
dressin@degerfors.se – www.degerfors.se, sök dressin.

Nora Karlskoga Järnvägsklubb (13)
&	M	S    59.33348 14.54769
Stationsområde med väntsal, utställning av järnvägshistoria och modell-
järnväg. Öppet: Sön juni–aug sön kl 11–17. Besöksadress: Korpkulls-
vägen 5, Karlskoga. Tel: 0705-68 88 15.
hundpina@telia.com – mockelnforeningarna.se/nkjk/, 
www.facebook.com/NKJk.boforsstation/

Närke
Modelljärnvägen i Hallsberg (14)
Se annons på nästa sida.

På spåret – Mälarbanan som modelljärnväg (15)
&	M	S	K O  59.26542 15.14232
I samband med att Kung Carl XVI invigde Mälarbanan i Örebro 1997 
skapades en gigantisk miniatyrvärld för modelltåg. Denna visas nu för 
allmänheten. Öppet: 29/3–2/4, 14/6–13/8, 1–5/11. Obs att datumen är 
preliminära p.g.a. Covid-19. Evenemang: Se hemsida. Besöksadress: Tek-
niska Kvarnen, Karlslund, Kvarnfallsvägen 9, Örebro. Kommunikationer: 
Tåg till Örebro, buss till Karlslunds herrgård. Tel: 019-21 21 58.
karlslund@orebro.se – www.orebro.se/karlslund

Västmanland
Nora Bergslags Veteran-Jernväg (16)
&	!	S	K	)   1435 ↔ 56,5  59.51705 15.04302
Med Ångtåget uti Nora reser du på Sveriges första normalspåriga järnväg 
för allmän trafik. Vi kör både äldre ångtåg och nostalgisk 1950-talsrälsbuss. 
Kliv av i Järle, Sveriges äldsta stationshus, och ta en fika på stationscaféet 
eller ta tåget till Pershyttan, unik gruvmiljö och bergsmansby att vandra 
omkring i. Ströva omkring i en unik järnvägsmiljö med stationshus, 
lokstallar och flera historiska fordon i Nora, handla souvenirer i kiosken 
och besök Nora järnvägsmuseum i godsmagasinet, där det finns mer 
att lära. Trafikdagar: Noradagarna (7–10/7), fredagar (9–30/7), lörda-
gar (10/7–21/8), Noramarken (28–29/8). Se alltid hemsidan för aktuell 
information utifall något ändras. Tel: 0722-41 11 78.
www.ångtågetutinora.se,
www.facebook.com/norabergslagsveteranjernvag

Utsikt inifrån hytten på ett Falu-lok mot ett AEG-lok på Hagfors järnvägs-
museum (besöksmål 10). Foto Stefan Nilsson.

Nora Karlskoga Järnvägsklubb har utställning om den lokala järnvägs-
historien i väntsalen på Bofors stationshus (besöksmål 13). Foto Tomas 
Marklund.

D
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Köping–Uttersbergs Järnvägs museiförening (17)
&	S   1093  59.50642 16.00060
Lokstall med ett ånglok och tre vagnar (tillverkade mellan 1866 och 
1875) från Köping–Uttersberg–Riddarhyttans Järnväg (KURJ) samt 
landets bredspårigaste smalspårslokomotor. Prova på att cykla dressin 
ett kort stycke på 1093 mm! Utställning. Öppet: Lör 3/7–7/8 kl 11–16. 
Ring för besök övriga tider. Besöksadress: Hamnplan (Inre hamnen), 
Köping. Kommunikationer: Tåg och buss till Köping, 300 m promenad 
från stationen. Tel: 0702-95 77 82, 0702-54 10 62.
info@kujmf.se – www.kujmf.se,
www.facebook.com/Köping-Uttersbergs-Järnvägs-Museiförening-
KUJmf-935565786562463

Uppland
SovPåTåg i Tärnsjö (18)
& O	)   1435 ↔ 0,1  60.15620 16.92638
SovPåTåg med 8 unika kupéer, 2–4 bäddar, dusch och pentry inredda 
av ortens företagare. Ånglok med två sovvagnar och en restaurangvagn. 
Öppet: för bokning maj–sept. Även B&B, mat, kaffe och samkväm går att 
boka. Besöksadress: Järnvägsstationen i Tärnsjö, ca 60 km NV om Uppsala 
och utmed riksväg 56 mellan Gävle och Västerås. Kommunikationer: 
Bussar från Heby och Östervåla–Uppsala. Tel: 0705-10 31 41.
ingeringstedt@hotmail.com –
tag-i-tarnsjo4.webnode.se, www.facebook.com/Tåg-i-Tärnsjö-
 2173382022757799/

Upsala–Lenna Jernväg – Lennakatten (19)
! S	K	O   891 ↔ 33  59.85784 17.64949
Den äldsta delen av det en gång så omfattande Roslagsbanenätet, 33 km 
genom vacker och varierande natur. Trafik med ångloksdragna tåg och 
rälsbussar från 1950-talet. Från Uppsala (spår 10 på Uppsala C) till forna 
järnvägsknuten Faringe. Uppehåll vid stationerna Bärby, Marielund, Länna 
och Almunge samt åtta mindre hållplatser efter linjen. Anslutningsbussar 

Ingår i entrén: Bergöövåningen med konst av Karin och Carl 
Larsson och årets sommarutställning Rösträtt för kvinnor.

Mer info och eventuella ändringar kring öppettider:

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

Skala
1:87

29 juni  - 15 augusti, tis-sön 10-17

MODELLJÄRNVÄGEN I HALLSBERG

www.hallsberg.se/modelljarnvag
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Sveriges bredspårigaste smalspårslokomotor finns hos KUJ museiförening i 
Köping (besöksmål 17). Foto Anders Nordebring.

Lokstallet
i Westerås KB

N Y H E T !
TGOJ M30/31 och BJ Iss/

SJ Ias-u malmvagnar!

DFo33, DF33, DF39 och DF40

SWB malmvagn M2

Sovvagn SJ, NSB WL5

Byggsatser i skala H0 till
järnvägsmodeller för

SJ, TGOJ, SWB, IBAB, NSB.
Kåpor till lok och räls bussar.
Tillbehör i metall och plast.
Stor sortering av dekaler.

www.lokstall1.se
1435goran@gmail.com

till Fjällnora friluftsgård (bad och gårdsdjur) intill Upplandsleden vissa da-
gar. Vid några tillfällen går också anslutningsbuss till Linnés Hammarby (se 
hemsidan). Trafikdagar: lör 5/6–11/9 samt ons, tors 30/6–12/8 och sön 
27/6–12/9 samt 6/6. Aktuellt smittspridningsläge kan medföra särskilda 
restriktioner och trafikändringar (se hemsidan för aktuell information). 
Evenemang (prel): 26/6 Midsommardagsfirande, Marielunds stn. 11/9 
Kulturnatten i Uppsala då ULJ kör extratåg enligt särskild tidtabell. 12/9 
Lennabanans dag, utökad trafik enligt särskild tidtabell. Kommunika-
tioner: Uppsala C (östra sidan), där ULJ har eget stationshus – Uppsala 
Östra – intill spår 10. Besöksadress: Stationsgatan 11, Uppsala. Bärby, 
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Marielunds, Länna och Almunge stationer nås från väg 282, Faringe stn 
från väg 273. Tel: 018-13 05 00.
info@lennakatten.se – www.lennakatten.se,
www.facebook.com/Lennakatten/

Modelljärnvägens Hus (20)
&	M	S O    60.04753 18.04773
Utställning med flera olika modelljärnvägar. Ta del av alla scener på mo-
delljärnvägarna och ta chansen att bli lokförare för något av tågen. Intill 
kaféets uteservering hittar du vår visningsträdgård och den amerikanska 
trädgårdsjärnvägen, där tågen är mer än dubbelt så stora som inne i 
ladugården. Ett utflyktsmål för hela familjen! Öppet: Se vår hemsida för 
öppettider under 2021. Besöksadress: Söderby 132, skyltad avfart från 
länsväg 288, 3 km söder om Alunda. Kommunikationer: Buss 886 från 
Uppsala eller 811 från Östhammar, ca en kilometers promenad till mo-
delljärnvägen. Tel: 0174-655 77.
info@modelljarnvagenshus.se – www.modelljarnvagenshus.se,  
www.facebook.com/modelljarnvagenshus

Stockholm
Stockholms Ånglokssällskap (21)
Ee S	K   1435  59.29852 18.01574
Trafik samt utfärdståg med ångkloksdragna trävagnar med öppna platt-
formar från 1900-talets första hälft på både statens och andra normalspår. 
Abonnemang av ångtåget möjligt. Lokala och regionala resor under 
huvudsakligen vår och höst i Stockholm med omnejd. Information på 
telefonsvarare i samband med arrangemang eller ständigt på vår hemsida. 
Besök och visning av fordonssamlingen i Västberga efter överenskom-
melse. Evenemang: Datum för trafik ej fastställda. Tel: 0793-40 53 41.
roland.jonsson45@gmail.com
www.anglok.com, www.facebook.com/StockholmsAnglokssallskap

Södermanland
Östra Södermanlands Järnväg (22)
& !	S	K	O   600 ↔ 10,8  59.25883 17.21876
Ångtåg Mariefred–Läggesta Nedre–Taxinge–Näsby (endast vissa da-
gar till Taxinge). Se hemsidan för mer info. Samtrafik: Stora rundturen 
Stockholm−Mariefred–Stockholm, Slott och ånga (lilla rundturen) 
Mariefred−Taxinge–Mariefred vissa dagar. Trafikdagar: Vanligen lör 
och sön under sommarhalvåret, dagligen under högsommaren. Marie-
fred−Läggesta Nedre, se hemsida. P.g.a. pandemins påverkan bör ni alltid 
kolla alla uppgifter på hemsidan före besök. Trafikdagar och tidtabeller 
kommer att publiceras där när trafiksäsongen närmar sig. Detta gäller 
även rundturerna. Reservation för ändringar. Öppet: Café och utställning 
om de sju svenska personförande smalspåriga (600 mm) järnvägarnas 
historia är normalt öppen under trafikdagar. Besöksadress: Storgatan 
25, Mariefred. Kommunikationer: Regionaltåg på Svealandsbanan till 
Läggesta, ångbåt s/s Mariefred från Stockholm (vid stadshuset), buss 
linje 782 från Nykvarns centrum till hållplats Taxinge, gå tillbaka 50 m 
till infarten till stationen, med bil E20 avfart 139 Läggesta mot Mariefred 
och Gripsholm. Tel: 0159-210 00, 210 06.
oslj@telia.com – www.oslj.nu, www.facebook.com (sök på Östra Söder-
manlands Järnväg)

