
Nordisk Jernbane-Klubs somm€rreise 2010,

Nordisk Jembane-Klub alholdt i august sin traditionelle nordiske sommertogejse, der i ar gik til Svedge.
Tuen gik til den nordlige del af Sydsverige eller med andre ord til osr€rgiitland, Malardalen (Sdrmland),

Vestmanland, N?bk€, Bergslagen og Varmland. Det er saledes pA hgjde med Stockhohn, men selvom vi op-
fatier Stockholm som Mellemsverige, kom vi aldrig teettete pa "Mittlinjen" end ca. 500 km.!

Sondag den 8. august entrede vi et Oresundstog pi Kobenhavns Hovedbanegird og tog til Malmd Centralsta
tion, hvor vi modte vort noNke motorvognstog. Vi korte ad den sydlige stambane til Lirkiiping, som var
turens forste mAl. I Linkdping var vi pi besog pe d€t svenske fl)ryevAbenmuseum (Svenska Flygvapenmu-
seet). Guiden havde gleml at vi skulle komme, men museet ftemskaffede hurtigt en L].ndig afloser, som
havde arbejdet i flWevabnet i 40 ir og kendte museet og flyene rigtigt godt. MAske det mest sp€ndende var
den nye udstilling af det beromte Dc3-fly, der under den kolde kig blev sk-udt ned over Ostersoen. vraget e
blevet bjerget i d€ senere fu, og flyet er nu udstillet i et kempemcssigt "ak-varium", der gav indtrykket af,
hvordan d€t har hvilet pA Osterssens brmd i et haht irhundrede.

Aftenen var til fri disposition, hvor man kunne bese Linkdping og bl.a. l€ere om "Blodbadet i Linkitping", de
demonshered€, at svenskeme ikke behsvede en dansk konge (christian II) til at hugge hoveder af. Det kunn,
de sodt klare selv.



N.Este dag foftsat1f, toge:sen til Nonkijpin& hvor der var tid til at se byens sporveje og kore en tu. med dem,
Nonkdping er en af de fA byer, der har haft sporvogn hele tiden, og i disse fu er man ved at forlsenge sporene.
Tulen gik videre til Flen, hvof vi skiftede til en eldre bybus (fia Uppsala), som forte os til MaLnkttping med
sit sporvognsmuseurn. Selvom der kom et ordentligt tordenvejr med tilhorende regn, fik \.i set museet og dets
samlinger og nAede ogse at kore med museumsvognene. Det er ren og uforfalsket nostalgi! Da bessget var
ovre, fortsatte vi med bussen til Mariefied (med et enkelt ophold for at se pA en m€get nedlagt og tilgoet
iembane!).

Tirsdagens al.]]tivilfjter bestod i €t bessg pA Sv€riges forste museumsjemban€ i Mariefted (ostra Sdd€rman-
lands J?imveg). Banen har en imponerende samling af lokomotiver og vogne fra de svenske smalsporsjemba-
ner, som havde sporvidde 600 mm. Banen har man selv anlagt pe en gammel j embane, som oprindeligt var
normalsporct. Vi besi remiser og verksted, som bar prseg af den oversvommelse, som et heftigt uvejr havde
medfort en uge tidligere. Der havde siiet rcgnvand i en halv meters hojde pA banegtuden, og dele af banele-
gemet var blevet slyllet veb si skinneme havde sv&vet i 1uften. Dette var der dog hurtigt blevet rettet op
pr, og togene rullede. Vi ksrte med egen vog! i plantog til Leggesta Ostra og returnere derpe til Mariefred.

Resten afdagen va. til fri disposition. Mange besogte GripshoLns Slott, og en del niede ogsi at se dampbi-
den, som i mere end 100 er har sejlet fta Stockholrn til Mariefted (med togforbindelse ved ankomsten, natur-
ligyis)!



Om onsdagen kc.rl'e yi ll],ed turistbus til Laggesta og viderc langs det spor, som er ved at blive lagt mellem
Laggesta og Taxinge. Det er en forlengl;ng med 7,7 km. og mere end en fordobling afden eksisterende
bane. Vi blev guidet afen frivillig medarbejder pe museumsbanen. Efter dette var der behov for et kulturelt
indslag, hvorfor vi besogte konditoriet med Sve ge bemmt€ste kagebord pS Taxinge-Nasby henegerd!

