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BAKGRUND
Gotlands Hesselby Jernväg, som förkortas GHJ, drivs av den ideella Föreningen Gotlandståget och huvuddelen av
verksamheten inom föreningen baseras på ideell obetald verksamhet.
När Föreningen Gotlandståget etablerade sig i Hesselby 1972 berodde de�a på a� man där funnit en plats där
många av de önskemål man hade för a� kunna etablera e� levande järnvägsmuseum. Där fanns en välbevarad
sta�onsmiljö, en före de�a bangård som skulle gå a� återställa med spår etc, samt en bevarad banvall söderut.
Däremot saknades alla spår, verkstad och andra för järnvägsdri�en nödvändiga anordningar. Dessa byggnader och
anordningar har successivt sedan dess skapats genom a� Gotlands Hesselby Jernväg byggdes upp.
Inom föreningen anser vi a� det är vik�gt a� för fram�den försöka skapa och kunna visa upp hur en gotländsk järnväg
med allt vad där�ll hör �ll en gång kunde se ut och fungera. Häri inbegripes då inte bara a� kunna visa upp några
äldre lok och vagnar från en svunnen epok, utan GHJs ambi�on är a� försöka bevara en kortare järnvägssträcka och
där även slå vakt om hela den miljö och atmosfär som fanns vid en järnväg på ön.
GHJs ambi�on är således a� kunna köra gotländska tåg i en auten�sk miljö, och skapa en illusion av en svunnen
�d. GHJ vill ge människor en möjlighet �ll en �dsresa där man kan uppleva en fläkt av en förgången �d genom olika
syn-, hörsel-, lukt-, känslo- och stämningsintryck. För GHJ är därför själva järnvägen och den miljö där den går fram
av stor betydelse. Järnvägen Hesselby - Tule - Roma är en typisk gotländsk smalspårsbana som smälter väl in i den
omgivande naturen. På bansträckan finns s�gningar, kurvor, höga bankar, långa raksträckor, kulvertar, broar, samt
gammaldags vägövergångar. Järnvägen har en mycket vacker sträckning och det omgivande landskapet är fak�skt
rela�vt oförändrat sedan den �d som järnvägen var i kommersiellt bruk. Tågen kan således smälta in väl i den miljö
som finns på platsen idag.
För a� underlä�a vårt arbete har vi sammanställt e� dokument där det framgår hur det är tänkt a� våra
anläggningar och fordon skall presenteras för allmänheten. Dokumentet skulle även kunna vara en hjälp med t.ex.
färgval i samband med revisioner, fas�ghetsupprustningar m.m.
Fördelen med e� dylikt dokument som redovisar den ”profil” som genom åren ”växt” fram som en lämplig
u�ormning av vår anläggning är följande:
• gör förhoppningsvis vår verksamhet enklare.
• är e� verktyg för a� kvalit´tssäkra vår verksamhet
• utgör en samling av all den kunskap som erhållits inom de mest ski�ande områden.
• kan hjälpa ny personal a� lä�are få �llgång �ll nämnda kunskap
• hjälper föreningen skapa en mer samlad helhet vad gäller såväl fordon, byggnader och annat.
Det förslag �ll dokument som här redovisas är e� försök �ll sammanställning av de slutsatser och erfarenheter som
vi kommit fram �ll under de senaste 39 årens verksamhet.
Som grund för fordonsdelen av dokumentet ligger bl.a. handlingar skrivna av Anders Svensson, Mar�n Ragnar
samt Anders Jansson och som bl.a berör färgsä�ning, utseende och märkningen av GHJs rullande materiel. Dessa
handlingar har komple�erats med NCS-numret (Natural Color System) på den färgkulör som vi idag använder som
”standard” på just de detaljerna vid GHJ. Vi har här redovisat en färgöversä�ning från de s.k. SJ färgerna �ll NCSsystemet. Sammanställningen gjordes för e� antal år sedan av museiföreningen Anten -Gräfsnäs Järnväg.
När det gäller ban- och signalsidan redovisas de normer och de färgkulörer som 2010 används vid GHJ.
Vad avser våra fas�gheter har dokumenterats de färgkulörer som vi 2010 använder vid GHJ.
Påpekas bör a� tanken är a� de�a skall vara e� s.k. levande dokument som löpande avses komple�eras och justeras
för a� det skall hållas aktuellt. Det är dock vik�gt för alla nya ak�va a� man känner �ll vilken ”standard” som
utarbetats vid GHJ genom åren.
Det här presenterade dokumentet är e� första utkast, där vissa fel kan förekomma, men med din hjälp så kommer
dokumentet på sikt a� bli ganska komple� och rik�gt.
STYRELSEN
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HISTORISK BAKGRUND