Museispårvägen Malmköping (23)
&  S	K	O   1435 ↔ 2,8  59.13295 16.73670
Sveriges lokaltrafikmuseum med museal spårvägstrafik. Utställningshallar 
med spårvagnar och bussar från hela Sverige. Café och souvenir- samt 
bokförsäljning. Öppet/Trafikdagar: 15/5–4/7 lör kl 11–17, sön kl 11–15; 
6/7–15/8 tis–sön kl 11–17; 21/8–29/8 lör kl 11–17, sön kl 11–15. Trafiken 
kan ställas in med kort varsel p.g.a. personalbrist eller andra händelser 
utanför vår kontroll, se vår hemsida. Vi tar gärna emot abonnemang och 
gruppresor – kontakta Mikael Bäcklund 0730-66 26 89 eller maila till 
mikael.backlund@muma.se för prisuppgift. Evenemang: 12/6 120 år med 
elektrisk kollektivtrafik i Sverige, 7/7 gladjazz vid Öster sjön, 24/7 famil-
jedagen, 28/8 Museispårvägens dag med kvällstrafik kl 11–21, 29–30/10 
halloweenspårväg, 4–5/12 tomtetrafik. Besöksadress: Järnvägsgatan 
4, Malmköping. Kommunikationer: Linje 430 från Flen, linje 337 från 
Strängnäs, linje 701/801 från Eskilstuna och Nyköping. Tel: 0157-204 30.
info@muma.se – www.muma.se,  
www.facebook.com/MuseisparvagenMalmkoping

På Modelljärnvägens Hus i Alunda (besöksmål 20) finns stora och små 
modelltåg, både inne och ute. Foto Jocke Sannagård.

POSTTIDNING B
Hobbypress Förlag 
Bertilsvägen 3 
74831 ÖSTERBYBRUK

Välkommen 
till utställningen 

Modelljärnvägens Hus!

En utflykt för familjen. 
Många olika modelltåg

att se och köra med!  
café och trädgård! 

Se hemsidan, våra sociala medier 
eller ring för aktuell information 
om hur vi har öppet under 2021!

Tel: 0174-65577
www.modelljarnvagenshus.se 

    modelljarnvagenshus
modelljarnvagen

20

Hjulmarknaden 2019
i Solnahallen
30 november

www.hjulmarknaden.info

Hjulmarknaden 2021
i Solnahallen
27 november

www.hjulmarknaden.info
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Föreningen Förstlingen II (24)
& ! S   1435 ↔ 0,06  59.37601 16.51119
Föreningen har tillverkat en kopia av det i Sverige först tillverkade ång-
loket. Loket finns på Munktellmuseet där det visas tillsammans med 
andra maskiner som tillverkats vid Munktell och Volvo CE. Loket kommer 
att köras vid flera tillfällen. Det kan enstaka dagar vara på annan ort − 
ring gärna och kontrollera detta. Med egen kortbana med tillhörande 
vändskiva, invigd i augusti 2018, har vi möjlighet att visa upp loket under 
ånga vid vissa tillfällen utanför Munktellmuseet. Öppet: Mån–fre 10–16, 
lör–sön 11–15. Besöksadress: Museet är beläget vid Munktelltorget 3 vid 
Eskilstunaån inom Munktellstaden, ca 800 m från Eskilstuna C. Kommu-
nikationer: Tåg till Eskilstuna C. Bilparkering i närheten. Tel: 016-13 15 23 
eller e-post för guidade turer.
munktellmuseet@volvo.com – www.forstlingen.se,
sv-se.facebook.com/Forstlingen

Miniature Kingdom (25)
M O   1435  58.99612 16.21958
Besök vårt pågående bygge av en modelljärnväg i skala H0 med Sverige i 
miniatyr. Här hittar ni allt från Åreskutan ner till dom minsta detaljerna 
som Jönssonligan och Leif GW Persson. Tåg och bilar rullar genom det 
över 200 m2 stora landskapet varje lördag och söndag mellan kl 10:00 
och 16:00. Förutom vår stora anläggning hittar ni även anläggningen från 
filmen Tårtgeneralen och Järnkroken från 2018 års julkalender Storm på 
lugna gatan som visades på SVT. Öppet: Se vår hemsida för information 
om öppettider. Besöksadress: Kungsgatan 35, Kungsör. Tel: 0702-32 88 40.
www.miniaturekingdom.se, www.facebook.com/miniaturekingdom/

Katrineholms Ånglokssällskap (26)
& S	O   1435  58.99612 16.21958
I staden som växte upp med Västra stambanans tillkomst intar lokstallet 
från tiden runt förra sekelskiftet en framträdande plats och har renoverats 
av kommunen. Där finns bl.a. föreningen Katrineholms Ånglokssällskap 
som renoverar ånglok i gammal lokstationsmiljö för att i samarbete med 
Stockholms Ånglokssällskap kunna bedriva ångtågstrafik i Katrineholm 
med omnejd. Öppet: Besök och visning av lokstallet enligt överenskom-
melse. Evenemang: Katrineholmsveckan i augusti (osäker men planerad). 
Datum för trafik ej fastställda. Besöksadress: Östermalmsgatan 2, Katri-
neholm. Kommunikationer: Tåg till Katrineholm, ca 1 km promenad. 
Bilparkering finns. Tel: 0739-73 14 89 eller 0705-67 30 12.
www.anglok.com/katrineholm-2/,
www.facebook.com/katrineholms.angloks.sallskap/

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg (27)
& Ee	S	K O   1435  58.67053 17.09915
I TGOJ-banans södra ände huserar FSVJ i det anrika TGOJ-lokstallet, med 
1950-talet ur Oxelösunds perspektiv på järnvägen och staden. Nytt 2021: 
Ev. öppnande av utställningsbyggnaden och ev. roll-out av lokomotor. 
Öppet: Öppettider, trafikdagar och evenemang annonseras senare p.g.a. 
covid-19. Se hemsida och Facebook för senaste info. Besöksadress: 
Lokstallsvägen 1, Oxelösund. Kommunikationer: Buss linje 715, ca 500 
meter från hållplats Oxelösund C. Tel: 0722-26 60 01.
fsvj@fsvj.se – www.fsvj.se, www.facebook.com (sök på FSVJ)

Dalsland
Dal–Västra Värmlands Järnväg (28)
! D	K  1435 ↔ 43,8/50  59.02883 12.23468
Rälsbusstrafik Bengtsfors–Mellerud. Samtrafik med kanalbåtar på Dals-
lands Kanal. Trafikdagar 2021: Mån–lör 14/6–28/8 (ej trafik 25–27/6). 
Dressinuthyrning: Sker endast vid järnvägsstationen i Bengtsfors, 
maj–september. Kan kombineras med kanotpaket. Öppet: Bengtsfors 
14/6–22/8 mån–sön 9–18. Övriga tider enligt överenskommelse. Mer 
information på hemsidan. Besöksadress: Järnvägsstationen, Stationsga-
tan 5, Bengtsfors. Tel: 0531-52 68 01.
info@dvvj.se – www.dvvj.se

Järnvägssällskapet Åmål–Årjängs Järnväg (29)
& D O   1435 ↔ 15  59.04129 12.69874 / 59.17999 12.55087
Järnvägsmuseum i Åmåls lokstall samt utställning i Svanskogs station. 
Museet i Åmål visar lok, vagnar och historiska föremål. Museet i Svanskog 
visar autentisk järnvägsmiljö med fordon och stationsexpedition. Även 
historiska föremål från Svaneholms järn- och pappersbruk samt Galleri 
Gunnel (Gunnel Eklund – musikhistoria) i Svanskog. Dressintrampning 

Modelljärnvägar kan också ha moderna tåg. Här ses Green Cargo T44 
med godståg på en del av Sverige i miniatyr på Miniature Kingdom i 
Kungsör (besöksmål 25). Foto Magnus Eriksson.

 

Modelljärnväg med Sverige i miniatyr finns på Kungsgatan 35 
i Kungsör!   Öppet alla helger lör-sön 10-16. För övriga 

öppettider se hemsida www.miniaturekingdom.se . 

För info, 0702328840 mail@miniaturekingdom.se 

25

Den fungerande replikan av ångloket Förstlingen II visas upp på Munktell-
museet i Eskilstuna (besöksmål 24). Foto Tomas Almerén.
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Välkommen att bidra med bilder till nästa års Tågsommar!
Skicka dem till info@tagsommar.se – arvode utgår tyvärr inte

men vi anger alltid fotografens namn!

samt kanotpaddling från Forsbackabaden (ca 10 km från Åmål, länsväg 
164 mot Bengtsfors), genom naturskön miljö och trolska skogar och 
genom den 263 m långa Bollsbytunneln. Sommarcafé och möjlighet 
till övernattning i en sovvagn från 1931 på Svanskogs station. Öppet 
Museum i Åmåls lokstall 1/4–30/9 mån–fre 8–15 (stängt helger), övriga 
tider enligt överenskommelse på tel enligt nedan. Svanskogs station 13/5 
(Svanskogsdagen), 31/5–31/8 mån–fre 9–15 (stängt helger). Övriga 
tider enligt överenskommelse på tel enligt nedan. Dressinuthyrning: 
Forsbackabaden–Svanskog med drop-in 21/6–15/8 kl 10–15. Övriga 
tider förbokning på tel 0706-23 05 68. Evenemang: 25/4 Tågsläpp i Åmåls 
lokstall, 13/5 Svanskogsdagen, Svanskogs station kl 11–16. Besöksad-
ress: Åmåls Järnvägsmuseum, Östra Bangatan 2, Åmål resp. Svanskogs 
stationsmuseum, Järnvägsgatan 1, Svanskog. Kommunikationer: Tåg 
till Åmål eller Swebus till Åmål. Övrigt: Vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Reservation för ändringar. Tel: 0702-60 22 78 (Åmål) 
eller 0706-23 05 68 (Svanskog).
www.jaaj.nu, www.facebook.com/jaajofficiell (museijärnvägen),
www.joytrail.se (dressin m.m.) 

