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Museichefen har ordet

Robert Sjöö

En utställning som slog
Nog hade vi på känn att Jan Myrdals Meccano-
utställning hos oss skulle locka både besökare
och media och det får man väl säga att förvänt-
ningarna infriades. Samtidigt är det också lite
märkligt att en förvisso spännande person och
hans hobby kan väcka så mycket större intresse
än den fantastiska samling vi normalt förvaltar
och visar i olika sammanhang. Det är naturligtvis
kändisskapet och nyhetens behag, men det finns
också något mycket allvarligt bakom detta. Män-
niskors fokus styrs i mycket stor utsträckning av
medias urval. Eftersom beslutsfattare också är
människor så finns en uppenbar risk att musei-

världen i allt större utsträckning kommer att sty-
ras av kortsiktiga och populistiska mål som har
nyhetsvärde. Något som ändå känns mycket bra
med uppmärksamheten kring Myrdals utställ-
ning är att han har haft ett uttalat syfte med att
sprida kunskapen om hans Meccano, nämligen
att uppmärksamma behovet av lek i lärandet och
kunskap genom egen erfarenhet. Vad månde bli-
va av framtidens ingenjörer som inte kan laga en
punktering på cykeln? Utställningen pågår till
och med den 31 augusti. Missa inte utställnings-
katalogen med en nyskriven och insiktsfull text av
författaren och samlaren av Meccano.

En av bilderna i Meccanokatalogen. Grabben bygger en modell av Forth Bridge bron  i Skottland
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Du kan hjälpa Sveriges Järnvägsmuseum i arbetet
med att vårda, bevara och utveckla de unika järn-
vägshistoriska samlingarna som finns på museet
genom att bli medlem i Järnvägsmusei vänner som
är en ideell förening vars medlemmar bl. a. hjälper
museet med renovering av gamla och nya järnvägs-
objekt, guidningar och fuktionsnärsskap vid olika
arrangemang.
Som medlem i Järnvägsmusei vänner får du bland
annat föreningens årsbok ”Spår”, medlemstidning-
en "Sidospår", rabatt i Sveriges Järnvägsmuseums
butik samt fri entré till de nordiska Järnvägsmuse-
erna.
För år 2005 är årsavgiften 200 kr och för familje-
medlemmar 50 kr. Avgiften kan betalas till fören-
ingens postgiro 496 90 19-1. (Spår och Sidospår
ingår inte i familjemedlemskapet)

Omslagsbilden:
är tagen cirka 2 kilometer väster om  Norrsundet
vid utflyktståget återfärd mot Hamrångefjärden.
T41  204 med sina 1445 mycket mullrande hästkraf-
ter satte sin prägel på omgivningen.
Foto: Rolf Sten

Tankar om bevarande
Konservering och forskning om äldre metodtillämp-
ning vid revisioner av fordon är långt ifrån populis-
tiskt. SVT, Gävle-Dalaredaktionen, gjorde visserli-
gen två inslag om bevarandeplanen och vår renove-
ring i julas men nyheten var väl snarare av karaktären
att ”hur kan det finnas sådana entusiaster som orkar
hålla på med sådant där”. Den bevarandeplan för
järnvägsfordon som vi nu har publicerat har annars
inte rönt någon större uppmärksamhet vare sig bland
kulturmiljövårdare eller bland järnvägsvänner. Kan-
ske är bevarandefrågor för tråkiga?
Jag hade nyligen förmånen att tala om bevarandepla-
nen och principer för hantering av järnvägsfordon
som kulturarv på Fedecrails, den europeiska frivillig-
rörelsen för museibanor, konferens i Lyon. Jag ut-
gick då från artiklar som jag gjort för SPÅR (2001 och
2003). Även om många var intresserade av ämnet
och lyssnade uppmärksamt så kunde jag under det
rikliga eftersnacket under konferensdagarna kon-
statera att konservering och återhållsamhet i använ-
dandet i allmänhet anses vara onödig fernissa som
man inte har råd med. Flertalet av de Europeiska
museijärnvägarna tänker mera i turism och marknad
är i museitermer. Man föredrar också termen turist-
järnväg på sin egen verksamhet. Det är inget fel i det
men jag ser en uppenbar risk. Här i Sverige är man
inom museiföreningarna generellt sett mer intresse-
rade av bevarandefrågor men nog är tankarna också
här i allmänhet mer på att köra än på att vårda.
Det industrihistoriska museet i Hagfors har det svårt
just nu. Kommunen drar in det ekonomiska stödet.
Vad skulle hända om museets samlingar spreds ut
bland museiföreningarna? Skulle man då ta hänsyn
till de förhållandevis orörda fordonen och bevara
deras patina eller skulle man hungrigt betrakta dem

