
Norsk Jernbaneklubb^ 
firade 50 år 

Norsk Jernbaneklubb hade i samband med ångtågsutfdrd på Gamla Vossebanan (idag museumsbana) den 8 juni 20ip satt upp sin stora jubileums-
affsch på godsboden på Garnes station i Arna kommun utanfor Bergen som idag år banans slutstation. FOTO: GUNNAR KAJANDER 

Norsk Jernbaneklubb (NJK) firar 
detta år 50 år och i jubileumsprogram-
met ingick en rundresa med Norsk 
Museumstogs (NMT) veterantåg mel
lan Grorud station (Oslo) och Ber
gen. Som medlem av NJK var det en 
frestande anledning for denna (nord) 
norska bodensare attt vistas några da
gar i hemlandet for en nostalgiresa over 
flardangervidda. Dårmed bar det ivåg 
med natttåg soderut for att med tågbyte 
i Hallsberg ta sig vidare till Oslo. 

Samling i Grorud 

Fredag morgon den 7 juni var det sam
ling på Grorud station på lokalsttåckan 
mot Lillestrøm, som nås på 12 minuter 
med pendeltåget från Oslo S. Dår var 
ett entusiastiskt gång NJK-medlemmar 
samlade på perrongen for attt kliva 
på veterantåget med tråvagnar från 
1900-talets borjan når det våxlades in 
på spår 3. På slaget 09.17 kunde vi rulla 

ut på godsspåret (Alnabanen) som tåg 
1305 mot Grefsen station med veteianen 
El 13 2142 (levererad till NSB 1961) som 
diagate på forstå etappen till Honefoss. 

Stationsmuseum 

Från Grefsen fortsattte vi på Gjovik-
banen till Roa dår vi avvek in på Roa 
- Honefosslinjen for ett fotsta stopp på 
Grindvoll station for fotografering och 
kaffeservering. Idag år det ingen reguljår 
persontrafik på denna linje, som i hu-
vudsak anvånds for godstågsttafiken på 
Betgensbanen. Stationen på Grindvoll 
år emellertid vål omhåndettagen av 
privat ågare som gjort ett trevligt sta
tionsmuseum med våntsal och bibliotek 
med jårnvågslittetatui. 

Byte till ånglok 

Vid 11.30-tiden var det dags att kliva om
bord for vidare fård mot Hønefoss dår 
det våntade ett något långte uppehåll fot 

Norsk Museumstogs veterantåg gor uppehåll på Gulsvik 
station på Bergensbanan på sin jubileumstur till Bergen 
for Norsk Jernbaneklubb y juni zoip. Dragare år gamla 
NSB-ångaren ^oa nr2ji. Lokpersonalen u for smorjning 
och annat underhåll 
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byte till ånglok. Hønefoss år knutpunkt for 
tre linjer, Bergensbanen, godsstråket mot Roa 
på Gjøvikbanen och Randsfjordbanen som 
i Hokksund forbinder Bergensbanen med 
Sørlandsbanen och Drammen-ZAskerbanen 
mot Oslo S. 

Stora lokbytet 

Efter ankomst Hønefoss var det dags for det 
stora lokbytet då El 13 2142 våxlades in bak i 
tåget och hedersångaren, tidigate NSB:s 30a 
nr 271 från 1914, kopplades på som dragare 
for nåsta mellanetapp till Ål 1 i Hallingdal. Kl 
12.15 visslade tågmåstaren (på norsk togforer 
motsvarande ombordansvarig) avgång, och vi 
kunde inleda ångfården till Ål på den totalt 37 
mil långa stråckan som idag år den egentiiga 
Bergensbanen for att ta fatt på etappen genom 
idylliska Hallingdal. 

Vår ångtågsfård var naturligtvis forhands-
annonserad och på flera stationer och åven 
långs linjen stod både barn (åven forskolebarn 
med lårare) och vtrxna for att vinka och foto
grafera når vi passerade. På Flå blev vi omkord 
av Vy:s regiontåg 601 Oslo S - Betgen innan vi 
ankom Gulsvik som var nåsta stopp på fården. 

