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ABSTRACT: 

I denna uppsats undersöks hur järnvägen har musealiserats utifrån tre svenska museijärnvägar; Föreningen 

Gotandstågets Gotlands Hesselby Jernväg, Tjustbygdens Järnvägsförenings Hultsfred Västerviks Järnväg 

samt Skånska Järnvägars bana Brösarp-Sankt Olof. Musealiseringsprocessen och den nuvarande 

verksamheten undersöks och analyseras med fokus på hur identitet och autenticitet/ auktoritet hanteras och 

värderas. Actor Network Theory och Assemblageteori används som metodologiska verktyg för att studera 

de komponenter, aktanter, som nätverket museijärnväg består av. Identitet är viktigt för museiföreningarna 

på olika sätt. Det är dels lokal/regional identitet som föreningarnas verksamhet och museala anknytning 

ansluter sig till, vilket poängteras på en rad olika sätt, till exempel genom märkning på fordon eller med 

användandet av speciella emblem. Autenticitet är ett viktigt värde för museijärnvägarna men det behandlas 

på olika sätt. I de fall museijärnvägen är byggnadsminnesförklarad tolkas miljön som autentisk av en 

auktoritet på området. Själva museikonceptet skapades av museiföreningarna själva och därigenom kunde 

och kan de också själva sätta agendan för vad som är autentiskt. Tidvis samstämmer det med övriga 

auktoriteters bild, ibland inte till exempel vad det gäller tidsepoksbedömning. Det kan också uppstå 

värdekonflikter i vad föreningarna vill visa som när den kommersiella eller accessoriska verksamheten i 

form av souvenirförsäljning och kaféverksamhet marknadsförs på samma yta som den historiska miljön. I 

flera av dessa fall försöker föreningarna att anpassa att förändringarna till den befintliga miljön genom att 

de utförs i historiserande stil. På så sätt kan de i bästa fall uppfattas som något autentiskt. 
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INLEDNING 

Det första järnvägsmuseet i Sverige öppnades 1915 och sedan grundandet av Svenska 

Järnvägsklubben 1958 har det ideella och allmänna intresset för järnvägshistoria stadigt ökat. 

Idag finns omkring 60 museijärnvägar, järnvägsmuseer och veterantågsföreningar i Sverige 

enligt Järnvägshistoriska Riksförbundet och Museibanornas Riksorganisation. Även om 

järnvägen som företeelse är etablerat som kulturarv och ett stort antal personer engagerar sig 

för dess bevarande finns det lite forskning i ämnet. Huvudfokus i forskning om järnväg 

återfinns inom områdena teknik och ekonomi. Ett fåtal studier diskuterar järnvägen i termer 

av kultur, se till exempel Revill (2012) Kennedy & Treuherz (2008) och Richards & 

MacKenzie (1986). Några studier undersöker och diskuterar järnvägens kulturarv med fokus 

på turism, se till exempel Colin and Bird (2014) och Bhati, Pryce och Chaiech (2014). 

Järnvägsmuseiföreningar och intresserade bedriver i huvudsak sin egen forskning och 

historieskrivning utan att akademiska forskare är inblandad (Aronsson 1999, s. 45). Fokus är 

på tekniskt kunnande och utveckling med ideografisk prägel. Ytterst lite av musei-

föreningarnas forskning behandlar musealiseringen av järnvägen och ingen sätter in 

musealiseringsprocessen i ett större kulturarvssamanhang. Inom akademin har intresset varit 

svalt för den svenska museijärnvägssektorn. Jag avser att beskriva järnvägsmuseisektorn med 

ett teoretiskt ramverk från kulturarvs eller framförallt industriarvsforskningen, något som 

saknas. Då järnvägen är etablerad som kulturarv menar jag det finns en poäng att undersöka 

dess uppkomst och verksamhet. Med denna studie har jag för avsikt att börja fylla 

tomrummet. 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att visa hur järnvägen har musealiserats med fokus på hur identitet och 

och autenticitet/auktoritet värderas och behandlas samt om det uppstår värdekonflikter. 

Identitet och järnväg kan studeras på olika sätt men jag har fokuserat materiell i form av 

symboler och emblem och hur dessa verkar identitetsskapande för föreningarna internt och 

externt. Med värdekonflikter avser jag de kulturella värden aktörerna placerar på 

verksamheten och om det ibland dessa uppstår konflikter. Med aktörer åsyftas föreningar och 

kulturarvsvårdande myndigheterna vilka är med och skapar museijärnvägen. Syftet har 

konkretiserats i följande frågeställningar: 

• Vilka faktorer är involverade i skapandet av museijärnvägen? 

• Hur har museijärnvägens aktörer bedömt och hanterat identitet och 

autenticitet/auktoritet? 
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• Vilka slags värdekonflikter uppstår och hur hanteras dessa? 

Teori  

Järnvägen som kulturarv 

Järnväg som kulturarv brukar räknas in i underavdelningen industriarv. Industriarv kan 

definieras på en rad olika sätt. The International Committee for the Conservation of the 

Industrial Heritage (TICCIH) är en världsomspännande organisation för industriarv som har 

tagit fram en definition som inbegriper lämningar från industriell kultur av historiskt, tekniskt, 

socialt, arkitektoniskt eller vetenskapligt värde. Dessa lämningar består av byggnader, 

processutrustning, lager och butiker, platser där energi överförs och transporteras, 

infrastruktur samt platser för social aktivitet relaterade till industrin som bostäder, religiös 

tillbedjan och utbildning (TICCIH 2003). Att industriarvsbegreppet fylls med allt som på 

något sätt kan relateras till industri eller industrisamhället är dock ovanligt i en svensk 

kulturmiljökontext. Jönsson och Svensson (2005, s. 12) menar att under de cirka 30 åren som 

industriarvsbegreppet har använts i Sverige har det fyllts med olika innehåll och att det 

inbegriper industriella produktionsmiljöer men även järnvägshistoriska miljöer. Ibland räknas 

också fortifikationsanläggningar in i industriarvsbegreppet. Enligt Jönsson och Svensson är 

det ett resultat av att industriarv likställs med industrisamhället i sin helhet eller tar sin 

utgångspunkt i det industriella produktionssättet. 

Industriarvsbegreppet kan definieras på olika sätt och beteckna olika förhållanden. Förutom 

industriarv finns också relaterade begrepp som industriminne och industrihistoria. För att 

ytterligare definiera och särskilja vad de olika begreppen betyder kan man använda sig av 

Isacsons (2005) diskussion. Det industrihistoriska arvet menar Isacson och Nisser inbegriper 

lämningar, materiella och immateriella, efter industriföretagens verksamhet samt efter de 

människor som på ett eller annat sätt varit knutna till företagen (1998 citerad i Isacson 2005, 

s. 50). Isacson menar att industriarv är mer begränsat än industrisamhällets kulturarv och 

avser materiella och immateriella lämningar direkt knutna till den industriella produktionen. 

Det är byggnader, föremål, transportleder, miljöer och bevarade handlingar samt människors 

minnen av arbetet i verkstäder och fabriker samt av vardagslivet på industriorten. Industriellt 

kulturarv däremot betecknar människors kollektiva minnen. Industriminnen betecknar 

byggnader, miljöer och landskap som har ett samband med industriell verksamhet, industrier 

och industriområden, transportsystem, hela samhällsbildningar och omland (Isacson 2005, s. 

50). 
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Det har hävdats att något måste vara dött eller döende (hotat) innan det kan musealiseras och 

förklaras som kulturarv (Ronström 2007, s. 196; Aronsson 2005, s. 19). Med detta perspektiv 

blir det uppenbart att kulturarvsgörandet av industri och relaterade miljöer är kopplad till 

lågkonjunkturer och nedläggningar (Bhati, Pryce och Chaiech 2014, s. 115). Även om 

industriarv uppstår som följd av nedläggning representerar också industriarv en teknologisk 

expansion. En industri kan representera många historier och värden, både teknologisk och 

ekonomisk expansion men också nedläggning, arbetslöshet och miljöhot (Trenter 2009, s. 

128). Flera författare lyfter fram att industriarv bör återanvändas; det finns ett före och ett 

efter industrins död där bevarande och återanvände är nästa steg (Storm 2014, ss. 16–17; 

Jönsson & Svensson 2005, s. 12, Trenter 2009, s. 128). Att återanvändande är förknippat med 

industriarv har att göra med att industri representerar framsteg och utveckling och att 

återanvände av en äldre industri blir därför starkare motiverat. Det är också relaterat till att 

industrin var en stolthet och identitetsskapande: ofta identifieras orten så starkt med industrin 

att orten blir sin industri (Cserhalmi 2001, s. 12). Belasens (2008) studie av företagslogotyper 

och hur de verkar identitetsskapande externt och internt representation av identitet kan 

användas för att ytterligare undersöka industrins identitetsskapande. En image hjälper till att 

särskilja ett företag eller ort från andra och identiteten gör det möjligt för organisationen att 

integrera sig inifrån (Belasen 2008, s. 27). En industri skapade en särpräglad samhällsidentitet 

externt och internt skapade industrin en samhörighetskänsla. När industrin läggs ner påverkas 

därför samhällets identitet. Rent fysiskt står ofta de före detta industribyggnaderna i 

blickfånget. När förfallet tilltar ökar också de negativa konnotationerna. Om dessa känslor tar 

överhand sker ofta en rivning. I andra fall sätts industrin in i en kollektiv historieberättelse 

och blir därför svårare att ta bort (Cserhalmi 2001, s. 12). Musealiseringsprojekt eller andra 

relaterade återanvändandeprojekt sker ofta som följd i dessa fall. Till exempel 

upplevelseindustri gör idag ofta anspråk på före detta produktionsmiljöer (Jakobsson 2009, s. 

14). Industriarvet omvärderas så att det återigen efter nedläggning kan bidra positivt till ortens 

ekonomiska utveckling, därigenom också dess identitet. 

Även musealisering av järnvägen är förknippad med modernisering och struktur-

omvandlingar. Conlin och Bird (2014, ss. 5–6) menar till exempel att museijärnvägarnas 

ursprung kan spåras till 1950- och 1960-talets tekniska expansion. I västvärlden kom diesel 

och el att ersätta ånga som primär drivkraft på järnvägen och samtidigt ersatte också jetplan 

propellerdrivna plan. Sättet att resa ändrades dramatiskt både i teknisk och kulturell mening. 

Dessa moderniseringsprocesser gjorde att intresse skapades för det som höll på att försvinna. 



4 
 

För att konkretisera detta kan man utgå från Storbritannien, där musealiseringen av järnvägen 

är förknippad med och motiverad av Richard Beechings utredning The Reshaping of British 

Railways från 1963. Beeching utredde järnvägsnätet och föreslog att ett större antal järnvägar 

och stationer skulle läggas ner. Utredningen blev också början till slutet för reguljär 

ångloksdrift i Storbritannien (Conlin och Bird 2014, s. 6). För musealiseringen av järnvägen i 

Sverige kan samma bakomliggande faktorer identifieras: 1950 fick Statens Järnvägar tillstånd 

att lägga ner olönsamma linjer och under 1960-talet kom detta att realiseras, framför allt 

smalspåriga banor lades ner i stor skala. Flertalet museiprojekt startades för att försöka bevara 

något av de miljöer och fordon som höll på att försvinna (Sjöö, 2004a, s. 8). 1969 och 1972 

genomförde SJ stora utrensningar i den strategiska beredskapsreserven av normalspåriga 

ånglok som fanns i händelse av krig. 1972 upphörde också reguljär ångloksdrift vid SJ och 

vid mitten av 1970-talet tilltog skrotningen av ånglok. Insikten om att de sista exemplaren av 

ånglok från flera av de stora enskilda järnvägarna riskerades att skrotas fick fart på bildandet 

av föreningar som åtog sig att rädda vad som räddas kunde (Svensson, A. [1] 2005, ss. 220–

221). 

Det stora ideella intresset kring järnvägen kan på ett initialt stadium jämföras med 1970-talets 

gräv-där-du-står-rörelse. Båda rörelserna uppstod som en följd av strukturomvandlingar och 

moderniseringar och båda syftade till att mobilisera ett historiemedvetande kring ett 

industriellt förflutet. Det finns dock skillnader. Gräv-rörelsen betonade inledningsvis ett starkt 

politiskt engagemang och kännetecknades av ett antietablissemangsperspektiv. I rörelsens 

retorik framställdes de professionella museiaktörerna som ointresserade av och oförstående 

för industriarbetarnas vardagshistoria. Därför skulle arbetarna själva ta makten över sin egen 

historieskrivning (Alzén 2011, s. 167–169). Rörelsens främsta verksamhet gick ut på att 

genom studiecirklar och teaterpjäser dokumentera lokal historia och belysa arbetarnas roll och 

vardagsliv (a.a., s. 163–164). Bevarande eller musealisering var inte något huvudfokus inom 

gräv-rörelsen. 

Som jag har konstaterat var järnvägsmuseirörelsens främsta mål att bevara det som i snabb 

takt höll på att försvinna. Historieskrivning och forskning har i viss mån också varit 

järnvägsmuseirörelsens mål men det har alltid varit sekundärt i förhållande till bevarandemål. 

Det spända förhållandet mellan ”amatörer” och yrkesverksamma museiaktörer som 

grävrörelsen gav uttryck för har i järnvägsmuseirörelsen setts annorlunda. Det nationella 

järnvägsmuseet, grundat 1915, är det enda statligt finansierade järnvägsmuseet i Sverige. 

Efter att tidigare ha administrerats av den dominerande infrastrukturförvaltaren (SJ, Banverket 
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och Trafikverket) är museet sedan januari 2018 en del i Statens Maritima Museer. Därmed 

bytte museet namn från Sveriges Järnvägsmuseum till Järnvägsmuseet. I uppsatsen kommer 

jag att använda den äldre benämningen om det avser museet före 2018. 

Utöver Järnvägsmuseet finns en rad lokala museer som drivs ideellt eller i kombination med 

annan aktör till exempel Kristianstads Järnvägsmuseum som drivs av museiföreningen Östra 

Skånes Järnvägar tillsammans med Regionmuseet. Alla museibanor drivs på ideell basis. 

Förhållandet mellan de officiella aktörerna och den stora skaran ideella aktörerna är 

gynnsamt. Chefen för Sveriges Järnvägsmuseum, Robert Sjöö, skriver i förordet till 

Lennabanorna (Vinberg 2004) att museet har det bättre förspänt än andra offentligt 

finansierade museer med områdesansvar. Sjöö menar att den hjälp som museet direkt och 

indirekt får från alla frivilliga museiföreningsarbetare är ovärderligt. Detta exemplifieras med 

den stora mängden intresserade amatörforskares publikationer men också genom det ideellt 

baserade bevarande av hela järnvägssystem som kompletterar Järnvägsmuseets verksamhet 

(Sjöö 2004, s. 5). 

Inom gräv-där-du-står-rörelsen var det en uttalad motsättning mellan verksamma 

museitjänstemän och arbetare som menade att deras vardagsliv och vardagshistoria förbisågs 

(Alzén 2011, ss. 167–169). Även om ett liknande förhållande inom museijärnvägssektorn inte 

har ägt rum så har det varit relativt svalt intresse även bland ideella forskare för 

vardagshistoria. Huvudfokus inom järnvägens historieskrivning har varit tekniskt kunnande. 

Innan det ideella forskandet kom igång under 1960-talet var det i huvudsak järnvägsbolagens 

företagsmonografier som stod för historieskrivningen (Aronsson 1999, s. 45). I dessa var det 

också stort fokus på teknikutveckling, fordon och bolagsledningen. De skrifter som explicit 

berättar om järnvägspersonalens vardag är få i förhållande till den stora mängd litteratur som 

givits ut om järnvägshistoria och har framför allt getts ut av fackföreningsrörelsen. I den mån 

vardagshistoria och personalens minnen förekommer i järnvägslitteratur är det oftast som en 

liten del av en större volym. Ett fåtal böcker finns som helt och hållet ägnas åt 

vardagsminnen, se till exempel Fransson (1998), Svallhammar och Thylander (2005), 

Edström (2006), Johansson (2008) samt Trafiknostalgiska Förlagets bokserie 

Järnvägsminnen, där olika författare i varsin volym presenterar minnesberättelser och bilder. 

För närvarande (2018) finns det 19 utgivna volymer i serien. Att skriva om arbetsminnen från 

järnvägen är en relativt modern företeelse. 

Den första svenska museijärnvägen, Östra Södermanlands Järnvägs (ÖSlJ) bana vid Lina 

Tegelbruk, inledde 1959 sin verksamhet som en underavdelning inom Svenska 
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Järnvägsklubben. ÖSlJ inspirerades av de två etablerade museibanorna i Wales, Talyllyn och 

Ffestiniog Railway. Den etablerade engelska termen på dessa järnvägar var ”preserved 

railways”. Som svensk beteckning på den nya företeelsen skapades ordet museijärnväg. Från 

början ville föreningen tona ned betydelsen av delen ”järnväg”. Järnvägsdrift var intimt 

förknippat med SJ och tidigare hade inte ”amatörer” gjort anspråk på att renovera och köra 

fullskaliga tåg. ÖSLJ menade att verksamheten skedde under ”järnvägsliknande former” och 

inte var en järnväg i konventionell mening. När föreningen flyttat från Lina Bruk till 

Mariefred 1967 stod det klart att verksamheten fått en sådan karaktär och omfattning att den 

måste betraktas som järnväg i legal mening. Denna klassificering gäller i dag för alla liknande 

aktiviteter med inte alltför blygsam verksamhet (Museibanornas Riksorganisation 2010, s. 2). 

Då jag har använt begreppet ”museijärnväg” och ägnat studien åt att undersöka sådana kan det 

vara dags att definiera vad en museijärnväg är. Det finns dock ingen officiell definition av 

begreppet ”museijärnväg”. En statlig utredning anger att en museijärnväg betecknar en 

järnväg där det primära syftet med verksamheten är att återskapa en äldre järnväg och där 

regelbunden, annonserad trafik för allmänheten förekommer (SOU 1979:18, s. 11). 

Definitionen syftar på en järnväg enligt ett äldre synsätt. Idag kan en museijärnväg ses som 

både järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare och inte enbart en infrastruktur. Förutom 

museijärnvägar finns det enligt utredningen turistjärnvägar. En turistjärnväg har inte lika högt 

ställda historiska ambitioner som en museijärnväg utan är mer kommersiellt betonad med 

syftet att låta turister uppleva en resa med en äldre typ av tåg genom ett vackert landskap 

(SOU 1979, s. 12). Termen turistjärnväg används inte i Sverige och de egentliga skillnaderna 

mellan ”turistjärnväg” och ”museijärnväg” är flytande. 

Museibanornas Riksorganisation (2010) definierar tre områden som museijärnvägen bidrar 

inom, visning, bevarande, renovering och rekonstruktion, samt bevarande och spridning av 

kunskap. Visningen har formen av en resa på museijärnvägen och är museijärnvägens 

viktigaste publika produkt. Visning är interaktiv det vill säga resenären deltar aktivt i flera 

moment av resan. För besökarna är inte enbart resan viktig utan också det man ser och 

upplever på stationer till exempel stationsmiljö, lokstall och väntsal (Museibanornas 

riksorganisation 2010 s. 5). 

Bevarande, renovering och även rekonstruktion av historiska föremål och fordon utgör 

museibanornas huvudverksamhet. Museijärnvägen har som mål att visa och demonstrera ett 

avsnitt av historien på ett så mångfacetterat, korrekt och förståeligt sätt som möjligt. Därvid 

används såväl gammal hårdvara (fordon, infrastruktur) som mjukvara (styrsystem för 
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järnvägstrafiken). 

Bevarande och spridning av kunskap om de gamla järnvägar som utgör förebilden för 

museijärnvägarna och om sådana äldre arbetsmetoder som används inom museijärnvägarna. I 

museijärnvägen ingår inte bara materiella ting utan även det som kan betecknas som mjukvara 

i form av regler för verksamheten, kunskaper om föremål och drift samt kunskapsöverföring 

till besökare/resenärer. Kunskapen behövs för att gestalta den historiska järnvägen på ett 

korrekt sätt och för att underhålla och nyttja de gamla föremålen, vilket betyder att de skall 

fungera på samma sätt som när de ursprungligen användes (a.a. ss. 6–7). 

En museijärnvägsförening och därmed även dess museibana, har i realiteten en hel serie olika 

mål som inte alltid är samstämmiga. Det finns dock alltid någon form av legitimerande 

kulturellt övergripande mål. Ett mål som ofta förekommer är att ”bevara, samla och i drift visa 

äldre järnvägsmateriel ” eller att skapa ett ”levande museum” (se till exempel Diehl och 

Heimstrand 1976; Gotlandståget 2008). Museibanornas huvudsakliga uppgift att visa en 

järnväg i drift innebär följaktligen slitage på det historiska materialet vilket gör att det måste 

underhållas regelbundet. SOU:n betonar detta starkt och drar en skarp skiljelinje mellan 

museijärnvägar och järnvägsmuseer där den sistnämnda står för det antikvariska bevarandet 

medan museibanans mål att visa föremål i drift kommer i konflikt med antikvariska principer 

(SOU 1979:18, s. 13). Alla fordon som används i trafik, oavsett om det sker på en museibana 

eller i ett järnvägsmuseums regi genomgår löpande underhåll. Istället är det mer korrekt att 

dra en skiljelinje mellan fordon som inte är i driftdugligt skick och som står utställda som 

museiföremål eller i magasin jämfört med fordon som används i trafik (se Museibanornas 

Riksorganisation 2010, s. 6). Museibanorna representerar också stort antikvariskt kunnande i 

fråga om fordonsrenoveringar vilket också krävs om det övergripande kulturella målet ska 

kunna uppfyllas. 

SOU:n betonar att museijärnvägen i sin pedagogiska uppgift har en tillgång som den är 

relativt ensam om, nämligen att erbjuda besökaren att stiga in i en miljö och delta i den. Det 

passiva åskådandet ersätts av ett aktivt deltagande där besökaren ingår i miljön som 

passagerare och alla sinnen tas i anspråk (SOU 1979, s. 14). Detta förhållande finns förvissa 

även vid andra museiverksamheter, såsom friluftsmuseer där besökare får träda in i en miljö 

och använda alla sin sinnen till att beskåda denna. Living historyfestivaler som till exempel 

Medeltidsveckan på Gotland har också liknande målsättning. Men rn museijärnväg är en av få 

kulturarvsverksamheter där objekten och miljön regelbundet används för sitt ursprungliga 

syfte. Det är inget museum i traditionell mening där objekt är utställda, även om mindre 
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utställningar kan förekomma i anslutning till museibanan. Museijärnvägens ordinarie 

verksamhet utgörs av historiska objekt som tar sina passagerare från A till punkt B. Även om 

objekten används för sitt ursprungliga syfte är museibanornas inriktning mot kulturell än ren 

transport, vilket också SOU:n betonar (SOU 1979, s. 7). 