Fortsättning på nästa sida
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som välbehövlig dragkraft som måste pif-
fas upp? Betänk att det nästan inte finns
några smalspårsfordon med karaktären kvar
från tiden före museijärnvägarnas tillkomst.
Det finns några industribanelok och vi har
ett mindre antal vagnar i våra samlingar. Jag
hoppas att de orenoverade smalspårsfor-
donen kan få förbli antikviteter.
Därmed inte sagt att jag tycker illa om
renoveringar, tvärtom. Jag inser att den
frivilliga verksamheten inte kan gå så långt
som vi gör i våra arbeten, men ambitionen
och viljan att få ett bra resultat är viktig.
Förhoppningsvis kan vi sprida en del kun-
skap som vi håller på att bygga upp, inte
minst i renoveringsprojekten inför jubileet
nästa år. För visst är det värdefullt att de
flesta järnvägshistoriska fordonen verkli-
gen används och kommer både brukare och
användare till del. Vi kommer som exempel
att tillföras 11-12 stycken 1960-tals person-
vagnar från SJ AB till våra samlingar. Tan-
ken är att ett par av dem får behålla sitt
avställningsskick medan övriga renoveras
till framtida trafikvagnar. Innan den ren-

Fortsättning från sidan 3

overingen påbörjas måste dock jubileumsåret få
passera.

Några nya ansikten
Det är med stor tillfredsställelse som jag och
museet tar emot hjälpen från Järnvägsmusei vän-
ner genom anställningen av Hans Karlsson-Ny-
lén för framför allt registrering av arkiv och foto-
grafier i museets samlingar. Hans har tidigare
praktiserat hos oss och vi vet vilken nytta han gör
genom kunskap och engagemang. Ny som timan-
ställd arvodist på museet är en långväga gäst från
Malmö, Martin Öhlin. Han jobbar till vardags som
lokförare åt ett företag som regelbundet kör mel-
lan Malmö och Gävle. Med konstruktiv tillämp-
ning av arbetsschemat så kan Martin göra två
halvdagar i veckan hos oss med huvudsakligen
verkstadsarbete. Verkstaden är just nu fylld av
miniatyrjärnvägsentusiaster, en inom Järnvägs-

musei vänner ny och välkommen grupp, fortfa-
rande under Olaf Wahlsets ledning, som har
arbetsvecka för spårunderhåll och utbyte av väx-
lar. Hoppet för framtiden ligger ändå i denna mix
av professionellt och frivilligt.
För att återknyta till ämnet populism, så har vi
börjat med en mindre öppen förskoleverksamhet
på museet. På onsdagar är det fri entré för föräldrar
med småbarn. Till att börja med så räcker det
befintliga lekrummet, efter inköp av lite mattor och
mjuka leksaker. Den som undrar över varför det
finns en mikrovågsugn och barnmatsburkar intill
kaffeautomaten i receptionen vet därmed besked.
Behöver jag nämna attbesökstalet har stigit högt
avsevärt? Det skall böjas i tid det som krokigt skall
bli...

Robert Sjöö

Meccanokatalogens framsida
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Järnvägsmusei Vänners årsmöte och
medlemsresa 23 april

Hjälp på museidagen 10 september!
Järnvägsmuseet behöver  hjälp från sina "vänner"   under denna dag. Frivilliga behövs. Ju fler vi blir
som ställer upp desto kortare tid behöver var och en vara i tjänst och då blir det mer tid över till att njuta
av arrangemanget! Är Du villig att hjälpa till?! Kontakta Mia Lundstedt  telefon 026-14 45 61, 070-359
88 62 eller e-post mia.lundstedt@jarnvagsmuseum.se

Nynäsdagen
Söndagen den 8:e maj hölls den
årliga nynäsdagen. Där besökare
har möjlighet att få se den del
av samlingen som inte får plats i
det ordinarie museet. Ca 150 per-
soner kom och deltog i de guidade
visningarna samt fick möjlighet att
få se den renovering som pågår
där.
Text & foto: Lennart Lundgren

Järnvägsmusei Vänners  årsmöte ägde rum på
Sveriges Järnvägsmuseum 2005-04-23. 33 med-
lemmar hade slutit upp. Mötet avklarades ganska
snabbt i en mycket positiv anda. vid personvalen
gick mötet hel på valberedningens förslag vilka
innebar att samtliga förtroendeposter tillsattes
med samma personer som förra året.
Styrelsens sammansättning är: Ordförande, Rolf
Sten, sekreterare Kjell Palén, kassör Anders Lars-
son, ledamöter Anders Hendel, Erik Hedlund, Erik

Sundström, Lennart Lundgren, Morrgan Claes-
son samt museichef  Robert Sjöö.