Stationshuset i Dals Rostock (30)
&  58.71413 12.35542
Storskalig modell (1:2) av Dals Rostocks gamla järnvägsstation som stod 
på samma plats 1908–1941. Gamla Dalslandsbanan, numera järnväg en 
mellan Oslo och Göteborg, passerar strax intill. Modellen uppfördes år 
2000 och visar miljön som den såg ut på 1920–30-talen. Man kan gå 
in (takhöjden är 1,44 m) och se väntsalen, expeditionen och stinsens 
bostad, med halvskaliga möbler, kakelugnar och vedspis. Nyckel lånas i 
affären intill för en kostnad av 60 kr. Affären är öppen alla dagar 9–19. 
Guidning kan ordnas. Övrigt: I Rostock finns även en välkänd örtagård, 
hembygdsmuseum med sommarcafé, konstnärsateljéer, bed & breakfast 
m.m. Besöksadress: Stationsplan, Dals Rostock (mitt i samhället, strax 
ovanför livsmedelsaffären). Kommunikationer: Bussar går från Mellerud, 
Vänersborg och Bäckefors. Tel: 0730-58 68 47.
kerstin@rostock.se – www.rostock.se

Bohuslän
Munkedals Jernväg (31)
& ! M	S	K O   600 ↔ 3,3  58.45797 11.68440
Smalspårig järnväg med sommaröppet, museum och café. Trafikdagar: 
Tors och sön 1/7–8/8. Extra trafikdagar kan anordnas, se hemsidan och 
Facebook. Öppet: Museet hålls öppet vid tågs uppehåll vid Munkedals 
nedre. Evenemang: Tomtetåg lör, sön 1:a advent (28/11–29/11). Övriga 
arrangemang, se hemsidan. Besöksadress: Östra Åtorpsvägen 18, Åtorp, 
Munkedals södra infart. Kommunikationer: Västtrafiks bussar, hållplats 
Kvistrum Munkedal, samt Västtågen till Munkedal stn och därefter ca 
1 km promenad. Tel: 0705-38 91 73 (endast under sommarsäsongen).
info@munkedalsjernvag.com – www.munkedalsjernvag.com, 
www.facebook.com/Munkedals-Jernväg-199603906755119

Göteborg
Spårvägssällskapet Ringlinien (32)
&    1435 ↔ 3  57.71000 11.99219
Trafik med museispårvagn mitt i Göteborg, Centralstationen–Liseberg 
samt Centralstationen–Slottsskogen. Trafikdagar: Se hemsidan. Extra-
trafik i samband med olika evenemang. Öppet: Spårvägsmuseum öppet 
sön sept–maj kl 11–14, se hemsidan.
info@ringlinien.org – www.ringlinien.org,  
sv-se.facebook.com/ringlinien

Bergslagernas Järnvägssällskap (33)
& Ee   1435  WGS84 57.73270 12.00525 / 57.72522 12.01873
Med Göteborg som bas driver sällskapet BJs ett ambulerande järnvägsmu-
seum. BJs fordonsflotta är ett tvärsnitt av järnvägshistorien med början 
kring förra sekelskiftet. Vagnparken består av sittvagnar med kapacitet 
på upp till 200 resande. Därtill kan restaurangkapacitet erbjudas upp till 
90 personer samt sovplatser i äldre sovvagnar för upp till 150 personer. 
Vår idé är att erbjuda såväl allmänhet som företag en reseupplevelse i en 
äldre miljö. Unikt för BJs är att vi bevarat en stor samling godsvagnar och 
fordon knutna till godstrafik. Godstrafiken har alltid varit betydelsefull 
för Göteborg tack vare sina hamnar för import och export och präglar 
starkt järnvägen än idag. BJs godsvagnssamling omfattar vagntyper från 

Den lille jernvägen   
Bohusläns äldsta

Besök  Bohusläns 
äldsta järnväg (med 
anor från 1895). 
 Färden börjar vid 
Åtorp, går längs vackra 
Örekilsälven, passerar 
under den mäktiga motor-
vägsbron och vänder vid 
Munkedals hamn.  
 På tillbakavägen ingår 
ett besök vid järnvägens 
museum. Därefter smakar 
det bra med nybryggt kaffe 
och gott bröd.

 Trafikdagar är  
torsdagar och 
söndagar 1 juli- 

15 augusti 2021. Avgångar 
11.00, 13.00, 14.30.
 Förboka plats i vagnarna 
hos  Karin Blomstrand, 
e-post: blomstrand.karin@
telia.com.
 Mer info:  http://www.
munkedalsjernvag.com/

Museiföreningen  
Munkedals Jernväg

Östra Åtorpsväg 18, Munkedal

31

Ångloket Munkedal närmar sig färdigställande efter omfattande renove-
ring, Foto: Åke Josephson.

TågsommarTågsommar
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förra sekelskiftet fram till cirka 1980. Titta gärna in på vår museala hem-
sida och läs mer om vår historia! Evenemang: På grund av rådande läge 
med Corona är exakta datum för sommarens körning på hamnbanan ej 
fastställda. Vi hänvisar därför till vår hemsida samt Facebook för vidare 
information om trafik med våra tåg, evenemang och arbetsdagar. Öppet: 
Våra samlingar visas efter överenskommelse. Du kan besöka oss både 
vid BJs bangård på Lärje och i lokstallet i Sävenäs. Se kontaktuppgifter 
nedan. Besöksadress: Lärje Bangårdsgata 2 resp. von Utfallsgatan 1. 
Kommunikationer: Spårvagn 4, 6–9, 11 eller Alependeln (mot Älvängen) 
till Gamlestadstorget (station Gamlestaden för tåg), därefter ca 500 m 
promenad väster om järnvägen (BJ) norrut. Till Sävenäs: ca 500 m gång-
väg över Säveån, följ sedan Byfogdegatan till Sävenäs lokstation. Sävenäs 
nås också med Alingsåspendeln till station Sävenäs. Tel: 0733-39 22 16 
(vardagar efter kl 16).
info@bjs-club.se – www.bjs-club.se, www.bjsmuseum.se,
www.facebook.com/Bergslagernas-Järnvägssällskap-157730387575091

Västergötland
Anten–Gräfsnäs Järnväg, AGJ (34)
& ! S	K O	)   891 ↔ 12  57.98847 12.44175
Museijärnväg 10 km nordväst om Alingsås. Trafik med ångtåg samt 
rälsbuss i naturskön omgivning utmed sjön Anten till Gräfsnäs Slott med 
intilliggande badplats. Övrigt: Park, bad och strövområden i Gräfsnäs. 
Trafikdagar: Sön 6/6–29/8; även lör 3/7–28/8; även tis–tors 13/7–29/7. 
Dessutom skol- och gruppresor 1/6. Ändringar kan ske. Se hemsidan för 
aktuell trafikinformation. Öppet: Utställningshallen och caféet trafikda-
gar 11–16:30. Evenemang: 28–29/8 Museijärnvägens dagar. Besöksad-
ress: Antens stationsväg 7. Tel: 0322-721 30 (trafiktid), 0705-61 78 80 
(gruppresebokning).
agj@agj.net – www.agj.net, www.facebook.com/AGJ.Vastgotabanan

Föreningen Ryttarens torvströfabrik (35)
& ! O   600 ↔ 3,5  58.02136 13.73679
Torfströaktiebolaget Ryttaren uppförde 1906, ca 4 km söder om Kättils-
torp, en större fabriksanläggning för att ta tillvara den synnerliga goda 
kvalitet av torvströ som fanns i mossarna öster om den nya fabriken. 
Torvströfabriken var i drift fram till hösten 1997 och övertogs 1999 av 
Föreningen Ryttarens torvströfabrik. Ryttaren består idag av en större 
remdriven torvströfabrik med tillhörande maskinhus. På området finns 
även sågverk, en f.d. träullsfabrik, arbetarbostäder och en smalspårig 
järnväg för transporter av torvströ från mossarna till fabriken. Järnvägen 
används idag till att transportera besökare till de forna brytningsplatserna. 
Resan ut på mossarna sker i ombyggda torvvagnar och som dragkraft 
används bl.a. ett unikt bensinelektriskt lok byggt på Ryttaren 1952. 
Öppet: 10/7–1/8 lördag och söndag med visning kl 15:00. Övriga tider 
öppet enligt överenskommelse. Evenemang: 4/9 Torvens dag kl 10–16; se 
hemsidan för mer information om program. Övrigt: Från Ryttaren leder 
även en markerad vandringsled ut på mossarna. Besöksadress: Ca 25 
km söder om Falköping, 4 km söder om Kättilstorp. Tel: 0730-80 00 37, 
0702-36 05 84.
ryttarentorvstrofabrik@gmail.com – www.ryttaren.nu,
www.facebook.com/Torvströfabriken-Ryttaren-25931869745980

Forsviks Bruksjärnväg (36)
! S O	)   600 ↔ 0,5  58.57557 14.43673
Forsviks intresseförening har återuppbyggt brukets transportjärnväg mel-
lan Forsviks Bruks verkstäder och Göta Kanal. Den ursprungliga järnvägen 
trafikerades från mitten av 1880-talet fram till ca 1950. Persontrafik med 
lok och tre personvagnar upprätthålls mellan Forsviks Bruk och Göta 
Kanal vissa tider under sommaren. Tåget, som också kan chartras, kan 
ta upp till 36 passagerare. Loket som idag används är tillverkat av Deutz 
1938. De tre vagnarna är nytillverkade i brukets verkstäder. Aktiviteter 
redovisas regelbundet på Facebook. Trafikdagar: Se datum och tider på 
hemsidan. Besöksadress: Forsviks bruk, Karlsborgs kommun. Kommu-
nikationer: Buss 420 från Karlsborg mån–fre. Tel: 0708-37 75 30 (Stig), 
0705-93 57 93 (Per).
www.facebook.com/forsvikjvg

Skara–Lundsbrunns Järnvägar (67)
& ! S	K	   891 ↔ 12  58.38337 13.45013
Välkommen till Skara, en gång norra Europas största smalspåriga järnvägs-
knut! Res som man gjorde när farfar var ung. SkLJ bjuder på en resa till 
1950-talet med ångloksdragna tåg och rälsbusståg genom jordbruksmark 

och lövskog. Tågen utgår från Skara station belägen vid busstationen. 
Fri parkering och toalett nära järnvägen. Trafikdagar: sön 13/6–29/8 
samt tis och tors 6/7–12/8. Järnvägsmuseet i Skara lokstallar öppet: 
sön i juli 10:30−15 eller efter överenskommelse. Studera lok, vagnar, 
gamla fotografier och allehanda äldre järnvägsattiraljer i en autentisk 
miljö. Evenemang 2021: Med hänsyn till läget avvaktar vi. Håll utkik 
på hemsidan samt Facebook för kommande information och datum. 
Övrigt: Försäljning av glass och souvenirer i Lundsbrunns stationshus. 
Café i Rydénska  huset, livsmedelsbutik samt golfrestaurang på praktiskt 
gångavstånd. Ett flertal vandringsleder finns i området, t.ex pilgrimsle-
den. Besöks adress: Vallgatan 41, Skara. Kommunikationer: Bussar från 
Skövde, Vara, Lidköping, Mariestad. För tider se Västtrafik hemsida www.
vasttrafik.se. Tel: 0511-136 36 (trafikupplysning), 036-37 76 33 eller e-post 
bokning@sklj.se (chartertåg).
kontakt@sklj.se – www.sklj.se,  
www.facebook.com/SkLJ-Skara-Lundsbunns-Järnvägar

Det finns små tåg som inte är modeller, som här vid Forsviks bruksjärnväg 
med spårvidd 600 mm (besöksmål 34). Foto Per Hilding.