Gamla slutstationen 

Bygden ligger vid insjon Krøderen och var 
slutstation på Bergensbanan i två år mellan 
1907 och 1909. Den gången fick man fort-
såtta med ångbåt over Krøderen och vidare 
med båt mot Kristiania som Oslo hette på 
den tiden och omvånd om man skulle resa 
våsterut. Det kunde kommunalrådet i Flå 
kommun beråtta om i sitt tal till oss under 
uppehållet i Gulsvik. 

Efter fotografering och en vistelse i det 
vålgjorda stationsmuseet ångade vi vidare 
mot Nesbyen, som år en stotre stationsort i 
Hallingdal, medan vi njot av våt brunch på 
vita dukar i en restautangvagn anno 1926. 
I Nesbyen våntade tankbil från den lokala 

brandkåren for att fylla vatten på en torstig 
ångare. 

Tågklarerare 

Eftet ett kort stopp på Gol (kånd vinter-
sportort for många) for fotografering och 
tågmote med ett av Cargo Nets kombitåg mot 
Alnabrutetminalen (Oslo) hann klockan just 
passera 16.00 når vi ruUade in på Ål station. 
Stationen har tågklarerare och år dessutom 
bytesstation fot lokforarna på fjårrtågen mel
lan Oslo S och Bergen. 

Många intresserade från Ål med omnejd 
hade kommit for att beskåda tåget och lok-
byte. Hår håktades nåmligen ånghåsten 271 
av med foråre och eldare for att invånta oss 
på returen sondag eftetmiddag. 

På stråckan mellan Ål och Voss over Har
dangervidda och vidare till Bergen var det 
dags for El 13 2142 att åter ta over. 

Farfar på Al 

På Ål bodde och tjånstgjotde min finskåt-
tade farfar från Lofoten som ånglokforare på 
Bergensbanan en period på 1920-talet innan 
han återvånde till Narvik och Ofotbanen. 
Dårmed tillbringade åven min far några år 
hår som ung. Långt uppe ftån Nordnorge var 
nog familjen Kajander ett lite exotiskt inslag 
i Hallingdal på den tiden. 

Vid halvfem vinkade vi farvål till Ål som 
ligger på 262 meter over havet och tog fatt 
på den verkliga klåtteretappen upp på Hat-
dangervidda. Vi passerade skidorten Geilo 
och hår varierar stigningen mellan 11 och 20 
ptomille upp till Noiges hogstliggande sta
tion Finse på i 222 metet over havet, dit vi 
ankom kl 17.40 for ett långte uppehåll med 
tid fot fotogtafering och tågmote med Vy:s 
regiontåg 64 mot Oslo S. 

Utmårkt middag 

Då hade vi hunnit med en utmårkt middag i 

restautangvagnen. Inte kan man ha det båttte 
i gott sållskap med andra tågentusiastet ftån 
NJK medan man tullat ovet hemlandets 
fjållvårld i vetetantåg från farfars tid. 

Kott eftet Finse kotde tåget in i den tio km 
långa Finsetunneln dåt banans hogsta punkt i 
233 metet over havet ligget inne i tunneln. Vi 
passeiade Myrdal (867 metet over havet) dåt 
den två mil långa spektakulåta Flåmsbanan 
med en hogsta stigning på 55 promille går 
ned ti l l Flåm innerst i Aurlandsfjorden (2 
meter over havet). 

Mot Bergen 

Banan foljet vidare den trånga Raundalen 
med ett jåmnt fall på ungefåt 20 ptomille 
ner till Voss station (56,5 meter over havet) 
och Vossevangen som åt centtalotten i Voss 
kommun (14 600 invånate) Efter en halv 
timmes stopp i Voss vat det dags fot foråren 
att åtet kliva upp i hytten på El 13-loket fot 
vidate fåid mot Bergen. 