Definitionen från SOU:n menar att vad som är en museibana utgår ifrån vad museiförening 

har för syfte med sin verksamhet. Detta sker oavsett om miljön där trafiken bedrivs är utpekad 

av kulturarvsaktörer som kulturarv eller inte. Av de cirka femton museibanor som finns i 

Sverige har fem stycken blivit helt eller delvis byggnadsminnesförklarade och därmed ett 

institutionaliserat kulturarv: Förvaltningsaktiebolaget Smålandsbanans Västervik-Hultsfred- 

Virserum, Nora Järnvägsmuseums banor Nora- Ervalla och Nora- Gyttorp samt delar av 

museibanan Anten- Gräfsnäs (Anten- Kvarnabo) och Gotlands Hesselby Jernväg museibana 

(Hesselby- Tule) är byggnadsminnesförklarade (Axelsson 2017, s. 15). 

Det finns omkring 60 museiföreningar, järnvägsmuseer och veterantågsföreningar i Sverige 

idag. Av dessa är 22 museibanor, anslutna till Museibanornas Riksorganisation (MRO), 

spridda över södra Sverige, från Sundsvall och söderut. I dessa 22 finns förutom renodlade 

museijärnvägar även museispårvägar och järnvägsmuseer med egen spåranläggning. Sedan 

finns det några museibanor och museisällskap som är associerade medlemsföreningar till 

MRO. Det finns också veterantågsföreningar som kör i huvudsakligen på Trafikverkets 

spårnät och dessa föreningar är spridda över hela Sverige. Vid sidan av det nationella 

Järnvägsmuseet i Gävle finns lokala museer ibland annat Ängelholm, Kristianstad, Luleå och 

Hagfors. För fullständig förteckning över museer, museibanor och föreningar samt relaterade 

sevärdheter inom det järnvägshistoriska fältet se Tågsommar (Järnvägsinfoförlaget 2018). 

Tidigare akademisk forskning om museijärnväg har framför allt skett inom den 

turistvetenskapliga forskningen, se till exempel. Conlin och Bird (2014) och Hamilton och 

Alexander (2017) Studier inom etnologi relaterat till museijärnväg har framför allt intresserat 

sig för volontärerna och deras motivation (Roberts 2011; Wallace 2006). Av relevans för 

denna studie är turismforskarna Bhati, Pryce och Chaiechs studie (2014) som utvecklar ett 

ramverk för studerande av museijärnvägar. Baserat på studier om skapandet av industriarvs-

attraktioner så menar Bhati et al. att ett framgångsrikt museijärnvägsbesöksmål behöver 

följande attribut: 1. Museibanan ska kombinera en historiserande ångtågsfärd med en resa 

längs en attraktiv linje som passerar andra sevärdheter. 2. Museibanan kräver 

överenskommelse med andra intressenter; stöd från lokalsamhället, näringslivet och regering, 

de potentiella besökarna samt inte minst en volontärbas. 3. Attraktionen förväntas, 
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tillsammans med offentliga stöd, bidra positivt till regionens ekonomi och bör hanteras på ett 

kommersiellt och affärsmässigt sätt för att uppnå detta. 4. Attraktionen förväntas 

tillhandahålla en autentisk upplevelse. Det ska tillgodose behoven hos volontärer, besökande 

entusiaster samt genomsnittsturisten. 5. Attraktionens presentation av sitt museikoncept bör 

vara förenlig med lokalbefolkningens och besökarnas uppfattningar av regionen (Bhati et al. 

2014, s. 123). Vilka eller vilken av dessa faktorer som är dominerande undersöks utifrån tre 

museijärnvägar i Australien och Malaysia. Med Cohens kappa som statistiskt index visade 

studien att det kommersiella värdet är en avgörande faktor för en framgångsrik museijärnväg, 

detta tillsammans med överenskommelse med andra viktiga intressenter. Autenticitet och 

historia är enligt denna studie relativt lågt rankat (a.a. s. 131). Då studien ägnar sig åt att 

undersöka museibanors verksamhet och värdena som de involverade aktörerna placerar på 

verksamheten är Bhati, Pryce och Chaiechs studie intressant som bakgrund och ramverk. 

 

Musealisering/ kulturarvsgörande och historisering 

Då denna studie undersöker hur en företeelse har musealiserats och blivit kulturarv är det 

viktigt att se hur sådana processer ser ut och går till. Musealisering är namnet på processen 

där något definieras och införlivas i våra medveteanden och vår praktik som kulturarv 

(Bohman 2003, s. 16). Enligt etnologen Stefan Bohman inbegriper denna process tre steg: 

identifiering (bestämning), isolering (kontextbyte) och symbolisering (kodning). Någon slags 

aktör måste först identifiera något som särskilt bevarandevärt. Det är långt ifrån självklart vad 

som ska sparas och utnämnas till kulturarv, även om det brukar framställas som ett medvetet 

val efteråt. Identifieringen är en samhällelig process där många olika yttranden och 

maktutövningar vägs in (jämför Smiths 2006 diskussion om AHD). I och med identifieringen 

är objektet isolerat från sin ursprungliga kontext. Den mest konkreta isoleringen är när ett 

objekt flyttas in på ett museum. Isolering kan också handla om märkning, till exempel en 

skylt, som isolerar det utpekade objektet från omgivningen. Att ha i medvetande att en 

byggnad utpekas eller omhändertas av kulturarvsmyndigheter kan leda till en tänkt isolering 

av byggnaden. Isolering kan ske på många olika plan och skilja sig geografiskt, tidsmässigt 

och användningsmässigt. Symboliseringen innebär att det isolerade objektet ges en symbolisk 

betydelse. Det omkodas till att betyda något annat i jämfört med sin ursprungliga betydelse. 

Omkodningen gör att objektet blir bärare av en samtida berättelse, utifrån en samtida 

värdegrund (Bohman 2003, ss. 17–19). I likhet med Bohman intresserar sig etnologen Annika 

Alzén (1996) för musealiseringsprocessen, fast på en institutionell nivå. Alzén beskriver i sin 
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avhandling hur industrin i Norrköping kom att bli en accepterad del av kulturarvet och hon 

noterar tre avgörande steg för hur en företeelse musealiseras och legitimeras bland 

kulturarvsmyndigheter. Det första steget är opinionen som på olika nivåer spelar en viktig 

roll. Alzén pekar ut både central nivå (riksdag), opinionsmässig nivå (media och 

intresseorganisationer) samt professionell nivå (auktoriteter på området) som avgörande. Det 

andra steget är erkännande genom offentlig reglering och föreskrifter av olika slag. Det 

omfattar offentligt ansvarstagande för faktiska bevarandeåtgärder genom till exempel 

finansiering och skyddsföreskrifter. Det tredje steget innebär yrkesmässig införlivning inom 

den antikvariska professionen då det blivande kulturarvet urskiljs som ett entydigt 

kunskapsområde vilket gör att speciella intuitioner som museer och utbildningar inrättas 

(Alzén 1996, ss. 16–17). Vid musealiseringsprocesser sker förändringar i värde. Industrier 

men också försvarsanläggningar är tydliga exempel där det som etnologen Robert Willim 

kallar för mental distansering. De svåra sidorna nedtonas och eller bortsortsorteras, det sker en 

kulturell sortering (Strömberg 2011, s. 196). 

Även om en företeelse har musealiserats så kan också historiseringar förekomma både utan 

och innanför ramen för musealiseringen, så även för en museijärnväg. Historisering är 

relaterat till musealisering men behöver inte handla om något utpekat kulturarv utan kan gälla 

all form av miljö. Bebyggelsehistoriken Ingrid Martins Holmberg har i sin avhandling 

studerat hur en urban miljö historiseras och hon definierar historisering som diskursiva 

sammanlänkningar av befintlig rumslighet och förfluten tid (Holmberg 2006, s. 310). 

Historisering beskriver sammanlänkningar av rum och tid. Det kan vara rumslighet i vilken 

skala som helst, från den enskilda fastigheten till hela landskap, det väsentliga är att det 

handlar om en befintlig miljö eller objekt. Beträffande ”tidslighet” gäller historisering det 

förflutna utan närmare specificering. Holmberg poängterar att historisering inte avser något 

speciellt meningsgivande och skiljer begreppet från den process när något sätts åt sidan som 

minne (som musealisering eller kulturarvsgörande). Istället inringar historisering allmänt 

förekommande allmängiltiga diskursiva relationer mellan förflutenhet och befintligt, fysiskt 

rum. Historisering fokuserar på hur språkliga resurser mobiliseras för upprättandet och 

upprätthållandet av sådana relationer, men avgränsar inte deras effekter till ”det språkliga”. 

Historiseringar har följande gemensamt: de förekommer alltid som utsagor; de är 

systematiserade enligt utsageregler som bestämmer deras existens; de skiljer sig åt på ett sätt 

som gör att olika regelbundenhetsfält kan identifieras samt de påvisar vissa kunskaps och 

bildningsregler som bestämmer deras framträdande (Holmberg, 2006, ss. 49–50). 
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Autenticitet och auktoritet 

Autenticitet är ett av kulturmiljövårdens förstärkande värden som kan motivera ett bevarande. 

Begreppet är dock svårt att definiera utan kan tolkas på olika sätt och få olika konsekvenser. 

Ordet autenticitet härstammar från grekiska och betyder "original", "äkta" eller "pålitligt" 

(Petersson 2017, s. 286). West (2010) definierar autenticitet som ett mått på i vilken 

utsträckning ett objekt anses vara rester av originalet (West 2010, s. 313). Autenticitet pekar 

på alltså på någon form av ursprungligt skick. Antikvarien Axel Unnerbäck, som på 

Riksantikvarieämbetets uppdrag skrev ”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse”, 

exemplifierar vad autenticitetsbegreppet kan betyda för kulturmiljövården. Det inbegriper en 

rad olika faktorer, från en objektivt konstaterbar äkthet och orördhet till en mera subjektiv 

upplevelse av äkthet och ålder. Autenticitetsbegreppet är också förknippat med vissa 

upplevelsevärden, framför allt patina (Unnerbäck 2002, s. 99). Sett ur detta perspektiv 

behöver inte autenticitet hänvisa till någon form av ursprungligt skick utan det blir ett relativt 

värde som kan hänvisa till all form av förfluten tid, bara materiella spår av förfluten tid finns.  

Autenticitet kan som sagt betyda pålitligt och begreppet signalerar ett kulturarvs giltighet. 

Genom att använda begrepp som autentiskt eller genuint så skapas en tillförsikt till att 

kulturarvet är äkta (Svensson, B. 2005, s. 147). West pekar på att autenticitetsbegreppet också 

har en etisk konnotation då autentisk är motsatsen till falsk vilket antar någon form av 

bedragande (West 2010, s. 313). Användningen av autenticitetsbegreppet kan användas som 

en kvalitéstämpel på ett kulturarvsobjekt, där så hög autenticitet som möjligt är 

eftersträvansvärt. Om ett kulturarvsobjekt inte är det som det utger sig för att vara ifrågasätter 

det också den relaterade identiteten och legitimiteten Kulturarvets historia inbegriper många 

debatter om vad som är autentiskt kulturarv eller inte. Flera av dessa debatter handlar om vad 

som är eller inte är korrekta fakta samt om kommersialisering (Macdonald 2003, s. 119). 

Jag ska nu lyfta in två forskare Lotten Gustafsson och Cornelius Holtorf, för att belysa 

ytterligare att autenticitet är ett relativt värde och hur det kan hanteras och presenteras för en 

allmänhet, samt hur den sistnämna uppfattar det. Då en museijärnvägs kärnverksamhet 

innebär att en så autentisk upplevelse som möjligt tillhandahålls och presenteras för 

allmänheten är dessa perspektiv viktiga att ha med sig i studien. 

Etnologen Lotten Gustafsson (2002) undersöker i sin avhandling Medeltidsveckan på Gotland 

bland annat ur autenticitetsaspekter. I fråga om autenticitet krävs det i sammanhanget att en 

auktoritet ansvarar för att hålla illusionen i gång och kontrollera de medverkande så att de 
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passar in i konceptet. Detta förhållande kan ses vid all form av återskapandeverksamhet, så 

även museijärnväg, där en aktör tar på sig en autenticitetsroll och bedömer vad som är rätt 

eller inte. Vad som är autentiskt ”medeltida” är en uppfattning av vad som är medeltida. En 

etablerad idealbild av förgången tid vars element bekräftas av en rekonstruktion kan göra att 

rekonstruktionen uppfattas som autentiskt. Upplevelse av autenticitet kan alltså bygga på det 

igenkännande som sker när gapet mellan en etablerad konvention och det man skådar framför 

sig minskar (Gustafsson 2002, ss. 166–168). 

Arkeologen Cornelius Holtorf (2017) använder termen pastness för att beskriva sådant som 

samtiden anser vara ”från det förflutna”, alltså någon form av autenticitet. Holtorf baserar sitt 

resonemang på konsthistoriken Alois Riegl som i början av 1900-talet formulerade att 

kulturarv äger ett tidsvärde som baseras på ett objekts visuella spår av förflutenhet. Detta kan 

vara sprickor eller rost, bara det avslöjar att objektet har utsatts för det som kallas för ”tidens 

tand” (jämför Unnerbäck som menar på att autenticitet kan handla om upplevelsevärde som 

patina). Men idag när kopior och rekonstruktioner kan göras trovärdiga kan de också inneha 

ett ”tidsvärde”. Därför menar Holtorf att pastness är ett bättre koncept att använda. 

Pastnesskonceptet är en upplevelse av ålder som är skapad i en specifik samtida kontext och 

svarar för kulturarvssektorns behov att fokusera på hur människor upplever och känslomässigt 

engageras i en historisk miljö (Holtorf 2013, s. 431). Pastness refererar inte till en definierad 

förflutenhet utan hänvisar till all tid som har förflutit. Det baseras på tre förutsättningar: 

Pastness handlar om materiella spår. Sprickor och krackeleringar kan avslöja att ett objekt är 

”från förfluten tid” men ett renoverat objekt där dessa tecken på åldring har åtgärdats kan 

anses ha ”förlorat sin ålder”, sin pastness. Den upplevda känslan av ålder har gått förlorad 

(Holtorf 2017, ss. 501–502). Materiella ledtrådar är ibland inte alltid tillräckliga för att uppnå 

en uppfattning om förgången tid. Det andra kriteriet som ska uppfyllas är matchningen av 

utseendet hos ett givet objekt med sin publiks förförståelse. Pastness behöver korrespondens 

med publikens förväntningar (jämför med Gustafsson 2002 som diskuterar om autenticitet 

som igenkännande). Det tredje kriteriet enligt Holtorf rör berättelsen om objektets historia, det 

vill säga berättelsen som förbinder objektets ursprung med nutiden. Denna berättelse måste 

vara trovärdig och meningsfull för publiken om objektets pastness inte ska misstros (Holtorf 

2017, s. 503). Även om pastnesskonceptet skapades med arkeologiskt kulturarv i åtanke så 

kan detta koncept vara giltigt för andra typer av kulturarvsobjekt som museijärnvägar. 

Nära kopplat till autenticitet är auktoritet. Genom att förklara något som autentiskt eller inte 

krävs någon form av auktoritär ställning som gör att autenticitetsförklaringen blir allmänt 
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gällande. I studien så har jag benämnt kulturarvsaktörer som Riksantikvarieämbetet och 

Länsstyrelsen för auktoriteter, vilka på olika sätt påverkar museibanans verksamhet. Som jag 

ser det är autenticitet och auktoritet intimt förknippade med varandra och det är därför viktigt 

att se hur detta auktoritetsskapande kan gå till. Autenticitet skapas och upprätthålls av 

experter och deras praktiker (Macdonald, 2014, s. 133). Experter bakom kulturarvsskapande 

har uppmärksammats av Laurajane Smith (2006) i det av henne myntade begreppet 

Authorized Heritage Discourse (AHD). AHD åsyftar en diskursiv hållning inom 

kulturarvssektorn som har västerländskt och elitistiskt fokus som premierar materiella 

lämningar och då objekt som monument, ofta estetiskt tilltalande. AHD:s fokus på 

monumenten är ofta smalt, det tenderar att fokusera på namngivna ägare, arkitekter, stilistiskt 

inflytande eller innovationer. Social historia eller vardagsaktiviteter premieras inte och 

betraktas inte med något större intresse (West och McKellar 2010, s. 172–173). För att 

upprätthålla ett ämnes status är olika former av expertis viktigt, till exempel för 

autenticitetsbegreppet, och detta gäller också särskilt för AHD. Experterna innehar 

expertkunskaper som på olika sätt inte delas med allmänheten och experterna bildar sitt eget 

samhälle som kan definiera nationella och internationella kulturarvsidentiteter (Smith 2006, s. 

113). Industriarv som kanske inte kan ses som något ”vackert” enligt traditionella 

föreställningar gör att det kan vara svårt att förena med de traditionella föreställningarna om 

kulturarv enligt AHD (Taylor och Landorf 2015, s. 1052). Detta kan ses som en konsekvens 

av AHD:s premierande av estetiska kvalitéer och elitistiska miljöer. Även om industriarv på 

senare år har kommit att alltmer inkluderas i kulturarvsbegreppet är det dock i marginalen 

(Storm 2014, s. 11). 

 

Avgränsning 

Det finns cirka 60 museijärnvägar, järnvägsmuseer och veterantågsföreningar i Sverige idag. 

Studien måste avgränsas och jag har haft för avsikt att enbart studera museijärnvägar. 

Definitionen av en museijärnväg från SOU:n pekar på att en museijärnvägsförening har både 

historiska fordon och historisk miljö. Detta erbjuder en större bredd av järnvägens kulturarv i 

form av både fysisk miljö och mobila fordon. Vad som är en museijärnväg kan tyckas något 

oklart då det inte finns en officiell definition av begreppet. Museibanornas Riksorganisation 

(MRO) är en paraplyorganisation och forum mellan museibanorna och språkrör för 

museibanorna mot myndigheter. En majoritet av Sveriges museibanor är medlemmar i MRO 

och organisationen ställer följande krav på en medlemsförening: 
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-Verksamheten omfattas av järnvägslagen eller av lagen om säkerhet vid tunnelbana 

och spårväg. Medlemmarna är infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag respektive 

spårinnehavare och trafikutövare enligt lagstiftningen. 

-Det övergripande målet för verksamheter är att i drift visa en i möjligaste mån 

historiskt korrekt äldre järnvägs- eller spårvägsverksamhet. 

-Biljettintäkter och försäljning utgör den huvudsakliga inkomstkällan. 

-Verksamheten grundar sig väsentligen på ideellt, oavlönat arbete (Museibanornas 

riksorganisation, u.å.). 

Av de museibanor som finns i Sverige och som är medlemmar i MRO har jag valt ut tre som 

ska undersökas i denna studie. Det är museibanor som själva använder ordet museijärnväg för 

att beskriva sin verksamhet. Dessa är Tjustbygdens Järnvägsförenings bana Hultsfred -

Västervik, Föreningen Gotlandståget museibana Hesselby- Roma samt Museiföreningen 

Skånska Järnvägars museijärnväg Brösarp- Sankt Olof. 

Varför har då dessa valts? Västervik Hultsfreds Järnväg är en 71 kilometer lång smalspårig 

(891 mm) järnväg och är den första järnvägen i Sverige att byggnadsminnesförklaras, vilket 

skedde i etapper 1996–2004. Som sådan är järnvägen intressant som den första järnväg som 

auktoriserande kulturarvsmyndigheter förklarade som officiellt kulturarv. Den har sedan av 

Riksantikvarieämbetet valts ut som en av 12 industrimiljöer som är särskilt viktiga för Sverige 

och som representerar landets industriella utveckling. Som museibana är den relativt modern, 

då det är först efter 2003 som reguljär museitrafik förekommer på hela banan, innan dess var 

det bara en liten del banan där det förekom museal trafik. Genom att välja Smalspåret har jag 

för avsikt att undersöka hur kulturarvsvårdande myndigheter väljer att engagera sig i 

bevarandet av en järnväg och hur dessa argumenterar. Också hur den berörda föreningen 

agerar ska undersökas, med fokus på hur de framställer sitt museala koncept tillsammans med 

kulturarvsvårdande myndigheter. 

Föreningen Gotlandstågets museibana är 6,5 km lång och återbyggd i etapper från 1975–

2013. Delar av banan byggnadsminnes-förklarades 2002. Autenticitet och äkthet är viktiga 

begrepp inom kulturmiljövården men byggnadsminnesförklaringen av Gotlandstågets järnväg 

visar att något rekonstruerat kan bli officiellt kulturarv, bedömt enligt de traditionella 

kriterierna. Ronström konstaterar att tillbakablickande konstruktioner är vanliga på just öar. 

Gotlands tydliga geografiska utbredning skapar en gräns som upprätthåller en föreställning 

om grundläggande likhet och samhörighet (Ronström, 2007:155, 174). Denna gränsdragning 

och föreställning påverkar museibanans verksamhet då det underlättar och kanske kräver en 
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upprätthållning av en lokalt präglad museal profil, något som museiföreningen gärna 

framhåller. Genom att välja Gotlandståget har jag haft för avsikt att studera hur en museibana 

har byggts upp från grunden och vad detta har fått för utryck i avseende på kulturella värden. 

Den tydliga geografiska avgränsningen ska också vägas in, detta räknas in under 

identitetsbegreppet. De värden som jag har studerat kan dels utgöras kulturmiljövårdens 

värderingsskala men också museiföreningens egna värderingar av miljö och rullande material. 

Hultsfreds Västerviks Järnväg samt Gotlandståget är båda smalspåriga och representerar 

samma typ av infrastruktur. Skånska Järnvägars museibana är den första normalspåriga 

järnväg att bli museibana vilket skedde 1971 när museitrafiken inleddes. Den 13 km långa 

banan är liksom de flesta museijärnvägar inte byggnadsminnesförklarad och denna linje 

valdes som kontrast till de två smalspåriga museibanorna. Skånska Järnvägar representerar en 

annan spårvidd och därmed en annan typ av infrastrukturmiljö. Banan är som sagt inte 

byggnadsminnesförklarad eller skyddad av kulturarvsvårdande myndigheter och detta är 

intressant att studera som konstrast mot Smalspåret och Gotlandståget som är helt eller delvis 

skyddade. Skånska Järnvägar som förening har dessutom en intressant historia som både är 

representativ men också unik jämfört med andra föreningar t.ex. vad det gäller socialt 

återskapande och märkning av fordon. Museiföreningen har också i sitt namn och insamlande 

av material försökt hålla en lokal präglad museal profil. 