Smala spår med 600 mm spårvidd att åka tåg på finns även vid Ryttarens 
torvströfabrik (besöksmål 35). Från vänster ses EWL-loket från 1943 och 
till höger det bensinelektriska loket från 1954 – båda redo att ta resenärer 
ut på en tur ut på mossen. Foto Hans Hellman.
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Bredare smalspår finns i Vadstena (besöksmål 37), där det går att åka 
vackra rälsbussar från 1950-talet på 891 mm spårvidd. Här är WFJ:s 
rälsbuss YP 808 vid Quisbergs Allé. Foto Christer Brimalm.

Östergötland
Wadstena–Fogelsta Järnväg (37)
& ! S O   891 ↔ 10  58.44442 14.88395
Veterantågstrafik på del av banan, historisk järnvägsmiljö, cafévagn 
(onsdagar). Trafikdagar: Sön 6/6–15/8, 5/9, lör 3/7–31/7, 4/9, ons kväll 
19/5–18/8. Evenemang: 29/5 Invigning av trafik till Folkets Park. 30/7–1/8 
smidesmarknad med särskild trafik. 4–5/9 Östgötadagar med särskild 
trafik. Se även hemsidan. Besöksadress: Vadstena järnvägsstation, Järn-
vägsgatan (nära slottet). Kommunikationer: Buss 661 från Skänninge 
eller 612/613 från Motala. Tel: 0732-26 13 09 eller 0706-24 37 30.
info@wfj.se – www.wfj.se, www.facebook.com/WFJ.se/

Vadstena Dressin (38)
D	  891 ↔ 7  58.44442 14.88395
Dressinuthyrning: Vadstena–Fågelsta – trampa iväg från Startplatsen 
vid hållplats Folkets Park och låt äventyret börja. Öppet: juni–aug. Dagar 
och tider, se hemsidan. Besöksadress: Hållplats Folkets Park. Kommu-
nikationer: Buss 661 från Skänninge och Vadstena eller 613 från Motala 
och Vadstena. Hållplats Quissbergs Allé. Gå ca 900 m. Tel: 0731-50 72 97.
info@vadstenadressin.se – www.vadstenadressin.se

Spårvägsmuseet och trafik med veteranspårvagn 
i Norrköping (39)
&   1435  58.58549 16.20671
Spårvagnshistoria i samarbete mellan Svenska Spårvägssällskapet/Östgö-
ta, Norrköpings Spårvägsmuseum och Visit Norrköping. Spårvägsmuseet 
i Norrköping visar historien om spårvägen i Norrköping. Eftersom museet 
ligger på inhägnat område måste besök alltid föranmälas. Öppet: Med 
anledning av den stora osäkerhet som råder om vilka aktiviteter som kan 
och får genomföras under våren och sommaren hänvisar vi i år till olika 
hemsidor. Trafikdagar: Eventuell trafik med gamla spårvagnar hänvisas 
till Norrköpings kommuns hemsida www.visit.norrkoping.se, eller till 
kommunens kontaktcenter på tel nedan. På Svenska Spårvägssällska-
pets hemsida (www.sparvagssallskapet.se) finns under rubriken Trafik 
uppgifter om eventuell trafik i sommar och under Östgötaavdelningen 
information om museets öppethållande. Besöksadress: Stohagsgatan 3D. 
Tel: 0730-49 96 26 (anmälan museibesök; endast dagtid). Tel: 011-15 00 00 
för information om spårvagnsturer och öppettider..
ostgota@sparvagssallskapet.se – 
www.sparvagssallskapet.se/norrkoping

Östergötlands Järnvägsmuseum (40)
& S  891/600  58.40122 15.58584
Museum med ång- och elfordon m.m. från Östgötasmalspåret. Öppet: 
28/6–22/8 kl 11–17. Övriga tider finns möjlighet att boka gruppvisningar. 
Se även hemsidan. Besöksadress: Valla Gård, Gamla Linköping. Tel: 
013-12 11 10.
info@jvgmf.se – www.jvgmf.se

mf Risten–Lakviks Järnväg (41)
! D	K O   600 ↔ 2,0  58.30420 16.02268
Museiföreningen Risten–Lakviks Järnväg driver en museijärnväg som 
utgår från Lakvik, beläget mellan Åtvidaberg och Björsäter i Östergötland. 
Vid järnvägen finns rullande materiel från både trafik- och industribanor. I 
samlingarna finns bl.a. tre ånglok, två tryckluftdrivna lok, olika större och 
mind re motorlok samt två av Sveriges äldsta personvagnar (f.d. spårvidd 
1 188 mm). Övrigt: Järnvägscafé. Trafikdagar: 3–4/7 varje helg t.o.m. 14–
15/8. Ordinarie trafik körs med ånglok men dessa kan ersättas med diesel-
lok om så erfordras. Dressinuthyrning: Under trafikdagar och vid förfrågan. 
Besöksadress: Lakviks station. Tel: 0706-81 01 33.
www.rlj.se, www.facebook.com/ristenlakviksjarnvag

Mutebo Aspnäs Järnväg (42)
!	S	M O   184 ↔ 0,9  58.30150 15.56184
Smalare än smalspår och dragen av någon av ånghästarna Brasken eller 
Carls lund, nu kompletterat med det sprillans nya diesel loket Atlas. Du 
sitter säkert och bekvämt under tak i prydliga teakvagnar. Banan bjuder på 
en 15-minuters tågtur genom varierande natur i upp- och nedlut. Övrigt: 
Mysigt utomhuscafé med hembakat. Öppet: Under rådande pandemi blir 
öppettiderna osäkra – för närvarande planerar vi öppna i midsommar och 
stänga sista helgen i augusti. Trafikdagar: Lör, sön 26/6−21/8 kl 13–16. 
Närmare information kommer meddelas på hemsidan eller på Facebook.  
Besöksadress: Mutebo, Aspnäs, 10 km söder om Linköping, längs Rv 34, 
vid avtagsvägen mot Skeda udde. Kommunikationer: Buss 540 från Re-
secentrum, Linköping C. Tel: 0706-86 94 11 eller 0768-32 39 31.
www.muteborail.se,
www.facebook.com (sök på Mutebo-Aspnäs Miniatyrjärnväg och Café)

Stångådalsbanans Vänner (43)
&  57.98276 15.63401
Lokstallet i Kisa öppet för visning. Förutom lokstallet visas vår bilvagn ÖCJ 
no 25 som föreningen håller på att renovera. Öppet: Ons 7, 14, 21 och 
28 juli samt 4 augusti, samtliga datum kl 10–15. Besöksadress: Lokstallet, 
Kisa. Lokstallet ligger i den södra delen av stationsområdet i Kisa, infart 
via Resecentrum på den västra sidan av järnvägen. Kommunikationer: 
Stångådalsbanan Linköping–Kalmar, buss 39 och 540 Linköping–Kisa. 
Tel: 0703-14 54 99 (Per Lönn, ordförande).
www.facebook.com/groups/520436678571686
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Gotland
Gotlands Hesselby Jernväg (44)
& ! D	S	K O )   891 ↔ 6,5  57.54492 18.53278
Museijärnvägen på Gotland, ångtåg med gamla gotländska fordon. Gör 
en tågresa i tiden Dalhem (Hesselby)–Roma och upplev hur det var att 
resa när farfar var ung. K-märkt miljö mellan Tule och Hesselby. Öppet: 
Hesselby Jernvägskafé har öppet helger under för- och eftersäsong samt 
tis–sön under högsäsong. Se deras Facebooksida. Jernvägsmuseet har öp-
pet som kaféet. Trafik dagar: 6/6–29/8. Vi kör tåg 1– 4 gånger per vecka. 
Avgångar mellan 10:45–15:30. För mer information, se våra hemsidor 
och Facebook. Evenemang: 4/4 Påsktåget, 29/8 Museijärnvägens Dag 
med särskild tidtabell, 25/9 Skymningståget, vecka 44 Allhelgonatåget, 
4–5/12 prel. Julmarknadståg, 2/1 2022 Tomtetåget med trafik från Roma 
och Hesselby till tomtarna i Tule. Dressinuthyrning: Hesselby–Roma 
kan ske under icke trafikdagar i sommar. Besöksadress: Hesselby Jern-
vägsstation, Dalhem Hässelby 166, Dalhem. Kommunikationer: Buss 11 
Visby–Roma, alt. buss 41 Visby–Dalhem–Katthammarsvik. Tel: 0498-380 
43, 0705-83 05 19.
info@gotlandstaget.se – forening.gotlandstaget.se,  
www.gotlandstaget.se, www.facebook.com/gotlandstaget