GJ-tåg i Roma 1915. De tre första vagnarna i tåget finns bevarade hos GHJ
Sedan i mi�en av 1800-talet har utvecklingen i samhället gå� oerhört snabbt. Mycket av det som i dagens samhälle
upplevs som något helt naturligt, kunde våra förfäder inte ns drömma om. För a� ge perspek�v åt �llvaron och även
för a� bereda fram�da genera�oner möjlighet a� förstå hur det moderna samhället vuxit fram, är det vik�gt a�
representa�va delar av gårdagens teknik bevaras och åskådliggörs i si� rä�a sammanhang.
Under flera hundra år var en stor del av befolkningen verksam i e� förhållandevis sta�skt jordbrukssamhälle. Som
kra�källa användes då huvudsakligen hästar, oxar och människan egen muskelkra�. Mindre industrianläggningar,
såsom hammare, kvarnar och sågar var lokaliserade �ll va�enfall., alterna�vt drevs med vindkra�
På Gotland skedde en stor del av transporterna genom kustsjöfart. För transporter på land var man hänvisad �ll
dragare såsom hästar och oxar på vägar som var mycket dåliga.
Under 1800-talet gjorde ångkra�en sin entré. Härigenom erbjöds plötsligt helt nya förutsä�ningar för industrins
lokalisering. Från mi�en av 1850-talet uppfördes en rad ångsågar, ånghammare, ångkvarnar etc på olika håll runt om
i landet. Ångkra�en gjorde även sin inbrytning på transportmarknaden och snart kunde man se ångbåtar och ångtåg
som tuffade fram på olika håll i landet.
Järnvägarna var en vik�g förutsä�ning för
det moderna industrisamhällets framväxt.
Det blev lä�are a� resa och a� transportera
varor och på många håll framstod
järnvägarna som en grundläggande
förutsä�ning för utvecklingen i bygden.
Ibland var det också tvärtom: etableringen
av sockerbruket i Roma 1894 innebar
startsko�et för järnvägens guldålder på ön.
Staten byggde de vik�gaste järnvägslinjerna

Tågmöte i Martebo 1938
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– de s.k. stambanorna – medan det blev upp �ll enskilda intressenter a� anlägga och driva anslutande sidolinjer. På
Öland och Gotland var smalspåren allenarådande. Under en lång följd av år var järnvägarna med sina ångtåg något
av en pulsåder i många bygder. Om man skulle ut i stora världen började resa vid den lokala järnvägssta�onen, där
man köpte bilje�en i sta�onshuset. Väntade man besök så fick man likaså åka �ll sta�onen för a� möta vid tåget.
Varor och förnödenheter kom i de flesta fall med järnväg för avhämtning vid godsmagasinet. Skulle man lasta gods,
såsom virke och boskap, skedde det o�a på järnvägsvagn vid lastkajen. För transporter �ll och från sta�onen användes
i äldre �der häst och vagn. Senare började även bilar och bussar av äldre årgång a� synas vid järnvägssta�onerna.
Sta�onerna var länge en samlingspunkt för folk i bygden. De tjänstgjorde dessutom o�a som poststa�oner.
Längre �llbaks – innan telefonnätets utbyggnad – var även järnvägstelegrafen e� vik�gt medel för a� snabbt få fram
meddelanden.
De flesta sta�oner var ganska lika. Längs Slite - Roma Järnväg, fanns i princip tre olika typer av sta�onshus. Hesselby
hade hus av mellanmodellen, medan Tule var av den minsta typen. Övriga bandelar hade o�a likartade sta�oner
för de etapper som banorna byggdes ut. Vid sta�onerna fanns o�a även godsmagasin, uthus, avträde, jordkällare,
lastkaj, en liten trädgård – allt ordnat e�er e� rela�vt enhetligt mönster.
För då�den var järnvägssta�onen e� vik�gt inslag i vardagslivet. Runt om i landet har det funnits flera tusen små
sta�oner, men numera finns knappast någon av alla dessa sta�oner kvar. Sta�onshusen har sålts eller rivits och i de
fall de ännu finns kvar i någorlunda ursprungligt skick är o�ast den järnväg de betjänade utplånad. Sakta men säkert
håller därför en vik�g epok i den svenska samhällsutvecklingen på a� försvinna.
Inom GHJ anser vi a� det är vik�gt a� man strävar e�er a� försöka bevara en del av den miljö och kommunika�onsteknik
som under närmare 100 år var så betydelsefull för det svenska samhället. För oss är det också vik�gt a� kunna ly�a
fram det specifikt gotländska. Därför ska de lokala förutsä�ningarna och egenarterna ly�as fram både vad gäller val
av fordon och tekniska detaljer men även vid u�romning av miljöer, färgval och annat.

