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Kallelse till MRO höst- och årsmöte i 
Stockholm 12-13 oktober 2019 
 
Museisbanornas Riksorganisation bjuder in till 
Årsmöte och Höstmöte i Stockholm den 12-13 
oktober 2019. 

Djurgårdslinjen är värd för mötet.  

Mötet börjar efter lunch på lördagen och håller 
på till lunch på söndagen. Var och en bokar sitt 
hotell på egen hand i Stockholm, var medvetna 
om att mötet hålls på två olika platser. 

Anmälan senast den 1 oktober till Per Englund, 

e-post: per.englund@ss.se . I anmälan skall 

anges namn på deltagarna och vilken förening 

man representerar. 

Pris 350 kr/person. I priset ingår: Lunch lördag 

och söndag samt fika för konferensdagarna. 

Betala till bg 465-0727 senast 8 okt, alt. Bank-

kort vid ankomsten. Ej kontanter. 

Program lördag 12 oktober 

Kl 1200  Samling på Södra Djurgården, Djur-

gårdslinjens depå  Alkärrshallen mellan Wa-

samuseet och Gröna Lunds tivoli. För vägvis-

ning, se bifogade karta och beskrivning. Lunch 

serveras i anslutning till mötet. 

 

Alkärrshallen, entré genom lila dörr i det högra 

gula huset.                               Foto: Google Earth 

Kl  1300 Årsmöte. De till årsmötet hörande 

handlingarna kommer att skickas ut som bila-

gor till ett nytt MRO-aktuellt mot slutet av 

september. Diskussionspunkt om vidare delta-

gande på Almedalen, Visby. 

Kl 1400 JHRF / Tågsommar.  Information från 

JHRF. 

Kl 1415 Remisser och svar.  Kort information 

om vilka remisser som sänts ut från Transport-

styrelsen. 

Kl 1430 Kaffepaus. För att hämta kaffe med 

tilltugg. 

Kl 1445 Vad gör Fedecrails Heritage Opera-

ting Group (HOG)? Hur har de hjälpt museal 

järnväg i Europa? 

Vi får besök av Ian Leigh sekreterare för HOG 

samt Steve Wood ordförande för gruppen. 

Båda har arbetat flertalet år för Fedecrail i EU 

för att Europeiska regelverk och lagstiftning ska 

ta hänsyn till museal trafik. De kommer berätta 

om gruppens arbete och hur vi gemensamt ge-

nom Fedecrail påverkat EU. Föredraget kom-

mer hållas på engelska.  I slutet kommer 

Mimmi kort berätta om nystartade Tramway 

group (TG), som också skapats för att arbeta för 

veteranspårväg på samma sätt. 

Kl 1600 Bensträckare. 

Kl 1615    Marknadsföring av museibanor.  Hur 
kan vi arbeta med marknadsföring och hur fun-
gerar det? Vad har sociala medier för påverkan 
och hur kan man annonsera där?  

Kl 1700   Leaderprojektet / Finansiering.  Vad är 
Leaderprojektet och hur kan vi arbeta och dra 
nytta av detta? 

Kl 1745   Dagens programpunkter avslutas. 

Kl 1830   Gemensam middag. 

Forts. 
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Program söndag 13 oktober 

Kl 0845   Samling  vid AGA-depån på Lidingö. 
För vägvisning, se bifogade karta och beskriv-
ning. Lunch serveras i AGA-depåns personalre-
staurang. 

AGA-depån med sina bågformade vagnhallar 
uppe till höger. Spårvagnshållplats nere till 
vänster, gångtunnel under spåren och depåen-
tré vid den skuggade gaveln av det skokartong-
liknande hotellhuset.            Foto: Google Earth 

Kl 0900   Styrelseansvar.  Vilket juridiskt ansvar 
vilar på föreningarnas styrelse vad gäller t.ex. 
säkerhetsfrågor och arbetsmiljö. 

