NordiskJernbane-Klubssomm€rreise2010,

Nordisk Jembane-Klubalholdt i augustsin traditionellenordiskesommertogejse,der i ar gik til Svedge.
ellermedandreord til osr€rgiitland,
Malardalen(Sdrmland),
Tuen gik til dennordligedel af Sydsverige
Vestmanland,N?bk€,Bergslagenog Varmland.Det er saledespAhgjdemed Stockhohn,men selvomvi opfatier StockholmsomMellemsverige,kom vi aldrig teettetepa "Mittlinjen" end ca. 500 km.!

Sondagden 8. augustentredevi et Oresundstogpi KobenhavnsHovedbanegirdog tog til Malmd Centralst
tion, hvor vi modtevort noNke motorvognstog.Vi korte ad den sydligestambanetil Lirkiiping, somvar
(SvenskaFlygvapenmuturensforstemAl.I Linkdping var vi pi besogpe d€t svenskefl)ryevAbenmuseum
seet).Guidenhavdegleml at vi skullekomme,men museetftemskaffedehurtigt en L].ndig afloser,som
havdearbejdeti flWevabneti 40 ir og kendtemuseetog flyene rigtigt godt. MAskedet mestsp€ndendevar
den nye udstilling af det beromteDc3-fly, der underdenkolde kig blev sk-udtnedover Ostersoen.vraget e
blevet bjergeti d€ senerefu, og flyet er nu udstillet i et kempemcssigt"ak-varium",der gav indtrykket af,
hvordand€t har hvilet pAOsterssensbrmdi et haht irhundrede.

Aftenenvar til fri disposition,hvor mankunnebeseLinkdping og bl.a. l€ereom "Blodbadeti Linkitping", de
demonshered€,
at svenskemeikke behsvedeen danskkonge(christian II) til at huggehovederaf. Det kunn
de sodt klare selv.

N.Estedag foftsat1f,toge:sentil Nonkijpin& hvor der var tid til at sebyenssporvejeog kore en tu. med dem,
Nonkdping er en af de fA byer, der har haft sporvognheletiden, og i dissefu er manved at forlsengesporene.
Tulen gik videretil Flen, hvof vi skiftedetil en eldre bybus(fia Uppsala),somforte os til MaLnkttpingmed
sit sporvognsmuseurn.
Selvomder kom et ordentligttordenvejrmedtilhorenderegn, fik \.i setmuseetog dets
Det er ren og uforfalsketnostalgi!Da bessgetvar
samlingerog nAedeogseat kore medmuseumsvognene.
ovre, fortsattevi medbussentil Mariefied (med et enkeltophold for at sepAen m€getnedlagtog tilgoet
iembane!).

Tirsdagensal.]]tivilfjter
bestodi €t bessgpASv€rigesforstemuseumsjemban€
i Mariefted (ostra Sdd€rmanlandsJ?imveg).Banenhar en imponerendesamlingaf lokomotiverog vognefra de svenskesmalsporsjembaner, somhavdesporvidde600 mm. Banenhar man selv anlagtpe en gammelj embane,somoprindeligtvar
normalsporct.Vi besi remiserog verksted, sombar prsegaf den oversvommelse,
somet heftigt uvejr havde
medforten ugetidligere. Der havdesiiet rcgnvandi en halv metershojdepAbanegtuden,og deleaf banelegemetvar blevet slyllet veb si skinnemehavdesv&vet i 1uften.Dettevar der dog hurtigt blevetrettet op
pr, og togenerullede.Vi ksrte medegenvog! i plantogtil LeggestaOstraog returnerederpetil Mariefred.

Restenafdagenva. til fri disposition.MangebesogteGripshoLnsSlott, og en del niede ogsi at se dampbiden,somi mereend 100er har sejletfta Stockholrntil Mariefted (medtogforbindelseved ankomsten,naturligyis)!