Tule Anhalt 1938
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BANA och INFRASTRUKTUR:
Numera finns det inte så mycket kvar av järnvägarna från förr i Sverige. De järnvägar som finns kvar är o�ast kra�igt
moderniserade för a� klara dagens snabbtåg. Linjerna är omlagda och rätade, syllarna består av betong, rälsen är
helsvetsad, ballasten utgörs av makadam, sta�onsanläggningarna är �ll stor del rivna och ersa�a med ”terminaler”,
persontågen är o�ast moderna silverfärgade snabbtåg, godstågen mestadels av containervagnar, signalerna styrs
genom �ärrstyda datorställverk m.m.
Borta är nästan alla de järnvägar som slingrande gick utmed sjöar och dalgångar. Borta är de tjärdo�ande
träsliprarna. Borta är det karakteris�ska dunket från skenskarvarna. Borta är de små sta�onerna och s�nsen
som vinkade av tåget. Borta är ångloken och de rödbruna personvagnarna. Borta är de typiska godsvagnarna för
spannmål, kalk, träkol, �mmer och kreatur. Borta är även alla semaforer och mekaniska vägbommar. I synnerhet på
Gotland som saknar förbindelser med järnvägarna i övrigt är nedläggningen av de gamla smalspårsbanorna fatal.
Minnet av järnvägen har för många gå� förlorat och bara upplevelserna vid en museijärnväg kan visa hur Gotland
en gång var.
För GHJs del är linjen som sådan mycket representa�v för gotländskt smalspår med kurvor genom terrängen och
flera långa s�gningar. Själva järnvägen är därför även den något som man verkligen måste slå vakt om så a�
kommande släkten kan se hur 1800-talets ingenjörskonst löste då�dens transportbehov.
Den este�ska u�ormningen av spår- och signalanläggningarna bör därför i möjligaste mån följa den standard som
fanns vid de gotländska järnvägarna på 1920-50-talen samt i övrigt följa de föreskri�er som Transportstyrelsen
föreskrivit.
De�a betyder inte a� banunderhållet inte skall kunna moderniseras och u�öras med moderna maskiner, men en
representa�v samling av äldre banarbetsverktyg bör bevaras och kunna på sikt visas i utställningsform främst då
från järnvägarnas första �d.
Vanliga färgkulörer i denna del
SJ Vit 00
SJ Grå 11
SJ Svart 24
SJ Grön 54
SJ Gul 64
SJ Gul 77
SJ Röd 88
Andra styrande dokument i denna del:
GHJ Föreskri�ssamling 001 (GHJ Säkerhetsföreskri�)
GHJ Föreskri�ssamling 002 (Tillägg och undantag �ll GHJF 001)
GHJ Föreskri�ssamling 320 (Bantekniska föreskri�er)
GHJ Bevarandeplan.
Spåranläggningar:
Spåranläggningen skall vidmakthållas med skarvspår och vignolräler. Makadam som ballastmaterial bör i det
längsta undvikas, men kan användas på utsa�a sträckor för a� förhöja säkerheten. På sta�onsområdena skall de�a
material i det längsta undvikas.
CBa kan besluta om undantag.
Pla�ormar:
Pla�ormar mellan spår bör anläggas i trä av den typ som finns i Tule. Passager för resenärer bör u�ormas i samma
material och u�öras så a� besökare ej behöver passera spår på andra platser än de som ansluter via plankade
övergångar. Pla�ormskant närmast sta�onshus bör u�öras i sten.
Stängsel:
Avspärrningar kan göras med hjälp av trä- eller järnstolpar med stängsel av lämplig �dsenlig 1920-50-talstyp.
Trästolpar oljas med inslag av svart pigment. (i publika delar). Järnstolpar målas svarta.
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CBa kan besluta om undantag.
Broar:
Broarnas bärande konstruk�oner målas med SJ Grå 11. Räcken
etc målas med SJ Svart 24. Däckning u�öres i tryckimpregnerat
trä som kan oljas med inslag av svart/brunt pigment.
Vändskivor
Vändskivan i Hesselby: Bärande konstruk�oner målas med SJ
Grå 11. Räcken etc målas med SJ Svart 24. Däckning u�öres i
tryckimpregnerat trä som kan oljas med inslag av svart/brunt
pigment.
Vändskivan i Roma: Bärande konstruk�oner målas med SJ Svart
24. Eventuell däckning u�öres i tryckimpregnerat trä som kan oljas med inslag av svart/brunt pigment.
Belysningsstolpar:
Perronglyktor Hesselby och Roma: LUX-stolpar eller liknande. Målas med SJ Grön 54.
Övrigt: Rundsvarvade, kreoso�mpregnerade stolpar. CBa kan besluta om undantag.
Banarbetsfordon:
Fordon som enbart används som arbetsfordon målas SJ gul 77.
Undantag beslutas av CBa.
• Stoppmaskin: SJ Gul 77.
• Grusvagn li� Pop - SJ Gul 77.
• Motordressin - SJ Gul 77.
• Slipersbytare - SJ Gul 77.
• Robeltrallor - SJ Gul 77.
• Spikmaskin - SJ Gul 77
Banarbetsfordon märks med GHJ signatur i typsni�et Futura samt ev. inventarienummer.
E� antal historiska arbetsfordon undantas från denna målning och kan istället målas SJ grå 11, SJ svart 24, SJ Röd
81 (orange) eller SJ röd 92.
• Spårrensare - SJ Grå 11
• Överföringsvagn – SJ Röd 92
• Grusvagnar li� Psp: Överdel och ramverk: -SJ
Röd -92, järndetaljer: -SJ Svart 24. Märkning
-SJ Vit 00
De godsvagnar som avsa�s för banavdelningens
behov skall följa den färgsä�ning och märkning som är
för GHJs trafikfordon.
De äldre motordressiner som finns bevarade och
som mera är a� anse som museifordon målas i den
färgsä�ning som fordonen hade vid den �dsepok de
är restaurerade �ll.
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Signalsäkerhetsanläggningar:
Vid användning av teknisk utrustning skall i möjligaste mån anläggningsdetaljer användas som stämmer in i den
�dsålder som GHJ vill representera, d.v.s. 1920-1950-tal, om de�a ej inverkar på säkerheten. Det är vik�gt a� det
finns en god och prak�sk funk�onalitet i systemen.