Kl 0945   Fedecrail ungdomsutbyte.  MRO sände 
två svenska deltagare till Fedecrails ungdoms-
läger. I år hölls det i spanska Katalonien. Ludvig 
Herneklint och Johannes Broman kommer och 
berättar om sina erfarenheter under sin läger-
vecka i Spanien.  

Kl 1045   Kaffepaus. 

Kl 1100 Turbokningssystem – informations-
punkt. 

Kl 1115   Det rörliga kulturarvet.  Beskrivning av 
Riksantikvarieämbetets arbete. 

Kl 1200   Säkerhetsseminariet 2020.   Informa-
tion. 

Kl 1215   Avslutning och lunch. Den gemen-
samma lunchen intas i anslutning till mötet. 
Därefter återresa till Sthlm City med spårvagn, 
linje 21 och Tunnelbana.  

/ Styrelsen 

 

Almedalen i Visby 2019 

Temat för Teknikhistoriskt Nätverk var: 

Stärkt bevaranderätt för det rörliga kul-
turarvet på gång – hur påverkas myndig-
heterna? 

På årets Almedalsvecka, v26, deltog JHRF/MRO 
i ett gemensamt arrangemang med Teknik Hi-
storisk Nätverk, ThN. Platsen var som tidigare 
Visby Hamn, Holmen 610. Som utställningens 
publikfångare hade man lånat GHJ:s ånglok 
Klintehamn. Inom ThN-samarbetet deltog Ar-
betSam, Motorhistoriska Riksförbundet 
(MHRF), Svensk Flyghistorisk Förening (SFF), 
Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF), och 
Museibanornas Riksorganisation (MRO). Delta-
gandet i år var snarlikt förra årets insats. 

GHJ:s lok Klintehamn smart parkerad på ett 
växelflak. Till skillnad mot förra årets lok ”Loke” 
var Klintehamn denna gång dock inte påeldad!                          
Foto: Åke Paulsson 
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Vi deltatog tre dagar, måndag – onsdag. I stället 
för loket Loke, hade vi lånat GHJ:s ånglok Klin-
tehamn. Platsen var samma som tidigare, Visby 
Hamn Holmen 610, vid silon i Norra hamnen. 
Bemanningen var från JHRF Anders Johansson, 
Anders Svensson och från MRO Mimmi Mickel-
sen, Per Englund, Staffan Beijer och underteck-
nad Åke Paulsson. 

I år arrangerade JHRF/MRO två seminarier: 

Måndag 1 juli kl. 13.00-14.00, Ångpannor och 
certifiering av eldare – hot mot det rörliga kul-
turarvet? Seminarieledare, Johan Vinberg - 
MRO. Ca. 20 besökare. 

Johan Vinberg, MRO, var seminarieledare på 
måndagen.                              Foto: Åke Paulsson 

Onsdag 3 juli kl. 13.00-14.00, Vem tar ansvar 
för det rörliga kulturarvet? Goda exempel från 
Göteborg. Seminarieledare, Mimmi Mickelsen 
- MRO. Ca. 10 besökare. 

 
Mimmi Mickelsen, MRO, var seminarieledare 

på onsdagen.                          Foto: Åke Paulsson 

ThN anordnade ett gemensamt seminarium: 

Tisdag 2 juli kl. 13.00-14.00, Stärkt bevarande-
rätt för det rörliga kulturarvet på gång – hur 
påverkas myndigheterna? Seminarieledare 
Rutger Palmstierna MHRF. Medverkande: Lars 
Amréus (riksantikvarie), Annicka Engblom (M). 
Ca. 30 besökare. 

 
ThN:s logotyp, en välfunnen travesti på ett 

klassiskt talesätt. 