Kulturstiftelsen Tjuls station, Gotland (45)
&  891 ↔ 0,024  57.45941 18.23770
Stationshuset är byggt 1898 och visar i ursprunglig miljö hur stations-
folket levde och arbetade. Kort spår med godsvagn och betvagn. Nytt 
för 2021: Sammanställning av personal på Klinte–Roma järnväg. Öppet: 
Söndagar 4/7–12/9 kl 14–17. Guidade visningar. Andra dagar och tider 
kan bokas. Besöksadress: Eskelhem, Tjuls, Gotlands Tofta.
Tel: 0498-26 65 87, 0705-15 05 86.
ingvar.tjuls@gmail.com – www.tjuls.se

Småland
Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik (46)
! S O )	   891 ↔ 71
Gör en resa på smalspåret Hultsfred–Västervik, Nordens längsta smal-
spåriga järnväg. Järnvägen är byggnadsminnesförklarad i sin helhet. Som-
maren 2021 kör de klassiska gul-orange rälsbussarna som de alltid har 
gjort mellan Västervik och Hultsfred. Extratåg med rälsbuss och lokdragna 
tåg på hela eller delar av sträckan samt nattåg vid konserter och andra 
evenemang året runt. Trafikdagar: För aktuell trafik, se hemsida och 
Facebook. Rälsbuss Hultsfred–Västervik tis, tors, lör 22/6–3/7 (ej 26/6), 
dagligen 5/7–21/8 samt lör 4–25/9. Besöksadresser: Västervik, Verkebäck, 
Fårhult, Ankarsrum, Totebo, Tuna, Vena, Hultsfred. Kommunikationer: 
Tåg och buss i Hultsfred och Västervik. Tel: 0490-230 10 (trafikdagar).
info@smalsparet.se – www.smalsparet.se, 
www.facebook.com/smalsparet

Föreningen Smalspåret Växjö–Västervik, Hultsfreds-
avdelningen (47)
D	K	  891 ↔ 12  57.47595 15.85254
På sommaren kan du prova på att cykla dressin längs smalspåret. Perfekt 
för en picknick ute i den sköna naturen. Passar familjen, kompis- el-
ler arbetsgrupper, möhippor eller dylikt. Dressinuthyrning Björkudd 
(Hultsfred)–Målilla: Maj–september dagligen, stängt 18–19/6. Besöks-
adress: Sjövägen, korsning med järnvägen söder om Hultsfreds station 
(Björk udd). Dressinuthyrning Flaten–Gårdveda: Juni–oktober dagligen. 
Besöksadress: Flatens station, 570 81 Flaten. Ligger mellan Målilla och 
Virserum utmed väg 23. Bokning: Genom hemsida eller telefon nedan. 
Tel: 0495-65 08 80.
info@smalsparet.com – www.smalsparet.com

Den livaktiga föreningen GHJ (besöksmål 44) på Gotland har under åren 
byggt 6 km järnväg från Hesselby till Roma. Foto Daniel Åhlén.
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Smalspåret i Hultsfred (48)
! D	S	K O   891 ↔ 30    57.16797 15.34723 / 57.32099 15.57738
Smalspåret i Hultsfred AB bedriver i samarbete med Föreningen Smal-
spåret Växjö–Västervik dressinuthyrning och nostalgitåg med 1950-tals-
rälsbuss och cafévagn mellan Åseda och Virserum. Besök den nostalgiska 
miljön kring byggnadsminnet Virserums stationshus, med bl.a. Pressbyrå-
kiosk från 1950-talet. Dressinuthyrning Åseda–Virserum: Alla dagar 
28/6–15/8. Utlämning vid Åseda station – förbokning krävs. Besöks-
adress: Åseda järnvägsstation, Järnvägsgatan 4, Åseda. Dressinuthyrning 
Virserum–Åseda: Alla dagar 28/6–15/8. Utlämning vid Virserums station 
enligt tider på hemsidan, förbokning samt drop-in i mån av tillgång. 
Besöksadress: Virserums stn, S Järnvägsgatan 20, Virserum. Trafikdagar 
och evenemang: Inställda p.g.a. restriktioner, se hemsida för ev. ändrad 
info. Kommunikationer: Länstrafiken, linje 310/320 Växjö–Oskars hamn/
Hultsfred t/fr Åseda och Virserum, linje 345 Åseda–Vetlanda, linje 
61/62/320 Hultsfred–Virserum. Tel: 0495-108 08, 0703-77 56 11.
sh@smalsparet.com – www.smalsparet.com,  
www.facebook.com/foreningensmalsparet

Svenska Motorvagnsklubben (49)
Ee O  1435
Researrangemang över hela Sverige för medlemmar och andra tågentu-
siaster. Diesel- och elrälsbussar från 1950-talet. Även beställningsresor. 
Evenemang: 23–25/4 Årsmötesresa Norrköping. Körning på industrispår 
fre em och lör fm. Resa med hyrd spårvagn på lör em. Utflykt till Finspång 
på sön. 29–30 maj Viskadalen med X16. Start i Uddevalla på söndagen. 
30/7–14/8 Övre Norrland med Malmbanan. Stambanan upp och Inlands-
banan ner. 17–19/9 Höstresa med tåg–båt, preliminärt i Skaraborg. 4/12 
Julbordsresa. Resorna utgår om inte annat sägs från Alvesta. För aktuell 
info, se hemsidan, inte minst i dessa pandemitider! Tel: 0739-44 11 77.
resor@smok.nu – www.smok.nu

Ohs Bruks Järnväg – Ohsabanan (50)
! S	K O   600 ↔ 14,5  57.19280 14.33185
Ohsabanan är en 14.5 km lång smalspårig järnväg öster om Värnamo, och 
är Sveriges mest kuperade järnväg. Resan med de tidstypiska ångtågen 
genom det natursköna landskapet är en unik upplevelse. Trafik under 
sommaren, och i advent går Tomtetågen. Öppet: Lokstallarna, Jernvägs-
cafét och bruksmuseet är öppna på trafikdagar. Trafikdagar: Lör–sön 
10/7–15/8 samt tis–ons–tors 20/7–5/8. Evenemang: 28–29/8 Ohsa-
banans dagar med många extratåg och aktiviteter. Lör–sön 27–28/11 
samt 4–5/12 kör vi traditionsenligt våra tomtetåg. Mer information om 
evenemangen kommer på Ohsabanans hemsida. Kommunikationer: JLT 
Krösatåg till Bor, linje 87 eller egen bil till Ohs Bruk. Tel: 0370-65 11 11.
marknad@ohsabanan.com – www.ohsabanan.se, 
www.facebook.com/ohsabanan

Landeryds Järnvägsmuseum (51)
& Ee   1435  57.07600 13.26014
Halmstad–Nässjö Järnvägars gamla lokstation som idag är museum. Lan-
deryd var under HNJ:s storhetstid en stor knutpunkt med ca 250 anställda 
vid järnvägen och då även trafik på VCJ mot Ulricehamn och Falköping. 
Sevärd järnvägsmiljö med ordinarie person- och godstågstrafik idag. 
Stationshus, godsmagasin och dressinbod är alla tre idag statliga bygg-
nadsminnen. På bangården finns ett återuppfört våghus med vagnvåg, 
samt lokstall med vändskiva. En järnvägshistorisk promenadslinga med 
infoskyltar finns också. Öppet: I regel första lör i månaden, se hem sidan. 
Även möjligt att boka besök på telefon. Evenemang: 25/4 Tågsläpp kl 
10–16, 4–5/9 Tågdagarna i Landeryd, den 4/9 planeras jubileumsdiesel-
tåg till Ängelholm på kvällen – se annons på sidan 3. Besöksadress: 
Lokstallet, Hyltevägen 12, Landeryd. Kommunikationer: Eget fordon 
alternativt Krösatåg från Halmstad och Värnamo (eller Jönköping, Nässjö 
och Alvesta/Växjö) samt Hallandstrafikens buss 417 Hyltebruk–Landeryd. 
Tel: 073-318 47 53.
kontakt@landeryd.info – www.landeryd.info, www.tagdagarna.se, 
www.facebook.com/landeryd, www.facebook.com/tagdagarna

Minivärlden Ljungby (Föreningen TågCentralen) (52)
& M	S O   16,5/12 ↔ 0,75  56.82771 13.92241
1000 kvm för alla dina sinnen. På Minivärlden Ljungby finns det upp-
levelser för alla: barn, vuxna – ja, hela familjen. Och inte minst för dig som 
gillar modelltåg, historia eller teknik. Här varvas aktiviteter med historiska 
betraktelser, biosalong och spännande modelljärnvägar. Bland annat Dr. 
Bent Schultzes berömda fantasibana över Landet Somewhere och Lilla 
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www.habohobby.se

Digitalspecialisten

Fullsortiments hobbybutik

Hos oss hittar du bland annat:
Modelljärnvägar (från N till G)
Material (plast, metall och trä)

Lim, färg, verktyg m.m.

Allt du behöver för din hobby!

Välkommen till vår butik i Habo!
Öppettider: måndag-torsdag 14-18, lördag 10-13

E
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Hobbyläsning för alla! 
Vi skapar böcker och tidningar för entusiaster. 

Du hittar vårt sortiment på www.hobbypress.se.
Mer info och beställning även på 018-474 24 44.
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Mer om Arduino   |   Slot Mods   |  Gripen i skala 1/9  |  Dekorvinyl

VAMPIRESvenska jetmodeller från scratch

EN STOR STARK B E R G E T S 
OKRÖNTE
KUNG
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www.alltomhobby.se
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FunCub NG  |  Storytelling 3D  |  Chevrolet -55, del 2  |  ANAs modeller

MODELLFABRIKEN 

& MASKINERNA

Norrbotnia
banan 

genom 

Skellefteå
 

 

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

Minivarlden          

BARN 0-4 ÅR GRATIS, 5 -11 ÅR 30 KR, 12 -99 ÅR 100 KR

1000 kvm för alla dina sinnen!
Upptäck ”Landet Somewhere” och  
”Lilla Småland”, våra miniatyrvärldar  
med modelltåg och fantastiska 
handbyggda miljöer.

Kör modelltåg själv, måla figurer, bygg 
med LEGO, provkör robotbanan, var  
med i skattjakten!

Upplev våra utställningar, tennsoldater, 
modellbyggen, miniatyrer, historiska 
berättelser.

Eller titta in i vår biograf.

Och du, det finns alltid hembakat  
i vårt café.

Välkommen!

Topprankat resmål!

  
      

Facebook 4,6 (5)
  

     
Tripadvisor 4,5 (5)

  
      

Google 4,2 (5)
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I Landeryd (besöksmål 51) anordnas de årliga Tågdagarna i början av 
september, förhoppningsvis även så i år. Fotot ovan är från höstens SMoK-
körning för SJK. Foto Peter Folkesson.