Semaformaster stål: – - SJ Röd 88 SJ Gul 77 samt SJ Svart 24. Vissa lyktdetaljer målas SJ Svart 24 Vingarna målas
enligt SäO.
Semaformaster trä: -SJ Vit 00. Järndetaljer
målas SJ Svart 24. Vingarna målas enligt SäO.
Ljussignalmaster i järn – SJ Gul 64 eller SJ Grå
11
Skivsignaler: Trämast målas i SJ vit 00.
Järndetaljer i SJ Svart 24. Skärm målas i SJ
Röd 88Cementsignalmast – obehandlad.
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Signalkurar – (utvändigt) SJ Grön 54, SJ Gul 64
(invändigt).
Galvade kopplingsskåp bibehålles galvade så långt det
är möjligt. Om de�a ej går så målas de med SJ Grön 54.
Si�er skåpen på signalmast i järn målas skåpet i samma
färg som masten om målning behövs.

ÅSSA ”nyare” bomsta�v – SJ Grön 54
”Äldre” linbomsta�v – SJ Svart 24
Växelställ, spännverk o.dyl. (ej master eller semaforer) – SJ Grön 54
V-signal: Tilläggstavla av den äldre, runda typen ska användas
Växelklot – SJ Röd 88 samt SJ Gul 77
Spårspärrar (ej klot och övriga järndetaljer) – SJ Röd 88 Övriga järndetaljer som hör �ll dessa anordningar målas
- SJ Svart 24.
Äldre spårspärr i trä: Bom över spår: -SJ Gul 77 och SJ Röd 88. Övriga detaljer tjärade eller svartbetsade
Kilometertavlor och lutningsvisare (stolpe) – SJ Vit 00, Skylt - SJ Vit 00 med SJ Svart 24 text
Övriga märken målas i enlighet med vad SäO föreskriver.
”
Plåts�ns” – SJ Grå 11 på järnsta�v.
I övrigt enligt GHJF 001.
Övrig färgsä�ning på anordningar �llhörande signalsäkerheten beslutas av CBa i samråd med CSä.
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FORDON:
Varje järnväg hade en någorlunda enhetlig s�l på sin rullande materiel. Man hade sålunda inte någon enstaka vagn
av e� 50-tal olika modeller, som det lä� kan bli då man strävar e�er a� bevara e� exemplar av varje vagnstyp,
utan man hade vanligen e� större antal av några få modeller, för a� lösa den transportuppgi� järnvägen hade
(t.ex. be�ransporter). Vagnarna var målade e�er e� enhetligt färgschema och varje vagn var ordentligt märkt med
vagnens nummer och järnvägens signatur. Det är vik�gt a� även i de�a avseende sträva e�er a� ge en rik�g bild av
hur det kunde se ut vid de gotländska järnvägarna. Den este�ska u�ormningen av järnvägsfordonen skall således
följa de riktlinjer som tagits fram inom föreningen för de�a samt i övrigt följa de föreskri�er som Transportstyrelsen
föreskrivit.
Vanliga färgkulörer i denna del
SJ Vit 00
SJ Grå 10
SJ Svart 24
SJ Grön 48
SJ Gul 64
SJ Gul 68
SJ Gul 71
SJ Gul 77
SJ Röd 81
SJ Röd 88
SJ Röd 92
SJ Röd 95
Principer fordon.
Skall ha den färgsä�ning och bära den signatur e�er den �dsepok fordonet renoverats �ll. Det bör e�ersträvas a�
färgsä�ningen på fordonet blir så snarlik den färg som fordonet hade sin ak�va �d. Med tanke på a� vi har historiska
tågsä� ska märkning och målning spegla den �dsepok som fordonet ska visa.
Trafikånglok