Under Almedalsveckan hålls det ca. 3 000 semi-
narier. En del av vårt deltagande innebär att 
besöka lämpliga seminarier och få kontakter 
med politiker och beslutsfattare. Detta lycka-
des vi bitvis bra med i år. Vi bearbetade ett 10-
tal politiker på deras seminarier och hade be-
sök vid loket av ungefär lika många. Dessutom 
kom ett 100-tal allmänna besökare till oss, 
varav ett 10-tal var mycket initierade. 

Med erfarenhet från tidigare deltagande i Al-
medalen lyckades vi inte nå fram med vårt bud-
skap. Detta beror på att vi inte hade något rik-
tigt hett ämne att framföra. Samarbetet med 
ThN fungerade bra. Deltagandet av en veteran-
bil tillsammans med ångloket ger en bra drag-
ningskraft till montern. Vi saknade dock en ge-
mensam lokal med tak över huvudet. 

Almedalsveckan är ett stort evenemang som 
kräver mer resurser år från år för att lyckas. Ty-
värr tror jag inte att JHRF/MRO har dessa resur-
ser. För att lyckas krävs det ett ordentligt om-
tag.  

mailto:hakan.norden@gmail.com
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Det krävs rejäla insatser för att göra sin röst 
hörd mot marknadskrafterna, speciellt då väd-
rets makter inte är på vår sida. Inför MRO:s 
höstmöte är det mycket viktigt med en riktig 
diskussion om vårt deltagande i Almedalen yt-
terligare år. 

Ekonomiskt kostar deltagandet i Almedalen ca. 
20 tkr. 

/ Åke Paulsson 

Det var tyvärr inte bara solsken och blå himmel 
de tre dagar MRO var i Visby. Regn och blåst 
kan ställa till det litet i en öppen monter.      
Foto: Åke Paulsson 

 

Vårmötet 2019 i Norrköping 

MRO vårmöte ägde rum i Norrköping 2019-03-
09--10 med MRO som värdorganisation. 

För första gången hölls mötet som ett lunch till 
lunchmöte mot att tidigare år ha varit ett halv-
dagsarrangemang. 

Första dagen hölls mötet på Arbetets museum 
där museiintendent Helena Thörnquist hälsade 
oss välkomna och kort berättade om museet 
och dess verksamhet. 

Därefter berättade MRO ordförande Per 
Englund om den utredning Riksantikvarie- 

 
En andäktigt lyssnande skara delegater när Jo-
han Vinberg redogjorde för orosmolnet certifi-
ering av pannskötare.             Foton: Åke Paulsson 

 

ämbetet genomfört kring bevarandet av det 
rörliga kulturarvet. MRO har som medlem i 
Transporthistoriskt nätverk aktivt medverkat i 
utredningsarbetet som fackinstans för musei-
banor. Kontentan av utredningen är ett stärkt 
bevarandeskydd av historiska fordon men 
också att de inte ska vara statiska museiföre-
mål utan kunna användas.  

Utredningen som kommer att ligga till grund 
för en ny lagstiftning som förhoppningsvis 
kommer år 2020. 

Nästa punkt var Johan Vinberg som redogjorde 
för det arbetet MRO genom Johan och Lars-Pe-
ter Åhs bedriver för att mildra effekterna för de 
direktiv som kommit ifrån Arbetsmiljöverket 
om certifiering av ångpanneskötare. Om direk-
tivet omfattar även den typ av pannor vi har på 
ångloken skulle det innebära både ökad byrå-
krati och höga kostnader för ångloksförening-
arna.  

Tyvärr har det inte lyckats för MRO att få någon 
dialog med Arbetsmiljöverket i frågan vilket gör 
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att en viss osäkerhet råder. Ämnet debattera-
des livligt av auditoriet och fortsättning följer.  

Lars-Peter Åhs redogjorde för hur Böda Skogs-
järnväg gått från att köra på ”Tivoli-tillstånd” 
till att söka och få tillstånd som Trafikutövare 
och Infrastrukturförvaltare hos Transportsty-
relsen. Lars-Peters budskap kan sammanfattas 
i att gör det korrekt men enkelt så är inte detta 
oöverstigligt ens för små föreningar. 

