Pressmeddelande

Vi vill återuppbygga Svartåbanan!
Museiföreningen Örebro–Svartå järnväg
– Svartåbanans vänner har bildats
I slutet av 1970-talet kom ett nytt trafikpolitiskt beslut där man bl.a. skulle utreda om persontrafiken på
järnvägssträckan Örebro–Svartå skulle läggas ned. Några år in på 1980-talet började debatten om
Svartåbanans framtid.
I januari 1985 bildades föreningen Rädda Svartåbanan som ett sista försök att påverka beslutsfattarna
till banans fördel. I maj samma år fattade Riksdagen beslutet som ledde till att järnvägstrafiken på
Svartåbanan lades ned.
Idag kunde man ha sett Reginatågsätt rulla över västra Närkes slätter? Bland de järnvägssträckor som, i
motsatts till Svartåbanan, klarade sig undan 1980-talets våg av nedläggningar, har de flesta
persontrafiken kvar idag.
Det har nu gått 20 år sedan tågen rullade på Svartåbanan den sista trafikdagen den 28 juni 1985. Efter
några år revs nästan hela järnvägen upp och därmed försvann den troligen sista möjligheten till
järnvägstrafik i Västernärke.
Svartåbanan kom att påverka utvecklingen i bygden från invigningen i september 1897 – som exempel
hade förmodligen inte Fjugesta varit Lekebergs kommuncentrum idag om inte banan funnits. Banvallen
och dess kulturmiljö utgör därför ett viktigt inslag i västra Närkes senare historia som inte får glömmas.
Den 25 juni 2005 bildades därför museiföreningen Örebro-Svartå järnväg – Svartåbanans vänner
(mfÖrSJ). Föreningens syfte är att bevara minnet av Svartåbanan genom att samla bilder, handlingar och
föremål från järnvägstiden, men även att dokumentera minnen och berättelser genom intervjuer.
Kunskapen ska spridas till allmänheten och inte bara hållas inom föreningen så att minnet inte bleknar
av järnvägen i framtiden. Vi ska verka för att järnvägsmiljöerna längs forna Svartåbanan utvecklas och
bevaras i en kulturhistoriskt positiv riktning. Vi ska även verka för att Svartåbanan skall återuppbyggas i
ursprunglig sträckning så långt det är möjligt.
För mer information, är du varmt välkommen att kontakta oss via e-postadressen info@svartabanan.se
eller 070-291 10 05. Besök gärna vår hemsida www.svartabanan.se
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