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MRO i Almedalen, Visby.
2018-07-02/04
Även i år deltog MRO och JHRF under Almedalsveckan som järnvägsdelarna av Transporthistoriskt nätverk (ThN). Från MRO deltog Per
Englund och Håkan Nordenadler. Närvaron
från övriga medlemmar i nätverket blev begränsat till Båthistoriska och tidvis Flyghistoriska förbunden. Dessutom förstås ArbetSam/Arbetets Museum. Vi deltog de tre bästa
dagarna, dvs måndag - onsdag . Upplägget på
vår monterplats blev nytt. Den tidigare lånade
godsfinkan från GHJ ersattes av ett på platsen
uppställt litet ånglok, ”Loke” från Föreningen
Galtströmståget söder om Sundsvall. Ångloket
stod hela tiden still på ett kort spår, men var
ändå påeldat för att ge ett levande intryck.
Under senare delen av veckan skulle loket
flyttas till Dalhem för att få köra på bangården

vid Hesselby station. Logi för oss funktionärer
var ordnat i Roma och Dalhem.
Vi hade tillgång till ett skyddande partytält
som ersättare för godsfinkan, men det råkade
inte bli uppsatt då måndag förmiddag bjöd på
vackert väder. Tyvärr hade det varit bra att ha
då det regnade senare på måndag eftermiddag och de följande dagarna när solen gassade
intensivt.
De som medverkade i Almedalen på olika sätt.
Alla var sedan inte där samtidigt. I bakgrunden årets nya publikmagnet ”Loke” från Galtström, söder om Sundsvall. Notera att där vi
stod var det dubbla fyrar, en sjöfyr och en
lokfyr!
Alla foton: Håkan Nordenadler
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Vi hade samma plats som förra året, men i år
hade det tidigare utkantsläget förvandlats till
ett livligt frekventerat publikstråk. Mitt emot
oss stod ett stort tält för matservering och ute
på hamnplanen hade fler utställare tillkommit,
vilka bidrog till att publiken nu sökte sig längs
nya stråk. Vårt uppställda ånglok lockade
också märkbart till ökat intresse. Positivt var
också att region Gotland i år visade oss ett
mycket gott bemötande och intresse. Tvärt
om hur det var förra året.

gång av frågan. Det kan också ha gett ökad
klarhet om förutsättningarna för musealt bevarande.

Måndagsseminariet framför Loke. Deltagare
var Emil Aronsson SD, Per-Arne Håkansson S,
Sophie Nyman Statens Maritima Muséer, Rutger Palmstierna ThN och Anders Åkesson M.

Vår utställningsplats färdigriggad. Partytältet i
bakgrunden tillhör en annan utställare.
Praktiska flyers läsbara från båda hållen.
Förutom allmän information om vår verksamhet till nyfikna åskådare hade vi också två seminarier med inbjudna politiker på måndag
och tisdag sena förmiddagar. De genomfördes
på stående fot framför det uppställda ångloket.
Måndagens seminarium hade som tema ”Hur
kan staten skydda det rörliga kulturarvet?”
och hade ca 25 åhörare. Deltagare var tre
riksdagsledamöter från olika partier och en
representant från Statens Maritima Muséer
(där järnvägsmuseet numera ingår). Moderator var Rutger Palmstierna från BHRF. I publiken som åhörare fanns dessutom Riksantikvarieämbetets utsedde utredare av förutsättningarna för stärkt bevaranderätt. Sammanfattningsvis kan sägas att seminariet visade att
bevarandefrågan inte är parti- eller blockskiljande, vilket innebär hopp om en lycklig ut-

Då regeringen i sin kulturarvsproposition
härom året uteslöt det rörliga kulturarvet
ställdes detta helt utan skydd med ibland något bisarra konsekvenser. Propositionen omfattade uttryckligen bara jordfasta kulturminnen, inte ”lös egendom”. Sedan ThN uppvaktat ledamöter i riksdagens kulturutskott antog
riksdagen en begäran till regeringen om att
skyndsamt utreda ett stärkt bevarandeskydd
även för det rörliga kulturarvet. Kulturdepartementet via Riksantikvarieämbetet har sedan
tillsatt en särskild utredare av frågan. ThN har
vid ett par tillfällen kunnat bidra till utredningen med sin kunskap om de specifika problem som de olika transportslagen möter. Ett
bevarande innebär inte bara en konservering.
Rörliga föremål skall också kunna visas i drift
under sina egna specifika förutsättningar utan
att bli påtvingade rigida moderna regelverk. I
princip kan det innebära att det som är
skyddsvärt medvetet förstörs bara för att man
tvingas uppfylla nytillkomna regler. Det ser nu
positivt ut för bevarandet. Utredningen väntas
bli klar i slutet av oktober i år och en proposition till riksdagen om komplettering till kulturarvslagen kan förhoppningsvis väntas under
2019.
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men har inte alltid råd att betala höga entréavgifter. Arbetslivsmuséerna kan också hjälpa
samhället i stort genom att erbjuda möjligheter för placering av personer som kommit utanför den vanliga arbetsmarknaden. Där kan en
hel del nyttigt arbete uträttas till begränsade
kostnader, även om det kan krävas ökat administrativt arbete för museiföreningarna.