Den efterföljande medlemsresan till Norrsun-
det med det dieselelektriska loket T 41 204 som
dragkraft,  blev mycket lyckad och genomfördes
i strålande vårsol. Den ”krämiga pastasalladen”
från Strandgården intogs ombord på tåget och
smakade mycket bra. Det gjorde även det efterföl-
jande kaffet och kakan. Helt enligt tidtabell var vi
åter i Gävle kl 1540. Text & foto: Rolf Sten

Järnvägs musei Vänners utfärdståg i Norrsundet. Dala - Ockelbo - Norrsundets före detta järnvägs-
station syns till vänster
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För den tunga växlingstjänsten i Narvik anskaffa-
de LKAB år 1922 två synnerligen kraftiga tanklok
från Norsk Maskinindustri i Hamar. Loktypen
utvecklades ur Norska Statsbanornas typ 33, ett
åttakopplat tenderlok. Vid LKAB fick loken nr 12
och 13. Loken hade för växellok anmärkningsvär-
da dimensioner och med en tjänstevikt på 81,5 ton
samt en dragningskraft på 14,2 Mp överträffades
även en sådan bjässe som det finska tiokopplade
tankloket Vr-3. Efter c:a 10 års tjänst avlöstes
loken av elektriska växellok.

Vid mitten av trettiotalet började TGOJ s malm-
utförsel över Oxelösunds hamn att öka kraftigt,
varför loken överfördes till Oxelösund. Först pro-
vades LKAB nr 13 (november 1936) och registre-
rades som TGOJ litt Na nr 89. Det andra loket, nr
90, som genomgick storrevision före leveransen,
kom i TGOJ-tjänst i oktober 1937.

Den personliga minnesbilden av Na-loken är
begränsad, men de mycket hårda och dånande
ångstötarna samt ångvisslans speciella läte (en
dubbelton snarlik en ångbåtsvissla) kommer jag
ihåg, detaljer som tillsammans med lokens utse-

ende gav ett mycket kraftfullt intryck. Loken var,
trots sin stora dragkraft, ganska klumpiga i förhål-
lande till N-loken och blev förmodligen efterhand
något av reservlok. Båda loken var i tjänst fram till
och med året 1944, nr 90 till och med maj och nr 89
så sent som i oktober efter att i juli detta år blivit
kompletterat för vedeldning vid revision i Eskil-
stuna.

När malmtrafiken på nytt tog fart efter krigs-
slutet fanns ingen lämplig tjänst för Na-loken vid
TGOJ, varför de uthyrdes till SJ. Nr 89 hyrdes från
juni 1947 av SJ, Sävenäs, men brandskadades
svårt vid en sammanstötning i Tingstad den 5
november 1947. Vid kollisionen uppstod brand i
tankvagnar och flera personer omkom, bl.a. lok-
personal på nr 89. Detta var den svåraste tågo-
lycka som drabbat ett TGOJ-ånglok. Efter olyckan
transporterades loket till Eskilstuna, där det de-
monterades gradvis och såldes som skrot 1955.
Nr 90 uthyrdes också från juni 1947 till SJ, Säve-
näs, och återkom efter avtalad tid till Eskilstuna i
december 1949. Loket var sedan uppställt i Vanne-
boda som reserv och skrotades först 1964.

Gösta Hellgren

TGOJ litt Na – Nordens starkaste tanklok

Tankloket TGOJ Na nummer 90 växlar i Oxelösund 27 oktober 1937. Foto: L Henriksson, samling
Gösta Hellgren
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”Vem i hela världen kan man lita på” sjungs det
ibland. Samma fråga men med Vad i stället för Vem
kan nog många forskare ställa sig ibland. Vilka
skrifter kan anses som ”säkra källor”. I vissa
sammanhang ger ju skrifttolkare sina svar på
frågan beroende på inställning och ämne.  Bibeln,
Koranen, Linnés skrifter eller vad som tycks tol-
karen givet. SJ:s särtryck 77 säger många järn-
vägsvänner med stål i blicken. Men är den så
säker? Jag skall med ett par exempel visa på vad
man kan hitta när man börjar leta lite i särtrycken
och vad som visar sig finnas ute i verkligheten.
Låt oss titta in i ”77:an” för år 1950 och se vad som
står på exempelvis godsvagn 12228.

