
Err qmmeldo

En gång vor Kiel l-Åke Nilsson f lygtekniker på
Brornmq flygplots. ldog ör hon tekniskt onsvorig
för Noro Bergslogs Veleron-Jernvög.

- Att åko ånglok ör ott fördos genom his-
torien. Det ör moffigt, och mångo I den öldre
generolionen hor upplevt ångloken som born.
ldog kommer de hit med sino born och bornborn
och upplever ett gommeldogs tågöventyr.

Veteroniörnvögen och stotionsomrödet i Noro ör en totol-
upplevelse som foscineror böde born och vuxno. Klel l  Åke
Ni lsson hor upplevi  o l l t  möngo gönger,  men ör for t foronde
liko enlusiosiisk nör hon visor och beröttor. Tonklok, sodelton-
klok,  tender lok,  rö lsbussor,  önglok och diesel lok -  o l lo ör de
or ig inol  som vördos ömt.  Det öldsto loket ör f rön lBZ3, gick
vid et t  skönskt sockerbruk och kol los dörför "sockerpul lon".
Verkstoden inne i  lokstol lorno ör or ig inol  l ikosö. Svorvorno,
smedlon, t i l l  och med kontorsslolqrno finns kvor.

-  Det ser precis ut  som nör gubborno gick hem, dö
verkstoden lodes ner.

Molmen som bröts i Bergslogen ör grunden ti l l  ott iörnvö-
gen onlodes. Och l85ö invigdes Sveriges försto normolspö-
rigo jörnvög. ldog gör rölsbussorno och öngloken frön Noro ti l l
Jörle eller Pershytton frön midsommor och from ti l l  Noromorken.

Klel l-Åke iobbor iblond som eldore, och dö för hon l iggo i .

-  Kolforrrödet pö vöro lok rymmer 3,5 ton och det gör åt
i  genomsni i t  400 ki lo kol  per mi l ,  beröt tor  hon.

Hur ör det dö ot t  öterupplevo delor ov den reso som pos-

sogerore giorde 1856?
- Vi kör med ett önglok, tre personvognor och en gods-

{inko. Det ör en rofyl ld reso genom ott vockert londskop. Och

spönnonde, för  sö hör reser mon ju inte nufört iden. Det ryker

och låter,  mon hör hlulens dovo dunkonde. Det ör en sneciel l

upplevelse som mon inte sko misso.

df7r lhe veferqn roi lwoy s11o clol ig. s.€'s 'n lro,o is cr
74lN comp/ele experrence fhcrt wil/ fc-:scincrie. hot'h your^tg and

old. Stort o{f with a lour o{ ihe we// preserved sicrt ion orec;;
hc,ve c /ook inside the stot ion bul lding, exp/ore ihe roundhous.

es and see /ocomofives r:nd wogons f rarrt  t ' imes gone by. Roi/

buses, sleom engines ond diesel enctines - t l rey are al l  fandly

cherlshed origlno/s. fhe workshop rnsrde lhe roundhouses rs

olso originol.  l t  /ooks exactly os i i  did when fhe crew lef i  fo g,r
home wlren the shop c/osecJ down for qood Todc:y the rc: i l

buses onri sleonr engines run lrom Noro lo Jarle or Pershyttan,

ond Irom Midsurnmer i l  runs ol l  the way fo ihe end ol ,4ugust.

l lop r:n boord, pleose c/ose ihe dcors - cnd sei r: l t  on crn

old-lsshroned r ai lway cdvenf urel
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Noro stotion
Noro slotion invigdes år 

, l900 
och l igger vockert

som ett blickfång vid Norosiön. To en i itt in i
stotionshuset. Historien finns inbyggd i vöggorno
och i vöntsolen hor mångo resonde vöntof på nöslo
ovgöng. Nör nösto reso med veteronjörnvögen
ropos ut kommer du ocksö oti könno dig som en
possogerore från förr.

S'tffi f$mrCI S$sfien opemec$ in IffS# **d is
ryd$åff ry f-rs:*r-rtifuf *ye-cofcfier siiuuir*ej hy loåe
l\,ir-.,rirs1rin. l-f*ve c Ior:k insid,l fhe sfcrfi*n hnuse
\,!/|rfi:, yi)r.r n'rll finrJ åisiory hr:ifi infc ihe w*:11s. ll"'e
+r,:iirr,.l rooin hn$ seen fffiny ir"nveilers srfiing here:
r'rr; i |nr; lur l lr+ nexf t iain depnrriure. When lhr nexl
,i{r i r il') fi 1.' r"rn f fi g vo ier"*n ;"cillvc;y is beinq o |rirrr ilr-,.- erJ,

y;:rti ito ,.vill ieel lik* c possericlr:r from fl'ie p.a1s1.
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Jörle stotion
jör le kon ståto med Sveriges öldsto stot ionshus. Det

byggdes I854, två år före jörnvögen. ldog ör det f int

renoverot i  sekelskif tessti l  och mycket sevört.  I  Jörle vönder

ånglok, och vod ör mer perfekt ön ott to en f iko el ler gloss

i siot ionshusets trödgörd medon loken görs i  ordning för

återreson t i l l  Noro.

*SlPra Jejrle ${eifion, "jijr-le crrrr h*r:l be ;,r,: lon;e k:
8äW Suu**i*n'-q r, ir i i :sJ rfnt; .- , ,  b, 'r i : , : , t  ; ,  ) ,*:  b,rr i l  in Iåi5'1

frvr: yeors prici" le ihr,: railwc-v beiric huiji. IcliJr:y ii rs *

5e*ufifuliy re:i,rreri luirr q:f t;le rL-irtriy bu,L{rrrg werii v-u,orih

a vjsil. Iåe sieam engin*r ir:r'l in- Jclic, *nd vrllci r-,auicJ

i:e more perfeci lhcn enfoyir;ei rcr':* i+:f'-*rlm*rls or *:-.

ice crei-rrn in f,hr* c'rrds:nc *f ii,.e sfr,:ti*n i:,uil,{rrg i*'hrle iir*

engines crr* herng prencr-ed Ior ih* refurn irip ic l\.i*ru.
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