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Sluta säg ”Det går inte”. Det går visst.

Rubriken är hämtad från DN i söndags, där chefredaktör Peter Wolodarski skriver om det första tåget från
Stockholm till Venedig. Tåget gick i går och avgången
från Stockholm Central gjordes under festliga former.
Det är ytterst sällan som det firas på en järnvägsstation
men i går hände det.
Tack vare entreprenören Mats Nyblom rullade ett
tyskt tåg på in på stationen. I vårt land är vi vana att
tågen har fem till sex vagnar. Det här tåget hade 16
vagnar. Visst finns det sovvagnar att tillgå för trafik i
vårt land!
Mats Nyblom, Peter Wolodarski

Hallsberg, Venedig eller Uppsala

DNs eget tåg. Vilket välkomnande på perrongen!
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Härlig jazzmusik i väntan på avgång

Här är de som ordnat resan

Peter Wolodarski samlade alla som varit med och arrangerat
resan för ett gruppfoto strax innan tåget rullade iväg.
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Tåget bestod av 13 sovvagnar, 2 sällskapsvagnar och en restaurangvagn. Det
fick precis plats på den längsta perrongen på Stockholm Central.
Genom Mats Nyblom lyckades man få
hyra ett av de utflyktståg som det tyska
bolaget Euro-Express har. Bolaget bildades 1992 av Heinz Muller. Det statliga
tågbolaget Deutsche Bahn hade då en
betydande brist på för utflykter, idrottsevenemang mm.

Bolaget har i dag cirka 50 järnvägsvagnar
bestående av sittvagnar, sovvagnar, restaurangvagnar och bagagevagnar. Totalt har de
plats för fler än 2 500 resenärer i sina tåg.
De har bland annat ett rullande disco
med professionell DJ-utrustning, bar och
dansgolv.
En stor målgrupp för Euro-Express är
fotbollsupporters som tar tåget till bortamatcherna.

SJ hade tidigare en aktiv charterverksamhet som drevs i eget
bolag, SJ-Event. Det är sedan
många år avvecklat och deras
evenemangsverksamhet är ytterligt marginell. Ett tåg till Åre
om året i bästa fall.
Euro–Express har naturligtvis
restaurangvagnar med hög klass.
Sedan Blå Tåget försvunnit
härhemma är det bara Snälltåget som erbjuder klassisk restaurangservice.
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Tåget drogs av ett lok från företaget
Hector Rail. För säkerhets skull
hade de ett reservlok med sig längst
bak i tåget. Hector Rail AB grundades 2004 och bedriver i dag godstrafik i Sverige, Norge och genom Danmark till Ruhr-området. Deras bas
är Hallsberg. De har tidigare dragit
Snälltågets tåg och Blå Tåget.
Tågmästare Johan visar stolt upp
loket för dagen. I Nässjö ska han
byta jobb och vara lokförare ned till
Trelleborg.
Peter Wolodarski passade på och döpa loket till
Rudolf Wall. Han grundande Dagens Nyheter för 155
år sedan och insåg värdet av järnvägens möjligheter.
Han hämtades senaste nytt till tidningen på den dåvarande järnvägsstationen i Liljeholmen.

Foto samtliga bilder: Vi Resenärer

Tåget hade 350 gäster
ombord. De flesta
kom till stationen i
god tid. Under väntetiden bjöd DN på
mousserade dryck och
smörgås. Ett mycket
uppskattat inslag i
den festliga tåginvigningen.
Varför ser man
inom tågbranschen
bara svårigheter? Det
finns spår, det finns
vagnar och det finns
lok för mer trafik.
Det går att passera
många gränser.
Mats Nyblom och
Peter Wolodarski har
visat att inget är
omöjligt.
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Om Vi Resenärer
Information om oss och vår verksamhet finns på hemsidan www.gronaresor.se. Där tar vi även upp aktuella
händelser och ger tips och råd.
Det är inte lätt att åka kollektivt. Därför har vi på vår
hemsida lagt in ett antal block med information som
visat sig vara mycket uppskattat av våra besökare. Gör
gärna ett besök och kom med synpunkter. Vår adress är
press@vireser.se.
Det är flera som skriver om trafik men vi är fortfarande ensamma om att belysa trafiken ur resenärens synvinkel och att skriva om resor med all kollektivtrafik,
som med buss, flyg och tåg.
Efter 25 år i branschen har vi en ”vässad” penna.
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