Ett OBJ-tåg (besöksmål 50). Genom att sätta resenärerna glest och se till att 
hålla avstånd kan tågen köras coronasäkert. Foto Peter Berggren.
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Småland med den gamla smalspåriga Bolmenbanan (12 mm). Eller varför 
inte bara beundra våra fascinerande miniatyrvärldar med tennfigurer, 
snidade träfigurer eller Lego. Skaparhörna. Kör själv ett modelltåg. Måla 
figurer. Tävla med Robotstinsen. Titta in i vår biograf, ta en fika och umgås.
Gratis för barn under 5 år i vuxens sällskap. För gruppvisning, kontakta 
grupper@tagcentralen.se. Öppet: 5/7−14/8 mån−lör 10−15. Följ vår 
hemsida och FB för aktuella öppettider och evenemang under året. Eve-
nemang: 6/3, 30/3, 3/4, 18/9, 30/10, 4/11, 27/11, 28/11, 27/12 kl 10–15. 
Besöksadress: Helsingborgsvägen 9. Tel: 0705-73 65 24.
info@tagcentralen.se – www.minivarlden.se, 
www.facebook.com/minivarlden, Instagram

Kalmar Veterantåg (53)
Ee O )	   1435
Kompletta researrangemang på stambanenäten i Sverige, även charter-
trafik. Trafik med totalrenoverade fordon som tillsammans utgör ett 
komplett tåg för dag- och nattresor från tidsepoken 1950- och 1960-talen. 
För mer om våra resor, besök vår hemsida – alltid uppdaterad. Evenemang 
(med reservation för inställt p.g.a. Covid): 9/6–6/7 Destination Nordka-
lotten med besök i Luleå, Kiruna, Jukkasjärvi, Björkliden och Lofoten 
samt båttur till Trollfjorden. 18–24/9 Destination Björ kliden, upplev en 
hö stvecka i fjällen, bo på hotell Fjället eller i stuga, help ension. 14/ 11 
Julmarknadsresa Kalmar–Vislanda (Små landsjul på Huseby). Besöks-
adress: Torsåsgatan, Kalmar. Tel: 0702-15 09 05, reseinfo på 0709-49 84 44.
info@kalmarveterantag.se – www.kalmarveterantag.se,  
www.facebook.com/KalmarVeterantag

Öland
Böda Skogsjärnväg (54)
! S	K   600 ↔ 4,2  57.31263 17.11158
Smalspårig järnväg, återuppbyggd f.d. timmerbana, mellan Fagerrör och 
Trollskogen i Böda Kronopark på norra Öland. Trafikdagar: Slutlig tid-
tabell p.g.a. Corona samt om ånglok eller inte, se hemsidan, Ölandsappen 
eller Facebook. Sommartrafik 26 juni samt 6 juli–17 augusti, tisdagar, 
torsdagar och söndagar. Ölands Skördefest 24–25 september. Beställ-
ningståg för grupper utanför ordinarie trafiktid, kontakta Hans-Peter Wyss 
på 0703-63 83 49 eller extratag@bosj.se. Besöksadress: Fagerrörs station, 
Fagerrörvägen 60, Byxelkrok. Kommunikationer: Kalmar länstrafik, se 
www.klt.se. Tel: 0485-241 40 eller 0703-63 83 49.
bosj@bosj.se – www.bosj.se, www.facebook.com/Bosj.se

Södra Ölands Järnväg – SÖJ (55)
& S   891 ↔ 0,035  56.33693 16.51176
Nybildad förening med ett mindre järnvägsmuseum med utställning 
om järnvägsepoken på södra Öland 1910–61. Öppet: Söndagar under 
juli kl 11–15. Besöksadress: Torngårds Järnvägsstation, Solberga 140, 
Degerhamn. Kommunikationer: Buss bokas genom Kalmar länstrafik, 
se www.klt.se tel. 010-21 21 000. Tel: 0738-45 91 55.
infosodraolandsjarnvag2020@gmail.com – 
www.facebook.com/SodraOlandsJarnvagGilla

Blekinge
Albinsson & Sjöbergs museer (56)
Bilmuseum och porslinsmuseum i Karlskrona. Se annons på sidan 29.

Skåne
Järnvägsmuseet Kristianstad (57)
& ! S	K  1435/1067/600 ↔ 0,2  56.02186 14.16345
Tag plats! Vid den gamla hållplatsen Kristianstad Södra ligger Järnvägs-
museet i Kristianstad. Det är Sveriges tredje största järnvägsmuseum 
och passar alla åldrar. I utställningen kan du röra dig i gammaldags 
stationsmiljö med historiska lok och vagnar. Museet samarbetar med 
Museiföreningen ÖSJ. Nytt 2021: Landins cykelverkstad, med verksam-
het från tidigt 1900-tal fram till 1960-talet, har uppstått som utställning 
i museet. I år kan du bland mycket annat se en trampbil från 1957 som 
byggdes av fyra Kristianstadskillar med inspiration från Sveriges Grand 
Prix på Råbelövsbanan. Öppet: Kl 11:00–17:00, alla dagar 23 juni−5 sep-
tember, samt 11, 12, 18 och 19 september. Information: Se hemsidan. 
Besöksadress: Västra Storgatan 74, Kristianstad. Kommunikationer: 

En ny förening bildades ifjol på södra Öland vid Torngårds gamla järnvägs-
station (besöksmål 55). Foto Leif Rydberg.

Vid järnvägsmuseet i Kristianstad (besöksmål 57) går det att åka ångtåg 
och besöka olika utställningar. Foto Elin Edenborg.

F
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Stadsbuss nr 3 (hållplats Arenan) från Kristianstad C som ligger ca 1 km 
från Järnvägsmuseet. Tel: 044-620 19 02 eller Regionmuseet Skånes 
reception 044-620 19 00.
jarnvag@regionmuseet.se eller info@regionmuseet.se –
www.regionmuseet.se/jarnvagsmuseet

Glimminge station (ÖGJS) (58)
D O )   1435 ↔ 6  56.28353 14.02614
Upplev ett annorlunda äventyr vid Glimminge station. Dressinuthyrning: 
Hyr dressin under tre timmar eller boka rallaretur med dressin, fika, kanot 
och mat i snapphanebygd på del av Hästveda–Karpalunds järnväg under 
perioden 1/4–31/10. Övrigt: Vandrarhem i järnvägsvagnar, 16 bäddar. 
Övernattning i fiskecamp, fiska i Helgeå, grilla, vandra, bada, uthyrning 
av kanoter, tält med övernattning på öde ö m.m. Kommunikationer: 
Linje 545 från Kristianstad till Broby eller linje 542 från Hässleholm till 
Broby. Tel: 044-440 48
info@ogjs.se – www.facebook.com/glimmingestation.se

Skånska Järnvägar (59)
! S	K O )   1435 ↔ 13,3  55.73500 14.12498
Ångtågstrafik Brösarp–Sankt Olof på Österlen. Genom välkända Brösarps 
backar och förbi den vackra havsutsikten utanför Vitaby går färden. Tåget 
vänder vid den f.d. järnvägsknuten Sankt Olof. Vi erbjuder inte bara en 
resa i rummet utan också en resa i tiden. Vi har ett antal ånglok byggda 
1907–1952 och några diesellok. Personvagnarna är tillverkade 1882–1946. 
Till söndagsresan kan du dinera i restaurangvagnen. Se hemsidan för info 
om bokning. I Brösarp står vår kafévagn. Kiosker finns i Sankt Olof och 
Brösarp. Trafikdagar och evenemang: Se vår hemsida. Kommunikatio-
ner: Skåne Expressen (info: 0771-77 77 77, www.skanetrafiken.se) från 
Ystad, Kristianstad och Simrishamn. Tel: 0414-730 15.
info@skanskajarnvagar.se – www.skanskajarnvagar.se, 
www.facebook.com/SkanskaJarnvagar

Skyltning på gång i Brösarp vid Skånska Järnvägar (besöksmål 59). Foto 
Jessica Hagnéus.

På en dressintur kan du stanna och lyfta dressinen av spåret, gå ner till en 
sjö, och bara koppla av och njuta av sommaren – och till och med övernatta 
längs vägen. Foto från Östra Göinge (besöksmål 58), Bosse Pehrsson.



24

Dressin på Österlen (60)
D	K O  1435 ↔ 9/7  55.55153 13.93875 / 55.63585 14.13345
Tomelilla–Fyledalen (17 km ToR). Spåret slingrar sig genom fantastisk 
natur ner till det nybildade naturreservatet i Fyledalen. Vackert placerade 
rastplatser utmed spåret för egen matsäck. S:t Olof–Gyllebosjö (14 km 
ToR). Här dressinar du genom ett typiskt gammeldags Skånelandskap 
förbi betande kor och genom vacker bokskog. Badmöjlighet i Gyllebo-
sjön. Dressinuthyrning: Maj–september på båda banorna. Stängt under 
midsommar. Kommunikationer: Tåg eller buss till Tomelilla järnvägssta-
tion, ca 800 m promenad till Dressinstationen. Buss med Skånetrafiken 
till S:t Olof, ca 500 m promenad till oss. Tel: 0417-102 52, 0709-20 92 09.
www.dressin.se

Järnvägens Museum Ängelholm (61)
& ! Ee M	S	K	O    56.243510 12.85507
Ett modernt upplevelsemuseum för alla åldrar. Fri entré t.o.m. 16 år. I 
spännande miljöer lär du känna rallare, banvakter och alla andra som 
byggde och utvecklade järnvägen. Följ tekniska framsteg, politiska visio-
ner och hårt arbete på väg mot en fungerande järnväg. I utställningen 
möts historia och nutid. Att färdas i ånglok vid förra sekelskiftet eller i 
förarhytten på ett modernt lok idag – i simulatorn Locomotion känner du 
skillnaden! På vår stora modelljärnväg presenteras järnvägshistorien med 
en filmshow och rullande tåg från alla epoker. Järnvägens Museum är både 
ett historiskt och tekniskt museum. Alla, från barn till entusiaster, kommer 
att hitta något intressant i utställningen. Vi presenterar järnvägens historia 
på ett spännande och informativt sätt. Barnen har ett eget lekstall, där de 
kan bygga och köra med tåg, spela spel eller läsa en bok. En annan favorit 
är minitåget som rullar i järnvägsparken varje dag under sommaren. Det 
händer alltid något på museet – tillfälliga utställningar, skollovsaktivite-
ter, ångtågsturer, familjedagar och mycket mer. I vår museibutik hittar 
du souvenirer, böcker och leksaker och caféet erbjuder bakverk, enklare 
maträtter, glass, godis och varma eller kalla drycker. Öppet: Året runt. 
För mer info om öppettider, se vår hemsida. Trafikdagar: Ångtågsturer 
på området 29/5 och vecka 44 (preliminärt). Minibanan i parken är öp-
pen 1/6–31/8. Evenemang: För info om program och evenemang, se vår 
hemsida. Besöksadress: Banskolevägen 11, Ängelholm, 200 meter söder 

UpptäckUpptäck  
järnvägens spännande historia  
i upplevelsemuseet för alla åldrar!

www.jarnvagensmuseum.se

61

Läs om böckerna och andra produkter på

Böcker om
SJ personvagnar

av olika
årsmodeller

med
typbeskrivningar,
många bilder,
ritningar

och vagnslistor.

www.smj.org avdFörsäljning

STOCKHOLMS MODELL JÄRNVÄGSKLUBB
EKENSHOLMSBANAN

järnväg.net
- guiden till Sveriges tåg och järnvägar
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Upplev en äkta spårvagnsresa
i hjärtat av parkernas stad Malmö.