 

Metodologi 

Jag har använt mig av Actor Network Theory som metodologiskt verktyg. Actor Network 

Theory (ANT) formulerades under mitten av 1980-talet främst genom arbeten av Bruno 

Latour, Michel Callon och John Law. Namnet till trots är det snarare en metod och ett 

förhållningsätt i forskningen än en renodlad teori (Law 2009, s. 141). 

I denna studie där jag har studerat materiella nätverk, järnvägar, blir ordet nätverk i ANT 

dubbeltydigt. Terminologin inom ANT och inom infrastruktur delar till viss del samma 

begrepp, till exempel nod som har samma betydelse i form av att de båda betecknar 

knutpunkter. Latour påpekar att det är ett misstag att tänka tekniskt kring ANT i former av 

infrastrukturs nätverk. Ett tekniskt nätverk karaktäriseras av avlägsna element med cirkulation 

mellan noder som med rigorösa banor ger vissa noder en strategisk karaktär. Ett tekniskt 

nätverk är bara ett av de möjliga slutgiltiga tillstånden i ett aktörs-nätverk. Ett aktörsnätverk 

kan sakna alla egenskaper hos ett tekniskt nätverk - det kan vara lokalt, det behöver inte ha 
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några obligatoriska vägar och inga strategiskt placerade noder (Latour 1996, ss. 369–370). Jag 

har inte haft för avsikt att blanda det tekniska infrastrukturnätverket som jag studerat med det 

teoretiska nätverket inom ANT. Utan jag bara konstaterar att jag har använt en 

nätverksmetafor för att studera ett fysiskt nätverk. 

En aktör i ANT är en semiotisk definition-aktant- och det är något som agerar eller får andra 

element att bli beroende av sig (Latour 1996, ss. 372–373). En aktör enligt ANT kan vara vad 

som helst som får andra att agera (Felski 2016, s. 748). Begreppen aktör och aktant används 

på olika sätt i olika sammanhang. Aktör kan ibland beteckna människa medan aktant är icke 

mänskligt. Aktantbegreppet infördes som ett analytiskt begrepp för att inte förväxlas med det 

mera allmänna begreppet aktör. Av denna anledning har jag valt att använda aktantbegreppet i 

uppsatsen. Aktanter kan som sagt både beteckna människor och icke-människor och stå för 

allt som agerar och får andra att agera. I denna studie har jag lagt större fokus på icke 

mänskliga aktanter men använder även begreppet för att beteckna mänskliga faktorer. 

Akanten ingår i nätverket, vilket i sin tur definierar, namnger och ger den innehåll, avsikt och 

subjektivitet. Med andra ord anses aktanter grundlöst obestämda och det är via de nätverk som 

de associeras med som skapar aktantens karaktär (Kärrholm 2004, ss. 122–123). Aktanter i 

min studie är allt som är avgörande för skapandet av nätverket museijärnväg. Det kan vara 

människor, ekonomi, fordon, symboler, kulturarvsvårdande myndigheter, textilier, skyltar 

eller lagstiftning, bara för att nämna några exempel. Museijärnvägen själv är dessutom en 

aktant som påverkar andra enheter och museijärnvägen är dessutom inget slutgiltigt nätverk. 

Inom ANT är översättningen ett verktyg för att bygga nätverk. Det resulterar i att vissa 

enheter kontrollerar andra enheter (Callon 1986, s. 19). Denna översättningsprocess kan också 

jämställas med musealiserings och kulturarvsprocesser (se Bohman 2003; Alzén 1996). Enligt 

ANT sker översättning genom fyra steg; problematisering, intresseväckning, värvning och 

mobilisering. Dessa ska dock ses mer som riktlinjer än som regler. Den aktant som utformar 

nätverket, initiativtagaren, problematiserar inledningsvis en fråga eller ett problem, 

identifierar relevanta aktanter och definierar lösningen på problemet. Ett problem skulle 

kunna vara en fråga om bevarande. Problematiseringen har en specifik målgrupp och 

lösningen definieras på ett sätt som gör att initiativtagaren blir nödvändig. Initiativtagaren blir 

genom denna process knutpunkten i det nätverk av relationer som hen försöker att 

åstadkomma (Callon 1986, ss. 203–204). Det följande momentet av intresseväckning utgörs 

av processer som ska få aktanterna intresserade och ta den roll som de tillskrivits enligt 

initiativtagarens program. Varje enhet som pekats ut i problematiseringen kan se sig vara 
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integrerad i den ursprungliga planen eller omvänt avvisa detta genom att bestämma sin 

identitet eller intressen på ett annat sätt. (a.a., s. 207–208). Värvningen utgörs av att de 

aktanter som tilldelades i föregående moment definierar och relaterar sina roller i förhållande 

till varandra. Översättningens sista del, mobilisering, avser att den mobiliserande aktanten blir 

aktiv för den aktuella översättningen. Aktören börjar själv att tala för problematiseringen och 

översättningen har då lyckats och nätverket har vuxit (Wormbs 2008, s. 194). De senare 

stegen i översättningsprocessen känns igen från framför allt Alzéns diskussion om 

musealisering. Hon lägger vikt vid institutioners agerande, vilket skulle kunna ses som de 

enheter som intresseväckaren försöker värva för översättningsprocessen. 

Actor Network Theory som ursprungligen utvecklades av forskare inom vetenskap, teknik 

och ingenjörsvetenskap kom att anammas av forskare från en rad skilda discipliner. Inom 

kulturarvsstudier har ANT bland annat används inom museistudier, arkeologi och 

arkitekturstudier. Se till exempel. Yenava (2013), Sjöholm (2016), Kéfi och Pallud (2011) 

samt Tuddenham (2012). 

Jag har också använt mig av assemblageteori som förklaringsmodell. Assemblage och Actor 

Network Theory förenas genom att båda har en relationell syn på världen, där åtgärder 

resulterar i ett sammanlänkande av initialt olikartade element. Båda betonar framväxten, där 

helheten är mer än summan av dess delar. Båda understryker också vikten av socio-materialet, 

det vill säga att världen består av föreningar av mänskliga och icke-mänskliga element 

(Müller och Schurr 2016, s. 217). 

Arkeologen Rodney Harrison är en av de främsta förespråkarna för att använda assemblage-

metaforen i studiet av kulturarv. Han har föreslagit att man kan tänka på kulturarv och 

assemblage på två sätt. Det första sättet rör det konventionella samlandet och kategoriserandet 

där kulturarv utgörs av en mängd olika objekt, platser och praktiker som samlas ihop på ett 

museum eller kategoriseras och registreras ihop på något sätt (Harrison 2013, ss. 33–34). Det 

andra sättet att tänka på kulturarv och assemblage baseras på Manuel De Landas 

vidareutveckling av Deleuze och Guattaris assemblageteori. De Landa menar att sociala organ 

på alla skalor analyseras bäst genom sina enskilda komponenter. Assemblage hänvisar då till 

en serie heterogena grupper där själva grupperingen kan särskiljas i sin helhet från summan av 

sin del. Till skillnad från sammansättningar där de olika delarna är knutna av relationer som 

utgör delarnas identiteter består assemblage av delar som är självförsörjande och artikulerade 

genom yttre förbindelser. Det gör att en del kan lösas från ett assemblage och komponeras i 

ett annat assemblage (De Landa 2006, s. 19). Ett assemblage är ett resultat av dess historia 
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och relationer med de olika delarna i assemblaget. De Landa (2006) menar att genom att 

använda assemblagemetaforen istället för den etablerade organismmetafor får andra 

innebörder i hur man studerar det förflutna och nutidens materiella-semiotiska förhållningsätt. 

Att tänka på sammansättningar av människor och ting som assemblage planar ut hierarkin av 

relationer som skiljer natur och kultur och människor och icke-människor. Detta fokuserar 

uppmärksamheten på hur saker och människor är involverade i komplexa och sammanlänkade 

banor av relationer över tid och rum, istället för att se objekt och idéer om den som någonting 

separat (De Landa 2006, ss. 12–13; Harrison 2013, s 34). Assemblageteori ansluter till 

Latours synsätt att det ”sociala” inte ska ses som en särskild domän, utan som ett resultat av 

speciell rörelse för återförening och återmontering (Latour 2005 citerad i Harrison 2013, s. 

34). Med detta synsätt kan assemblageteori användas för förståelse av skapandet och 

formandet av sociala processer genom tid och rum. 

Harrison menar att när man tänker på kulturarv som assemblage tvingas man att lösa upp 

gränserna mellan vad som är ”gammalt ”och ”nytt” för att istället se var och en del av den 

fysiska infrastrukturen som utgör ”kulturarvet”. I detta avseende ska man se bortom 

artefakterna på de bevarade kulturarvslämningarna samtidigt som man studerar den stora 

materiella infrastrukturen som rör bevarande och besökshantering, vilka alla tillsammans 

verkar för att skapa kulturarvet (Harrison 2015, ss. 308–309). Det är framför allt på detta sätt 

som assemblageteori använts i studien för att studera museijärnvägens sammansättning av en 

rad olika objekt både kan relateras till en historisk epok och till den moderna musealiserings-

processen. 

 

Genomförande 

Det empiriska materialet består av de tre museijärnvägarna, vilka jag har besökt samtliga, 

dock inte inom tidsramen för uppsatsskrivandet utan tidigare år under olika omständigheter. 

Även om dessa besök inte har omfattats av vetenskaplig ansats så har delar av observationer 

från dem använts i exemplifierande syften. Det huvudsakliga empirimaterialet utgörs av 

material publicerat av museiföreningarna själva samt material från kulturarvsaktörer som 

Länsstyrelsen. Det material som föreningarna själva har publicerat består av 

medlemstidskrifter, visionsprogram, hemsidor och publikationer i form av jubileumsböcker, 

guideskrifter och bilder. Relativt snabbt från och med starten började respektive förening ge 

ut medlemstidskrifter som sedan årligen utkommit med mellan två och fyra nummer per år. 

Tidskrifterna fungerar som informationskanaler mot medlemmar och intresserade och 
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innehåller uppgifter om föreningarnas verksamheter. Dessa tidskrifter utgör ett omfattande 

och i stora delar heltäckande källmaterial i den bemärkelsen att de tidsmässigt täcker in stora 

delar av föreningarnas verksamhet. Många aspekter av dessa tidskrifter har varit av intresse 

för studien, både text och bildmaterial. Medlemstidningarna har tillhandahållits av bibliotek 

med pliktleverans, i detta fall Kungliga Biblioteket och Uppsala Universitetsbibliotek. Här har 

också andra publikationer från föreningarna hämtats. Det har varit stora luckor i materialet 

från Tjustbygdens Järnvägsförening vid nämnda biblioteksinstitutioner och kontakter med 

berörda förening har varit nödvändiga för att få tillgång till föreningens digitala arkiv. 

Föreningarnas egna material har framför allt syftat till att belysa deras uppkomst och 

verksamhet samt hur detta förhåller sig till identitet och auktoritet/autenticitet. 

Detta materialet har analyserats med ANT och assemblageteori som huvudsaklig grund för att 

beskriva hur olika delar samverkar för att skapa en helhet, en museijärnväg. Vid sidan av 

dessa metodverktyg har jag använt mig av en rad olika forskare för att analysera materialet. 

Till viss del har också andra metodverktyg använts, som till exempel bildanalys (vilket 

presenteras senare) men jag har inte valt att klassificera detta som huvudsaklig metod i 

studien. ANT och assemblage återkommer jag ofta till, varefter de andra metodologiska 

verktygen används i vissa avsnitt, och därför har jag inte valt att benämna dessa som 

huvudsaklig metod. 

Holmbergs (2006) definition av historisering används för att se hur museiföreningarna skapar 

ett språkligt sammanlänkande mellan nuet och förfluten tid. 

Auslander (2013) och Van der Plaetsen (2014) har analyserat materiella aspekter som 

rekvisita och kläder vid reenactments och dessa har inspirerat mig till att analysera de rent 

materiella aspekterna som sker vid museiföreningarnas återskapande. Ett återskapande 

innebär en föreställd relation mellan specifikt framförande och specifika förflutenhet. 

Performansteoretikern Richard Schechner (1981) kallar detta för ”restord behavior”, något 

som Gustafsson (2002) översätter till rekonstruerat beteende. Det är beteenden som sker vid 

återskapanden, som inte följer något egentligt manus, men som fokuserar på ett tidigare 

skeende (Gustafsson, ss. 28–29). En museibana har skrivna manus i form av stadgar och 

visionsprogram, alltså någon form av ramberättelse som de engagerade ska återskapa en äldre 

tid utifrån. Ibland sker detta utifrån stadgarna, ibland inte och detta studeras i avsnittet. 

Återskapandet gör något med deltagarna. De antar en historisk identitet och vem man är i 

nutiden spelar ingen roll. Konsekvenser av detta kan ses vid flera former av återskapande och 
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har uppmärksammats av bland annat Auslander (2013) och Gustafsson (2002), detta 

förhållande undersöks också på museibanorna. 

Bhati, Pryce och Chaiech (2014) har visat att kommersiella aspekter en avgörande faktor om 

en museijärnväg ska vara framgångsrik som besöksmål. Utifrån detta undersöker jag hur 

museibanornas accessoriska verksamhet i form av kommersiell verksamhet. Jag har i denna 

studie valt att kalla detta för entreprenöriell verksamhet då det inom vissa studier framställs 

kommersiella konsekvenser som ett hot mot kulturarv. Att använda ordet kommersiell för att 

beskriva museibanornas accessoriska verksamhet skapar en föreställning om att just detta är 

ett hot mot den historiska miljön, något som inte jag vill ta ställning till. Jag har valt att 

definiera entreprenöriella som sådant som inte kan motiveras med föreningarnas historiska 

och antikvariska ambitioner. Även om ett museum eller en museijärnväg i grunden drivs som 

en kommersiell verksamhet och entreprenöriella verksamheter sker som en del i att få in 

medel för att garantera fortlevnad och bevarande. 

Som en del av empiriredovisning och analys förekommer bilder varav de flesta kommer från 

föreningarnas material, antingen från medlemstidskrifter eller hemsidor. I två fall förekommer 

mina egna bilder. I ett fall har inte bildmaterial kunnat fås fram via föreningarna eller min 

egen samling, och då har detta hämtats från wikimedia commons. Även om det materialet inte 

är publicerat i föreningarnas namn, vilket jag inledningsvis fastslog att det empiriska 

materialet skulle vara, motiveras användandet med att bilden visar museibanornas 

materialitet. Då är det i förhållande till mitt syfte mindre viktigt att källan utgörs av nån annan 

än föreningarna, så långt som materialet i detta fallet visar föreningarnas verksamhet. I vissa 

fall förekommer bilder i exemplifierande syfte och ibland finns det i analyserande syfte, till 

exempel föreningarnas emblem. Museijärnvägens och museiföreningarnas emblem och 

symboler analyseras genom en semiotisk bildanalys och då specifik utifrån Jan-Gunnar 

Sjölins två begrepp: utryck och innehåll. Uttryck är det som skall tolkas och innehållet är 

tolkningens mål. Uttrycket kan alltid beskrivas även om det ibland kan vara svårt att hitta 

lämpliga ord. Innehållet kan däremot inte beskrivas utan någon form av tolkning. Ansatsen 

utesluter inte heller att man i ikonografisk anda uppmärksammar och analyserar bildernas 

symbolik (Rydén 2006, ss. 492–493). Jag skrev inledningsvis att studien skulle behandla 

identitetsaspekter av järnvägens musealisering och detta har jag valt att koppla till materiell 

representation av identitet. Ett emblem eller en skylt på ett fordon representerar 

museiföreningens målsättning och identitetsskapande. Inom studiet av företagslogotyper har 

man bland annat uppmärksammat hur dessa verkar identitetsskapande externt och internt. En 
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image hjälper till att särskilja ett företag från andra och identiteten gör det möjligt för 

organisationen att integrera sig inifrån (Belasen 2008, s. 27). På samma sätt kan en förenings 

emblem verka identitetsskapande både externt och internt. 

Länsstyrelser, Länsmuseer och Riksantikvarieämbetet är aktörer som på olika sätt berör och 

bedömer museijärnvägarnas verksamhet och därigenom är en medskapande till nätverket 

museijärnväg i ANT-termer. Det därför intressant att se hur detta aktörsskapande går till i 

form av hur det påverkar föreningarnas verksamhet. Materialet från kulturarvsaktörerna har 

varit i digitaliserad version i form av beslut och utredningar. 

 

Källkritik 

Det skulle kunna argumenteras för att intervjuer hade kunnat ersätta eller komplettera de 

litteraturstudier som uppsatsen bygger på. Då de processer jag beskrivit har skett under lång 

tid kan det vara svårt att täcka det med lämpliga respondenter. Därför har jag valt att enbart 

använda skriftliga källor. Detta är dock inte heller helt självklart enligt de källkritiska 

principerna. Då det huvudsakliga empiriska materialet utgörs av föreningarnas 

medlemstidskrifter har det inneburit vissa problem eftersom materialet inte alltid är 

heltäckande. Till exempel Museiföreningen Skånska Järnvägar utkom inte med någon 

medlemstidskrift mellan 1973–1978 som en följd av brist på ideell arbetskraft. Då denna 

period är en intressant och expansiv tid i föreningens historia har bristen på material från 

denna tid fått täckas upp utav annat, framför allt av föreningens 30-årsskrift från 2001. Detta 

förfarande har också tvingats göras i vissa fall vid studiet av de andra föreningarna och då 

kompenseras bristen av material genom att händelser beskrivits ingående i senare årgångar av 

medlemstidskriften. 

De källkritiska principerna som rör, tid, äkthet, tendens och beroende gör detta problematiskt 

på olika sätt. Att det gått lång tid sedan händelserna som beskrivits inträffade kan ha inverkat 

på beskrivningen. Skribenten har i flera fall haft tillgång till källmaterial som beslut och 

stadgor (t.ex. Lind 2001), vilket gör att även om det är en sentida sammanställning så baseras 

denna på samtida material i förhållande till den händelse som beskrivs. Därför kan äktheten 

inte ifrågasättas eftersom sammanställningarna baseras på samtida källmaterial. Det finns ett 

antal problem, även om tillgången till källmaterialet har varit god. När något beskrivs ett antal 

år senare brukar beskrivningar ha inordnats i en större berättelse. Detta eftersom konsekvenser 
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av beslut och agerande tydliggörs när viss tid har gått. Därför kan kanske en del 

”tillrättaläggas” vid en beskrivning av en förenings historia i en sentida skrift. 

När det gäller Skånska Järnvägars 30 års skrift tar den tydligt ställning mot föreningens första 

ordförande (Lind 2001, ss. 75–77). Författaren själv tillhörde en av dem som lämnade 

föreningen på grund av denne ordföranden i mitten av 1970-talet. Dock ges ändå ordföranden 

ett erkännande då Lind skriver att utan personen hade det troligen inte blivit något 

museiprojekt. I förhållande till mitt syfte är denna föreningskonflikt ej av större intresse. Jag 

konstaterar att den har hänt och detta görs utifrån analysen av föreningens återskapande av en 

social hierarki. Jag menar ändå att trots att SkJ-boken har en skevhet i beskrivningen av dess 

första ordförande är de andra delarna av boken legitima att använda utifrån de källkritiska 

principerna. 

 

Disposition 

Empiriredovisningen inleds med en kortare översikt över järnvägens kulturhistoria, framför 

allt de större strukturella händelserna, och görs för att skapa en historisk bakgrund till 

museibanorna och deras förhållande till järnvägshistorien. Vid redovisandet av de tre 

fallstudierna kommer dessa först att kort introduceras med bakgrund till föreningens bildande 

och den inledande musealiseringsprocessen. Även kortare översikt över museiföreningens 

fortsatta verksamhet redovisas. Sedan presenteras en tematisk analys där olika aktanter och 

attribut från de olika museijärnvägarna redovisas, diskuteras och sinsemellan jämförs. Även 

jämförelse med andra föreningar och banor har gjorts för att kontextualisera järnvägarna i den 

järnvägsmuseala rörelsen. De olika temana är Historisering, Sammansatta Symboler, 

Materialitetens Identiteter, Entreprenöriella Konsekvenser, Historiska Iscensättningar och 

Museijärnvägens Nätverk 

I Historiseringsavsnittet använder jag Holmbergs (2006) definition av begreppet för att se hur 

museiföreningarna skapar ett språkligt sammanlänkande mellan nuet och förfluten tid. 

Sammansatta symboler hänvisar till föreningarnas emblem och vad dessa betyder. Inom 

järnvägshistorien har emblem använts som symboler för olika trafikföretag. Materialitetens 

Identiteter hänvisar till materiella representationer av identitet framför allt utryckt på och 

genom föreningarnas fordon. Båda dessa kategorier kan i viss mån sägas beskriva samma sak 

då det båda handlar om symboliska representationer av föreningens målsättningar, men 

gränsdragningen som gjorts här är att den första kategorin hänvisar till föreningarnas emblem 
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medan den andra kategorin hänvisar till identiteter och målsättningar utryckta på och med 

fordon. De har dock analyserats enligt samma metod, vilket diskuterats i tidigare avsnitt. 

Historiska Iscensättningar rör de iscensättningar som en museijärnväg gör. För en 

museijärnväg är living history en del i utövandet och skapandet av museijärnvägen. I denna 

studie har fokus på de historiska iscensättningarna varit deras konsekvenser i skapandet av 

museijärnvägen. Konsekvenserna handlar både om materiella uttryck och sociala 

konsekvenser. 

Entreprenöriella konsekvenser rör museibanornas kommersiella verksamhet och hur detta 

hanteras och legitimeras. 

Museijärnvägens nätverk rör museijärnvägens materiella infrastruktur och tillhörande 

anläggningar. Detta är både en grundförutsättning för museijärnvägen i form av infrastruktur 

men också som en museal inramning. Det är också här som de kulturarvsvårdande 

myndigheternas roll i skapandet av museijärnvägarna berörs. 
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Historisk bakgrund 

Järnvägens kulturhistoria 

När järnvägen introducerades i Sverige importerades fordon, signaler och tekniska lösningar 

till stor del ifrån den ledande järnvägsnation; Storbritannien. Så var det långt in på 1880-talet 

innan en inhemsk produktion av fordon som höll tillräckligt hög teknisk kvalitet kom igång. 