Vårt sekretariat bestående av Anders Svensson
JHRF skrev febrilt för att hinna dokumentera
merparten av det som sades.
Tisdagens seminarium anordnades av ArbetSam och Arbetets museum. Rubriken löd: ”Fri
entré på arbetslivsmuséer?” och avhördes av
ca 20 personer. Medverkande gjorde två riksdagsledamöter och chefen för Tingstäde fästning. Mikael Parr, ordf. ArbetSam och chef för
Flygvapenmuseum var moderator.
Diskussionen visade på svårigheten att skilja
ut gränser för olika typer av muséer, från de
stora statliga till de riktigt små arbetslivsmuséerna. Muséer med gratis inträde måste
få stora statliga bidrag för att täcka sina kostnader. Små arbetslivsmuséer har oftast bara
entréavgifterna som sin enda inkomstkälla för
skötsel och underhåll. Driften är oftast gratis
genom frivilligt arbete av föreningsmedlemmar. Vissa rörliga muséer har ingen inträdesavgift, bara inkomst genom biljettförsäljning
till resor med museiföremålen. Problem finns
också när man vill locka unga till muséerna. De
är en förutsättning för muséernas fortsatta liv,

Tisdagsseminariets deltagare. Agneta Gille S,
Markus Lagerquist M, Mikael Parr ArbetSam
och Åke Stenman Tingstäde fästning.
Som sammanfattning av årets deltagande kan
sägas att resultatet klart överträffade våra
förväntningar. Utöver de inbjudna seminariedeltagarna fick vi även besök av flera andra för
oss intressanta personer där vi fick värdefulla
samtal om problemen och glädjeämnena kring
vår verksamhet. Vid en efterföljande diskussion enades vi funktionärer om att föreslå våra
årsmöten att delta i Almedalen även nästa år.
Föreningen Galtströmståget har också erbjudit
sig att ställa upp igen med sitt ånglok Loke
som påtaglig publikmagnet.
/ Håkan Nordenadler

Säkerhetsseminarium även 2019
Vi planerar för att kunna genomföra det nu
traditionella säkerhetsseminariet på samma
tid, sätt och plats som tidigare och om möjligt
med samma personer i ledningen. Mjölby
stadshotell lär nyligen ha bytt ägare, varför vi
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måste omförhandla våra villkor. Vi önskar
förstås att inget skall ändras från tidigare träffar där.
/ Håkan Nordenadler

Fedecrail Conference 2018
Årets ”Fedecrail Conference” hölls i Edinburgh
21-24 april. Den formella delen bjöd som van-

ligt inte på någon dramatik, utan styrelsen
beviljades ansvarsfrihet. Fedecrails tidigare
ordförande David Morgan valde, som han
aviserat redan föregående år, att lämna styrelsen och ersattes av sin landsman Peter
Ovenstone. Även Sten Erson-Wester lämnade
styrelsen och istället valdes Jonas Svartlok in i
styrelsen (Fedecrail Council).
Fyra nya medlemmar i Fedecrail valdes in, en i
vardera Slovakien, Kroatien, Polen och Spanien.

