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MRO i Almedalen, Visby 

2017-07-03/05 

 
Vår konferenssal, den av GHJ lånade godsfin-

kan. På bryggan står GHJ ordf. Staffan Beijer 

och JHRF ordf. Anders Johansson. Foto: Håkan 

Nordenadler. 

 
MRO och JHRF deltog även i år under Alme-

dalsveckan som en del av Transporthistoriskt 

Nätverk. På samma sätt som tidigare år hade 

vi också dagliga seminarier med start klockan 

11.00 i vår av GHJ inlånade godsfinka.  

Måndag hade vi temat utmaningar på 20 års 

sikt med Kjell Nordeman med erfarenhet från 

ångbåtsbranschen som gäst. 

 

 

Jaap Nieweg, Fedecrail, under sitt första semi-

narium i vår godsfinka/föreläsningssal. En för 

sådana övningar ovanlig, men ändå rätt triv-

sam interiör.               Foto: Håkan Nordenadler 

Tisdag och onsdag hade vi Fedecrails nyvalde 

ordförande Jaap Nieweg som seminariehål-

lare. Jaaps första seminarium handlade om 

hur arbetet gått till att ta fram den bevaran-

deplan för hela det rörliga kulturarvet som 

finns i Nederländerna. 

Hans andra seminarium var på temat det 

europeiska järnvägskulturarvet mot framtiden 

- strategisk plan för den europeiska organisat-

ionen. Referat från alla tre seminarierna finns 

på MRO hemsida. Tyvärr lockade våra semi-

narier bara ett fåtal externa besökare vilket 

var en besvikelse. 

 

Ett fjärde seminarium hölls utomhus av Trans-

porthistoriskt Nätverk (ThN) på temat ”laglöst 

kulturarv” i det på onsdagen ovanligt vackra 

vädret. Det laglösa står för att Kulturminnes-

lagen endast omfattar de fasta, markbundna 

kulturminnena, inte vårt eget rörliga kulturarv. 

Helena Törnqvist från Arbetets Museum till 

vänster var moderator. Bredvid henne står 

riksantikvarien Lars Amréus, sedan riksdagsle-

damöterna Niclas Malmberg (MP), Anna Wal-

lentheim (S), Betty Malmberg (M) och Per 

Lodenius (C).              Foto: Håkan Nordenadler. 

Vi hade i vår monter besök av riksdagsmän för 

samtliga riksdagspartier som alla förklarade 

hur viktigt det är att behålla och utveckla det 

rörliga kulturarvet. Från JHRF/MRO sida beto-
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nades vikten att inte drabbas av avgifter och 

pålagor som kväver verksamheten och att vi 

även i en fossilfri framtid ska tillåtas använda 

fossila bränslen i våra museala fordon. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 

det var ett mellanår i Almedalen med färre 

besökare totalt sätt an föregående år. För 

MRO/JHRF del behöver antingen vårt koncept 

utvecklas till nästa år för att vi ska bli mer 

attraktiva för besökare eller att vi inte deltar 

alls. Vi kommer att ta ställning till detta under 

hösten och vår plan kommer att presenteras 

på höstmötet. 

/ Per Englund 

 

 

Symbolen för vår värdstad, Gutefåret, som 

strategisk portvakt i Visby ringmur.  

                                      Foto: Håkan Nordenadler 

 

 

En bil kommer lastad med en samlingssal. 

Visby hamn.                Foto: Håkan Nordenadler 

 

Samlingssalens entréramp under uppbyggnad. 

                                     Foto: Håkan Nordenadler 

 

Vår plats vid hamnplanen. Dock endast med 

flyghistorikerna under det vänstra vita tältta-

ket. Bilhistorikerna vägrades i år tillträde av 

Region Gotland. Något som det blir ändring på 

till nästa år.                 Foto: Håkan Nordenadler 
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Vår tidigare goda plats blev tyvärr i år en ren 

ödslig utkant. Övriga utställare på hamnpla-

nen uteblev helt. Besökarna rörde sig i stället 

på gatan bakom träden, bakom vår rygg. 

                                      Foto: Håkan Nordenadler 

 

Runt hörnet från hamnplanen var det betydligt 

livligare med både utställare och besökare. 

                                      Foto: Håkan Nordenadler 

 

Och runt hörnet från strandgatan ovan och en 

liten bit upp mot staden var det rena myr-

stacken. Nästa års Almedalsvecka blir kanske 

vårt sista.                     Foto: Håkan Nordenadler 

Fedecrails årsmöte i Antwerpen 
 

 

Ett vackert och ytterst välputsat sadeltanklok 
på Maldegem station NV Gent i Belgien. Ett av 
de många studiebesöksmålen i samband med 
Fedecrails årsmöte.                 Foto: Per Englund 

 

Under några dagar i maj deltog jag, Johan 

Vinberg och Henrik Bol som MRO represen-

tanter på Fedecrails årliga konferens/årsmöte. 

Det var några intressanta och informations-

späckade dagar med allt från sedvanliga års-

mötesförhandlingar till intressanta föredrag-

ningar från de olika arbetsgrupperna och ex-

terna föredragshållare. 