 

Museispårvägen Malmö
www.mss.se

63om järnvägsstationen. Kommunikationer: Tåg och buss till Ängelholms 
järnvägsstation. Tel: 0431-46 89 20.
jarnvagensmuseum@engelholm.se – www.jarnvagensmuseum.se,  
www.facebook.com/jarnvagensmuseum
www.instagram.com/jarnvagensmuseum

Föreningen Veteranjärnvägen (62)
& ! Ee D   1435 ↔ 6,5  56.13059 13.12632
Cykla dressin Klippan (Nybygget)–Ljungbyhed och njut av den omväx-
lande och fantastiska naturen vid Söderåsen. Dressinuthyrning: April–
oktober; under april, maj, september och oktober endast förbokningar. 
Tel: 0435-44 17 73. Öppet hus i Klippans lokstallar. Magnifikt rundstall 
med vändskiva. Här visas en helt unik samling av ånglok och vagnar från de 
skånska privatbanorna. Öppet: Sön i juli kl 10–15 samt under arbetsdagar. 
Evenemang: Ångtåg i Klippan enligt information på hemsidan. Öppet 
hus med trafik och säsongsavslutning, se hemsida.
veteranjarnvagen@veteranjarnvagen.se – www.veteranjarnvagen.se,  
www.facebook.com/veteranjarnvagen

Museispårvägen i Malmö (63)
 S  1435 ↔ 1,6  55.60550 12.98329

Spårvägstrafik kl 12–16 med en eller två vagnar på sträckan Banérs kajen–
Stadsbiblioteket–Malmöhus slott i Malmö. Trafikvagnar är normalt MSS 20 
och MSS 100. Gästvagnar kan förekomma. Trafikdagar: Lör, sön 5/6–26/9, 
dock ej midsommardagen. Kommunikationer: Stadsbuss linje 7 mot Ön 
eller linje 8 mot Hyllie från Centralen till hållplats Tekniska Museet.
info@mss.se – www.mss.se

Dressin vid Lasses Kiosk (64)
D	K	O )   1435 ↔ 2,3  55.60612 13.04860
Lasses Kiosk hyr ut två danska cykeldressiner på en del av den gamla 
banan till Dalby. Dressinuthyrning: Mölledalsgatan–Segevägen 1/5–1/9 
kl 11–17. Besöksadress: Lasses Kiosk i Kirseberg, Mölledalsgatan 5, Mal-
mö. Kommunikationer: Stadsbuss linje 31 mot Bulltofta från Centralen 
till hållplats Vattenverksvägen. Tel: 0766-32 18 45.
www.facebook.com/Dressin-vid-Lasses-Kiosk-Kirseberg- 
104211404435634/

I juni 2018 firade Järnvägens Museum i Ängelholm (besöksmål 61) tjugo-
årsjubileum med evenemanget ”20 år på spår”. Bland tillresta fordon syns 
här en rälsbuss littera Yd från Föreningen Veteranjärnvägen i Klippan 
(besöksmål 62). Foto Stefan Nilsson.
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Danmark
Nordisk Jernbane-Klub (65)
& Ee S O )  1435  56.07275 12.28665
Nordisk Jernbane-Klub arrangerar charterresor och utflykter med eget tåg 
och utger tidningen Nordisk Jernbane-Nyt med artiklar och nyheter från 
Norden och Baltikum. Föreningen äger det norska motorvagnståget BM 
86.28 och BDFS 86.76, som har hemstation i Græsted hos Nordsjællands 
Veterantog. Tåget används av Nordsjællands Veterantog, som även äger 
en svensk rälsbuss (S 50 – f.d. YBo6 1013) och ett f.d. SJ ånglok (S2 1307). 
Det körs året om i Nordsjälland (Lokalbanerne) och mellan Helsingör 
och Köpenhamn. Evenemang: Se www.veterantoget.dk för uppgifter om 
tågen i Nordsjälland eller beställ vårt nyhetsbrev (på danska). Det kan även 
bli veckoslutsresa i höst. För uppgifter, se www.nojk.dk. Besöksadress:
Græsted station, Græsted Stationsvej 84, Græsted. Kommunikationer:
Lokaltog, Kystbanen, ForSea Ferries. Se www.rejseplanen.dk og www.
forsea.dk. Tel: +45 48 70 89 35
info@veterantoget.dk, mail@nojk.dk – www.veterantoget.dk,
www.nojk.dk, www.facebook.com/nordsjaellandsveterantog,
www.facebook.com/groups/136289056433819

Norge
Norsk jernbanemuseum (66)
Hamar. Se annons nedan.

Nordisk Jernbane-Klub (besöksmål 65) kör med tåg från såväl Danmark 
som Norge och Sverige. Här ses f.d. SJ littera S2 1307 dra danska person-
vagnar på danska spår. Foto Peter V Christensen.

Välkommen till  

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

Norsk jernbanemuseum

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

66

Följ oss också på www.facebook.com/tagsommar!
Där uppdaterar vi information från besöksmålen i möjligaste mån

fortlöpande, presenterar nyheter med mera – välkommen!

TågsommarTågsommar
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släcker du din järnvägstörst genom ett medlemskap i Svenska Järnvägsklubben (grundad 1958). Bli medlem genom att betala 
in 495 kr till bankgiro 5929-7804. Ungdomar upp till 25 år betalar endast 250 kr (se vår hemsida www.sjk.se för detaljer).

Tio gånger om året får du den 48-sidiga tidskriften Tåg, som beskriver vad som händer – och har hänt – på spåren
i såväl Sverige som utomlands. Ett bra komplement till artiklarna är vårt internetforum Postvagnen.

Vi arrangerar också resor och utflykter till platser som inte alltid är helt lätta att ta sig till på egen hand.
Över hela landet har vi dessutom lokalavdelningar där likasinnade träffas, fikar och kanske lyssnar till något intressant föredrag. 

Sedan en tid tillbaka har SJK-medlemmar 15 % rabatt på Trafik-Nostalgiska Förlagets ordinarie priser.

Läs tidskriften Tåg
Surfa runt på Postvagnen

Följ med på tågresor
Träffa likasinnade

Lyssna på föredrag
Upplev bildvisningar

Få fina rabatter

är det semestertider, och du kommer förhoppningsvis att besöka några av landets alla fantastiska museibanor och järnvägsmiljöer.

SVENSKA JÄRNVÄGSKLUBBEN  www.sjk.se
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Järnvägen – järnets väg. Kopplingen mellan bergsbruk och transporter är 
tät, som i Pershyttan strax utanför Nora. Här finns en fin gruv- och hytt-
miljö bevarad, och hit upp går fortfarande tågen genom NBVJ:s försorg 
(besöksmål 16). Foto Stefan Nilsson.

Norrbottens järnvägsmuseum (besöksmål 2) har en modelljärnväg med 
norrländskt tema. Här har ett malmtåg stannat för att släppa en renhjord 
över spåret. Foto Jan Bergsten.

En av Sveriges största publika modelljärnvägar finns i Hässleholm. Där 
återskapar modelljärnvägsföreningen östskånska järnvägar från omkring 
1960. Modeller är ett bra sätt att visa svunna miljöer. Foto Stefan Nilsson.
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Efter avslutad dressinåkning kan man fika vid Station Sågen (besöksmål 9). 
Foto Stefan Nilsson.

Gör ett besök hos oss och 
bered dig på en nostalgisk resa.

Välkommen!
Östra Hamng. 7D, Karlskrona 

www.fabas.se

För att komma på en guidad visning i våra museer, kontakta oss på 
0455-36 12 23 eller museum@fabas.se

Upplev 50 montrar och flera dukade bord!Ta del av cirka 60 st fordon!

56
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Järnvägssällskapet Åmål–Årjäng, JÅÅJ (besöksmål 29), firade 40 år 2017. 
Då var det öppet hus och olika evenemang både vid lokstallet i Åmål och 
vid Svanskogs station. Bergslagernas Järnvägssällskap, BJs (besöksmål 33) 
ställde upp och körde veterantåg. Foto Stefan Nilsson.

För firandet av eltåg i Sverige 100 år vid det nationella järnvägsmuseet i 
Gävle 2015 hade operatören Netrail målat om och utrustat sitt Da-lok så 
att det liknade en grön Märklinmodell från 1950-talet. Loket står numera 
vid Järnvägens Museum i Ängelholm (besöksmål 61). Foto Stefan Nilsson.

Tack 
till er som annonserat i denna utgåva av Tågsommar!

Annonsera i Tågsommar 2022!
För information, annonsprislista 
och bokning, kontakta:
Geographica Antikva Förlag,
Stationsvägen 14, 686 97 Lysvik

Stefan Nilsson, 0565-801 06 (mån–fre 9–16), 
info@tagsommar.se

Utgivning och distribution av Tågsommar
Geographica Antikva Förlag, Stationsvägen 14, 686 97 Lysvik.
Tel: 0565801 06 (mån–fre 9–16). Epost: info@tagsommar.se.
Broschyrbeställning även via Turistbyråshopen: www.tbshopen.se.