Den berömda och nu världsarvsklassade järnvägsbron över Firth of Forth, färdig år 1890.
Första stålbron i Gr.Britain. Fri segelhöjd 46 meter, största spann 520 meter. Alla foton: Per Englund.
Årets konferens var inriktad mot det som är
de stora utmaningarna i museitågsbranschen,
nämligen miljö, kunskapsöverföring och återväxt. Det jag tyckte var mest intressant var det
brittiska projektet BESTT, som står för ”Boiler
& Engineering Skills Training Trust” och går ut
på att få in ungdomar i föreningarna och utbilda dem i ångloksteknik och underhåll av
ångpannor och maskinerier. Ett mycket stort
arbete har lagts ner på att ta fram kursmaterial som uppfyller dagens krav och samtidigt
överför kunskaperna från tidigare generationer. Hittills har man utbildat 16 ungdomar som
får betalt under utbildningen och som samtliga har blivit anställda på olika museijärnvä-

gar. Projektet har som så ofta i UK finansierats
via statliga lotterimedel.
Det var också en presentation av arbetet med
att få den berömda bron ”Firth of Forth” klassad som världsarv vilket den efter ett antal års
arbete slutligen blev 2015.
Mycket av Fedecrails arbete sker i olika arbetsgrupper, där de viktigaste är Heritage
Operations Group (HOG) och Tramway Group
(TG). Från HOG rapporterades det om det
arbete som pågår med att förstå EU:s 4:e järnvägspaket och dess inverkan på veterantågsbranschen. HOG är mycket aktivt med att i
dialog med EAR (European Union Agency for
Railways) arbeta för att lyfta fram våra
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branschspecifika frågor där f.n. ERTMS, certifiering av järnvägverkstäder och definitionen av
godsvagn(!) är på agendan. De två sistnämnda
har definitivt bäring på MRO:s medlemsbanor,
där t.ex. ett krav på obligatorisk certifiering av
alla järnvägsverkstäder kan få förödande konsekvenser. HOG:s svenska representanter är
Jonas Svartlok från JHRF och Roland Bol från
MRO.

En skotsk bildkavalkad från Fedecrailmötet:

Från TG (Tramway Group) rapporterade
Mimmi Mickelsen att man har haft ett andra
möte om museispårvägars problem och utmaningar runt om i Europa, t.ex. vad som
händer med museivagnarna när verksamheten
läggs ut på entreprenad. TG ska ta fram en
samlande agenda för spårvägsbevarande. Man
har identifierat 60 spårvägsorganisationer i
Europa varav 10 närvarade på mötet
2018-04-19.
Fedecrail ordförande Jaap Nieweg berättade
att man håller på att ta fram en strategisk
plan. Den är inriktad på att kunskapsöverföring, föryngring, miljöpolicy för veterantåg
samt marknadsföring och finansiering. Den
kommer att presenteras på ett extra medlemsmöte i oktober.
I sedvanlig ordning var det efter de formella
delarna också utfärder till lokala museibanor
och museer, där det industriella kulturarvet i
Skottland visades upp. Vi besökte nedlagda
kolgruvor, kanaler, transportmuseer och självfallet museijärnvägar. Skottland är definitivt
värt ett besök om man har intresse för teknikhistoria.

Fedecrails nye styrelseledamot, Jonas Svartlok.

Mimmi Mickelsen, ordf. Tramway Group med
Thomas Lange, Fedecrail medlemsekreterare.

/ Per Englund

Thomas the Tank Engenee.
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MRO höstmöte 2018

Dubbeldäckad spårvagn i Glasgow.

Mötet kommer att gå av stapeln i Alingsås
med Anten-Gräfsnäs Järnväg som vår värd.
Tidpunkt är satt till lördag-söndag 29-20 september. En fullständig inbjudan och program
för mötet kommer att publiceras i nästa MROaktuellt, nr. 4-2018. Det beräknas utkomma i
månadsskiftet augusti-september. Varje medlemsförening i MRO bör skicka åtminstone en
delegat, som sedan kan avrapportera till sin
egen förening.
OBS!
Viktig info om logi i Alingsås, se bilagan.
/ Håkan Nordenadler

Nytt om Previa

Interiör från kolgruva.

Bamsigt diesellok med begränsad framåtsikt.

Hittills har det gällt att föreningarna har behövt sluta ett hängavtal till MRO:s centrala
ramavtal med Previa för var och en av de
Previas mottagningar man vill utnyttja. Vid en
förfrågan från JTJ om detta till Previa i Stockholm för sina medlemmar, ansåg Previas avtalshandläggare Maria Engwall (08-789 14 34)
att det räckte med bara ett hängavtal för föreningen. Förslagsvis kan det slutas med
Previas för föreningen närmaste mottagning
som motpart. Det avtalet gäller sedan för besök hos alla Previaenheter i hela landet. Blir
det diskussioner om detta för någon förening,
kan man lämpligen hänvisa till Maria Engwall
och hennes samtal med Håkan Nordenadler JTJ om saken.
/ Håkan Nordenadler

Slut på detta utskick !
1 bilaga.
Museal tunnelbanevagn från Glasgow
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