Ångloken som används i GHJs trafik och som besik�gats såsom varande s.k. trafikfordon skall målas med SJ svart
24 med SJ röd 88 på buffertbalkar, plogar och hjulringar. Linjering kan förekomma om sådan kan beläggas på det
enskilda loket under dess ak�va �d. Linjering görs med SJ Röd 88 om annat ej kan påvisas.
CMa kan besluta om undantag från denna färgsä�ning.
Ånglokens signatur och märkning enligt GHJ Bevarandeplan.
Museiånglok
Ånglok som står uppställda i Vagnhall 1 och som inte används i trafiken skall målas med de färger som motsvarar
det skick de renoverats �ll.
Lokomotorer
Lokomotorerna som används i GHJs trafik och som
besik�gats såsom varande s.k. trafikfordon skall färgsä�as
enligt följande:
Z4p: Överdel med SJ Röd 92. Underrede och järndetaljer
målas med SJ Svart 24. Buffertbalk och plogar målas med
SJ Röd 88
Lokomotorernas signatur och märkning enligt SJ märkning
under �den på Gotland eller motsvarande.
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Personvagnar - Utvändigt
GHJ:s olika persontåg målas och märks u�från e� par fastställda historiska �dpunkter för a� visa på teknisk
utveckling, utvecklad komfort och ändrade s�lideal förändrat Gotlandsbanorna.
1915 års tåg: Personvagnar, målas utvändigt med
SJ Röd 92.
Märkning och linjering korg med SJ Gul 71
Underrede samt övriga
järndetaljer målas med SJ
Svart 24.
Märkning underrede SJ Vit
00.
Personvagnar förses med
gjutna landskapsvapen på
korgens sidor.

1935 ärs tåg: Plåtklädda personvagnar målas
utvändigt med SJ Röd 92.
Märkning med SJ Vit 00.
Underrede samt övriga järndetaljer målas
med SJ Svart 24.
Personvagnar med träklädsel som används
i trafiken, fernissas. Underrede samt övriga
järndetaljer målas med SJ Svart 24.
Annan färgsä�ning kan förekomma på
vagnarnas pla�ormssköldar.
CMa kan besluta om undantag i samråd med
GHJ Vagnmästare.

1955 års tåg: Plåtklädda personvagnar
målas utvändigt med SJ Röd 92.
Märkning med SJ Vit 00.
Underrede samt övriga järndetaljer
målas med SJ Svart 24.
Väv- eller tjärpappstak stryks med linolja
med svart pigment..
Alla personvagnar som används i
trafiken märks på e� auten�skt sä�
med respek�ve banas signatur, li�era,
vagnsnummer m.m. Klassbeteckningar
kan förekomma. På vissa vagnar används
gjutna emblem.
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Personvagnar - Invändigt
De fordon som används i den ”dagliga” trafiken ska på si� sä� åskådliggöra den utveckling som järnvägaarna
genomgick mellan 1878 och 1960. I våra historiska tåg försöker vi a� visa �dstypiska fordon från e� antal olika
epoker. I dessa tåg kan skillnadnerna mellan de första årens särkupévagnar och 50-talets teakvagnar med stoppade
säten tydligt ses. De olika tågen blir på si� vis en skildring av �dens gång och samhällets förändring och är därmed
något vi vill förmedla �ll våra besökare. Nedanstående färgsä�ning rekommenderas därför i våra personvagnar.