Tågsommar 2021 på Internet
På vår nya hemsida kan du ladda hem Tågsommar som pdffil –
fortlöpande uppdaterad: www.tagsommar.se. Den finns även hos 
Sverige turisten på www.sverigeturisten.se.

Albinsson & Sjöberg, Karlskrona ............................. 29
Föreningen Hjulmarknaden .......................................12
Habo hobby .................................................................... 20
Hobbypress förlag .........................................................21
JHRF och MRO ................................................................31
Jarnvag.net ..................................................................... 24
Järnvägens museum, Ängelholm ............................. 24
Lokstall1 ...........................................................................11
Miniature Kingdom, Kungsör ....................................13
Minivärlden i Ljungby ..................................................21
Modellhobby, Luleå.........................................................3
Modelljärnvägen i Hallsberg ......................................11
Modelljärnvägens hus, Alunda ..................................12
Modelljärnvägsmagasinet .............................................6

Munkedals järnväg ........................................................14
Museispårvägen Malmö ............................................. 25
Norrbottens järnvägsmuseum, Luleå ........................8
Norsk jernbanemuseum, Hamar, Norge ................ 26
Pervald MJ, Holmsjö .................................................... 22
Ohs Bruks järnväg ........................................................ 20
Samdistributionsgruppen .............................................5
Samla å lek i Karlstad................................................... 10
Svenska järnvägsklubben, SJK ................................... 27
SKÅJ .....................................................................................7
Stenvalls förlag, Malmö .................................................5
Stockholms modelljärnvägsklubb ........................... 24
Trafiknostalgiska förlaget, Stockholm  .................. 32
Tågdagarna, Landeryd ...................................................3

Boka gärna 
annons till 
Tågsommar 
2022 redan 
nu!

David Berggren med Tågsommar 2022.
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I Tågsommar förekommer en del facktermer och förkortningar som an
vänds inom järnvägsbranschen och av järnvägsintresserade. Här har
vi samlat sådana termer som förekommer i texterna.

BJ: Bergslagernas Järnvägar, enskild järnväg Falun–Göteborg (med sido
banor) invigd 1879 och förstatligad 1947.

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

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

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

EJ: Enskilda järnvägar, i motsats till statsägda SJ.

EMD: General Motors ElectroMotive Division, tillverkare av diesel
motorer och dito lok. EMDmotorer har ett karakteristiskt muller som 
är mycket uppskattat av diggare.

Flakvagn, flatvagn: Andra ord för öppen godsvagn.

G-vagn: Vanlig sluten godsvagn (med littera G, jfr nedan), ”godsfinka”.

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

GM: se EMD.

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

Littera: Latin för bokstav; är det begrepp som används för typbeteck
ningarna för rullande järnvägsmateriel, d.v.s. lok, motorvagnar och vag
nar. Även siffror kan ingå i littera.

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

Motorlok: Samlande benämning på diesel och bensindrivna lok och 
lokomotorer (se ovan).

Motorvagn: En vagn med egen framdrivning; ett motorvagnståg har 
alltså inget lok i vanlig mening (”rälsbuss”).

Normalspår: I princip alla järnvägar med spårvidd 1435 mm, jfr spår-
vidd nedan.

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

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

Ordförklaringar
Rälsbuss: Ursprungligen en lättare motorvagn utan normala stöt och 
draginrättningar, d.v.s. buffertar och (skruv)koppel. Senare allmänt an
vänt om (mindre) motorvagnar för trafik på banor i glesbygd.

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

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

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

Spårvidd: Mäts mellan rälernas innersidor. Följande spårvidder var de 
vanligaste på svenska banor med allmän trafik:

 1435 mm: 4 fot 8,5 tum, även kallad normalspår, är den idag allra van
ligaste spårvidden.

 891 mm: 3 svenska fot, och Sveriges vanligaste smalspårvidd. Roslags
banan har fortfarande reguljär trafik på 891 mmspår.

 1067 mm: 3,5 fot, fanns huvudsakligen i södra Sverige. 1067 mm 
kallas även Kapspår, men det är omtvistat om Kap kommer av att 
den används i Kapprovinsen i Sydafrika, eller om det är den norske 
järnvägsbyggaren C.A. Pihl som givit dess namn. Stora delar av det 
norska järnvägsnätet byggdes från början med 1067 mm spårvidd.

 1093 mm: Udda spårvidd på bl.a. järnvägen Köping–Uttersberg. An
ses tillkommen genom en sammanblandning av engelska och svenska 
tum och fot.

 600 mm: Mycket vanlig spårvidd på industribanor vid tegelbruk, 
torvmossar m.m, men har också förekommit på sju riktiga banor i 
Sverige. Jfr även decauville ovan.

Stambana: Det ursprungligen av staten byggda järnvägsnätet: södra, 
östra, västra, nordvästra och norra stambanan. Det byggdes också ett an
tal kompletterande sidobanor och senare ett antal kompletterande banor, 
särskilt i den norrländska glesbygden.

Stins: Förkortning för stationsinspektor, tidigare chefen över en järnvägs
station.

ToR: Vanlig förkortning särskilt på biljetter för Tur och Retur, d.v.s. 
fram och återresa samma sträcka.

Vändskiva: Cirkulär skiva av olika diameter som förbinder portarna i ett 
lokstall (rundstall) med varandra och med omgivande järnvägsnät, och 
där lok kan vändas.

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

Produktion och redaktion: Stefan Nilsson, Geographica Antikva Förlag. 
Tryckning: VTab, Vimmerby. © Geographica Antikva Förlag 2021. 

Webbadress: www.tagsommar.se. Grafisk form omslag: Peter Berggren, 
www.teknikarv.se. Konsultation: Anders Svensson.

MRO
Museibanornas Riksorganisation

Besök oss på Internet:

jhrf.se och museibanorna.se

JHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet

MRO
MUSEIBANORNAS

RIKSORGANISATION

MRO
MUSEIBANORNAS

RIKSORGANISATION



Beställ på www.tnf.se eller genom insättning av aktuellt belopp på pgnr 14 84 42 -7 TNF, tel 08-717 17 82.  
Porto och emballage tillkommer med 50:- (enhetspris inom Sverige) Över 600:- är alltid fraktfritt inom Sverige.  
Alla priser är inkl. moms.

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

Trafik-Nostalgiska Förlaget
presenterar Aktuella böcker 2021
Obs! Böckerna finns utlagda på www.tnf.se när de är klara för leverans.

Bussminnen 3 Nacka–Värmdötrafiken 100 år Lars Ericson och Dick 
Hallström Den här boken är för dig som intresserar dig för bussar i 
allmänhet och Björknäsbolaget i synnerhet. 180 sidor, 210x265 mm.  
Pris: 295:-  Utkommer våren 2021
Dåtidens stjärnor illustrerad samlarguide med anknytning till 
film, musik, sport och seriefigurer Bo Öfverlund 430 sidor, 220x280 mm.  
Pris: 490:-
Svenska teknikadresser med betydelse – i stort och smått 
Claes Rydholm En unik sammanställning över hur välkända svenska 
företag uppstått och blivit berömda. 144 sidor, 240x260 mm. Pris: 295:-  
Utkommer våren 2021
Järnvägsminnen 18 – Krösatåget Den småländska tågrevolu
tionen del 2 Ingemar Lundin, Magnus Lindman och Sten Åke Bergholm  
Den efterlängtade uppföljaren som berättar vad som hänt med 
denna trafik fram till i dag. C:a 176 sidor, 210x265 mm. Pris: 280:-   
Utkommer våren 2021
Svenska Polisbilar under 1900talet Fredrik Nyblad Här visas i text 
och massor av bilder kända och okända svenska polisfordon. 160 sidor, 
260x240 mm. Pris: 295:-  Utkommer våren 2021
När kriget tog tåget Jan Bergsten 1,2 miljoner tyska soldater tog 
tåget genom Sverige när Tyskland ockuperade Danmark och Norge. 
Tidigare hemligstämplat material har nu blivit tillgängligt och sam-
manfattas i denna bok. 176 sidor, 169x239 mm. Pris: 280:-  Utkommer 
våren 2021
Philipsons MercedesBenz i Sverige Stig Edqvist Följ med på en resa 
genom landet till verkstäder och bilhallar. Träffa personal, kunder och 
kändisar. 112 sidor, 260x240 mm. Pris: 250:-
Svenska lok och motorvagnar med person vagnar 2021
Ulf Diehl & Lennart Nilsson Denna klassiska bok som givits ut under 
mer än femtio år, 20e utgåvan är ett måste för den sanne järnvägs-
entusiasten. 400 sidor, nästan 500 bilder. 210x145 mm. Pris: 395:- 
Utkommer sommaren 2021
Järnvägsbilder 6 Växjö–Västervik  Ulf Smedbo En ingående beskriv-
ning och fotodokumentation av denna älskade smalspåriga järnvägs-
sträcka, hela 188 km lång! 176 sidor, 260x240 mm.  Pris: 250:-
Längs spåret 2020 Ulf Diehl och Lennart Nilsson Detta är boken för 
dig som vill veta mera om vad som hände på Sveriges järnvägar och 
spårvägar under 2020. Mer än 300 bilder från Sveriges bästa järnvägs-
fotografer! 184 sidor, 210x225 mm. Pris: 295:-  Utkommer sommaren 2021

Se hela sortimentet på www. tnf.se eller beställ  
aktuell katalog gratis via webben, info@tnf.se 

eller på telefon 0737-072780

Motorlok i Sverige Ulf Diehl och Lennart 
Nilsson  En rikt illustrerad historik över samt-
liga motorlok som använts och tillverkats i 
Sverige, med uppgifter om varje loks öde, mer 
än 300 bilder. Något liknande verk har aldrig 
tidigare utgivits. 256 sidor, 210x297 mm.  
Pris: 395:-  Utkommer våren 2021

Finnboda varv och  
fartygen som byggdes där  
Mikael Josephson
Finnboda var Stockholms 
storvarv och byggde åren 
1882 till 1981 över ett-
hundra fartyg. 144 sidor, 
260x240 mm. Pris: 295:-

Besök TNF-BUTIKEN
Österlånggatan 20 i Stockholm • 070-738 77 58
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