Hans Karlsson-Nyhlén

Vad kan man lita på? En fundering om källors tillförlitlighet

Att det är en Iam(u) med tryckluftsledning och 20
tons lastförmåga och att det är f.d. BJ 2835 framgår
ju av bild 1. Men som bilden nedan visar så var det
knappast en vanlig Iam(u) år 1950 utan den hade
stått i detta skick sedan tidigt 1940-tal i Åmål.
Vagnen hade byggts om för att användas i sam-
band med utsprängningarna i Mölnbacka-tun-
neln på Bergslagsbanan och när detta arbete var
klart ställdes vagnen av i det skick den då var.
Någon återställning skedde inte och därmed bor-
de den väl knappast ha platsat bland övriga
godsvagnar av Iam-typ.

Bilden togs av Sune Nylén i Åmål 1957 och
vagnen hade då fortfarande sitt BJ-nummer kvar.
Som yttermera belägg på otillförlitligheten i vissa
källor så anges BJ Mss 2835 i GDG fordonsför-
teckning för 1946 med samma mått och utrustning
som övriga Mss - något som ju knappast stämde.
Vagnen slopades 1948-12-20 för ombyggnad till
tjänstevagn, beslutet upphävdes dock 1949-02.
Undras vad som låg bakom detta? Till slut slopa-
des vagnen (fortfarande som driftsfordon) år
1957 för skrotning.

Så till nästa ställe i samma årgång där vi tittar
på övertagna vagnar från GDG.

Bland dessa finns 1670 Os-vagnar som bland
annat hamnade i SJ nummerserie 12272 - 12799
och 14000 - 14771. Om vi tittar på några specifika
vagnar, som exempelvis nummer 12493 - 12496
eller som på bilden nedan, nummer 14729 så ser
dessa ut som alla andra i förteckningarna men
dessa vagnar, liksom ett stort antal andra togs
aldrig fysiskt över av SJ då de hyrdes ut till
Tyskland 1940 och aldrig återkom . De står med i
förteckningarna fram till 1952 då de slopas med
”förkommen utomlands” som orsak.

Dessa små exempel visar på att de flesta källor kan
innehåll allt från direkta fel till, eller som i dessa
exempel, en bild av hur det borde vara snarare än
hur det verkligen var. Det är inte alltid så att kartan
gäller före terränglådan.
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Det var då det! NKlJ-tåg i Deje
Text och foto: Hans Karlsson - Nyhlén

En kvalmig junidag 1976 har NKlJ lok 101 ”Hagfors” fått stopp vid infartssignalen
till  Deje med ett tåg innehållande 70 tomma timmervagnar på väg från Skoghall
till lastningsplatsen i Musjöheden. Någon minut innan bilden tas har åskan slagit
ner i pappersbruket i bakgrunden varvid ett antal säkerhetsventiler börjat blåsa ut
ånga. Treskensspåret till höger går ner till bruket och passerar under NKlJ-banans
viadukt tillsammans med linjen Kil - Daglösen som finns några tiotal meter till
höger utanför bilden.
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Kan någon hjälpa oss att identifiera personerna
på bilderna?

På 1920-talet blev bron över Nissan i Halmstad utbytt, och vid invigningen fotograferades en rad
funktionärer från SJ, HNJ, staden, länsstyrelsen, järnvägsstyrelsen etc. Vi vet att fjärde man från
vänster är förste verkmästare Jakob Sundström från SJ broavdelning, men vilka är de övriga ?

Vid invigningen av den andra bron över Öre älv vid Nyåker 1918 ordnades ett kalas för arbetsledare
och funktionärer. Längst till höger står förste verkmästare Jakob Sundström och hans hustru Gerda,
men vilka var de övriga ?  Erik Sundström
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I  Järnvägsmuseets samling finns denna bild. Den visar Göteborg - Hallands Järnvägs, GHB, vagn
nummer 744, troligen litt N. senaste rev 11 december 1888. Bilden är tagen omkring 1895. Frågan är om
det finns någon som kan berätta mer om denna vagn. Hör av dig till Sidospår Box 407 801 05 GÄVLE.
E-post: sidospar@jvmv.se    Rolf Sten

Någon som kan berätta om denna vagn?