1915 års tåg:
• Väggar: – Ådringsmålas med ekimita�on. Sommarvagnar SJ Grå 11
• Fönsterkarmar: lackas eller målas.
• Tak: SJ Vit 00.
• Bänkstommar: SJ Röd 95 alt. SJ Svart 24
• Invändiga dörrar och ha�hyllor: Ekimi�ta�on
• Golvma�or: fastställes av CMa i varje enskilt fall.
• Gardiner: Grönt eller vi� bomullstyg.
• Lackade trälister: Lackas med ”Westcoastlack” eller liknande.
1935 och 1955 års tåg:
• Väggar: – Paneler ådringsmålas med ekimita�on. Masoniteväggar målas i ljusgrå�
• Fönsterkarmar: lackas eller målas.
• Tak: 0005-Y20R.
• Bänkstommar: SJ Röd 95 alt. grå/svart (1-1
Lackfärg 90 Alc Servalac 64)
• Invändiga dörrar och ha�hyllor: Ekimi�ta�on
eller brunt
• Golvma�or: fastställes av CMa i varje enskilt fall.
• Gardiner: Grönt bomullstyg eller liknande.
• Lackade trälister: Lackas med ”Westcoastlack”
eller liknande.
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Täckta gods- och resgodsvagnar
Täckta gods- och resgodsvagnar som används i trafiken
målas i samma färgton som personvagnarna d.v.s. SJ Röd 92.
Underredena målas med SJ Svart 24 eller med SJ Röd 92 som
överdelen.
Täckta godsvagnar märks med respek�ve banas signatur,
li�era, vagnsnummer direkt på vagnskorg och rambalkar. På
täckta godsvagnar �llverkade under åren 1900-1929 uppsä�s
e�er hand gjutna märktavlor.
Som li�era används respek�ve banas li�erasystem med
bokstav som underli�era.
Icke gotländska vagnar som ingår i de historiaka tågsä�en SJmärks med sina korrekta li�era och nummer från SJ-�den.
Öppna godsvagnar som kan användas i
trafiken målas med SJ Röd 92. Axlarna kan
målas med SJ Svart 24 eller med SJ Röd
92. De gotländska banornas färgskala skall
användas om de�a ej helt strider mot det
historiska ursprunget. Signatur och märkning
enligt GHJ Bevarandeplan.
Övriga öppna godsvagnar fastställs
färgsä�ning av CMa i varje enskilt fall.
De gotländska banornas färgskala skall
användas om de�a ej helt strider mot det
historiska ursprunget. Signatur och märkning
enligt GHJ Bevarandeplan.
Specialvagnar (t.ex. tankvagnar)
Färgsä�ning fastställs av CMa i varje enskilt fall. SJ:s färgskala skall användas om de�a ej helt strider mot det
historiska ursprunget. Signatur och märkning enligt GHJ bevarandeplan.
Andra specialvagnar (t.ex. kyl- och matvaruvagnar)
Korg och ramverk målas i SJ Vit 00. Järndetaljer, hjulaxlar m
m målas i SJ Svart 24. SJ:s färgskala skall användas om de�a
ej helt strider mot det historiska ursprunget. Signatur och
märkning enligt GHJ Bevarandeplan..

Andra föremål �llhörande maskinsidan.
Va�en- och kolgivningsanläggningar samt övriga
serviceanläggningar
Inom denna kategori finns kolgivningsanläggningen med
servicegrav i Hesselby, va�enkastaren i Hesselby, samt
vändskivorna i Hesselby och Roma.
• Järnkonstruk�oner – SJ Svart 24
• Träkonstruk�oner – oljade/svartbetsade.
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FASTIGHETER:
Varje järnväg hade en enhetlig s�l på sina byggnader. Vid GHJ är alla sta�onsbyggnader längs museibanan
uppförda i samma karaktäris�ska s�l, typisk för SlRJ-byggnader e�er 1902 eller GJ-byggnader e�er 1896. Hesselby
och Tule sta�oner utgör byggnadsminnen och är tämligen komple�a sta�onsmiljöer u�från Slite - Roma Järnvägs
anläggningar från 1902. Sta�onerna är målade i samma färg, så som fallet var vid SlRJ .
Nuvarande färgsä�ning har tagits fram i samarbete med an�kvarisk exper�s..
Roma sta�on är skapad av dels en di�ly�ad sta�onsbyggnad från GJ (Österports anhalt) samt nybyggna�oner av
uthus och va�entorn från Klintehamn och Roma, Dessa byggnader har dock placerats e�er hur gotländska sta�oner
såg ut vid den aktuella �dpunkten.