Upprätthållandet av länk till Europas järnvägsnät, till exempel via Trelleborg- Sassnitz 

(öppnad 1909) krävde att tekniska lösningar anpassades efter kontinental standard. Under 

1940–50-talet importerades engelsk och tysktillverkade diesellok innan svenska industrier 

licenstillverkning kom igång vilket kom att leda till svenska konstruktioner. Järnvägshistorien 

är ständigt full med exempel på hur internationella lösningar importeras och inspirerar 

inhemsk produktion (Sjöö 2004, ss. 16–17; 92). 

Sveriges första järnväg för allmän person och godstrafik öppnades 1856, det var Köping Hults 

Järnvägs bana mellan Nora och Ervalla. Senare samma år öppnade Statens Järnvägars första 

sträckor Göteborg-Jonsered och Malmö- Lund. Framför allt mellan 1870–1890 skedde en stor 

utbyggnad av järnvägsnätet. Staten som byggde stambanorna använde den brittiska 

standardspårvidden 1435 mm, vilket är normalspår. Privata bolag kunde efter ekonomiska 

förutsättningar och förväntad trafikmängd välja spårvidd. Till exempel i områden med 

småindustrier valdes oftast ett billigare, smalspårigt alternativ. Smalspår är allt under 1435 

mm och i Sverige var de vanligaste smalspårvidderna 600 mm, 891 mm och 1067 mm (Sjöö 

2004, s. 31). 

Järnvägen har haft en avgörande inverkan på det moderna samhället. Inte bara det att 

järnvägens nätverk knöt ihop tidigare isolerade delar utan också i något så fundamentalt som 

tidräkning. Före järnvägen hade varje plats i Sverige haft sin lokala tid. Solhöjden hade 

reglerat tidsrytmen. När solen stod i zenit och klockan var 12:00 i Göteborg var den redan 

12.12 i Hallsberg, 12.21 i Gnesta och 12.24 i Stockholm. Tågen kunde dock inte köras efter 

solhöjden utan exakta tidsbestämmelser var nödvändiga för att trafiken skulle fungera och en 

förutsättning för järnvägens säkerhet. När det var möjligt att på bara några timmar färdas över 

stora avstånd krävdes enhetlig tidräkning. Göteborgstiden var den tideräkning som järnvägen 

använde och denna valdes till svensk normaltid och 1879 synkroniserades Sveriges klockor 

till gemensam tid (Kullander 1994, s. 88). 

I samband med 1930-talets ekonomiska kris fick flera järnvägsbolag svåra tider. För att 

förhindra att viktiga järnvägar lades ner beslutade Sveriges riksdag 1939 att alla privata 
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järnvägsbolag av allmänt intresse skulle förstatligas. Vid denna tid var över två tredjedelar av 

det svenska järnvägsnätet i privat ägo. Förstatligandebeslutet är det största strukturella beslut 

som tagits inom järnvägen men det var inte helt allmängiltigt. Vissa banor med ett enskilt 

företag som största ägare och kund betraktades som industribana, även om allmän trafik 

förekom och dessa banor undantogs (Sjöö 2004, s. 132) Under och 1940 och 1950-talet kom i 

princip alla privata järnvägsbolag att inlämnas i Statens Järnvägar. 

Järnvägens organisation var historiskt strikt hierarkisk. När järnvägarna bildades rekryterades 

folk ifrån militären och järnvägens personella uppbyggnad inspirerades därför av militärens 

organisation, till exempel vad gäller uniformer och hierarki (Svallhammar och Tyhlander 

2005, s. 9). Beroende på tjänstebefattning indelades man i ett socialt fack. Till exempel den 

som var högst stående i rang på stationen, stationsmästaren, var i samma sociala rang som 

prästen på orten. Lokföraren hade högst ställning av ombordpersonalen på tåget. Eldaren som 

tjänstgjorde under lokföraren på ångloket skulle till exempel tilltala lokföraren med ”herr” 

istället för ”du”. Uniformen var en tydlig manifestation av den hierarkiska ställningen. Till 

exempel 1954–1973 hade SJ mössmärken med olika vinklar i guld för att markera lönegraden, 

vilket i sin tur bestämde ställning och tjänstetitel. Från den lägsta ställningen utan vinklar till 

den högsta med tre vinklar. Järnvägen kan alltså sammanfattas som ett klassamhälle i 

klassamhället. Järnvägen var också en av de största arbetsgivarna i landet. I början av 1950-

talet, när de flesta enskilda järnvägar hade uppgått i Statens Järnvägar, uppgick de anställda i 

SJ och dotterbolag till omkring 100 000. Andelen befolkning i arbetsför ålder var cirka 3 

miljoner och detta gör att omkring var trettionde förvärvsarbetare sysselsattes direkt inom 

järnvägssektorn, de flesta inom samma statliga verk och under samma generaldirektör. SJ:s 

generaldirektör var i början av 1950-talet en av de högst avlönade statliga tjänstemännen. SJ:s 

prestige inom statsförvaltningen var hög (Svallhammar och Thylander, s. 10). 

Inte bara inom sin egen organisation var järnvägen tydligt klassuppdelad utan den delade 

också upp resenärerna. Inledningsvis vid SJ fanns första och andraklass. Tredjeklassresenärer 

fick i mån av plats åka i godsvagnar. Tredjeklass infördes 1857. I samband med att 

järnvägsnätet breddes ut och järnvägsresandet ökade kom tredjeklass att bli det dominerande 

resandealternativet. Genom en europeisk överenskommelse 1956 begränsades antalet klasser 

till två. I Sverige slopades formellt gamla förstaklass och gamla andraklass klassades upp till 

förstaklass och tredjeklass blev andra klass. Tredjeklass försvann som resandealternativ (Sjöö 

2004, s. 181–182). 
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Bakgrund till fallstudierna 

Tjustbygdens Järnvägsförening 

1979 bildades Tjustbygdens Järnvägsförening (TJF) i Västervik med syfte att verka för 

bevarande av lokal järnvägshistoria. Grunden till föreningen var Vilhelm Häggström som 

hade sett till att SJ Järnvägsmuseum deponerade ett ånglok och vagnar till Kullbackens 

museum 1964. Loket och vagnarna hade ett förflutet på privatbanan Norsholm Västervik 

Hultsfreds Järnväg (NVHJ) (Kindesjö 2007: 5–11). Entusiaster hade underhållit tågsättet och 

dessa organiseras nu i TJF som övertog tågsättet och inledde renoveringsarbeten. 1981 kunde 

ångloket NVHJ 22 tas i drift för veterantågsfärder. 

Smalspårsbanan Västervik-Hultsfred-Växjö överlevde länge SJ:s stora nedläggningsvåg och 

sedan Roslagsbanan kommunaliserades 1972 var det SJ:s enda smalspåriga linje med reguljär 

persontrafik. 1984 lade SJ ner persontrafiken, trots kraftiga protester från allmänheten 

(Niklasson och Heller 2005, ss. 161–163). Opinionen mot att banan skulle rivas upp var dock 

alltför stark och föreningen Rädda Smalspåret, som verkade för att bevara banan, startades. Ur 

Rädda Smalspåret bildades 1985 Växjö Hultsfred Västerviks Järnvägsaktiebolag (VHVJ AB) 

med syftet att förvärva bana och rullande materiel ifrån SJ. Rullande materiel var enkelt att 

anskaffa men att förvärva banan blev lite svårare. Den ursprungliga planen att de berörda 

kommunerna skulle köpa och skänka eller arrendera ut banan till föreningen intresserade inte 

kommunerna. VHVJ fick istället köpa banan själva vilket gjorde att föreningen var tvungna 

att ta stora banklån (Melchert och Sandahl 2000, s. 18). 1987 återupptas persontrafiken 

sommartid Västervik-Växjö av VHVJ. Det fanns också planer på att återuppta kommersiell 

person och godstrafik och till exempel 1992 kördes reguljära skoltåg för Växjö kommun. Vid 

sidan av VHVJ:s motorvagnståg fortsatte Tjustbygdens Järnvägsförening med ånglokstrafik 

sommartid, framför allt på den norra delen av banan mellan Verkebäck och Västervik. Även 

om VHVJ och TJF båda verkade för att bevara smalspåret så hade dessa olika mål: VHVJ 

ville ha hela banan medan TJF inte såg någon praktisk möjlighet att försöka rädda hela 

sträckan. TJF ville istället bevara den norra delen Verkebäck-Västervik och eventuellt längre 

(Svallhammar 2005, s. 187). 

VHVJ gick 1992 i konkurs och ur konkursboet köpte Vägverket några kilometer av banan vid 

Rödsle utanför Västervik inför ett vägbygge utanför. Vägen byggdes över spåret, utan bro. 

Fyllnadsmassor dumpades helt sonika på järnvägen. Smalspårsbangården i Västervik revs 

också upp av kommunen inför anläggandet av en bussterminal (Strandberg 1993, s. 7–10). 

Förvaltningsaktiebolaget Smålandsbanan, FAS, och Småländska Smalspåret AB (SMAB) 
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bildades för att se till att banan kunde bevaras. SMAB köper Växjö -Västervik ur VHVJ:s 

konkursbo och sålde sedan Hultsfred-Västervik till FAS som inledde upprustningsarbeten. 

Efter Sveriges inträde i EU kom Kalmar Län att ingå i ett EU:s stödområde och FAS 

beviljades, som en av de första icke-offentliga organisationerna, ett EU-projekt för 

iståndsättning av banan för musei och turisttrafik. Dessutom gavs stöd åt renoveringsinsatser 

på byggnader, bland annat från Riksantikvarieämbetet (Niklasson och Heller 2005, ss. 162–

163; Andersson 1997, s. 4–5). Banan Hultsfred-Västervik byggnadsminnesförklarades i 

etapper 1996–2003 och Riksantikvarieämbetet förhandlade med Vägverket om 

återuppförande av bron. RAÄ köpte Vägverkets spår och skänkte förvaltningsrätten till FAS. 

2003 återupptogs trafiken på den 71 km långa banan mellan Hultsfred och Västervik i 

Tjustbygdens Järnvägsförenings regi. Sedan dess har TJF kört museitåg sommartid och 

arbetat för att rusta upp bana och byggnader. Av SMAB:s sträcka Växjö- Hultsfred återstår 

idag Åseda-Hultsfred. 

 

Föreningen Gotlandståget 

Gotlands Järnvägsepok varade 1878–1960, därefter förekom endast sporadisk godstrafik på 

vissa delar tills 1964. Av Gotlands järnvägsnät med flera olika järnvägsbolag sparades ett 

tågsätt som historiskt minnesmärke, vilket ställdes upp vid Romaklosters (Roma) 

stationsområde 1963. Kommunalmannen Joel Herlitz i Romaklosters kommun hade sett till 

att tågsättet bevarades då han menade att järnvägen betytt mycket för Gotland och därför ville 

han spara lite av det som i rask takt skrotades eller fraktades till fastlandet. Tågsättet bestod av 

ett ånglok, en personvagn och fem godsvagnar från flera av öns järnvägsbolag och fordonen 

var en deposition från SJ Järnvägsmuseum till kommunen. Herlitz hade också köpt upp 

järnvägsföremål ifrån skrothandlare och hade en egen liten järnvägsavdelning i sitt egna 

lantbruksmuseum. (Sollerman 1975, ss. 8–10). Tågsättet kom dock att vandaliseras och fara 

illa av väder och vind så kommunen ansåg att de inte kunde ta hand om tåget. 

Järnvägsmuseum som ägde materialen gav 1966 Romaklosters kommun ett föreläggande om 

att materialen skulle renoveras. 

Den 10 augusti 1968 bildades en stödförening, Gotlands Järnvägsmuseum, med syfte att 

samla in pengar och rusta upp tågsättet. Gotlands Järnvägsmuseum var en förening utan 

egentliga medlemmar utöver personerna i styrelsen. Förfall och vandalism gick inte att hejda 

och i en motion till nybildade Gotlands Kommun 1971 yrkades det att tåget skulle sättas i 

stånd och underhållas, alternativt återgå till Järnvägsmuseum. Det beslutades att tåget skulle 
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bort då kommunen ansåg sig sakna möjligheter till underhåll (Ronander 1981, ss. 10–11). 

Intresserade föreningar från fastlandet kom och inspekterade fordonen för att eventuellt överta 

depositionen och nyheten om att det sista kvarvarande tåget riskerade att lämna Gotland fick 

järnvägsentusiaster på ön att agera. En intensiv debatt på tidningarnas insändarsidor började. 

Ulf Ronander, polis i Visby, kom att bli samlande gestalt i bevarandefrågan. Den 4 februari 

1972 bildades Föreningen Gotlandståget (Svensson, A. 2005a, ss. 106–107). Föreningen 

förvärvade tågsättet och Hesselby före detta stationsområde på den upprivna linjen Slite- 

Roma där bangård återuppbyggdes och byggnaderna restaurerades. En drygt 900 meter lång 

bana byggdes vilket formellt inviges 1978 och trafik för allmänheten inleddes sommartid. 

2003 byggnadsminnesförklaras Hesselby stationsområde, Thule station och banvallen där 

emellan. Under 2000-talet återuppbyggdes sträckan till Tule- Roma genom bidrag från EU-

fonden Leader Plus projekt och Regionala utvecklingsfonden Småland Öarna. Banans 

förlängning invigdes slutligen 2015 och banan är nu drygt 6 km lång. 

 

Museiföreningen Skånska Järnvägar 

I novembernumret av Svenska Järnvägsklubbens tidskrift Tåg 1969 fanns en notis om att det 

länge hade varit ett önskemål att i Skåne försöka bevara något (några) kördugliga ånglok 

representativt för Skåne. Det redogjordes för att vid senaste mötet inom SJK:s 

Skåneavdelning ville en majoritet (10 av 14) intresserade försöka bilda någon form av 

museiprojekt. Det konstaterades att då Skånes järnvägar hade varit normalspåriga så föll det 

sig naturligt att föreningen skulle bevara normalspårigt material och en dylik förening 

saknades för närvarande. Inspiration kom sannolikt ifrån Helsingør Jernbaneklub som sedan 

1968 verkade för att bevara järnvägsfordon i skala 1:1. Den nybildade skånska föreningen 

tänkte sig ursprungligen namnet Skånes Veteranbana. Senare fastställdes namnet till Skånska 

Järnvägar, efter förebild från föreningen Skånska Möllor (Lind 2001, s. 57). Samtida museala 

rörelser både inom järnvägssektorn och den mera hembygdsbetonade Skånska Möllor 

inspirerade och var bakgrund till Skånska Järnvägars bildande. 

Ett alternativ som diskuterades var att föreningen skulle vara stödförening till Kristianstads 

museums järnvägssamling, där museet skulle köpa in material och föreningen stå för 

underhåll och genomföra veterantågsfärder med museets fordon. Kristianstads Museum hade 

sedan 1964 kommit att bevara material med anknytning till Kristianstadsbanorna. Därför 

fanns redan en representativ samling av äldre fordon bevarad. Linjen Kristianstad -Åhus var 

tänkt som museibana. Till slut valdes Brösarp- Sankt Olof, en 13 km lång linje som var 
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vackert beläget. Till exempel gick banan igenom Brösarps Backar och bitvis kunde 

Hanöbukten skådas från tåget. Som Söderlind skriver ” Vi disponerar dessutom två lokstall 

och vår blivande bana är Sveriges naturskönaste! Anläggningen ligger i Skånes främsta 

semesterparadis. Vi har det alltså bra förspänt.” (Söderlind 1971b). 1970 fick föreningen sitt 

första ånglok, skänkt av Skånska Cement, med förflutet på Malmö-Limhamns Järnväg. 

Föreningen bedrev utfärdstrafik på ett antal järnvägar i Skåne, bland annat resor för skolbarn 

på Malmö- Limhamns järnväg med från SJ inhyrt ånglok och vagnar. Detta för att skapa en 

ekonomisk bas och göra reklam för föreningen (Lind 2001, s. 58). 

Den 18 juli 1971 var det premiär för ångtågstrafik på Brösarp- Sankt Olof och 1972 

undertecknades kontraktet med SJ där föreningen arrenderade linjen Brösarp-Gärsnäs. 

Bandelen Sankt Olof -Gärsnäs användes inte inledningsvis i museitrafiken men behövdes för 

att upprätthålla en länk till det övriga järnvägsnätet. Museibanan marknadsförs under namnet 

”Ångtåget på Österlen” och sedan 1971 har Skånska Järnvägar sommartid bedrivit trafik på 

den 13 km långa banan. 

 

TEMATISK ANALYS 

Museijärnvägarnas historisering 

Holmbergs definition av historisering är diskursiva sammanlänkningar av befintlig rumslighet 

och förfluten tid (Holmberg 2006, s. 310). I detta avsnitt studeras hur föreningarna 

mobiliserar ett historiemedvetande och skapa sig en historisk kontext. Det är framförallt 

Gotlandståget som analyseras därför att dessa passar bäst in på Holmbergs definition. 

En sammanlänkning av tid och rum kan ses när Gotlandstågets bana invigdes, den invigdes 

nämligen den 10 september 1978 och detta var på dagen 100 år efter öppnandet av Gotlands 

Järnväg, GJ, ”[d]ärmed var det upplagt för en hejdundrande, kombinerad jubileums- och 

invigningsfest på Hesselby jernvägsstation den 10 september” (Sollerman 1978, s. 6). Även 

om den sträcka som invigdes som museibana 1978 inte var en del av 1878 års bandel var detta 

ändå ett sätt att skapa en historisk legitimitet åt det museala projektet. I 1978 års invigningståg 

ingick en tredjeklassvagn (GJ C 42) som hade gått i det ursprungliga invigningståget 1878 

och som hade förvärvats av föreningen 1977 (Ronander 1978, s. 14). Vagnskorgen hade sedan 

den slopades använts som sommarstuga och inköptes 1976 medan underredet hämtades från 

Roma Sockerbruk och tillhörde en systervagn ur samma leverans, alltså en form av 

assemblage som när det sätts på räls skapar en museal helhet av olika objekt. Vagnskorgen 
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hade blivit ombyggd på 1920-talet och inom föreningen diskuterades det vilket utförande 

vagnenen skulle representera. Slutligen beslutades det att ”[d]et enda logiska förslaget (!) var 

att naturligtvis återställa den i sitt ursprungliga utseende från 1878” (Ronander 1978, s. 14). 

Föreningen skapade på 1990-talet en bevarandestrategi kring fordonen och vad de skall 

representera. 1970-talets renovering och återställandet av vagnen till 1878 års leveranskick 

ska ses i formen av att föreningen ville ha en ”originalvagn” till invigningen. Museibanan 

invigdes av landshövding Einar Gustafsson och arrangemanget förekom ett antal referenser 

till invigningen 1878. Till exempel under invigningstalen satt landshövdingen i en fåtölj som 

Oscar II hade suttit i vid järnvägsinvigningen i Hemse 100 år tidigare. Till invigningen kom 

landshövding, biskop, general och andra celebra gäster liksom vid invigningen 1878, dock 

inte kungen. Flertalet av gästerna var klädda i sekelskifteskläder och vanligt förekommande 

var högreståndskläder. Föreningens ordförande KG Ingemar Lindqvist konstaterade att detta 

var en bemärkelsedag i gotländsk kulturhistoria (Sollerman 1978, s. 6–11). Alla dessa 

historiska referenser till 1878 sammanlänkade nuet och dået och skapade då en legitimitet åt 

järnvägen som också förankrade den i en historisk kontext. När museibanans förlängning 

invigdes den 17 juni 2007 av landshövding Marianne Samuelsson, inledde denne sitt tal med: 

”Kära vänner, tågentusiaster! Ett litet steg för våra kommunikationer, men ett stort steg för 

Gotlands Järnvägshistoria....så skulle man kunna parafrasera ett känt utryck eller hur?” 

(Samuelsson 2007, s. 6). En referens till Neil Armstrongs berömda ord från 1969 som sades 

när mänskligheten bröt ny mark, något som nu också museibanan gör. Samuelsson skissade i 

sitt tal upp Gotlands järnvägs historia och tillika museiföreningens historia. Museibanans 

historia länkas in i öns reguljära järnvägsdrifts historia och tvärt om. Bland annat nämns 

föreningens ambition att återuppbygga sträckan till Roma, där sockerbruket historiskt sett var 

drivkraften för att sträckan byggdes och blev lönsam. Hon konstaterade att det i år var 130 år 

sedan de första spadtagen togs på banan Visby-Hemse och också att det också var 60 år sedan 

SJ tog över GJ (a.a. s. 6–7). Det är ett sätt att förankra museijärnvägen i den gotländska 

järnvägshistorien genom att knyta ihop det befintliga rummet med en förfluten tid. Ett tydligt 

exempel på historisering enligt Holmbergs definition (Holmberg 2006, s. 310). 

Gotlandstågets bana får 1975 namnet Gotlands Hesselby Jernvägar. Pluraländelsen berodde 

på att föreningen inledningsvis också samlade in fordon med 600 mm spårvidd från Gotlands 

kalkbrottsbanor och därför skulle en bana med både 600 och 891 mm spårvidd anläggas. 

Därav pluraländelsen eftersom det handlade om järnvägar med olika spårvidd (Ronander 

1981, s. 13). Föreningens ambition att täcka Gotlands hela järnvägshistoria skapar en form av 
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assemblage med historiska objekt men genom assemblaget blir det för stationsmiljön ett 

historiskt inkorrekt resultat, eftersom flera av objekten representerade geografiskt och 

historiskt skilda delar av historien. Hesselby var historiskt en mindre lantsortstation och hade 

aldrig haft flera spårvidder. Under 1980-talet avyttras 600 mm fordonen och då blir 891 mm 

den enda spårvidden som föreningen arbetar med. Därmed ändras också pluraländelsen till 

Gotlands Hesselby Jernväg. 

Sammanlänkning av tid och rum kan också göras med skriftspråk. Hesselby station hade 

genom stavningsreformer och ändringar hetat Hässelby och från 1914 Gotlands Hässelby. 

Museiföreningen valde att använda den äldsta stavningen. I och med att också välja den äldre 

stavningen på jern, som formellt försvann vid 1889 års stavningsreform så hänvisar hela 

namnet till förfluten tid (Svenska Akademin 1889, s. V-IV). Signaturer och förkortningar för 

olika bolag och företeelser har varit frekvent förekommande inom järnvägshistorien. En 

bolagssignatur förkortades, det mest kända är Statens Järnvägar där signatursbokstäverna S.J., 

användes för som märkning på fordon och i administration. Därför är det ett led i ett historiskt 

återskapande att ha en signatur, den kan ses som en aktant som skapar en enhet kring det 

nätverk, assemblage, av föremål, fordon, byggnader och praktiker som en förening samlar. 

