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Ungdomslägret i Ungern 
Vid ansökningstidens utgång i början av 
april hade fyra ungdomar från två olika 
MRO-föreningar anmält sig till årets 
FEDECRAIL ungdomsläger i sommar. 
 
 
”Öppna portar hos veterantågen” 
Tolv MRO-föreningar, ett antal JHRF 
föreningar och våra två Järnvägsmuseer 
deltog i arrangemanget den 11 april. Järn-
vägsmuseums annonser i TÅG, Nostalgia 
och Classic Motor samt ett pressmedde-
lande som Järnvägsmuseum distribuerade 
till ett stort antal dagstidningar några dagar 
före arrangemanget gjorde att det blev väl-
känt. Av influtna redogörelser från före-
ningarna verkar det som om det blev en 
stor framgång. När alla redogörelser har 
inkommit summerar jag dem i nästa MRO-
Aktuellt. 
 
 

Vårmöte för MRO-medlemmar 
Hölls som de flesta vet lördagen 13 mars i 
Göteborg med Ringlinien som värd. Ett 
kort reportage om kringarrangemanget 
finns på MRO:s hemsida. Nyligen har 
också det formella protokollet hamnat där. 

 
 

Avtal Infranord – MRO/JHRF 
Förhandlingar mellan Infranord å ena 
sidan och MRO/JHRF å andra sidan har i 
dagarna fullföljts. Ramavtalet om överta-
gande av övertalig utrustning för använd-
ning för museiföreningarnas underhåll har 
skrivits på av parterna. I utrustningen 
kommer att ingå spårgående maskiner, 
verktyg och övrig utrustning avsedd för 
underhåll av infrastrukturen. När Infranord 

har bestämt vilken utrustning som ska 
erbjudas återkommer jag. 
 
 

Påminnelse!! 
Engelsk undersökning 

Från en forskare – Dr Terry Wallace - vid 
Edge Hill University i Ormskirk, England 
har en förfrågan anlänt om ett antal upp-
gifter han vill ha angående museibanor i 
Sverige. I förra MRO-Aktuellt bad jag 
samtliga 19 föreningar i MRO (ordinarie 
och associerade) att sända mig svar på 
nedanstående frågor. Tyvärr är det än så 
länge långt ifrån alla föreningar som har 
svarat. För att den svenska sammanställ-
ningen ska bli meningsfull är det angeläget 
att alla föreningar svarar mig. Om din 
förening ännu inte har sänt mig svar, gör 
det nu. Här kommer frågorna på nytt: 

1. Namn på järnvägen/föreningen 
2. Hur lång är er bana? 
3. Hur många passagerare reser årligen? 

Betalande resp. icke-betalande. 
4. Hur många aktiva har din förening? 
5. Hur många anställda har din förening? 

Räkna om till heltidsanställda. 
6. Hur många aktiva ånglok har din 

förening? Räkna in de lok som är i 
körbart skick, under reparation, under 
renovering i olika grad. Ta inte med 
sådana som sannolikt aldrig kommer 
under ånga mer. 

För de som är intresserade sänder jag 
gärna över Wallaces mail med frågor till 
MRO för er kännedom. 
 
 

Inbjudan från Holland 
Från en kollega till oss i Holland har 
följande brev anlänt: 
…Every year in the second weekend of July we 
organise our steam festival where we have steam 
train services with several steam locomotives. 
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As you may know we are running Swedish steam 
engines on our museum railway, and the engines B 
1220 and B 1289 are in running order and will be 
under steam in that weekend. Also we have several 
guest locomotives from other Dutch museum. 
The past two-three years we have been working on 
the boiler of our Swedish engine E2 1040…this 
engine will be 100 years old this year. 
Therefore we have decided to celebrate its 
anniversary and the completion of the boiler work 
during our steam festival on the 10th and 11th of 
July and make our steam festival in a Swedish 
style. We are trying to have E2 1040 in running 
condition by then. 
Because of the Swedish style we would also like to 
invite all Swedish museum railways to send us 
some information about their railway (leaflets, 
timetables, etc.), which we can present and handout 
to our guests, and if there are any who would like to 
visit our festival, it is also possible to promote their 
railway at our rail-fair….Anyone who would like to 
visit our railway in this weekend can contact me to 
make arrangements at: peter.deuss@zlsm.nl 
 

Ovanstående är en förkortad version. Du 
som är intresserad får hela det holländska 
mailet genom att kontakta mig per 
(info@museibanorna.se) 
 
 

Arbetslivsmuseer 
Tre Nyhetsbrev har hunnit utkomma sedan 
förra MRO-Aktuellt. Samtliga 
Nyhetsbrevet ligger som pdf-filer på 
www.arbetsam.com 
De tre har följande innehåll: 

Nyheter för 
Arbetslivsmuseer 
2010-04-14 
# Hur skall det gå för briggen 
Gerda? 
# Kulturhusens dag blir Kulturarvs-
dagen (Bli med 12 september) 

 

Nyheter för 
Arbetslivsmuseer 
2010-05-05 
ArbetSams årsmöte i Karlskrona 
Hans Kihlberg rapporterar från två 
intensiva årsmötesdagar i Blekinge. 
 

Nyheter för 
Arbetslivsmuseer 
2010-05-12 
1 miljon till fartygsbevarande - 
Statens maritima museer tog 6 maj 
2010 beslut om fördelning av 
projektbidrag till bevarande av 
historiskt värdefulla fartyg. 

 
 

FEDECRAIL:s årsmöte 2010 
Trots pågående flygproblem lyckades 
nästan alla anmälda till årets möte ta sig 
till Budapest. Mötet pågick under tiden 23 
till 25 april. Från Sverige deltog fem 
delegater. MRO och JHRF:s deltagare har 
skrivit en kort redogörelse som du inom 
några dagar kan hitta på MRO:s hemsida. 
 
 

FEDECRAIL - PASSPORT 
Vid årsmötet enligt ovan delades 
”Passport” ut till samtliga deltagare, om-
kring 140 personer. Det blir första året som 
detta testas efter flera års utredande. Med 
detta i handen kan innehavaren få för-
måner då han besöker de föreningar i 
Europa som har anmält sitt deltagande. 
Tyvärr är deltagande föreningar än så 
länge begränsat. Av 24 deltagande 
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föreningar från åtta olika länder är tio 
föreningar från Sverige! På sikt är tanken 
att man för en begränsad summa ska kunna 
köpa ett Passport. Från svensk sida 
hanteras detta arrangemang av Fedecrail:s 
styrelseledamot Sten Erson-Wester 
(ersonw@yahoo.se). 
 

 
 
 
 
Ragnar Hellborg 
MRO:s ordförande 