Principer för exteriör färgsä�ning av GHJ
fas�gheter:
Sta�onshus:
Panel : S 4030 Y50R
Foder: S 1020 Y10R
Dörrar och Fönster: S 4550-Y80R, Primo
Faluröd 562 Standard
Uthus, godsmagasin, vissa träbyggnader:
Panel : ”Falu rödfärg”.
Foder och Fönster: SJ Vit 00
Dörrar: SJ Svart 54”
Verkstäder, fordonsbyggnader:
Panel eller väggplåt: ”Falu rödfärg”.
Foder och Fönster: SJ Vit 00”
Dörrar: SJ Svart 24
Noteringar avseende ”Falu Rödfärg”:
E�ersom kulöravvikelser kan förekomma mellan
olika �llverkare, eller om man blandar pulverfärg själv, så rekommenderas a� vi �lls vidare använder färdigblandad
Falu Rödfärg med beteckningen ”röd” från Falu Vapen Färg AB. 21 2007-01-28
Sta�onshus i Hesselby och Tule.
Panel : S 4030 Y50R
Foder: S 1020 Y10R
Dörrar och Fönster: S 4550-Y80R Primo Faluröd 562 Standard
Invändigt Hesselby sta�onshus
Väntsal: Ekimita�on
Expedi�on: Dörrar och foder: Ekimita�on
Innerdörrar: SJ Vit 00 samt ekimi�a�on
Trapphus överdel: 1010-G95Y (motsvarar SJ Gul 68)
Bagagerum (nederdel): Ekimita�on
Invändigt Tule sta�onshus:
Väntsal peneler: Ekimita�on
Väntsal bänkar:Ekimita�on
Expedi�on Väggar: Paneler i ekimita�on
Foder m.m. i expedi�on:
Innerdörrar: SJ Vit 00
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Sta�onshus i Roma.
Panel : S 0540-Y10R
Foder: S 4030-G30Y
Dörrar och Fönster: S 3560-Y10R
Primo Faluröd 562 Standard
Invändigt Roma sta�onshus
Väntsal: Paneler i ekimita�on
Expedi�on: Paneler i ekimita�on
Innerdörrar: SJ Vit 00
Foder etc: SJ Vit 00

Brygghus (cafeet) i Hesselby:
Panel : ”
Foder och Fönster: SJ Vit 00
Dörrar: S 6020-G30Y ”skogsgrön”

Avträde Hesselby.
Panel : S 4030 Y50R
Foder: S 1020 Y10R
Dörrar och Fönster: S 4550-Y80R
Primo Faluröd 562 Standard
GLC-magasinet i Hesselby.
Panel : Falu rödfärg.
Foder och Fönster (trä): -SJ Vit 00
Dörrar: -SJ Grön 54

.
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Uthus Hesselby, Tule och Roma;
Panel : ”Falu rödfärg”.
Foder och Fönster: SJ Vit 00
Dörrar: “Falu rödfärg”
Träkonstruk�oner, utvändiga – oljade/svartbetsade

Vagnhall 2 i Hesselby.
Y�erväggar : Falu rödfärg.
Foder: SJ Svart 24
Dörrar: 4005-G50Y Motsvarande SJ Grå 11
Fönster i gjutjärn: SJ Svart 24
Träkonstruk�oner, SJ Svart 24