Kärrholm (2004, s. 140) skriver att ju fler samstämmiga aktanter, desto stabilare nätverk. En 

äldre stavning i en museiförenings signatur skapar en enhetlig image och ett stabiliserar 

nätverket. Det blir också en tydlig syftning till förfluten tid som gör att en nutida 

museiförening kan skapa sig en historisk förankring. Därför är det inte ovanligt att använda 

äldre stavning och signatur i järnvägsmuseala sammanhang. Exempel där föreningar väljer att 

återanvända en historisk signatur och också väljer att behålla den ursprungliga stavningen är 

Museiföreningen Gefle Dala Jernväg, museibana Munkedals Jernväg och Upsala Lena 

Jernväg. De andra föreningarna i studien, Skånska Järnvägar och Tjustbygdens 

Järnvägsförening, har inte något historiserande namn. Dock har det förekommit historierande 

stavning på olika områden, till exempel Skånska Järnvägar använde äldre skriftspråk i sin 

administration (vilket berörs i detalj senare) och Tjustbygdens Järnvägsförening hade i sin 

medlemstidning under 1980-talet en kolumn med namnet Werkebäcksnytt. Detta har ändrats 

vilket är ett resultat av dessa föreningars ändrade verksamhet och inriktning på ett senare 

skede i järnvägshistorien (vilket berörs senare). Gotlandståget håller kvar vid tidsinriktningen 

som definierades under 1970-talet och därigenom också den tillhörande stavningen. 
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Sammansatta Symboler 

Järnvägsbolag, både statliga och privata, använde olika symboler och emblem för märkning 

på fordon, i administration samt i uniformsreglementen. Även för dagens järnvägsmuseala 

rörelser är emblem viktiga redskap för att skapa en identitet som både verkar externt och 

internt, enligt Belasens (2008) resonemang om företagssymboler. Externt bildar emblemet en 

tydlig image och internt bildas en samhörighetskänsla kring det gemensamma emblemet 

(jämför även med diskussionerna om märkning och identitet i nästa kapitel.) Emblemen har 

också en tydlig historiserande funktion, även om de är nyskapade så bygger de på 

järnvägshistoriska bild och formspråk. Ronström skriver utifrån historiserande skyltning i 

Visby att budskapet om kulturarv handlar om färg storlek och form att göra där skyltar, 

lyktstolpar fått en tydlig historiserad estetisering som markerar kulturarvet (Ronström 2007, s. 

41). På samma sätt skapar ett historiserande emblem en historisk inramning. I detta avsnitt 

studeras hur de tre museiföreningarna skapar och använder symboler och emblem. 

 

Bild 1. Gotlands Hesselby Jernvägs emblem, från Föreningen Gotlandstågets hemsida. Återgiven med 

tillstånd. 

Gotlands Hesselby Jernvägar (GHJ), vars namn fastslogs 1975, skapade sitt emblem med sina 

signatursbokstäver i ett emblem, något som var vanligt förekommande hos järnvägsbolag 

historiskt sett. Museiföreningens emblem är alltså starkt inspirerat av historiska förebilder. På 

det sättet menar jag att föreningens emblem verkar identitetsskapande internt. Idag skulle de 

flesta nog ha svårt att direkt associera GHJ:s emblem med järnvägsverksamhet om man inte 

känner till föreningen eller emblemets historiska referenser. Det är framför allt därför som 

symbolen verkar internt, då jag menar att ”utomstående” skulle ha svårt att tydligt se 

kopplingen mellan emblemet och museiföreningen. 

Skånska Järnvägar skapade också en egen signatur (SkJ) som används som märkning på 

fordon (vilket berörs i nästa avsnitt). Föreningen skapade också ett eget emblem i form av ett 

bevingat hjul och gripen från Skånes landskapsvapen. Det bevingade hjulet är en klassisk 

järnvägssymbol där vingar är fästa vid ett järnvägshjul. Historiskt har det bevingade hjulet i 

kombination med andra symboler och emblem använts för att känneteckna ett järnvägsbolag. 
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Till exempel SJ hade förutom det bevingade hjulet en krona, vilket var symbolen för ett 

kungligt (statligt) verk. De flesta privata järnvägar hade sina initialbokstäver i monogram över 

det bevingade hjulet (Kullander 2005, s. 347). SkJ:s emblem var dessutom en kopia av det 

emblem som Hälsingborg Hessleholms Järnväg använde från 1888 till cirka 1900 

(Jernvägscontoret 2010). Skånska Järnvägar som i sitt namn och museala verksamhet lade 

tonvikt på Skånes järnvägshistoria visade också den geografiska betoningen genom sitt 

emblem: Både genom gripen från landskapsvapnet och att återanvända en skånsk privatbanas 

emblem. På det sättet verkar emblemet som identitetsskapande externt och internt, och verkar 

på båda sätt för att skapa en lokalhistorisk koppling. Det krävs dock kunskap om 

landskapsvapen och järnvägshistoria för att kunna tolka emblemet på det sättet som 

föreningen vill. Det kanske inte är helt klart att emblemet fungerar externt, eftersom det nog 

är få som tolkar emblemet enligt föreningens koncept.  

 

Bild 2. Skånska Järnvägars emblem, från Mf Skånska Järnvägars hemsida. Återgiven med tillstånd. 

Tjustbygdens Järnvägsförening använde inledningsvis ett emblem med sitt namn och siluetten 

av sitt ånglok NVHJ 22. Idag använder föreningen en symbol som består av dess signatur 

tillsammans med en rälsbuss. TJF har inte valt att återanvända eller skapa sig en symbol som 

bygger på eller är inspirerad av äldre förlagor som Skånska Järnvägar eller Gotlandståget. 

Föreningen har använt sig av sina fordon i olika kombinationer i symboliskt syfte och detta 

kan ha flera förklaringsorsaker: I namnet anknyter föreningen inte till något äldre 

järnvägsföretag. Det gör visserligen inte GHJ eller SkJ heller men signaturen är där uppbyggd 

enligt en äldre förlaga. Tjustbygdens Järnvägsförening hade inte från början en egen bana 

utan var en utfärdstågsförening som körde på andras spåranläggning. Eftersom man inte hade 

någon järnvägsort i namnet utan syftar på bygden kring Västervik, samt inte hade en egen 

bana gick det kanske bättre att använda sig av sitt ånglok i symbolen. Att föreningen senare 

har gått över till att ha en motorvagn i symbolen är ett resultat av att rälsbusstrafiken har blivit 

det som är dominerande inom föreningen. Rälsbussar har blivit synonymt med 

smalspårsjärnvägen (Heller 2018: 3) och är därför ett tydligt kännetecken för föreningen. På 

föreningens publikationer samt i deras medlemstidning förekommer en annan variant av 

logotypen med motorvagnen. Där förekommer rälsbusslogotypen på en vinge, som syftar på 
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vingarna i det bevingade hjulet, det vill säga en vanligt förekommande järnvägssymbol. En 

nästan likadan symbol användes av Järnvägsmannaförbundet på deras personaltidning 

”Signalen” vid mitten av 1900-talet. Tjustbygdens Järnvägsförenings emblem utgör ett 

assemblage av en rad typiska järnvägssymboler. Belasen (2008, s.28) skriver utifrån företag 

att när en image ligger i linje med identiteten blir organisationen allmänt accepterad av 

allmänheten. Tjustbygdens Järnvägsförenings emblem menar jag tydligast representerar en 

extern identitet genom att den innehåller inbegriper rälsbussenssymbolen som allmänheten 

starkt associerar med föreningen och järnvägen. Genom att använda en symbol som starkt 

associeras med järnvägen skapar föreningen en tydlig image med sitt emblem. 

Även om de andra museiföreningarna i studien också har järnvägssymboler som ansluter till 

deras verksamhet skapar de också en tydlig image för föreningarna internt, men dessa kräver 

mer för att förstå och tolka dessa i identitetsskapande syfte. På det sättet menar jag att de inte 

är lika starka imagebärare externt som Tjustbygdens Järnvägsförenings emblem som är lättare 

att identifiera och anknyta till föreningens verksamhet.  

 

Bild 3. Tjustbygdens Järnvägsförenings emblem. Bild från föreningens medlemsskrift . 

Återgiven med tillstånd.  

 

Materialitetens identitet 

Identitet relaterat till järnväg har jag valt att koppla till materiell representation och då i form 

av hur fordon och dess märkning använts för att skapa en identitet. Märkning i 

järnvägssamanhang rör uppgifter om typ och ägare som på olika sätt markeras på ett fordon. 

Vilken typ av fordon en förening väljer att bevara kan ses som en identitetsåtgärd. Till 

exempel 1970-talets utskrotningar av ånglokstyper ledde till ett föreningsbildande med syftet 

att bevara fordon av lokalt intresse, vilka ofta efter renovering märktes upp i 

privatbaneutförande (Svensson, A. 2005a, s. 220–221). Detta var för att anknyta till en lokal 

historia och identitet. I detta avsnitt tittar jag på märkning, fordonsval, val av epok och hur 

detta länkas till identitet och autenticitet/auktoritet. Först kommer föreningarnas inledande 
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verksamhet att undersökas för att sedan beskriva vidare hur verksamheten har utvecklats mot 

dagens situation. 

Alla tre museiföreningar följde initialt 1970-talets trend att inrikta sig på lokalhistoriskt 

intressant material och att märka fordonen i privatbaneskick. Tjustbygdens Järnvägsförening 

inriktade sig på den forna privatbanan Norsholm Västervik-Hultsfreds Järnväg medan 

Gotlandståget och Skånska Järnvägar inriktade sig på att bevara och representera respektive 

landskaps järnvägsnät. 

Gotlandståget har sedan de bildades hållit hårt på den lokala profilen och har starkt prioriterat 

fordon med koppling till Gotlands järnvägar. Fordon märktes därför upp i privatbaneskick för 

att representera de gotländska privatbanorna. Det kan exemplifieras med när före detta 

Klintehamn Roma Järnväg ånglok nr 1 kom tillbaks till Gotland 1997 efter att det sedan 1940-

talet hade befunnit sig på fastlandet, först som driftslok och sedan som museilok. När loket 

kom till Hesselby var en av de första åtgärderna att måla över de stora gula SJ-bokstäverna på 

sidotankarna och skruva upp originalskyltarna med lokets ursprungliga märkning (Ragnar 

1997, s. 11–13). Loket skulle stå uppställt i en vagnhall i väntan på upprustning men ändå var 

det viktigt i att lokets lokala identitet skulle visas upp. Föreningens Anders Svensson skriver: 

”Vi har genom åren hållit hårt på den lokala prägeln, något som jag personligen anser vara 

vettigt eftersom det ger oss en möjlighet att särskilja oss från föreningarna på fastlandet. 

Alltså har vi konsekvent valt att samla på oss fallfärdiga gotländska vagnskorgar istället för 

fullt funktionsdugliga vagnar från fastlandet. (OK, vi har sådana också men de är snarare 

undantag!)” (Svensson 2001, s. 3). ”Från Gotland” innebär att fordonen ska ha använts på 

Gotland, och allra helst använts av något av de privata järnvägsbolag som fanns på ön. På det 

sättet kan ett fordon anses ha en ”gotländsk” identitet, oavsett fordonets ursprung. Till 

exempel ångloket från museitåget i Roma, Slite Roma Järnvägs nummer 3 som föreningen 

bildades kring tillverkades i Tyskland av Henschel & Sohn 1920 (Föreningen Gotlandståget 

2018b). Det faktum att loket ägdes av en gotländsk privatbana och under sin verksamma tid 

användes på Gotland skapar en lokalhistorisk koppling: loket ”blir” gotländskt. Det fanns 

dock verkstäder på ön som tillverkade fordon, både till Gotlands järnvägar och andra banor i 

Sverige. Föreningen har en sådan vagn, tillverkad av Fole mekaniska verkstad i Visby men 

levererad till och använd av Roslagsbanan (Föreningen Gotlandståget 2012, s. 20). Även om 

vagnen är i moderniserat skick så representerar vagnen ändå enligt föreningen en gotländsk 

identitet genom sitt ursprung och tillverkarskylten. Föreningen har också några fordon som 

helt saknar koppling till Gotland men som är byggda enligt samma konstruktion eller likadana 
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som fordon som funnits på Gotland, som till exempel resterna av en motorvagn med 

småländskt ursprung (Föreningen Gotlandståget 2018a). Identitet och koppling till Gotland 

kan alltså definieras och uttryckas på en rad olika sätt, genom geografisk användning, 

ursprung eller visuell likhet. I 2010 års bevarandeplan skriver föreningen att de i motsats till 

de flesta andra föreningar har en fordonspark som är lokalt präglad. De menar att på många 

museibanor går tåg som är hopplock av fordon från olika tidsepoker och banor vilket gör att 

illusionen av den bana man vill anknyta till försvagas och därigenom försämras den museala 

kvaliteten. Detta menar Gotlandståget gäller det flesta museibanor i landet som sätter samman 

tåg med fordon från en mängd olika banor och epoker och där den lokala anknytningen saknas 

helt (Föreningen Gotlandståget 2010, s. 2–3). Det är en konsekvens av att de flesta 

museiföreningar bildades i samband med den stora skrotningsvågen och därför gällde det att 

bevara det lilla som fanns kvar. Då det oftast inte fanns mycket material kvar från den 

enskilda bana föreningen ville inrikta sig på fick annat tidstypiskt material bevaras. Ibland 

kom detta material från närbelägna banor, ibland inte. Att Gotlandståget ändå har 

förhållandevis mycket lokalt material kvar kan förklaras av att Gotland är en geografisk 

isolerad enhet. Nätverket blir därför också begränsat. När fordon skrotades såldes ofta 

vagnskorgen till privatpersoner medan underrede och hjul skrotades. Därför fanns flera äldre 

vagnskorgar kvar med ny användning som sommarstugor eller uthus. Genom föreningens 

detektivarbete har flera av dessa kunnat inköpas och väntar på att sammansättas med annat 

vagnmaterial eller stå som förlaga vid rekonstruktion (Ronander 1981, s. 12). Gotland bildar 

en tydlig kulturell enhet som upprätthåller en föreställning om grundläggande likhet och 

samhörighet (Ronström 2007, s. 174). På det sättet blir det också en del i ett större 

kulturarvsskapande på ön att betona det ”gotländska”. Förutsättningarna för bevarande på 

fastlandet var annorlunda: nätverk var betydligt större och därför gick det enklare att skicka 

fordon till SJ:s centrala skrotningsplats. 

När Tjustbygdens Järnvägsförening grundades inriktades verksamheten kring tågsättet som 

sedan 1960-talet hade bevarats vid Kullbackens museum, bestående av ånglok och 

personvagnar från Norsholm Västervik Hultsfreds Järnväg. Loket hade moderniserats under 

1950-talet och dess utseende avspeglade hur loket såg ut under privatbanetiden. Loket hade 

under museitiden märkts upp i ett konstlat privatbaneskick för att det skulle återspegla en 

lokal järnvägshistoria och passa ihop med det äldre vagnmaterialet (Henriksson 2005, s. 5). 

Märkningen behölls av TJF när tågsättet gjordes driftklart och det kan sägas anslutas till en 

museal trend att fordon skulle kosmetiskt se så gamla ut som möjligt. Originalskick 
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premierades, oavsett om fordonen var i originalskick eller ej (berör detta senare). För 

Tjustbygdens Järnvägsförening som i sitt namn betonade kopplingen till Västervikstrakten var 

det också viktigt att fordon skulle representera en lokalhistorisk berättelse. Symboler och 

images kan verka i externt och internt identitetsbildande syfte (Belasen 2008, s. 27) och TJF:s 

tolkar jag som både extern och intern. Föreningen skapar externt en image som ansluter sig 

till en lokal identitet och internt så verkar det också det för att skapa en lokal förankring för 

föreningen. 

Skånska Järnvägar konstaterade vid grundandet att det gällde att agera snabbt i anskaffandet 

av lok och vagnar som snabbt höll på att skrotas ut och till stora delar redan var skrotade. 

Ånglok och personvagnar i trä, företrädelsevis med koppling till Skåne prioriterades. I den 

första stadgan står det att föreningens syfte är att rädda levande skånsk järnvägshistoria från 

banornas klassiska tid med ångdrift (Lind 2001, s. 72). I början av 1970-talet definierades 

målsättningen till att försöka rekonstruera hur enskild järnväg såg ut på 1930–1940-talet att 

definieras (Skånska Järnvägar 1972). För att förstärka bilden av en privatbana beslutades det 

att märka upp rullande material med föreningens signatur SkJ och ha egen numrering av 

fordon istället för dess historiska identiteter. Signaturen med bokstäverna SkJ i emblem 

skapades med förebild från Statens Järnvägars 1930-tals emblem och detta var ett steg för att 

skapa en ”egen” privatbana. Att Skånska Järnvägar valde egen fordonsmärkning blev starkt 

kritiserat av inom järnvägsmuseivärlden. Till exempel skriver järnvägskännaren Lars Olov 

Karlsson, senare chef för Sveriges Järnvägsmuseum, i Allt om Hobby 1977 att ”[b]anan 

brukar inte betraktas som museibana, utan ångloksbana. SkJ har inga uttalade museala 

strävande. Bl a märks lok och vagnar med SkJ nummer och betäckningar istället för de 

historiskt riktiga. [- - -] Men trots detta har SkJ en rad intressanta lok, banan går genom en 

naturskön trakt och är utan tvekan värd ett besök” Karlsson försöker att placera in banan i 

kategorin tursistjärnväg, där dennes beskrivning av föreningen passar bra in i definitionen från 

SOU 1979. Kärrholm (2004, s. 140) menar att ju fler samstämmiga aktanter desto stabilare 

nätverk och när t.ex. historisk märkning saknas som aktant upplevs därför nätverket 

museijärnväg som instabilt. Citatet tillmäter SkJ-symbolen en avgörande aktantroll: Det är 

märkningen som skapar fordonet och även om märkningen är fel så kan fordonet vara 

intressant. Citatet kan också illustrera föreningens seriositet, även om Skånska Järnvägar inte 

är en ”museibana” använder de ändå historiska fordon i sin trafik. SkJ framstod vid mitten av 

1970-talet som något av ett ”hatobjekt” inom stora delar av den järnvägsmuseala sektorn 
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(Svensson, A. 2005a, s. 221). Skånska Järnvägar gjorde alltså något som inte uppfattades som 

autentiskt och korrekt enligt auktoriteterna inom rörelsen. 

Att märka fordon med egen märkning är dock inte unikt i järnvägsmuseibranschen, även om 

Skånska Järnvägar drev projektet hårdast. Till exempel Anten Gräfsnäs Järnväg utför egen 

märkning på framförallt vagnar med syftet att skapa en enhetlig fordonspark (Engberg 2005, 

s. 63). Detta har inte blivit hårt kritiserat som SkJ blev. Möjligen har och hade AGJ en 

starkare (auktoritärare) ställning inom järnvägssektorn som gjorde att de kunde ta sig större 

friheter utan att kritiseras. När Sveriges första museibana, Östra Södermanlands Järnväg, 

bildades 1959 fanns planer på att utföra egen märkning på fordon, vilket relativt snart 

övergavs (Schnell 2005, s. 14). Idéen att med egen märkning av fordon är alltså lika gammal 

som tanken på museijärnväg i Sverige. Detta grundar sig i en tanke på att skapa en egen, 

enhetlig samling av fordon och objekt med olika ursprung och ålder. En enhetlig märkning 

blir en aktant som skapar ett nätverk av de ihopsamlade föremålen och assemblaget av 

föremål, fordon, byggnader och praktiker bildar med signaturen en enhet (Engberg 2005, s. 

63). Sett ur det perspektiv skapade SkJ-emblemet för Skånska Järnvägar en stark image 

externt, som även om den blev kritiserad, särpräglade och utmärkte museibanan. I jämfört 

med Gotlandståget och Tjustbygdens Järnvägsförening som märker upp fordon för att spegla 

ett lokalt förflutet så menar jag att SkJ:s agerande också ska ses i detta syfte. Genom att 

betona skånska privatbanor, både genom märkning, emblem och administration (vilket berörs 

i senare avsnitt) så medverkar allt detta till att skapa en identitet som skånsk privatbana. Även 

om enskilda detaljer, som märkning, är historiskt inkorrekta, så medverkar det till att betona 

det lokalhistoriska. 

Jag har nu redogjort för föreningarnas ursprungliga inriktning och ska nu undersöka deras 

fortsätta utveckling. Under 1990-talet börjar Gotlandståget och Skånska Järnvägar att 

diskutera urval och representativitet i samlingarna, där de förstnämnda utvecklar en tanke på 

att få ett så heltäckande museum som möjligt vad beträffar fordonstyper och tidsepoker. Målet 

är att det på bästa sätt ska spegla den gotländska järnvägshistorien ur alla aspekter (Ragnar 

1992, ss. 9–11). Skånska Järnvägars bevarandediskussioner redovisas bara i korta 

konstateranden och diskussionerna bakom förblir svårutläsliga. Till exempel skriver 

föreningen om ett diesellok att det är ”[o]svenskt, säljes till Tyskland där det tillverkades av 

AEG 1917” (Lind 1995, s. 13). I jämfört med Gotlandståget där ett fordon kan anses vara 

gotländskt genom att det använts på ön, oavsett fordonets ursprung så pekar Skånska 

Järnvägar i citatet på tillverkaren som identitetsskapande. Att dieselloket hade använts under 



39 
 

lång tid av Sockerbolaget SSA på ett skånskt sockerbruk skapade ingen lokal koppling utan 

här var det tillverkare och ursprung som avgjorde hur fordonet skulle bedömas. Skånska 

Järnvägar redovisar dock till skillnad från Gotlandståget inte den bakomliggande diskussionen 

till varför just detta ställningstagandet antogs. En trend kan dock skönjas där föreningen 

prioriterar vagnar och fordon som passar till museibanan. 

Gotlandståget håller i viss mån fast vid de bevarandediskussionerna från 1992. 2010 

publicerade föreningen en bevarandeplan för vagnarna där historiska epoker definieras, som 

samlingarna ska motsvara. Representativa tågsammansättningar för öns olika privata 

järnvägsbolag samt SJ från olika epoker (1878 till 1950-tal) pekas ut. Föreningen skriver i 

bevarandeplanen att genomsnitsturisten inte kommer att se detta, men den insatte som faktiskt 

gör det kommer att ha behållning av det. Detta menar föreningen signalerar seriositet, höga 

museala och därigenom hög kvalitet (Föreningen Gotlandståget 2010, s. 3). 