Åke Paulsson redogjorde för planerna för 2019 
års tågsläpp och deltagande i Almedalen. 

 
Lördagens gemensamma middag blev platsen 
för många givande och informella diskussioner. 
Foto: Åke Paulsson 

Söndagen inleddes med en spårvagnstur med 
Norrköpings Partyvagn för att sedan avslutas i 
det lilla trevliga spårvägsmuseum som finns i 
Norrköping. 

Anders Svensson berättade där om Tågsommar 
som tyvärr drabbats av dålig ekonomi och kom-
mer att gå med förlust 2019. Detta bl.a. på 
grund av ökade distributionskostnader. En dis-
kussion om hur Tågsommar skulle kunna stöt-
tas ekonomiskt resulterade i ett förslag om fri-
villiga bidrag från föreningarna för att täcka del 
av förlusten. 

Därefter avslutades mötet. 

/ Per Englund 

 
Mötesdelegaterna fick på söndag förmiddag 
åka med Norrköpings restaurangspårvagn. 

 
Turen slutade på spårvägsmuseet och en kopp 
stärkande kaffe från museets mycket stilfulla 
kiosk i bakgrunden.             Foton: Åke Paulsson 

 

Fedecrail 25 år, en reserapport 

Fedecrail höll sitt 25 års jubileum mellan 12 
april till 17 april 2019 i tyska staden Wernige-
robe. Från MRO deltog Mimmi Mickelsen Ord-
förande i TG (Tramway Group) för Fedecrail, 
Per Englund Ordförande i MRO samt Roland 
Bol representant i HOG (Heritage operation 
group) för MRO. Innan den årliga konferensen 
sker arbetsgruppsmöte inom miljö, spårväg 
och järnväg där flertalet representanter från 
flera organisationer i Europa möts och diskute-
rar sina utmaningar. Det kommer även rappor-
ter från arbetsmöten, EU, paraplyorganisat-
ioner med mera. Tramway Group är inne på sitt 
3 år och har fortfarande en uppstartsprocess. 
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Vid soluppgång på Brocken med ångtåget - det 
var höjdpunkten på vår jubileumskonferens 
2019 i Harzbergen (Tyskland), där 25 år av 
FEDECRAIL firades. Tidigt på morgonen, på ju-
bileumsdagen, den 16 april, tog det tradition-
ella tåget från Harzer Schmalspurbahnen (HSB) 
oss från Wernigerode genom mörkret uppför 
berget för att se gryningen strax efter 06:00 
från toppen på 1125 m höjd. FEDECRAIL flag-
gan veckades ut framför det historiska tåget i 
de första solstrålarna, som färgade den kvarva-
rande snön rosa, som en symbol för en optim-
istisk syn på framtiden för museum och turist-
järnvägar/spårvägar. 

 
Avresa till Brocken en vintrig morgon. 

Firandet föregicks av FEDECRAILs generalför-
samling 2019 och den traditionella arbetsda-
gen i en ny skepnad med föreläsningar och en 
paneldiskussion där medföljande partners er-
bjöds ett attraktivt sightseeingprogram i 
Harzbergen. Konferensprogrammet inklude-
rade gemensamma utflykter till Selketalbahn 
och Mansfelder Bergwerksbahn samt Rübe-
landbahn och veteranspårvagnarna i Hal-
berstadt. 

Den 26: e FEDECRAIL-årskonferensens var värd 
var ”Verband Deutscher Museums- und 
Touristikbahnen” (VDMT). På konferensdagens 
dag gav deras ordförande, Hans-Jürgen Credé, 
delegaterna en översikt över den historiska ut-
vecklingen av järnvägarna i Tyskland, järnvägs-
museumens nuvarande betydelse och de  

 
David Morgan i Brockens soluppgångsljus.  

framtida utmaningarna för VDMT och avslu-
tade sitt tal med en optimistisk syn. 