Banan fortsåttet på notdsidan av Vangs
vatnet och foljde ftån Bolstadøyti delvis 
fjofdlandskapet långs Bolstadfjorden och 
Sorfjorden mot Arna medan den sista etappen 
in till Bergen S går genom den nya 7,8 km 
långa nya Ulrikentunneln. Ånnu så långe år 
den enkelspårig med ett motesspår men kom
mer att vara fårdigutbyggd med dubbelspåt 
2024 eftersom stråckan åt tått ttafikerad både 
med pendeltåg och nåitegiontrafik, forutom 
fjåtftågen och godstågen. Någta minutet fote 
tio på kvållen kunde vi rulla in på Bergen S 
i spår 4. 

En fantastisk dag 

En fantastisk dag med vetetantåg och nostalgi 
genom ett vackert norskt landskap och ovet 
fjållet till Betgen med god mat, ttevlig pet-
sonal från NJK, N M T och restautangvagns-
personal från Sult Catering. Och sjålvklart 
alla medresenårer från NJK. En upplevelse 

KAIWEN 3 / 2 0 I 9 17 



vard varje krona. 
Efter hotellovetnattning i Bergen våntade 

lordagen med ptogram och arrangemang. 
Dagen staitade med chartrad spårvagn på den 
två mil långa Bybanan mellan Betgen Centr-
umoch Flesland Flygplats, och avrundades 
med information och guidad rundvisning på 
Bybanen AS :s moderna anlåggning i Kokstad, 
nåraflygplatsen. Mycket intressant. Dåteftet 
spåivagn (Light Train av typ Vatiotram) och 
vetetanbuss till Gamla Vossebanans station i 

stadsdelen Midttun for en tågresa på Gamle 
Vossebanen med veterantåg och tålsbuss i 
veteranklassen, en upplevelse vi återkommer 
till i ett senate reportage. 

Tre hårliga tågdagar 

Eftet hotellftukost på sondag vat det dags att 
ptomeneia till Betgen S dåt veterantåget, nu 
som tåg 1306, våntade i spår 4 for återresa till 
Grorud station (Oslo). Eftet att ha upplevt 
resan i omvånd riktning med lokbyten, god 

mat och hela paketet kunde vi avsluta tie 
hårliga tågdagat nåt vi halv nio på kvållen 
klev av på Gtotud fot att ta pendeln in tUl 
Oslo S och hotellet. 

Tågsåttet bestod av våxelvis El 13 2142 
och ångloket 30a nr 271 och tråvagnar med 
salong- och kupévagnarna AEo 561, Brg 990, 
Brg 950 och restaurangvagnarna EO 199 och 
BEo 18143 samt resgods och konduktorsvag-
nen F 1025. 

GUNNAR A KAJANDER 

Kallelse till hostmote 
for medlemmarna i 

Malmbanans Vanner 
SONDAG 27 OKTOBER KL 18.00 I JÅRNVÅGSMUSEET, KARLSVIK 

På dagordningen, eniigt stadgarna: 

Budget for 2019, val av ordforande, kassor och minst tre ovriga styrelseledamoter. Vartannat år våljs 

hålften av ovriga styrelseledamoterna. Val av två styrelsesuppleanter, två revisorer jamte en suppleant 

och valberedning. 

Kommande års medlemsavgift faststålls. 

Årenden som av styrelsen overlåmnats till motet for avgorande. 

Medlemmars motioner som iniåmnats till styrelsen senast 30 dagar fore motet. 

EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRAI 

Luleå Tråmassefabrik i Karlshåll startade den forstå december ipiz. Efter några år dverlåmnades fdretaget åt det 
mera kapitalstarka Baltiska Tråvaruaktiebolaget År ipi8 uppslukades detta av Ytterfors-Munksund. 192^ forsat
tes fdretaget i konkurs, men återuppstod under namnet Munksund AB. Denna koncern var ågare till Karlshalis 
Tråsliperi under 1930-talet. Foto: Luleå stadsarkiv 

Efter motesforhandlingarna visar Lars I Lindberg från Luleå hembygdsforening ett bildspel om 

industrierna i Karlsvik, det som nu bara finns ruiner kvar av. Bildspelet skanker han samtidigt till vårt 

museum. 

Styrelsen 
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