Bhati, Pryce och Chaiech (2014) menar att en museijärnväg ska uppfylla autenticitetskraven 

för olika grupper; för de engagerade, för genomsnittsturisten samt den insatte besökaren. Sett 

ur det perspektivet uppfyllde Skånska Järnvägar kraven för sina egna engagerade, eftersom de 

valde sitt eget museala koncept. Vad genomsnittsturisten såg i det är omöjligt att säga utifrån 

det empiriska materialet men att konceptet inte uppfyllde autenticitetskravet hos de mer 

insatta står klart, vilket diskussionerna om märkning illustrerar. Gotlandståget visar genom 

skrivelsen i bevarandeplanen att de vill uppfylla kraven framför allt hos den insatte besökaren. 

Därigenom uppfyller de autenticitetskraven för sig själva eftersom de själva väljer en museal 

profil som de anser är godtagbar. 

I tidigare skrivelser menar Gotlandståget att fordon ska renoveras till ursprungskick. Detta 

ändras senare, till exempel skriver de i Bevarandeplanen, att fordon ska restaureras till skick 

som motsvara den gotländska järnvägsepoken 1878–1963. Detta menar föreningen ger 

utrymme för friare handlingsutrymme som inte tvingar fram ombyggnader av fordon som är 

välbevarade i ett senare skick. Att ursprungskicket inte alltid är det önskvärda är en sentida 

trend inom den järnvägsmuseala branschen. Sveriges Järnvägsmuseum publicerade 2004 

Nationell bevarandeplan för järnvägsfordon som en första nationell kulturhistorisk 

argumentsamling kring bevarande av fordon där olika epoker definieras och utifrån dessa 

pekas representativa och kulturhistoriskt viktiga fordon ut (Sjöö 2004a, s. 4). Utifrån 

bedömningarna av fordonen framgår att original eller nära originalskick är ett önskvärt mål 

och således bör ett järnvägsfordon med få undantag representera tiden det byggdes och inte ett 

senare skede. Chefen för Järnvägsmuseets publika avdelning, Henrik Reuterdahl, skriver på 
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Järnvägshistoriskt Forum år 2017 att museet har gått alltmer mot att bevara och renovera 

fordon i en realistisk datering, istället för restaureringsarbeten till originalskick 

(Järnvägshistoriskt forum 2017-01-16). Detta är en trend som Gotlandståget ansluter sig till 

genom skrivelsen i bevarandeplanen. 

Tjustbygdens Järnvägsförening har sedan början av 2000-talet inriktat sig på tidigt 1950-tal, 

alltså efter förstatligandet. Som en konsekvens av detta fick det lok som föreningen grundades 

kring, NVHJ 22, tillbaka sin SJ identitet 2005 (Henriksson 2005, s. 5). Vagnmaterial har 

också kommit att SJ-märkas. Dock har vagnarna som föreningen grundades kring behållits i 

privatbaneskick, men dessa vagnar användes inte reguljärt utan endast vid speciella tillfällen. 

Vagnarna representerar cirka 1880–1900 och även om de utseendemässigt passar in med 

några av föreningens träpersonvagnar så är de senare märkta i 1950-tals skick, en tidsepok 

som föreningen i övrigt genom märkning och fordonsval försöker eftersträva (Olsson 2018, s. 

15). Även om föreningen har inriktat sig på senare skede i järnvägshistorien så betonar de 

ändå privatbanan NVHJ, bland annat genom sitt samlande av föremål och dokument med 

koppling till bolaget (se till exempel Smalspårsarkivet). Detta kan tolkas som att det ändå är 

viktigt att visa några fordon i ursprungligt utförande för att poängtera en lokal koppling och 

dessutom betona föreningens historia. 

Då material med anknytning till forna NVHJ var utskrotad vid föreningens bildande fick 

andra fordon anskaffas. Till exempel anskaffas vagnar från Roslagsbanan när den äldre 

vagnparken där slopades i början av 1990-talet (Tjustbygdens Järnvägsförening 1992). De 

före detta Roslagsbanevagnarna har inte gått i reguljärtrafik på någon annan bana men passar 

ändå tidsmässigt in i TJF:s trafikmiljö i 1950–60-tals utförande. De vagnar som renoverats 

och används i trafik är märkta i privatbaneutförande som SRJ (Stockholm Roslagens 

Järnvägar) och trafikeras med SJ-märkta fordon. Detta är en tidsmässigt rätt kombination även 

om fordonskombinationen är fel. Orangegula motorvagnar av 1950-tals modell ombesörjer 

huvudsakligen trafiken. Dessa var i stort sett oförändrade under tiden de gick i reguljär trafik 

och därför finns ett större antal motorvagnar som passar in i 1950–1960-tals trafikmiljö. För 

att ytterligare rikta in sig på 1950-talet återfår en släpvagn från 1952 sin originalmålning i 

grönt och cremegult 2009 (Lövstedt 2009, s. 21). Motorvagnar och släpvagnar ur den första 

leveransen till SJ hade denna målning, för att sedan målas om i den numera klassiska 

färgsättningen orange-gul. 1952 introducerades dessa rälsbussar på Västerviksbanorna och 

därför är det historiskt korrekt med rälsbussar i originalmålning på banan. På det sättet kan 



41 
 

fordonen anknyta till en lokal historia, även om de inte representerar privatbanetiden och det 

lokala nätverket. 

 

Bild 4. Motorvagnssläpet UCFo3yp 1791 i originalmålning framför rälsbussgaraget i Västervik 2017. 

Foto Birger Lindholm. 

Gotlandståget har behållit sin ursprungliga museala ambition medan Tjustbygdens 

Järnvägsföreningen till viss del har ändrat epokinriktning. Skånska Järnvägar har helt ändrat 

inriktning och tidsperiod även om föreningen har behållit lok och vagnparken som inskaffades 

på 1970 och 1980-talet. Från att i början ha märkt fordon enligt eget koncept avtar detta i 

slutet av 1990-talet. Enstaka fordon får SJ-märkning medan på andra plockas SkJ-emblemen 

bort. I medlemstidskriften skriver Lind att ”[h]ur ska vi ha det med märkningen av våra 

fordon? Att skruva ner SkJ-emblemet och inte sätta dit något annat är inte så lyckat. Det ser 

ganska tomt ut. Tänk på våra fotograferande turister!” (Lind 1997, s. 30). Här kan besökare 

ses som aktanter som är med och utformar och påverkar nätverket museijärnvägen. Citatet är 

också intressant sett ur museibanans kulturhistoriska målsättning, ska fordon märkas för att 

motsvara en historisk förebild eller för att motsvara turisternas föreställningar? I 

medlemstidningen utmynnar detta i en diskussion om vad föreningen ska visa och en 

artikelförfattare gör gällande att en före detta skånsk privatbana i sent 1940-tals utförande 

vore realistiskt i förhållande till banans skick och de rullande materialen (Whirén 1998, ss. 

28–29). I början av 2000-talet börjar historiskt korrekta märkningar utföras och där 

utföranden från 1940 och 1950-talet prioriteras, alltså efter förstatligandet (Bengtsson 2010, 

ss. 22–25). En bevarandeplan tas fram där olika nio olika årgångståg, från 1910-talets skånska 

privatbanetåg till 1950-talets statliga tåg definieras, varvid de senaste prioriteras (Bengtsson 

2010, s. 22). 
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Ett exempel på vagnsrenoveringar enligt 2000-talets museala koncept är renoveringen av en 

vagn som ursprungligen kom från Skåne Smålands Järnväg, byggd 1898. Vagnen 

moderniserades och byggdes om 1937 med bland annat nytt tak och vagnen gick i trafik i 

detta skick till mitten av 1960-talet då den slopades som personvagn. Vagnen byggdes 

därefter om till tjänstevagn och inköptes av SkJ vid mitten av 1970-talet. Föreningen 

återställde vagnen till personvagn enligt samma koncept som brukades vid andra 

återställningar. Modernare galonklädda stålrörssoffor av 1930-talsmodell sattes in, då dessa 

gick enkelt att anskaffa (Lind 2001, ss. 80–81; Borglund 2007, ss. 10). Detta gjorde att 

vagnen, liksom flera av föreningens vagnar, fick en modernare inredning än de hade haft när 

de gick i reguljär trafik. Vagnen märktes med SkJ-emblem. Föreningen konstaterar dock vid 

olika tillfällen att det är möjligt att återställa vagnen i originalskick (Nicklasson 1982, ss. 8–9; 

Nicklasson 1986, s. 9). Vagnen ställdes av 2008 för renovering. Under museitiden hade 

vagnen varit målad i SJ-rött och denna färg togs nu bort för att återställa vagnens teakklädsel. 

Interiört togs stålrörssofforna bort och ersattes av nytillverkade träbänkar enligt förlaga från 

ombyggnaden 1937. Vagnen märktes i SJ-utförande från tidigt 1950-tal (Skånska Järnvägars 

diskussionsforum 2009–2016; Andersson 2013, s. 9). Enligt Holtorfs (2017) pastnesskoncept 

har vagnens spår av ålder tagits bort i och med dess renovering med bland annat blänkande 

inoljad teakpanel. I och med att ny inredning i äldre stil har satts in i form av träbänkar, en 

klassisk inredningsdetalj i äldre järnvägsvagnar som de flesta kan placera in i en äldre 

järnvägsepok, skapas en igenkännlig vagn. Enligt både Holtorf och Gustafsson kan en känsla 

av autenticitet skapas när en idealbild uppfylls. Sett i det perspektiv kan det upplevas som att 

vagnen har vagnen blivit mera autentiskt i och med att den har återfått en klassisk 

inredningsdetalj som många förknippar med en äldre järnvägsmiljö. I och med att vagnen 

märks i SJ-utförande representerar vagnen en epok i den svenska järnvägshistorien. När den 

var märkt med föreningens signatur och inredning var den framför allt en representant för 

1970-talets musealiseringsprocess och föreningens egen historia. Nu bär vagnen givetvis spår 

av 2000-talet i och med renoveringen även om renoveringens syfte har varit att förflytta 

vagnens historia till 1950-talet. 



43 
 

 

Bild 5, 6. SSJ 40 när den var märkt som SkJ C2 9 och som den ser ut i dagens trafik märkt SJ EC3c 

9058. Foton från Mf Skånska Järnvägar. Återgivna med tillstånd. 

 

Entreprenöriella konsekvenser 

Bhati, Pryce och Chaiech (2014, s. 131) menar att en besöksmässigt framgångsrik 

museijärnväg bör balansera en rad faktorer som bevarandeprinciper med mera kommersiella 

aspekter. Detta för att säkerställa att museibanan är kommersiellt synlig. I sin studie visar de 

att det kommersiella värdet är en högt rankad faktor för museijärnvägar medan 

bevarandefrågor är relativt lågt rankat. För att tillgodose turistnäringen förses museibanors 

stationer med souvenirbutiker, caféer och andra tillägg för att förbättra sin nya roll som 

turistmål. Halsall menar att sådana förändringar kan ses som en förlängning av den äldre 

processen där järnvägen ständigt modifieras för att anpassas efter utvecklingen av 

trafikförhållandena. Järnvägens etos förändras av en ny kundkrets som söker en annan 

produkt i och med att järnvägen går från reguljär drift till fritidsdrift (Halsall 2001: 152). 

Museibutiker och restauranger är idag en självklar integrerad del i muséers verksamhet och 

har sedan 1980-talet fått alltmer utrymme (Dicks 2004, ss. 164–165). Macdonald menar att 

för Storbritanniens museer är detta också en konsekvens av minskad statlig finansiering och 

därför måste museerna då öka sin kommersiella förmåga (Macdonald 1998 citerad i Dicks 

2004, s. 164). För museibanor som drivs ideellt har finansiering alltid varit en svår fråga. I 

detta avsnitt undersöks museibanornas kommersiella verksamhet. 

Alla tre museibanor har aktiviteter som är inriktade mot kommersiell sektor och som inte kan 

motiveras historiskt eller antikvariskt. Ett gemensamt tema för de kommersiella aspekterna är 

att de oftast försöks kläs in i en historiserande stil som gör att de ska passa in i den historiska 

miljön. Det kan jämföras med Ronströms diskussion om skyltar i Visby där de inom ramen 

för den världsarvsutpekade innerstaden historiseras för att passa in i konceptet ”det 
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medeltida” Visby (Ronström 2007, ss. 40–44). På museijärnvägarna så kan samma tendens 

skönjas, där moderna och kommersiella aspekter försöks att passas in i den museala miljön. 

Det kan vara genom att använda ett äldre språk som till exempel Gotlandstågets kafé som 

heter Hesselby Jernvägscafé. Några aktiviteter är direkt relaterade till järnvägshistoria som 

dressinuthyrning. Att cykla dressin har blivit populärt i Sverige under 2000-talet och det finns 

flera platser i landet där turister kan hyra dressiner (se Järnvägsinfoförlaget 2018). Historiskt 

sett användes dressiner av banvakter och järnvägspersonal för inspektioner och 

underhållsarbete vid banan. Genom att cykla dressin så kan besökare uppleva järnvägen på ett 

annorlunda sätt som också blir historiskt. Sedan början av 2000-talet hyr Gotlandståget ut 

dressiner till turister och besökare dagar då trafik inte bedrivs. Skånska Järnvägar hyr också ut 

dressiner för cykling på linjen Sankt Olof- Gyllebosjö. I likhet med Gotlandståget skulle detta 

kunna ses som ett återskapande, då det är äldre järnvägsfordon som används. Med Skånska 

Järnvägar bör det istället ses som en form av naturupplevelse snarare än som historisk 

järnvägsupplevelse. På hemsidan marknadsförs dressincyklingen med att man kan cykla 

genom ett äldre typisk skånskt landskap, att man vid ändhållplatsen bör passa på att bada i den 

intilliggande sjön osv. (dressin.se 2017). Dock förekommer en faktaruta om dressinens 

historia som också redogör för dess historiska användning i underhållsarbetet. 

Ett tydligt exempel på detta historiserande av kommersiella aspekter återfinns i Hesselby. En 

äldre biljettlucka från sekelskiftet 1900 består vanligtvis förutom en liten glasruta av två 

skålar som via en spak byter plats. Den ena skålen skall vara i väntsalsdelen där pengar läggs 

ner medan den andra skålen finns på expeditionen och där biljett läggs ner. Via spaken som 

biljettförsäljaren reglerar byter dessa skålar plats och resenären då får sin biljett medan 

biljettförsäljaren får pengarna. En sådan lucka finns i Hesselby station och det har på senare 

tid orsakat problem då kontantbetalning har minskat. Under 2015 togs en ny liten lucka upp 

under biljettluckan för att en kortautomat ska kunna räckas fram till besökare som vill betala 

med kort (Gotlandståget 2015). Den nya luckan har försökts att göras i samma stil som den 

äldre luckan med bland annat en liten stödbänk. Kommersiell påverkan på kulturarvet och 

dess innebörd för autenticiteten har debatterats mycket i kulturarvets historia (Macdonald 

2003, s. 119). I Hesselby har det skett något som inte skett vid andra museibanor: Ett tydligt 

fysiskt ingrepp i den byggnadsminnesförklarade historiska miljön (som är ett resultat av 1970-

talets restaurering). Ingreppet är ett tydligt avsteg från museala principer och det kan illustrera 

museijärnväg jämfört med turistjärnväg, där den senare definieras som mer kommersiellt 

inriktad och med mindre historiska ambitioner (SOU 1979, s. 12). Betalluckan i Hesselby 
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visar att även en musealt betonad järnväg kan ta relativt stora friheter. Liksom Bhati et al. 

(2014) har konstaterat är ekonomiska aspekter en avgörande aktör för en framgångsrik 

museijärnväg och här kan man se att föreningen har gått de moderna ekonomiska 

perspektiven till mötes. I ANT är en aktant vadsomhelst som får andra att agera eller får andra 

element att bli beroende av sig (Latour 1996, ss. 372–373). Ekonomi som agerande aktant har 

påtvingat andra aktanter, i detta fall miljön, att agera och anpassas efter sig. Autenticitet är 

enligt flera författare ett relativt begrepp som kan referera till en känsla av upplevd äkthet 

(Unnerbäck 2002; Gustafsson 2002; Holtorf 2017). Genom att klä in kommersiella 

modifieringar så att de ansluts till den historiska miljön kan det legitimera förändringarna. En 

lyckad anpassning ses inte som något nytt utan kan ses vara något äkta, gammalt. Detta är ett 

genomgående tema för majoriteten av de kommersiella aspekterna hos museiföreningarna i 

denna studie. 

 

Bild 7. Biljettluckan och den nya betalluckan i Hesselby sedd från väntsalen. Foto från Föreningen 

Gotlandståget. Återgiven med tillstånd. 

Skånska Järnvägar ansluter sig till trenden att klä in kommersiella uttryck i en historiserande 

stil. I Brösarp finns en äldre lokaltågsvagn från 1940-talet uppställd på bangården som tjänas 

som kafé. Här bedrivs servering under trafikdagar och vagnen har försetts med ny inredning 

från skrotade restaurangvagnar i 1970–80-tals stil (Johnson 2005, s. 7). Caféet heter ”Kafé 

Ångloket”, något som står målat i stora vita bokstäver på den sida av vagnen som vetter mot 

stationshuset och parkeringen (Larsson 2013, s. 4). Den ska alltså lätt gå att identifiera som 

potentiellt mål för besökande. Turister kan också betraktas som aktanter, vilka är 
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involverande i skapandet av nätverket museijärnväg och här har man gått dem till mötes i 

fråga om kommersiellt utbud. Vagnen är målad i SJ:s äldre rödbruna färgsättning och smälter 

som sådan in i den äldre järnvägsmiljön. Autenticitet kan som sagt vara det man uppfattar 

som autentiskt, till exempel sådant som kännes igen från etablerade idealtyper (Gustafsson 

2002, ss. 166–168). Som sådan uppfyller Kafé Ångloket flera uppfattningar, till exempel en 

äldre vagn i ”klassisk” rödbrun färgsättning med äldre inredning. Även om vagnen i sitt 

nuvarande skick som kafévagn är inkorrekt och vagnstypen är för modern för banan (Lind 

2001, s. 82).  

Även Smalspårets kommersiella utryck kläs in i historiserande uttryck. Till exempel heter 

serveringen i Ankarsrums stationshus Kafé Trefoten, vilket anknyter till ortens industrihistoria 

och identitet som bruksort. Ett stort utmärkande avsteg från den historiserande trenden kan ses 

i Verkebäcks stationshus där en frysbox för försäljning av glass finns som ett främmande 

samtida inslag i väntsalen. Glassboxen har inte kamouflerats i historiserande stil för att den 

ska passa in i väntsalsmiljön. En station är en viktig knutpunkt i nätverket järnväg och är 

därför en viktig historisk miljö för en museiförening att värna om. I Verkebäcks 

byggnadsminnesförklarade stationshus och miljö framstår därför glassboxen som ett 

främmande objekt i väntsalen från 1950-talet. Visuell tydlighet om utbud har gått före 

historisk miljö. Det illustrerar också en annan aspekt, nämligen turismen. Genom Verkebäck 

löper E22:an och Smalspåret är skyltad som sevärdhet och flera rastar vid stationen. Genom 

glassförsäljning kan museiföreningen göra inkomster på turister som bara stannar invid 

stationen och inte reser med föreningens tåg. 

 

Bild 8. Väntsalen i Verkebäck. Foto Holger Ellgaard. Återgiven i enlighet med bildens upphovsrätt, 

CC-BY-SA-4.0, (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Verkeb%C3%A4ck_station,_2015c.jpg) 
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Historiska Iscensättningar 

De tre museiföreningar har gjort mer eller mindre materiella återställningar i syfte att 

återskapa en äldre infrastrukturmiljö. I återskapandet av en äldre trafik återskapas också hur 

personal och organisation fungerade. I detta avsnitt ska jag beskriva hur de olika föreningarna 

väljer att återskapa och hantera de sociala aspekterna av järnvägsdrift. 

Den förening som gick längst i återskapandet av en äldre organisation var Skånska Järnvägar. 

Inte bara i märkning utan också i administrationen gjordes ansträngningar för att återskapa en 

privatbana i 1930–40-tals stil på 1970-talet (Söderlind 1971a). I princip hade varje 

befattningshavare sitt eget brevpapper och stämpel. Titlar som byråhållare, coupémästare, 

ordinarie stallförman, förste stationsskrivare är exempel på hur en äldre järnväg försökte 

återskapas i administrationen. I brev och protokoll användes också äldre stavning samt 

ålderdomligt och byråkratiskt kanslispråk i 1930–40-tals stil (Lind 2001, ss. 72–73). En av 

föreningens ordförande agerade trafikchef under mitten av 1970-talet. Historiskt sett var 

trafikchefen den högsta tjänsten i ett järnvägsbolag och högst upp i hierarkin. Rent hierarkiskt 

i Skånska Järnvägar var ordföranden i egenskap av trafikchef en arvoderad post i den ideella 

föreningen. Trafikchefen hade också vissa tjänsteförmåner, till exempel egen tjänstebostad 

intill stationshuset i Brösarp. Denne trafikchef tog på sig chefsrollen i föreningen och ville ha 

stor kontroll på vad som skedde. Att en person agerade chef och var arvoderad i en ideell 

förening ansågs opassande av flera medlemmar. Flera aktiva lämnade föreningen och 

ordföranden tvingades bort från posten 1977 (Lind 2001, ss. 175–177). Alltför stor inlevelse 

går över gränsen för vad som är lek och accepterat inom ramen för leken och samma sak 

hände vid Skånska Järnvägar. Historiskt sett kunde en trafikchef agera ungefär som 

ordföranden i Skånska Järnvägar gjorde, men inom ramen för det ideella återskapandet var det 

omöjligt att förena med demokratiska principer. Gustafsson har i sin studie av 

Medeltidsveckan på Gotland uppmärksammat ett liknande fenomen som sker när inlevelsen i 

det återskapade dramat blir för stark och utmynnar i auktioner som visserligen kan vara 

”historiskt korrekta” men som inte passar in enligt samtidens värderingar. Det skedde till 

exempel när några ungdomar kastade tomater och ägg på Valdemar Atterdag som stod och 

propagerade för att bränna ner Visby om inte denne fick sin skatt. För uppskärrade Visbybor 

som bevittnade det historiska dramat var det en spontat naturlig reaktion att bua och skräna 

men tomat- och äggkastandet gick rakt igenom illusionens yta och träffade därför inte 

Valdemar Atterdag utan personen som gestaltade honom (Gustafsson 1995, ss. 10–12). 
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I broschyrer och på sin hemsida skriver Skånska Järnvägar ”[v]i arbetar för att återskapa en 

tidsperiod då man reste på träbänkar, stinsen var kung i samhället och lokföraren alla barns 

idol.” (Skånska Järnvägar u.å.). Detta är en syftning på ”stinsens” (stationsinspektorns) 

sociala ställning i det dåtida stationssamhället. Jag tolkar dock detta som tidsmarkörer som 

hänvisar till en tid föreningen vill återskapa, snarare än rent faktiskt återskapa alla dessa 

markörer. 