Grundandet av federationen hade utarbetats 
av Morgan-kommissionen, varav sex av dess 
ursprungliga medlemmar var närvarande på 25 
års jubileet. Fedecrails 25-årsjubileum var ett 
tillfälle att titta tillbaka på åren som gått och se 
fram emot de kommande åren som kommer 
bestå utmaningar men säkert också av mycket 
positiva händelser. President emeritus David 
Morgan påminde delegaterna om milstolparna 
i våra framsteg som att bli en konsulterad med-
lem av Europeiska J 

ärnvägsbyrån. Brian Simpson, före detta leda-
mot av Europaparlamentet och ordförande för 
utskottet för transport och turism och nu ord-
förande för Heritage Railway Association of UK 
och Irland (HRA), bekräftade värdet av intensiv 
lobbying för museum och turistjärnvägarna och 
krävde ytterligare särskilda ansträngningar ef-
ter det kommande valet till EU. 

Det förflutna och framtiden i samband med 
miljö-, reglerings- och kulturarvsfrågor samt 
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rekryteringsfrågor för besökare och personal 
bildade kontinuerliga teman under hela arbets-
dagen. Steve Oates (verkställande direktör för 
HRA) presenterade en studie om kolens ur-
sprung, konsumtion och miljöpåverkan för ång-
lok i Storbritannien. Mimmi Mickelsen (Musei-
banornas Riksorganisation, Sverige) tittade till-
baka på ungdomsutbytet 2018 i Sverige och Jo-
sep Francesc Moragrega Font (Associació Pre-
servació Patrimoni Ferroviari Industrial / Spain) 
meddelade det kommande ungdomsutbytet i 
Katalonien / Spanien i augusti 2019. Arbets-
grupperna för miljö, spårväg och järnväg rap-
porterade också från sina möten och vilka re-
sultat som kommit fram genom mötena. 

Alla delegater uppmanades att delta i paneldis-
kussionen "I spegeln från det förflutna - histo-
riens järnvägs framtid". Under denna titel 
Matthias Wagener (verkställande direktör för 
HSB), Thomas Joindot (FEDECRAIL-arbetsgrup-
pen HOG / Unecto) och Harald Elsner (Verein 
Verkehrsamateure und Museumsbahn, Tysk-
land) besvarade mötets frågor, modererade av 
Michel Dispa (Museum Buurtspoorwegen / Ne-
derländerna ). 

Matthias Wagener gav ett intryck av en av de 
senaste ångdrivna smalspårvägarna i SPNV och 
hur den möter dagens utmaningar. Thomas Jo-
indot gav, enligt hans åsikt, en hoppfull syn från 
ett franskt perspektiv på de kommande 50 åren 
för museijärnvägar, som har genomgått grund-
läggande förändringar i deras självbild de sen-
aste åren och nu står inför de ökade kraven på 
deras befogenheter. Harald Elsner, en repre-
sentant för historiska spårvagnar, vädjade slut-
ligen till den nuvarande generationen av järn-
vägsfrivilliga i museet för att bevara det histo-
riska fordonsmaterialet genom att fortsätta vi-
darebefordra sin egen expertis och entusiasm 
till nästa generation. 

FEDECRAILs årliga konferens 2020 kommer att 
äga rum i Bilbao, Spanien. 

/ Mimmi Mickelsen              

 
Mansfelder smalspåriga järnvägsverkstad. 

 
Spåvgnar i Halberstadt. 
 

 
Ett smalspårigt tåg på väg genom idyllisk by. 
Här började det snöa. 

Forts. 
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Som avslutning presenterar vi Fedecrails sty-
relse 2018. Från vänster:  Jonas Svartlok, Pier-
lugi Scoizzato, Kees Wijnnobel, Jaap Nieweg 
(styrelseordförande), Jacques Daffis, Heimo 
Echensperger.       Alla foton: Mimmi Mickelsen 

 

Slut på dokumentet 
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