Har Du något för årsboken "SPÅR" eller nyhetsbladet "SIDOSPÅR"? Årsboken "SPÅR"
har ett ständigt behov av lämpliga artiklar. Har Du något som Du tror kan vara av intresse? Hör av dig till oss!
När nu Järnvägsmusei Vänner även har en medlemstidning behöver även den  fyllas med något. Jag hoppas att
det bland alla "vännerna" finns några som kan hjälpa till att fylla tidningen med mindre och korta artiklar. Hör
av dig till undertecknad när det gäller material till både "SPÅR" och "SIDOSPÅR"! Rolf Sten  E-post:
sidospar@jvmv.se

Frågan om viadukten i förra numret av Sidospår
gav omedelbar respons från två medlemmar:
Bilden på sidan 11 i Sidospår 1/05 är tagen vid
Östra utfarten från Borås. Bron kallas (kallades)
Åhagabron. Låt mig citera ur en skrift -Göteborg-
Alfvesta, En resa med Göteborg-Borås och Bor-
ås-Alfvesta Jernvägar-.(1904) Citat: ”Vid bron
öfver Viskan lämna vi de sista fabrikerna, tilltalas

Apropå bildfrågan i  förra numret af Borås-Alfvesta järnvägsståtliga reparations-
verkstad och nicka så vid Åhaga, där på en och
samma bro den nu upprifna Kindsbanan och
landsvägen passeras, ett sista farväl åt Borås...”
I boken finns samma bild som efterfrågas och
ytterligare en närmare bild där man tydligt ser den
omtalade Kindsbanan.  Lasse Wallin.

Hej, Jag vill gärna bidra till Bildfrågan. Denna bro
ligger vid Hedvigsborg, vid utfarten från Borås
mot Varberg. Numera riksväg 41. Efter denna bild
har vägen under breddats två gånger. Maskin-
ingenjör  Richnau bodde alldeles intill bron där
också BAJ hade sin lokverkstad Åhaga. Innan
denna järnväg byggdes gick gamla Kindsbanan
där vägen är.  Gunnar Tellbe
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Berga var en gång i tiden föreningsstation mellan
den normalspåriga Nässjö – Oskarshamns Järn-
väg och den 77 km långa, smalspåriga Kalmar-
Berga Järnväg, KBJ.

Längs den smalspåriga linjen från Berga, låg
Ruda (15 kilometer från Berga) som  tidigare var en
knutpunkt med linjer mot Oskarshamn, Skoghult
och vidare ner till Kalmar.

När persontrafiken och en stor del av godstra-
fiken upphörde på 60-talet, blev en del kortare
bandelar kvar bland annat godstrafik på linjen
Berga – Ruda.

En vanlig syn vid varje sådan här fören-
ingsstation med normalspår och smalspår var att

Berga – Ruda sommaren 1973
Text och foto: P L Svensson

det fanns två ”lok”, en lokomotor för normalspå-
ret och minst en för smalspåret. Det fanns många
sådana platser varav Berga var en.

När jag en tidig morgon, nåja klockan 8, kom
ner till stationen i Berga, var det full aktivitet på
godsbangården. Nu började det roliga! Jag fråga-
de föraren på Z4p-lokomotorn, när han skulle åka
ner till Ruda. Jag talade om att jag tänkte skugga
efter banan och ta lite bilder på tåget. Då erbjöd
han mig att åka med ner till Ruda.  Jag svarade att
då kan jag inte ta några bilder efter linjen. Då fick
jag nästa erbjudande - det är bara att du säger till
så stannar jag och då kan du gå av och plåta. Bara
vi är tillbaka här i Berga klockan 12:?  Lunch?

En tom  o-vagn rampas i Berga för transport till Ruda

Högsby passeras
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Så blev det och jag fick många bilder, som jag
i annat fall aldrig hade kommit åt att plåta – t.ex.
bron över Emån.

På vägen till Ruda passerade vi mellanstatio-
nen Högsby. Högsby var på den tiden mest känt
för sin präst. Han åkte motorcykel till arbetet. Om
honom sades det att det vid något tillfälle hade
hänt att han var försenad och tog på sig prästkap-
pan hemma. Snacka om ”läderlappen”!

Väl framme i Ruda mötte tågklareraren, vi
bytte papper och vagnar. Han fick en tom o-vagn
och vi tre lastade o-vagnar med sågat virke. Det
gick att dra max tre lastade o-vagnar i motbacken.