Det sociala återskapandet har också karaktär av ett rollspel, där de engagerade iklär sig en roll 

som tjänsteutövare vid en järnväg. Det finns dock en stor skillnad i det återskapande som 

museijärnvägar bedriver jämfört med historiska iscensättningar som till exempel vid 

Medeltidsveckan: Museibanornas personella återskapande är en del i det nödvändiga 

säkerhetsutövandet. För att tjänstgöra som tågklarerare, lokförare, konduktörer och eldare 

krävs utbildning och godkända prov i såväl teori och praktik (Lind 2001, ss. 73–74). När 

tågklareraren ”stinsen” vinkar avgång till tågsättet med sin flagga är det inte en betydelselös 

gest som görs för traditionens eller dramatiserandets skull utan ett tecken på att alla 

säkerhetsåtgärder vidtagits. Föraren vet då att växlarna ligger rätt, att bommarna är fällda och 

att linjen är klar tills nästa station (driftplats i dagens termer) varifrån nästa tågklarerare tar 

över ansvaret (Branås 1979, ss. 4–5). Vid smalspåret Hultsfred-Västervik ställs detta till sin 

spets där den smalspåriga museibanan går i ett treskensspår tillsammans med det reguljärt 

trafikerade normalspårsbanan Västervik- Jenny- Norsholm. Även om denna sträcka är ca 3 

km krävs ändå kontakter med till exempel Driftledningscentralen i Norrköping och här ska 

museitågen motsvara reguljära tåg. Återskapande går här hand i hand med utövande. Därför 

blir personellt återskapandet inte vilken historisk ”lek” som helst utan ett måste om 

museibanorna ska få tillstånd till att bedriva trafik. Även om det vid dessa sociala 

återskapanden så återskapas inte hierarkin utan alla engagerade deltar på samma villkor. Till 

exempel att eldaren skulle tilltala lokföraren med ”herr”, vilket hade varit historiskt korrekt, 

framstår i dagens museijärnväg som olika tiders värderingssystem krockar. Här sker också det 

som Willim kallar för mental distansering. De svåra sidorna (hierarkin) nedtonas och eller 

bortsortsorteras (Strömberg 2011, s. 196). Om museiföreningarna har varit noga med att 

behålla vissa delar så har andra delar av järnvägshistorien nedprioriterats och bortsorterats. 

Det kan också exemplifieras med det relativt svala intresset som järnvägsrörelsen har visat för 

att dokumentera vardags och arbetarhistoria. Som Macdonald (1997, citerad i Halsall 2001, 

s.158) konstaterar så är det omöjligt att återskapa en komplett och helt autentisk plats då 

kulturarvsgörande tenderar att romantisera det förflutna. Det kan också vara en 
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förklaringsmodell till varför vissa delar premieras medan andra historiska aspekter inte ingår i 

museiföreningarnas återskapande. 

Uniformer var historiskt en tydlig statusmarkör. I dagens museitrafik fungerar uniformer som 

en aktant som agerar som tidsmarkör. De sänder ut ett tydligt budskap till omvärlden om att 

den som bär kläderna ingår i den historiska miljön. Gotlandståget skriver i sitt 

uniformsreglemente att ”[p]recis som detaljer på fordon och i de återskapade miljöerna har 

betydelse har också personalens klädsel stor betydelse. Personal, som inte har kläder som 

passar in den historiska miljön som GHJ vill visa, tar bort en del av tidsresan och den illusion 

av förr i världen som är meningen” (Föreningen Gotlandståget 2013, s. 2). 

Det finns uniformsförråd bland annat vid Östra Södermanlands Järnväg i Mariefred där aktiva 

vid museibanor kan anskaffa uniformspersedlar och en del nytillverkas Annars är det upp till 

den enskilda aktive att anskaffa lämplig uniform. Antikaffärer och internet är de största 

inköpskällorna för aktiva järnvägare (a.a. s. 9). Förr kunde uniformer anskaffas genom inköp 

av överskottsmaterial från Flottan som försågs med lämplig uniformsgarnityr för järnvägsbruk 

(Larsson 2017: 15). I flera fall räcker en uniformsmössa med vit skjorta, svart väst och svarta 

byxor som uniform och därigenom också som tidsmarkör. I en annan miljö som hade dessa 

klädesplagg (möjligen förutom uniformsmössan) symboliserat något annat, men i den 

avgränsande miljön som museibanan är får dessa annan innebörd. 

Gotlands Hesselby Jernväg har ett uniformsreglemente som antogs 2013 där 1921 års 

uniformsreglemente återskapas. Samtliga som tjänstgör vid museibanan skall ha lämplig (dvs. 

historisk) uniform (Gotlandståget 2013). Skånska Järnvägar har inget utarbetat 

uniformsreglemente men de tjänstgörande brukar i regel ha historisk uniform, av cirka 1940–

60-tals snitt. Tjustbygdens Järnvägsförening har blandade uniformer, från cirka 1950 till 1985 

års uppsättning. Ibland förekommer ingen uniform alls utan bara en mössa till annars civil 

klädsel. Detta visar att uniformsmössan är den dominerande, avgörande aktanten. 
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 Bild 9, Tågklarerare. Foto Birger Lindholm 2017. 

Denna bild på tågklareraren i Verkebäck illustrerar två aspekter av det sociala återskapandet; 

säkerhetsutövandet och uniformen. På bilden ger tågklareraren via signalställverket 

infartssignal till ankommande motorvagnståg från Västervik. Uniformen är ett assemblage av 

olika persedlar från olika epoker. Till exempel mössan är från 1985 års SJ-uniform medan 

pikétröjan är från Banverket (1988–2010), det vill säga relativt modern klädsel i förhållande 

till museibanans inriktning till 1950–60-tal. Ändå tolkar nog de flesta att mannen passar in i 

en historisk järnvägsmiljö, varför? Som jag tidigare nämnde är uniformsmössan en agerande 

aktant som ensam agerar i tidsbestämmande syfte. Den avgör vad resten ska tolkas som. Jag 

vill också häva att färgen spelar en avgörande roll. Även om en äldre historisk korrekt 

uniform i förhållande till mössan hade inneburit vit eller ljusblå skjorta så skapar den mörkblå 

färgen en illusion som ger associationer till den färg som uniformer hade historiskt. Färgen på 

textilierna kan ses som en aktant som tillsammans med mössan är lättigenkännliga attribut för 

uniformer från en förfluten tid. En känsla av autenticitet kan bygga på igenkännande 

(Gustafsson 2002, ss. 166–168; Holtorf 2017, s. 503). Tågklarerarens uniform kan alltså 

uppfattas som autentisk för att den bygger på väletablerade koder som de flesta kan placera i 

någon form av äldre tid.  
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Museijärnvägens nätverk 

Själva järnvägen är förutsättningen för resan och den avgörande aktören för att nätverket 

museijärnväg skall hålla ihop. Stationen, en knutpunkt i nätverket av järnvägen och en 

avgörande aktant skapandet av museijärnvägens nätverk, består i sin tur av mindre 

komponenter som byggnader, spår, signaler osv. De olika föreningarnas miljöer skall 

redovisas här med avseende på kulturhistoriska överväganden och mål. Här kommer också 

kulturmiljövårdens bedömningar att tas med i beaktande, då det är i den fysiska miljön som 

deras verksamheter påverkar nätverket museijärnväg. 

Museibanornas förutsättningar var olika: Gotlandståget fick bygga upp infrastrukturen från 

grunden och renovera byggnaderna till äldre skick medan Skånska Järnvägar och 

Tjustbygdens Järnvägsförening övertog bana och byggnader i driftdugligt skick. 

Av de tre museibanorna har två, Gotlandståget och Skånska Järnvägar en tänkt epokindelning 

på sin bana. Gotlandstågets epokindelning spänner från 1902 till 1950-tal. Hesselby station 

renoverades till ursprungligt skick 1972–74 och skall representera byggnadsåret 1902 

(Föreningen Gotlandståget 1974, s. 12). Att stationen ska representera 1902 visas framför allt 

med stationshuset, avträdet och semaforen som är placerad framför stationshuset. 

Reklamskyltar i emalj sätts under trafikdagar upp på stationsfasaden och även om 

stationshuset motsvarar 1902 års skick visar emaljskyltarna inte originalskicket utan cirka 

1930-tal, vilket stämmer bättre överens med föreningens årgångståg (Bergström 2008, s. 9). 

De magasinsbyggnader som finns på stationsområde har tillkommit och byggts ut senare och 

representerar egentligen ett senare skede, ca. 1920–1940-tal (Svensson 2002, ss. 6–8). Detta 

visar att stationshus är en avgörande aktör som ensamt agerar i tidsbestämmande syfte, 

oavsett vad andra byggnader på området visar. Även om målet med restaureringen av 

stationshuset var till 1902 visar emaljskyltarna att man med små medel (aktanter) kan förflytta 

miljön till olika tidsepoker. 

Gotlandståget har flera olika kulturhistoriska målsättningar som inte alltid är helt 

samstämmiga. Dels ska föreningen visa gotlandsjärnvägarnas generella utveckling men 

specifikt med fokus på den linje man återskapar, Slite Roma Järnväg. Att det kan uppstå 

konflikter i vad föreningen vill visa illustreras när de övertog ett dubbelsidigt stationsur från 

Visby station. Var klockan skulle placeras väckte debatter: Några förespråkade en placering i 

föreningens museum medan andra förespråkade att uret monterades på Hesselby station, trots 

att inget ur historiskt sett hade funnits på stationsfasaden. Det blev till slut det senare 

alternativet och sedan 1985 hänger Visby före detta stationsur på Hesselby station (Bergström 
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2008, s. 9). Att det i denna miljö är en ohistorisk klocka är kanske inte ett problem, utan 

klockan, tillsammans med de andra objekten har som syfte att peka bakåt. Ronström skriver 

utifrån historiserande symboler i Visby att exakt vilka tider som åsyftas är inte viktigt utan det 

är i kontrast mot nuet som hela arrangemanget blir verkningsfullt (Ronström 2007, s. 64). 

Klockan blir en av många aktanter i miljön som ska verka som tidsmarkörer (i dubbel 

bemärkelse). Dessutom är klockor vanligt förekommande i stationsmiljöer och järnväg och 

tideräkning är intimt förknippade med varandra (Kullander 1994, s. 88). Därför är det inte ett 

utmärkande objekt i stationsmiljön, det är en vanligt förekommande och igenkännlig symbol, 

som just därför kan accepteras i miljön (jämför med Gustafssons diskussion om autenticitet 

som igenkännande). 2002 byggnadsminnesförklarades Hesselby station, Thule hållplats samt 

banvallen däremellan. På det sättet skyddas banvallen från fortsatt förstörelse och därmed 

garanteras föreningens verksamhet och planer på återuppbyggande av sträckan. Föreningens 

Anders Svensson skriver att trots att inte alla objekt i miljön ingår i skyddet är det ”Hur som 

helst är detta ett stort steg framåt för oss, ett erkännande av att vår verksamhet har ett värde 

och det sporrar oss att arbeta vidare” (Svensson 2003, s. 10). 

I Hesselby ingår stationshus, avträde, de två godsmagasinen samt verkstaden. I motiveringen 

poängteras att det är representativa byggnader som under senare tid har renoverats till 

ursprungligt skick. ”Föreningen Gotlandståget har lyckats återställa den autentiska 

järnvägsmiljön vid Hesselby” (Länsstyrelsen på Gotland 2002, s. 3). I skyddsbestämmelserna 

skyddas också en rad fasta objekt på området, bland annat spåranläggningen och en 

fällbomsanordning. Bomanläggningen kom från Joel Herlitz samling och placerades på 

stationsområdet under 1980-talet och historiskt sett har ingen sådan funnits där. 

Järnvägsmiljön i Hesselby är ett assemblage av ett antal objekt med olika ursprung som 

samlats ihop och placerats på området. När det gäller restaureringarna som föreningen 

genomförde under 1970-talet poängterar Länsstyrelsen att återställandet ”har lyckats”. Som 

Holtorf (2012, s. 154) understryker är alla restaureringar ett resultat av sin samtid och dess 

syn på det förflutna. Som sådan är Hesselby en 1970–80-tals miljö som representerar den 

tidens föreställningar om järnvägshistorien. 

Nästa anhalt på museijärnvägen är Thule som skall representera 1920-talet. Exteriört är huset 

i samma färgskala som Hesselby och det som tidsbestämmer stationen till just 1920-talet är 

bland annat en modernare semafor i stål. Roma station började byggas 2014. Romas 

ursprungliga stationsområde var bebyggt och förutom stationshuset fanns inga andra 

järnvägsbyggnader kvar. Därför anlades en ny slutstation, på de norra delarna av det 
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ursprungliga bangårdsområdet. Ett mindre stationshus som ursprungligen kom från Österport 

flyttades dit och renoveras till ett 1950-tals utförande (Svensson 2014, s. 11). Föreningen 

menade att det inte gick att återskapa den äldre järnvägsmiljön i Roma utan det fick bli en 

kompromiss med en museal station utan ambitioner att återskapa det historiska Roma 

stationsområde (Svensson, A. 2005b, s. 6). Det finns planer på att anlägga en vändskiva där 

den ursprungligen fanns samt bygga en kopia av det vattentorn som fanns invid vändskivan. 

För att förstärka 1950-tals karaktären ska ett signalställverk med ljussignaler att installeras 

samt äldre stationsbelysning sättas upp (Svensson 2014, s. 11). 

Gotlandståget har följaktligen en spatial-temporal tanke med sin järnväg där de olika 

stationerna och hållplatserna skall representera olika delar av den gotländska 

järnvägshistorien. Skillnaderna i miljön är framför allt av teknisk karaktär där tecken av 

symbolvärde är från olika tidsperioder. Tidsmarkörerna är sådana till sin karaktär att 

betraktaren måste vara insatt i teknik och järnvägshistoria för att förstå och tolka dem som just 

tidsmarkörer, enligt föreningens koncept. Stationsmiljöerna skiljer sig inte nämnvärt ifrån 

varandra så visuellt smälter de in i samma koncept. En semafor är en äldre signal som många 

kan placera in i en odefinierad äldre järnvägshistorisk miljö, men om föreningens spatiala-

temporala koncept ska förstås på det sätt som de vill krävs alltså mera kunskaper. Själva resan 

i sig är också en tidsmarkör och genom att trafikera med äldre fordon förflyttas resenären 

automatiskt tillbaks till en äldre tid. På det sättet flyter banan samman och järnvägen med de 

trafikerande fordonen bildar det Sheller och Urry (2006, s. 208) kallar för en destination i 

rörelse. Aktanten tågsättet rör sig över de tänkta tidsgränserna och bildar, tillsammans med 

aktanten järnvägen nätverket museijärnväg, en helhet. 

Skånska Järnvägar har i sitt visionsprogram från 2009 klassificerat sina stationer enligt olika 

tidsepoker; Brösarp 1930–40 tal, Ravlundabro 1910–20 tal samt Vitaby och S:t Olof till 1950-

tal (Skånska Järnvägar 2009). När det gäller själva bananläggningen menar föreningen att 

banunderhållet skall garantera besökarna en säker järnvägsresa och att underhållet bör 

anpassas för att stationsområden bevaras så nära originalskick som möjligt. Termen 

”originalskick” definieras inte närmare och ingen av föreningens stationer kan sägas vara i 

originalskick, om man förutsätter att originalskick refererar till ursprungskick från 

byggnadsåret (1901–1902). Dateringen tar sin utgångspunkt i att stationerna moderniserade i 

olika grader när föreningen tog över banan. I Brösarp fanns till exempel lokstall, vändskiva 

och bangård kvar, vilket ger ett välbevarat intryck medan Sankt Olofs stationshus var 

moderniserat och med ombyggd bangård. Därför representerar stationerna estetisk olika 
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tidsperioder (Borglund 2008, s. 5). Banan valdes framför allt för dess natursköna läge, inte 

dess järnvägshistoriska värde. Lokstallen på banan var järnvägshistoriska detaljer som sågs 

som praktiska och var avgörande aktanter till lokaliseringen av föreningen. Detta kan 

exemplifieras med citat från dåvarande trafikchef Lennart Söderlind: ”Vi disponerar dessutom 

två lokstall och vår blivande bana är Sveriges naturskönaste! Anläggningen ligger i Skånes 

främsta semesterparadis. Vi har det alltså bra förspänt.” (Söderlind 1971b). I de tidigaste 

numren från 1970-talet är det stort fokus på rullande materiel och den enda noteringen 

angående historiskt värde på miljön är ett referat från Sydsvenska Dagbladet angående att 

Riksantikvarieämbetet engagerades i banans bevarandet. RAÄ skulle enligt den refererade 

artikeln på Skånska Järnvägars inrådan skrivit till SJ att vid en eventuell försäljning så skulle 

en klausul skrivas in att stationsmiljöerna ej fick förvanskas (Sydsvenska Dagbladet u.å. 

refererat i Skånska Järnvägar 1971). ”Ett kulturellt erkännande av högsta klass för Skånska 

Järnvägar” skriver föreningen (Skånska Järnvägar 1971). I ett senare nummer av tidningen där 

bana och material presenteras refereras Riksantikvarieämbetet ”Stationerna har en väl bevarad 

miljö av sekelskifte av klart kulturhistoriskt värde.” (Skånska Järnvägar 1972) Föreningen 

genomför inte något större antikvariskt restaureringsarbete vid sidan av nödvändigt 

underhållsarbete. Olika projekt har fått medel från antikvariska institutioner och i jämfört med 

de andra föreningarna som i restaureringar tydligt eftersträvar ett äldre skick riktar istället 

Skånska Järnvägar in sig på att bevara sin miljö i dess nuvarande skick. I visionsprogrammets 

datering av banans stationer är det endast Ravlundabro som ska motsvara 1910–1920-tal, 

alltså någon form av ursprungsskick. De andra miljöerna ska representera senare skeenden i 

järnvägshistorien. Termen ”originalskick” ska nog ses i avseendet att det refererar till skicket 

som stationerna hade vid föreningens tillträde 1971. 

2013 togs fram ett nytt förslag till nytt visionsprogram där det förutom de föregående 

punkterna har tillkommit: ”Bevara trafikmiljöerna längs vår linje tidsenligt (1900–1950-talet). 

Banunderhåll skall garantera besökarna en säker och bekväm järnvägsresa, underhållet bör 

anpassas så att stationsområden bevaras till ett realistiskt och trovärdigt skick, likt de årtal 

som miljön i området ska spegla” (Skånska Järnvägar 2013). Här har termen ”originalskick” 

ersatts av ”realistiskt” och ”trovärdigt”, vilket i praktiken inte behöver betyda en större 

förändring. Som jag tolkar originalskick i 2009 års program bör användandet av ordet 

jämställas med att bevara miljöerna i dess nuvarande skick, något som förtydligas med 

språkbruket i 2013 års visionsprogram. Föreningen skriver att det är viktigt att följa 

måldokumentet och ”[t]ill detta ska man naturligtvis ha bra dokumentation och inte bara 
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hugga i luften vad som är kul och fanns på någon station ute i landet, utan helt enkelt försöka 

återspola bandet så långt som möjligt -lite som att bygga en tidsmaskin” (Borglund 2008, s. 

5). Detta kan ställas i relation till Gotlandstågets placerande av klockan i Hesselby. Eftersom 

det historiskt sett inte fanns något stationsur där representerar dagens stationsur en generell 

järnvägshistoria och inte den specifika stationens. 

Visst återställningsarbete har planerats som återställande av snickarglädje och exteriör 

återställning av uthus i Vitaby (Borglund 2015, ss. 6–7). Mindre antikvariska projekt har 

genomförts som att vid renovering ge detaljer som vindskivor en äldre färgsättning (Borglund 

2012: 7–8). Detta har skett bland annat i Brösarp där föreningen genom bidrag från 

Länsstyrelsen fick möjlighet att ge snickerierna en äldre brun kulör som motsvarade hur 

stationshuset såg ut omkring 1940 (Borglund 2010, s. 4). Med denna renoveringen inriktar sig 

föreningen på tiden innan statsövertagandet 1944 som visionsprogrammet gjorde gällande att 

Brösarp skulle representera. Skånska Järnvägars spatial-temporala koncept är i nuläget 

betydligt mera svårläsligt än Gotlandståget, eftersom banans stationer i princip är i samma 

utförande. 

Då smalspåret Hultsfred-Västervik är byggnadsminnesförklarad kräver detta underhåll med 

historiskt korrekta material. Det resulterar i att ballasten i banvallen ska vara finkornigt grus, 

något som ur ogräsbekämpningssynpunkt är problematiskt då det kräver större insatser för att 

hålla banvallen i gott skick. Detta är svårt att åstadkomma med ideella krafter. Historiskt 

korrekta metoder och material kan som i detta fallet resultera i att objektet inte blir historiskt 

korrekt, eftersom det blir övervuxet. Riegels tidsvärde avsåg ett objekts visuella spår av de 

förflutna, som sprickor eller rost. Holtorf menar att ett renoverat objekt där dessa spår av 

”tidens tand” har åtgärdats kan anses ha ”förlorat sin ålder”. Känslan av tid har gått förlorad 

(Holtorf 2017, ss. 501–502). Jag vill påstå att för en museijärnväg är förhållandet det 

motsatta. En museijärnväg med vegetation, alltså någon form av tidsvärde symboliserar inte 

äkthet utan förfall. En välunderhållen museijärnväg där tecken på tidens tand motas bort 

skapar en mer autentisk bild av hur en järnväg såg ut förr. Aktivt underhåll skapar tidsvärde. 