Om onsdagenkc.rl'eyi ll],edturistbustil Laggestaog viderc langsdet spor,somer ved at blive lagt mellem
Laggesta
og Taxinge.Det er enforlengl;ngmed7,7km. og mereendenfordoblingafden eksisterende
pe museumsbanen.
Efterdettevar derbehovfor et kulturelt
bane.Vi blevguidetafen frivillig medarbejder
pSTaxinge-Nasby
konditorietmedSve gebemmt€ste
kagebord
henegerd!
indslag,hvorforvi besogte
Vi fortsattemedbussentil Vasteras(kun afbrudtaf et kort opholdved Sigurdsristningen
- en "runesten",
fra SigurdFafnersbanes
liv og kampmeddmgen
sombesterafen klippe("helle")medrunetegnog episoder
Iafner).

peMahreni vasterAs'sk€rgerd.vi sejledeud til
IngenNoJK-rejseudenen sejltur,og dennegennemfortes
Riddn(forbirmdervandshotellet
"UtterInn") og modtesafen trakor medto ebnevogne.Den forteostil
Kurii gard.Pevejen sangog fortalte to piger om oen og denshistorie.
Torsdagformiddag havdede rejsendelejlighedtil at ge pe opdagelsei Viisteras,sombl.a. har en impon€rende domkirke(hvor Erik XIV er begravet)og en hyggeliggammelbydel Kyrkbacken.
Vort egettog havdenu indhentetos, og en velfortjent frokost kunneindtagesi spisevognen,indenvi kom til
Det er opkaldtefteren
orebro.Her forlodvi igentogetog kunnege hngs Svaftentil byensfriluftsmuselrm.
romanaf Hjalnar Brantingom "Markulells i Wadkdping".Vejret var varmt og sommerligt.og vi kunnega
rundtidet temDo.derDassede
denenkelte.

Den n@stsidste
dag,Iledag, enhedevi en haditionel svenskskinnebus,bedrekendt som en "daddeleske"
(Y7 1242).Efter en fotokorselved broenover Jtirleenkode vi til Nora, hvor der var en guidettul i samlingeme.De, der havdeandreinteresser,gik pe sightseeingi den gamletrestad.
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Efter besogeti Nora ksrte vi til Persh''ttan,hvor vi gik op til dengamlejemmine, somvi hercfterstegned i.
virksomhedi omDetvar igenenlf,ndig guide,somkunnefortelle omjemet,somskabteen seomfattende
rAdet,at mannestenfik udryddetal skov.Skovenblev til trELul, somanvendtesfor at udskillejemmalmen.

Efter dettegjordevi et nodvendigtopholdpa "Kalasexpressen",
som serverede€n togtallerkenfor os. Det
var lekkert,og medskimebussen
kunnevi begiveos viderepe"Jemetsjembane"modBofo$.

I Bofors skiftedevi til "KarlskogaSommartig", somfsrte os til Kristineharnn.Her holderTAgakerieti
Bergslagentil.
De to sidsteer har Tagakedetstaetfor vorc sommerrejser,idet de har leverettr@kkraftog koreplanertil rejsen.Selskabethar en del danskelokomotiver(godegamle"danske"My-lokomotiver),og vi f* hurtig rundvisning og set,hvadder var hjemme.Sidsteetapetil Karlstadfoltes lidt lang,for vi havdeveret pa farten
sidenkl. 8 om morgenen,og det var skontat indkvarieresig pe $adshotellet.

Lordag 14. august gik'ri ombordi vort tog for at kore den langerejsevia La-xa- Falkiiping - Nibsjtt til
Mdmd. Det gik Foblemfti! og vi var i Malmit ti minutler for tidligtl
TurengennemfortesefterNoJK's haditioner.Vi k6rte ikke helt semegetmedegettog, somvi havdeonsket
og normaltgor, Det sMdes frem for alt de sporarbejder,som gennemforesom sommercn,hvor manlukker
helebanerfor trafik. Det er saledeslidt afet puslespilat kommetil d€ steder,man gemevil, menmed god
hjelp af Tige*eriet og andreflinke menneskerlykkedesdet at skabeenvarieretrejsemeden passendeblansommerligtmeden del sol, og kun mandag
ding aftogrejseog andrekultu ndslag.Vejret var gennemgeende
eftermiddagstordenvejrvar noget,mankunnehaveundveret.
PeterV. Christens€n