På hösten gick det bara att dra två vagnar med en
lokomotor i den backen på grund av lövhalka.
Vad gjorde tågklareraren resten av tiden, när han
fått ett av veckans tre godståg?  Vi kom hem till
Berga efter några stopp på linjen, bl.a. på bron
över Emån.

Jag tackade för mig och fortsatte söderut efter den
avsomnade delen efter Ruda till Sandbäckshult.
I kommande  nummer återkommer jag med en
berättelse om den märkliga platsen ”Stubbemå-
la”.

Ankomst till Ruda

Det lastade tåget tillbaka till Berga passerar Emån
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NBJ hade många vagnar litt INm, som oftast var
gamla tvåaxliga malmvagnar från 1870-talet
eller ännu äldre, som omkring 1900 blivit
ombyggda på NBJ verkstad med bättre
underreden och längre fram fått stolphållare på
träväggarna för smidda järnstolpar så att man
skulle kunna transportera ved. Bilden av NBJ
147 från Nora 1959 visar en sådan. Helt
annorlunda var NBJ 156 som på 1960-talet var
bangårdsvagn vid lokstallet i Otterbäcken.
Liksom NBJ 147 var den på långbalkarna märkt
med littera INm och axelavstånd 3,04 m, men
den hade varken väggar eller stolphållare och

Erik Sundström

Konstig ombyggnad ?

axelavståndet var 4,0 m. Det fanns ingen
tillverkarskylt men balkarna var stansade UHB
2001 och i NBJ vagnregister står det att vagnen
var ombyggd 1960 med underrede från
Söderbergs!
Min gissning är att den ”riktiga” INm hade blivit
förstörd vid något missöde på Degerfors järnverk,
och att man i stället för att betala reparation
lämnat underredet från en av Uddeholmsbolagets
tankvagnar som just blivit skrotad av Söderbergs.
Underredet verkar vara från 1910-talet, och en
tid gick tankvagnarna märkta UHB, men de fick
sedan SJ-nummer, men vilket hade den här ?

NBJ 147 var den riktiga INm-typen, en kort vagn med träväggar och stolphållare. Foto ES i Nora 1959

NBJ 156 stämde inte med något av den på balkarna målade märkningen. Den var bara ett underrede
med provisoriskt golv.   Foto ES i Otterbäcken 1963
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Ur  museets gömmor

Ett vykort med överraskande textsida

Vid arbetet med skanning av
Järnvägsmuseets gamla vy-
kort dök detta vykort upp.
Jaha, ett Pa-lok vid Riksgrän-
sen, märkvärdigare än så var
det inte. Av en tillfällighet
kollades kortets textsida och
då blev kortet betydligt mer
intressant. Kortet är taget
den 14 juli 1914 samma dag

som det första elektriska provtåget kördes från
Kiruna till Riksgränsen och åter. Loket är P num-
mer 28 vilket hade levererats till SJ från Vagn &
Maskinfabriken i Falun 9 februari 1914.

Kortet har samma dag som provkörningen skick-
ats till Överdirektören vid Statens Järnvägar, Vik-
tor Klemming och avsändarna är inga andra än de
högre befattningshavarna som var inblandade
vid denna första elektrifiering av Statens Järnvä-
gar.

Texten på kortet är som följer:
Herr Öfverdirektör V Klemming
Lidingö. Brevik

Kiruna 14 juli 1914
Nyss återkommna från en lyckad färd med elek-
triskt malmtåg till Rgn (Riksgränsen) sända vi
många varma och vördnadsfulla helsningar.
Virgin, Schultz,  Öfverholm,  Friesen,  Lundberg,
Uddenborn



Enkelspår på museet i sommar!

Rälsgatan 1, Gävle. Tel 026-14 46 15

Passa på och bjud med släkt och vänner
på teater! Klockan 14.00 varje måndag -
fredag under tiden 20/6 - 21/8 kan du se
Peter Iller i föreställningen Enkelspår.
Olika personer hämtas direkt från
järnvägshistorien. Teatern ingår i
museientrén.

Sommarspecial 20/6 - 21/8
* Öppet dagligen kl 10-16
   (ej 24 och 25/6)
* Minitåg för de yngsta
* Guidade visningar lörd. och sönd.
   kl 14 för vuxna
* Guidade visningar för barn varje dag
   kl 13.00
* Café Ångvisslan har öppet för fika och
   lunch

Jan Myrdals
Meccanoutställning
pågår hela sommaren
tom 31/8.

Ingenjörsvetenskap för gossar!

Avsändare:
Järnvägsmusei Vänner
Box 407
801 05 GÄVLE B

Porto

 betalt