Detta visar kulturmiljövårdens paradox: bevarande premieras, men bevarande förutsätter 

förändring för att objektet inte ska förfalla (Frihammar, 2015: 173). Underhåll av banvall har 

också en säkerhetsdimension: banvallen får inte vara i för dåligt skick, då kan 

Transportstyrelsen neka till trafik eller sätta ner den tillåtna hasigheten. 

Tjustbygdens Järnvägsförening har valt en någorlunda enhetlig tidsepok på sin bana, cirka 

1950–1960-tal och detta speglar banans och stationernas tekniska skick. Kulturarvsvårdande 
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myndigheter har också varit med och utformat nätverket då Länsmuseet och Länsstyrelsen var 

(och är) involverade i renoveringar och till exempel beslutade lämplig tidsepok att eftersträva 

vid restaureringsarbeten (Niklasson 1999, s. 3). De stationer som ingår i 1996 års 

byggnadsminnesförklarade bandel, Verkebäck, Ankarsrum och Totebo renoverades med hjälp 

av EU-bidrag under 1990-talet och byggnadsvårdsmedel (Niklasson och Heller 1999, s. 3). En 

järnväg kan ses både som ett lokalt, regionalt och nationellt nätverk men när EU engagerades 

för Smalspårets bevarande utvidgas nu bevarandenätverket betydligt till att gå över 

nationsgränserna. Stationshusen restaurerades i etapper från och med 1990-talet och 

Ankarsrum och Verkebäck är intressanta att framhålla. Ankarsrums stationshus hade under 

1930–40-talet moderniserats med ny väntsalsinteriör och utbyggts med flyglar. Flyglarna hade 

rivits under sent 1980-talet då stationshuset var starkt förfallet. Under 1990-talet renoveras 

huset exteriört tillbaks till tidigt 1900-tals utförande. Dörrarna till väntsalen från 1940-talet 

behålls dock och 1940-tals interiören i de publika delarna som expedition och väntsal behölls 

(Svallhammar 2005: 241). Ankarsrum var historiskt sett en livlig station med stor trafik till 

bruket. Bangården revs upp under 1970-talet och denna har inte återställts. Stationshusets 

interiör och exteriör samt bangården representerar olika tidsepoker även om de alla har syfte 

att blicka bakåt och sammanställs under epitetet ”museijärnväg”. 

Verkebäcks bangård är i det närmaste intakt sedan 1950-talet. Stationshuset byggdes om av SJ 

i början av 1950-talet och denna interiör och exteriör är i stort sett helt bibehållen (Niklasson 

och Heller 2005, s. 52). I museijärnvägssamanhang är detta unikt, eftersom en klar majoritet 

av de järnvägsmuseala miljöerna är mer eller mindre återställda till äldre skick i modern tid. 

Verkebäck tillhör en av de få miljöer som i stort sett är intakt bevarad sedan den användes 

reguljärt. I Verkebäck gjordes dock försök att göra stationsområdet ”äldre”, vilket kan ses 

som en effekt av att ”originalskick” var ett viktigt begrepp i järnvägsmuseisektorn och objekt 

skulle se så gamla ut som möjligt. När stationen under sent 1980-tal användes som slutstation 

för föreningens ångtåg flyttades bland annat en semafor som monterades upp framför 

stationshuset 1986 (Paalberg 1986; Carlsson 2009: 24). Detta gjordes i syfte att göra stationen 

mera äldre, då semaforer är en typisk tidsmarkör (jämför i övrigt med Gotlandståget). 

Föreningens ordförande skrev att de i Verkebäck hade ”försökt att låta tiden stanna till 

omkring 1930 i denna vackra dalgång” (Paalberg 1993). Detta trots att miljön och stationshus 

var i 1950-tals utförande och att föreningen flyttade dit äldre objekt (aktanter) i syfte att 

återskapa en äldre miljö. Sent 2000-tal avlägsnades semaforen i Verkebäck. När semaforen 

flyttades dit gjordes också en stationsskylt i äldre stil. Skylten avlägsnades också senare och 
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stationsnamnet utfördes med bokstäver uppskruvade på fasaden enligt förebild från 1950-

talet. Stationen har sedan 1990-talet definierats tidsmässigt till att spegla 1950–60-tal, genom 

bland annat byggnadsvårdbidrag och här kan man se en skiljelinje mellan vad föreningen ville 

eftersträva och kulturarvsvårdandemyndigheter. 

Flera stationshus på linjen hade rivits eller sålts under 1960 och 1970-talet. För att rent 

praktiskt kunna erbjuda resenärer tak över huvudet i väntan på tåget har äldre väntkurer 

flyttats dit. Dessa är byggda under 1940–1950-talet och passar såtillvida in i banans tekniska 

skick. Det finns också flera stationer och byggnader som såldes av SJ till privatbostäder under 

1960 och 1970-talet, vilka inte ingår i byggnadsminnet. Kulturarvsproduktion upprättar 

gränser (Ronström 2007, s. 229) och här blir det tydligt mellan vilka objekt som ingår i det 

utpekade byggnadsminnet Smalspåret, och vilka som inte är det. Alla byggnader intill 

järnvägen är dock, oavsett om de ingår i byggnadsminnet eller inte, aktanter som påverkar 

nätverket museijärnväg och därigenom också resenärens upplevelse av museijärnvägen. 

Den år 1996 byggnadsminnesförklarade bandelen, Verkebäck- Totebo, är den mest 

välbevarade, här finns till exempel alla stationshus kvar. Det som motiverar byggnadsminnes-

förklaringen är förutom att sträckan är välbevarad att den teknik och arkitekturhistoria som 

bandelen visar på är representativ men också unik. Banans koppling till Ankarsrums Bruk 

framhålls för att det tillför banan ytterligare sociala och ekonomiska perspektiv (Länsstyrelsen 

i Kalmar Län 1996, ss. 2–6). Värderingstexten från 1996 återanvändes när Länsstyrelsen 1999 

byggnadsminnesförklarar sträckan Totebo- Hultsfred (Länsstyrelsen i Kalmar Län 1999). 

Stora delar av de värden som texten pekar på som avser stationer och typarkitektur saknar 

relevans för den berörda sträckan eftersom inga stationshus eller kompletta stationsmiljöer 

ingår i byggnadsminnesförklaringen. Att Länsstyrelsen ändå väljer att skydda denna bandel 

kan förklaras av skrivelsen i 2004 års byggnadsminnesbeslut av delsträckan Verkebäck- 

Jenny: ”Ambitionen är att hela sträckan av den gamla järnvägslinjen Hultsfred Westervik 

Järnväg med tillhörande bevarade anläggningar och byggnader skall kunna skyddas genom en 

byggnadsminnesförklaring. [---] I och med att denna sträcka, Jenny- Verkebäck, kan förklaras 

som byggnadsminne, är 66 km av sträckans totala längd om 71 km byggnadsminnes-

förklarad” (Länsstyrelsen i Kalmar Län 2004, s. 2). Detta är en trend inom kulturmiljövården 

där man har gått från att prioritera objekt till helhet (kulturminnesvård till kulturmiljövård). 

Den återstående sträckan utgörs av den återuppbyggda bangården i Västervik samt sträckan 

Västervik -Jenny som utgör del av den reguljärt trafikerade normalspåriga sträckan till 

Linköping. 
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Enskilda fastigheter längs banan som stationshusen i Västervik, Fårhult och Hultsfred har 

också byggnadsminnesförklarats. Fårhults stationshus var privatägt och avstyckat från 

järnvägens mark och berördes därför inte av byggnadsminnesförklaringen av järnvägen 1996. 

Byggnadsminnesförklaringen motiveras av att stationshuset utgjorde en viktig och naturlig del 

av järnvägen. Här kan stationshuset ses som en viktig aktant som är avgörande för att 

nätverket museijärnväg ska bli komplett. Även rent tekniskt är ett stationshus en viktig del för 

det fysiska nätverket museijärnväg. När Hultsfreds stationshus byggnadsminnesförklaras 2004 

framhölls bland annat att byggnaden var en miljöskapande detalj för smalspåret 

(Länsstyrelsen i Kalmar Län 2004). Liksom i Fårhult menade länsstyrelsen att stationshuset 

var en viktig aktant för förståelsen av smalspårsjärnvägen och för att nätverket ska bli 

komplett. 

Ett utmärkande drag i museibanornas är att det kräver egna verkstadsresurser och tryggande 

uppställning för materialen. Skånska Järnvägar hade i Brösarp och Sankt Olof lokstallar men 

det var långt ifrån att täcka behovet av uppställning under tak för fordonen. Det kom att dröja 

till 2000-tal innan den nya vagnhallen kunde byggas och tas i bruk (Larsson 2001: 4). 

Vagnhallen uppförs vid sidan av stationsområdet i Brösarp och ligger delvis dolt bakom ett 

mindre skogsparti. På det sättet har de nya hallarna inte nämnvärt påverkat det historiska 

stationsområdet. Gotlandståget flyttade 1975 en äldre trösklada som byggs om och blir 

verkstadslokal (Ronander 1982, s. 21). När Hesselby stationsområdet byggnadsminnes-

förklaras 2002 ingår verkstaden bland de skyddade byggnaderna. I motiveringen skriver 

Länsstyrelsen att verkstadsbyggnaden är ”med sina jugendinspirerad spröjsade fönster och sin 

välproportionerade form och exteriör, smakfullt anpassad till järnvägsmiljön” (Länsstyrelsen 

på Gotland 2002: 3). Föreningen inser tidigt att en tryggande uppställningsmöjlighet för 

fordonen behövs. I medlemstidningen diskuterades den tänka vagnhallen. Ett förslag hade 

varit att bygga till ett av magasinen på stationsområdet. Miljöaspekten blev avgörande för att 

avbryta förslaget: ”Kunde vi som företrädare för kultur och miljövärden ”smäcka upp” en 

sådan tillbyggnad? Nej, det kunde vi inte.” (Föreningen Gotlandståget 1975: 9). Detta är för 

övrigt en av de första noteringarna där föreningen tillmäter sin miljö ett kulturellt värde. 

1980–81 och 2007 uppförs vagnhallar på Hesselby stationsområde (Ronander 1982, ss. 29–

32; Föreningen Gotlandståget 2012, ss. 32-35). Dessa ligger direkt intill den historiska 

bangården, är visuellt dominerande och har på det sättet ändrat karaktären av stationsområdet. 

Tjustbygdens Järnvägsförening disponerar i Västervik lokstallar och rälsbussgarage. Då 

Västervik var huvudort för järnvägsbolaget NVHJ fanns bolagets lokstallar och verkstäder 
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här. Under 1990-talet revs smalspårsbangården till stora delar upp, inklusive spåren till 

verkstäderna och lokstallen. I början av 2000-talet återuppbyggdes bangården och efter bidrag 

från Länsstyrelsen inlades 2005 återigen en vändskiva, vilken officiellt invigdes året efter. Via 

vändskivan kunde rundlokstallet återigen användas (Andersson 2006, ss. 4–6; Ellervik 2006, 

s. 9). Bevarande av fordon och bevarande av miljö går alltså hand i hand då underhåll av 

fordon har krävt att spår återuppförts för att lokstallar kan används i ursprungligt syfte. På en 

av mellanstationerna byggs under 1990-talet en vagnhall, denna byggs i en grusgrop och syns 

inte ifrån själva banan (Tjustbygdens Järnvägsförening 1998, s. 4; Niklasson 1999, s. 11).  
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ANALYS OCH SLUTSATS 

Denna uppsats hade till syfte att undersöka hur järnvägen har musealiserats med fokus på tre 

svenska museijärnvägsföreningar. Uppsatsen skulle besvara följande frågeställningar: Vilka 

faktorer är involverade i skapandet av museijärnvägen? Hur har museijärnvägens aktörer 

bedömt och hanterat identitet och autenticitet/auktoritet? Vilka slags värdekonflikter uppstår 

och hur hanteras dessa? Dessa frågor ska nu konkret besvaras. 

Vilka faktorer är involverade skapandet av museijärnvägen? 

Hot om förändring är en grundläggande faktor i musealiseringsprocesserna, så också för 

musealiserandet av järnvägen. Någon eller några uppmärksammar detta och verkar för att 

försöka bevara något av det som är hotat. Det resulterar i bildandet av föreningar och alla tre 

museiföreningar i studien skapas som en motreaktion mot skrotning och rivning. 

Inledningsvis är det enskilda personer som står för initiativet. I Västervik fanns Vilhelm 

Häggström och i Roma fanns Joel Herlitz som båda såg till att ett tågsätt bevarades på 

respektive ort. Dessa tågsätt och privatpersoners samlande var grunden för respektive 

föreningars bildande. Om dessa privata initiav inte hade ägt rum hade det sannolikt inte skett 

en musealisering i annan form, för då skulle de lokalhistoriskt intressanta materialen varit 

skrotat. I fallet Skånska Järnvägar grundades föreningen relativt snabbt inom en 

lokalavdelning i Svenska Järnvägsklubben innan privata bevarandeinitiativ startades. Även 

om privata bevarandeinitiativ togs gjordes det inom ramen för föreningen. 

I fallen Gotlandståget och Skånska Järnvägar verkade föreningarna relativt självständigt även 

om de hade stöd och samverkade med andra organisationer. Till exempel Gotlandståget 

förvärvade museitågsättet i Roma från SJ Järnvägsmuseum medan Skånska Järnvägar 

arrenderade banan av SJ. Samarbete med den dominerande aktören Statens Järnvägar var 

alltså ett måste för att verksamheten skulle kunna starta och över huvud taget kunna drivas 

vidare. Inledande verksamheter hade också kontakt med kulturarvsmyndigheter, till exempel 

Skånska Järnvägars vars banas kulturvärden uppmärksammades som välbevarad av 

Riksantikvarieämbetet. Tjustbygdens Järnvägsförening verkade som utfärdstågsförening utan 

egen bananläggning, först tillsammans med SJ och sedan det privata bolaget VHVJ. När den 

sistnämnda går i konkurs och banans framtid är osäker engageras Riksantikvarieämbetet i 

bevarandet som pekar ut banan som kulturhistoriskt värdefull. Detta blir räddningen för banan 

och en garant för att Tjustbygdens Järnvägsförening kan fortsätta sin museitågsverksamhet. I 

början av 2000-talet byggnadsminnesförklaras även Gotlandstågets bana och här blir det 

också en garant för fortsatt verksamhet, bland annat genom skyddande av den banvall som 
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föreningen sedan återuppbyggde järnväg på. Alla tre museijärnvägar tar också emot bidrag för 

till exempel renoveringar från kulturarvsvårdande myndigheter. Museibanornas verksamhet 

kräver också stöd från lokala intressenter. Till exempel Skånska Järnvägar valde ut sin bana 

med bland annat tanke på att den var belägen på Österlen, som redan var ett etablerat 

turistmål. Internationella aktörer spelar också roll, Smalspåret och Gotlandståget har i olika 

former mottagit EU-stöd till olika projekt. 

Hur har museijärnvägens aktörer bedömt och hanterat identitet och autenticitet/auktoritet? 

Alla tre museijärnvägarna som studerats har på olika sätt förhållit sig till identitets-

konstruktioner. De har geografiska referenser i sina namn och betonar dessa på olika sätt. 

Gotlandståget blir tydligast, som också skapades för att förhindra att det sista tågsättet 

lämnade ön. Gotland som geografisk yta används som motivation till föreningens bildande 

och dess inledande verksamhet. Föreningen betonar specifikt det gotländska och menar att 

den starka lokala museala kopplingen skiljer och förstärker deras verksamhet i jämfört med 

andra museiprojekt. Vad som är gotländskt bedöms från fall till fall. Ett fordon kan anses 

”gotländskt” om det har använts där, vara tillverkat på där, eller vara av samma konstruktion 

som något som använts där. Skånska Järnvägar betonade i sitt namn, emblem och samlande 

kopplingen till Skåne. Även om fordonen märktes med egen signatur var det ett sätt att skapa 

sig en egen privatbana och därigenom anknyta till de skånska privatbaneföretagen. Sedan dess 

har fordonen kommit att spegla ett senare skeende i järnvägshistorien när kopplingen till de 

enskilda orterna var svagare i och med förstatligandet. Föreningen påpekar dock fortfarande 

på sin lokala anknytning, bland annat genom fortsatt användningen av namnet Skånska 

Järnvägar och emblemet. Tjustbygdens Järnvägsförening påtalade inledningsvis en 

lokalhistorisk koppling genom insamlande och uppmärkning av fordon från 

Västervikstrakten. Eftersom mycket material redan var skrotat fick annat material inskaffas, 

något som inte avspeglade lokala förhållanden och historia. Sedan tidigt 2000-tal har fordonen 

fått representera ett senare skeende i järnvägshistorien, även om enstaka fordon är märkta i 

privatbaneutförande och avspeglar en lokal och regional historisk berättelse. Föreningens 

samlande av lokal järnvägshistoria fortsätter så även om de inte visas konsekvent på 

fordonsparken så betonar föreningen ändå en lokalhistorisk koppling. 

Gotlandståget har haft en tydlig museal ambition och börjar tidigt skapa en bevarandestrategi 

kring vad fordonen ska representera. Miljön återställs också tidigt till ett äldre skeende. Vid 

banans utbyggnad har den bärande museala tanken varit att olika avsnitt av banan ska 

representera olika tidsepoker. Det är museiföreningens egna tankar som står bakom valet av 
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museal epok och indelning. När delar av banan byggnadsminnesförklarades uppmärksammas 

föreningens återställningsarbete av en auktoritet. Trots att området består av byggnader som 

har rekonstruerats och återställts i senare tid och byggnader och föremål som inte hör till den 

historiska järnvägsepoken så förklaras det nu som autentiskt. Även om Skånska Järnvägars 

miljö var uppmärksammad av en auktoritet inom kulturarvsområdet området (RAÄ) gjorde 

föreningen avsteg i vad som uppfattades som autentiskt enligt auktoriteterna inom 

järnvägsmuseisektorn, t.ex. egen märkning av fordon. Under 1990-och 2000-tal ändras den 

museala inriktningen till att omfatta historiskt riktiga märkningar av fordon. Om det sker som 

en påverkan av auktoriteter eller en egen vilja kan inte utläsas i det empiriska materialet. 

Smalspåret byggnadsminnesförklarades 1996–2003 sedan en auktoritet 

(Riksantikvarieämbetet) hade uppmärksammat det som välbevarat. Som ett officiellt 

kulturarv, godkänt av auktoriserande myndigheter kräver det autentiskt underhåll i mångt och 

mycket. Kulturarvsmyndigheter gick också in som aktiv part i fråga om expertis vid 

renoveringar och blev därför bidragande orsak till hur museijärnvägens koncept lyfts fram. 

Tidigare hade TJF i Verkebäck inlett återställningsarbeten till en äldre tid, något som avtog 

sedan miljön byggnadsminnesförklarades och valdes ut till att representera ett senare skede i 

järnvägshistorien. Här kan olika mål skönjas i vad å ena sidan föreningen ville lyfta fram och 

å andra sidan kulturarvsauktoriteterna. I Hesselby så sammanföll dessa mål eftersom 

föreningens miljö blev förklarad som värt att bevara utan större kommentarer från 

Länsstyrelsen. 

Vilka slags värdekonflikter uppstår och hur hanteras dessa? 

En inledningsvis tydlig konflikt av värden är de kommersiella mot antikvariska. Alla tre 

museibanor har aktiviteter som är inriktade mot kommersiell sektor och som inte kan 

motiveras rent historiskt och antikvariskt. Att erbjuda besökarna kaffe, smörgåsar, glass men 

också souvenirer som böcker vykort och leksaker är något som är självklart i dagens 

museivärld. En trend som kan skönjas vid alla de museibanor som studerats är att 

kommersiella utryck försöks att kläs i historiserande stil, blir detta lyckat kan företeelsen 

uppfattas som autentisk och inte som en förändring i miljön. På det sättet kanske inte 

kommersiell påverkan kan upplevas som något hot mot antikvariska principer, eftersom de 

ofta försöks att passas in. 

En annan värdekonflikt är bevarande av rullande material kontra bevarande av fysisk miljö. 

För att hålla fordon i gott skick ska de helst förvaras under tak, de ska inför varje trafiksäsong 

gås igenom för att garantera teknisk gott skick och detta kräver en utrustad verkstad där även 
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större revisioner och restaureringar kan göras. Utrustade järnvägsverkstäder och lokstallar 

fanns i regel endast vid större stationer. Av de tre föreningarna är det endast TJF och SkJ som 

i Västervik respektive Brösarp och Sankt Olof har ursprungliga lokstallar kvar. I dessa fall 

kan man lösa underhållsbehov genom att använda en ursprunglig byggnad till sitt 

ursprungliga ändamål. För alla föreningar har det dock krävts nybyggnationer av vagnhallar 

för att få en tryggande uppställning. I Hesselby har dessa byggts direkt i anslutning till den 

historiska bangården, vilket visuellt påverkar stationsområdet. Landsortsstationen Hesselby 

framstår idag som en mindre järnvägsknut med vagnhallar och spår som tillkommit under 

museiepoken. I Brösarp har de nya vagnhallarna lagts bakom en skogsdunge och är därför inte 

lika visuellt dominerande över resten av stationsområdet. Detsamma skedde vid smalspåret, 

där en vagnhall anlades avlägset i en före detta grusgrop. 

Det kan också uppstå värdekonflikter i föreningarnas kulturella mål och ambitioner. Det kan 

illustreras med Gotlandstågets diskussioner när föreningen fick överta ett stationsur. Detta 

placerades, efter flera diskussioner, på Hesselby station, trots att inget ur hade funnits där 

tidigare. En förening kan välja att specifikt återskapa en bestämd period, bana eller miljö, eller 

ha t.ex. tidstypiska objekt i miljön men som nödvändigtvis inte har funnits just där. Skånska 

Järnvägar har genom en skrivelse menat att målet med deras restaureringsarbeten är att 

återspegla hur miljöerna såg ut under de tider som miljöerna har tidsdefinierats. Miljöerna ska 

korrekt återskapas efter hur de såg ut och inte utefter andra förebilder. Värdekonflikter och 

autenticitet kan alltså hanteras och bedömas på en rad olika sätt. 

Förslag för vidare studier 

Jag har i denna uppsats studerat museibanors verksamhet utifrån deras skriftliga material. För 

vidare studier hade det varit intressant att intervjua involverade personer för att få deras bild. 

Till exempel skiljer den sig i jämförelse mot vad föreningarna officiellt skriver i sina 

publikationer? En annan aspekt som också hade varit intressant att studera är hur banornas 

museala koncept tas emot av besökare. Tänker man som besökare på museala strävanden och 

hur avgörande är det för upplevelsen av museibanan? 
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