
 
 

 
MÖTE I LOKSTALLET 25 SEPTEMBER! 

 
Både Henry Royce och W.O. Bentley hade kopplingar till järnvägen, Royce av personligt 
intresse, Bentley som apprentice – lärling – vid Great Northern Railway i Doncaster under 
fyra år. Han har i sin självbiografi beskrivit sin fascination av ångloksteknologi och den 
spektakulära upplevelse att som eldare arbeta på de stora expresstågen.  Kanske finns det 
också någon koppling mellan järnvägsteknologi och Bentleys egen maskindesign – robust 
kraftfull men avancerad teknik och god materialbehandling. 
 
Därför känns det rätt att inbjuda till studiebesök hos Nynäshamns Järnvägsmuseum – 
Nynäsgårds Lokstall, torsdagen den 25 september kl 18. Museet är ett arbetslivsmuseum 
som vill bevara och visa en järnvägsmiljö i drift. Museet renoverar, underhåller och kör tåg 
på SJ´s f.d. banor, bl.a. till och från Stockholm men även längre turer som t.ex. Mälaren runt. 
Museet äger det klassiskt utformade och byggnadsminnesförklarade lokstallet med 
vändskiva och bangård. I lokstallet finns verkstad för renoveringar och underhåll. Museet har 
fem ånglok, varav det största är ett B-lok, se bilden, SJ´s näst största snälltågslok. Det skall nu 
genomgå tubbyte, något som E-loket nyligen genomgått, en operation som tog 6 år av ideellt 
arbete. För mer info, se den fina hemsidan <njm.se.> 
 
Vi har bokat en egen visning där vi får en guidning av museet och får tillfälle att studera 
loken på riktigt nära håll.  Vi börjar kl 18 men guidningen börjar först 18.15 då pendeltåget 
kommit fram. Vi tar med  bröd, smör, ost och annat gott pålägg, vatten och öl. Vi räknar med 
att besöket pågår fram till kl 20. 
 
Museet ligger i centrala Nynäshamn, c:a 200 meter söder om Nynäsgårds pendeltågsstation. 
Adressen är Nikstabadsvägen 9. Man kan lämpligen ta pendeltåget som avgår från 



Stockholms Central antingen 16:42  med ankomst Nynäsgård 17:37 eller 17:12 med ankomst 
18:07. Gå c:a 200 meter söderut – i pendeltågets färdriktning, det är lätt att hitta. De 
bilburna kör lämpligen Nynäsvägen fram till färjehamnen, där tag av till höger Nynäsvägen, 
efter ca 1 km direkt efter att ha passerat över järnvägen, tag vänster och omedelbart igen till 
vänster, då är ni på Nikstabadsvägen. Kör förbi pendeltågsstationen och ni är framme. 
 
För att beräkna inköpen vill vi gärna ha din anmälan till Gun på R-R/ Bentley-sektionens 
mailadress: ahkrrb@gmail.com, senast söndag 21 september. 
 
Välkomna! 
 
Håkan och Olle 
klubbmästare 
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