Vi fortsatte med bussen til Vasteras (kun afbrudt af et kort ophold ved Sigurdsristningen - en "runesten",
som bester afen klippe ("helle") med runetegn og episoder fra Sigurd Fafnersbanes liv og kamp med dmgen
Iafner).

Ingen NoJK-rejse uden en sejltur, og denne gennemfortes pe Mahren i vasterAs' sk€rgerd. vi sejlede ud til
Riddn (forbi rmdervandshotellet "Utter Inn") og modtes afen trakor med to ebne vogne. Den forte os til
Kurii gard. Pe vejen sang og fortalte to piger om oen og dens historie.

Torsdag formiddag havde de rejsende lejlighed til at ge pe opdagelse i Viisteras, som bl.a. har en impon€ren-
de domkirke (hvor Erik XIV er begravet) og en hyggelig gammel bydel Kyrkbacken.

Vort eget tog havde nu indhentet os, og en velfortjent frokost kunne indtages i spisevognen, inden vi kom til
orebro. Her forlod vi igen toget og kunne ge hngs Svaften til byens friluftsmuselrm. Det er opkaldt efter en
roman af Hjalnar Branting om "Markulells i Wadkdping". Vejret var varmt og sommerligt. og vi kunne ga
rundt idet temDo. der Dassede den enkelte.



Den n@stsidste dag,Iledag, enhede vi en haditionel svensk skinnebus, bedre kendt som en "daddeleske"
(Y7 1242). Efter en fotokorsel ved broen over Jtirleen kode vi til Nora, hvor der var en guidet tul i samlin-
geme. De, der havde andre interesser, gik pe sightseeing i den gamle trestad.
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Efter besoget i Nora ksrte vi til Persh''ttan, hvor vi gik op til den gamle jemmine, som vi hercfter steg ned i.
Det var igen en lf,ndig guide, som kunne fortelle om jemet, som skabte en se omfattende virksomhed i om-
rAdet, at man nesten fik udryddet al skov. Skoven blev til trELul, som anvendtes for at udskillejemmalmen.

Efter dette gjorde vi et nodvendigt ophold pa "Kalasexpressen", som serverede €n togtallerken for os. Det
var lekkert, og med skimebussen kunne vi begive os videre pe "Jemets jembane" mod Bofo$.



I Bofors skiftede vi til "Karlskoga Sommartig", som fsrte os til Kristineharnn. Her holder TAgakeriet i
Bergslagentil.

De to sidste er har Tagakedet staet for vorc sommerrejser, idet de har leveret tr@kkraft og koreplaner til rej-
sen. Selskabet har en del danske lokomotiver (gode gamle "danske" My-lokomotiver), og vi f* hurtig rund-
visning og set, hvad der var hjemme. Sidste etape til Karlstad foltes lidt lang, for vi havde veret pa farten
siden kl. 8 om morgenen, og det var skont at indkvariere sig pe $adshotellet.

Lordag 14. august gik'ri ombord i vort tog for at kore den lange rejse via La-xa - Falkiiping - Nibsjtt til
Mdmd. Det gik Foblemfti! og vi var i Malmit ti minutler for tidligtl

Turen gennemfortes efter NoJK's haditioner. Vi k6rte ikke helt se meget med eget tog, som vi havde onsket
og normalt gor, Det sMdes frem for alt de sporarbejder, som gennemfores om sommercn, hvor man lukker
hele baner for trafik. Det er saledes lidt afet puslespil at komme til d€ steder, man geme vil, men med god
hjelp af Tige*eriet og andre flinke mennesker lykkedes det at skabe en varieret rejse med en passende blan-
ding aftogrejse og andre kultu ndslag. Vejret var gennemgeende sommerligt med en del sol, og kun mandag
eftermiddags tordenvejr var noget, man kunne have undveret.

Peter V. Christens€n