Fedecrails förste och hittills ende ordförande 

David Morgan aviserade sin avgång efter 25 år 

och hans efterträdare Jaap Nieweg valdes in i 

Fedecrails styrelse (Council). I motsats till hur 

vi brukar göra i svenska föreningar väljs inte 

ordföranden separat utan styrelsen utser 

inom sig vem som ska bli ordföranande. Jaap 

har både en lång erfarenhet av historiska tåg 

och museal verksamhet, bl.a. som General 

Manager för Nederländernas mest kända mu-

seijärnväg Hoorn- Medelmblink, och en poli-

tisk bakgrund som kommer väl till pass för att 

driva museijärnväganas intressen i EU-

parlamentet. 

Från MRO tackar vi David för hans insatser och 

önskar Jaap lycka till som ordförande. 

mailto:info@museibanorna.se


MRO-AKTUELLT (3/2017) 

Information från Museibanornas Riksorganisation 
Ansvarig utgivare: Håkan Nordenadler (hakan.norden@gmail.com) 

Kontakt: Ordförande: Per Englund, Hemgårdsvägen 16 B, 191 44 Sollentuna, 070 - 591 86 24 

info@museibanorna.se 
Utgiven 2017-08-01 

 

  4(5) 

Mycket av Fedecrails arbete drivs av olika 

arbetsgrupper, vi har bl.a. Heritage train Op-

eration Group (HOG)där Roland Bol är MRO 

representant.  En av de frågor som behandlas 

inom HOG och har direkt bäring på MROs 

medlemmar är implementationen av EU:s 4:e 

järnvägspaket. Det kan komma att innebära 

att tillståndsgivningen centraliseras till en 

myndighet i Europa, troligtvis i Frankrike men 

om lokala järnvägar ska undantas är i dagslä-

get oklart.  

I Antwerpen bildades också på initiativ av 

Mimmi Mickelsson, ordförande i Svenska 

Spårvägssällskapet, Tramway Operation Group 

som ska tillvarata de museala spårvägarnas 

intressen.  

Det gjordes också utfärder till museijärnvägar 
och spårvägar i Belgien, se bilder nedan. Ge-
nerellt så tycks de belgiska banorna ha samma 
problematik som vi i Sverige d.v.s. för få aktiva 
och för många renoveringsobjekt….. 

/ Per Englund 

 

 

Ett annat lika välvårdat lok plåtat i Sint-
Amands, V Gent, Belgien.       Foto: Per Englund 

 

 

 

 

Renoveringsobjekt saknas det som sagt inte 
heller i Belgien.                        Foto: Per Englund 

 

I Belgien finns också museala spårvagnar. Här 
med de för Belgien typiska tvåspråkiga skyl-
tarna.  Dessa står i Bryssels östra utkanter, i 
Sint-Pieters-Woluwe.              Foto: Per Englund 

 

 Spårvägen ser ut att gå ända ut på landet, här 

i Thuin, SV Charleroi.               Foto: Per Englund 
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Möte med Transportstyrelsen 

År 2018 ska samtliga tillstånd förnyas för mu-

seibanorna. Ingen information har skickats ut 

från TPS om detta till berörda banor. Vi har 

därför begärt och fått ett möte med Trans-

portstyrelsen i Borlänge för att få en status-

uppdatering för detta. Preliminärt datum för 

mötet är 21/8 2017. Vi kommer även att ställa 

frågor om TPS syn på implementationen av 

EUs 4:e järnvägspaket. 

/ Per Englund 

 

Läkarundersökningar hos Previa 

Jag uppmanar alla föreningar som använder 

MRO ramavtal att avropa på rätt sätt och tillse 

att fakturan kommer till den egna föreningen. 

I nuläget kommer det en strid ström med fak-

turor till MRO adress vilket orsakar onödigt 

extrajobb att identifiera och skicka vidare 

dessa till rätt mottagare.  

Kom ihåg anvisningarna om detta som gavs i 

MRO-aktuellt nummer 6-2016. Det viktiga är 

att det hängavtal som föreningens ansvarige 

funktionär sluter direkt med en lokal Previa-

avdelning får en notering om att fakturan för 

undersökningen skall skickas till föreningens 

adress och inte till MRO. Kopia av hängavtalet 

bör ges till den lokala Previa-avdelningen. 

/ Per Englund 

 

MRO höst- och årsmöte 2017 

Datum för årsmötet är bestämt till helgen 21-

22 oktober i Västervik. Ett detaljerat program 

och anvisningar för anmälan kommer i num-

mer 4 av MRO-aktuellt. Det beräknas komma 

ut vecka 36, i början av september. 

/ Håkan Nordenadler 

Säkerhetsseminarium 2018 

Det blir ett nytt säkerhetsseminarium även 

vintern 2018. Det planeras gå av stapeln lö-sö 

13-14 januari 2018. Plats blir som tidigare 

Mjölby stadshotell. Detaljerad inbjudan och 

anmälningsformulär beräknas komma i MRO-

aktuellt nr. 6 ca vecka 45. 

/ Ragnar Hellborg 

 

 

                     Slut på detta utskick! 

 

 

 

 

 

 

Liten sommarhälsning från Gästriklands ur-

skogar. (JTJ)                           Foto: Kjell Ollashed 
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