Verkstad i Hesselby.
Panel : Falu rödfärg.
Foder och Fönster (trä): SJ Vit 00
Dörrar : SJ Svart 24
Roma Kungsgårds anhalt.
Panel : Falu rödfärg.
Foder: SJ Vit 00
Fönster: SJ Vit 00
Dörr: S 1020 Y10R
Invändigt: SJ Grå 10
Uthus och ev. dressinbod i Tule.
Panel : Falu rödfärg.
Foder: SJ Vit 00
Dörrar: SJ Svart 24
Ekens banvaktsstuga
Panel : S 4030 Y50R
Foder: S 1020 Y10R
Dörrar och Fönster: S 4550-Y80R
Primo Faluröd 562 Standard
Övriga utsmyckningar
Parkbänkar – stomme SJ Grå 06, träkonstruk�oner S 6020-G30Y
Papperskorgar: 6020-G30Y (SJ Grön 54)
Flaggstänger med fundament : SJ Vit 00
”Ha�ar” �ll utomhusbelysning: Utvändigt emaljerade i svart, invändigt vit emalj.
Blommor, buskar m.m. – så långt det är möjligt skall växter som var vanliga på
sta�onsområdena på 1940 - 1950-talet användas.
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TRAFIK:
Den este�ska u�ormningen av utrustning och rekvisita inom trafikverksamheten skall följa de riktlinjer som tagits
fram inom föreningen för de�a samt i övrigt följa de föreskri�er som Transportstyrelsen föreskrivit.
Bilje�er
”Edmonsonska” bilje�er skall användas så långt det är möjligt.
Kartongfärger enligt följande:
Gul/brun – 3:e klass
Grön – 2:a klass
Uniformer
E� ”GHJ uniformsreglemente” skall utarbetas. Tills dess bör de rekommenda�oner som förekommer i GHJF XX
beaktas:
Järnvägens personal ska bära uniform eller likvärdigt vid trafikdagar. Tkl och Tb� ska ha full uniform. Bromsare,
lokpersonal och sta�onskarlar kan ha enklare mundering. Kravet är dock a� uniformsmössa bärs. Varselkläder för
personal i tjänst vid trafikdagar bör undvikas så långt det är möjligt.
VId Icke trafikdagar bör varselkläder och någon form av kännetecken från GHJ användas. Vid vistelse i spår SKALL
varselkläder eller varselväst användas.
Tågsammansä�ningar:
I vår trafik e�ersträvas den typ av tågsammansä�ningar som förekom på de gotländska järnvägarna. Det betyder
a� främst inhemska fordon skall användas, alterna�vt fordon som passar in i den historiska kontexten. Dessutom
ska även godsvagnar kunna medföras i tågen, då många tåg, i synnerhet på sidobanorna KlRJ och SlRJ bestod av
blandade tåg.
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REKLAM & INFORMATION:
Föreningens behov av marknadsföring är lite speciella. VIk�gt är a� synas i de tradi�onella trycksakerna som delas
ut bland annat på Gotlandsbåten.Dessutom är det viktgit a� ak�vt medverka i alla möjliga andra sammanhang.
De�a kräver en sammanhållen profil på våra alster. Det ska gå a� känna igen marknadsföringsmaterial som kommer
från Gotlandståget. A� vår logotype och föreningens namn syns överallt är också ur marknadsföringssynpunkt den
bästa reklam man kan tänka sig. Den skapar dessutom en god sammanhållning inom järnvägsföreningen och på sä�
och vis kan GHJ fak�skt känna sig som de gotländska järnvägarnas arvtagare som för tradi�onerna vidare.

Marknadsföring:
Logotyp:
Gotlandtåget använder GHJ:s monogram som logotyp. De�a förekommer i två varianter:

Vi� monogram på röd bo�en

Svart monogram på vit bo�en

Till monogrammet �llfogas texten Föreningen Gotlandståget samt Gotlands Hesselby Jernväg i Arial Narrow
enligt nedan:

FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET
GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG
För GHJ:s avdelningar �llfogas texten Gotlands Hesselby Jernväg samt namnet på avdelningen
Om plats inte medger så kan monogrammet förekomma utan vidhängande text. Däremot ska monogrammet inte
utelämnas.
Grafisk profil
Gotlandståget använder en grafisk profil på alla sina trycksaker, i annonsering, på hemsida etc. Denna består av
typsni�en:
Arial Narrow: Logotyp, �teltext samt i rubriker
Arial: Rubriker
Calabri: Tabelltexter etc
Times New Roman: Brödtext i �dning etc.
Färger:
På alla dokument, trycksaker och på hemsidan etc. används mörkröd bakgrund på �telbladet. De�a ger e� likartat
utseende på alla våra utgåvor och gör dessa mer lä�ngenkännliga.
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NCS Koder
SJ-Färg

Bästa standard
NCS-kulör

Likhet

Anmärkning

SJ 00 Vit
SJ 06 Grå
SJ 10 Grå

Vit
Saknas
2005-G80Y

SJ 11 Grå

4005-G50Y

SJ 12 Grå

5502-G

SJ 13 Grå
SJ 15 Grå

6502-Y
6502-B

God

SJ-färgen är något
mörkare

SJ 16 Grå

7502-G

God

SJ-färgen är något
mörkare

SJ 24 Svart
SJ 27 Blå
SJ 28 Blå

Svart

Perfekt
”Silver”/aluminiumfärg
-SJ-färgen är en aning
gråare
SJ-färgen är en aning
grönare

God

SJ-färgen är något
mörkare
SJ-färgen är gulare

Perfekt

7030-R90B

God

SJ-färgen är något
mörkare

SJ 31 Blå

2060-B

God

SJ-färgen är något
mörkare

SJ 32 Blå

6030-B10G

SJ 33 Blå
SJ 34 Blå
SJ 35 Blå
SJ 36 Blå
SJ 37 Blå
SJ 42 Grön

5020-B10G
5005-B80G
3005-B80G
7010-B50G
7020-B30G
5020-B90G

SJ 45 Grön
SJ 47 Grön
SJ 48 Grön
SJ 50 Grön
SJ 52 Grön

8010-G30Y
7010-G10Y
6040-G20Y
5050-G30Y
5040-G20Y

SJ 54 Grön
SJ 55 Grön

6020-G30Y
6020-G50Y

SJ 64 Gul
SJ 65 Gul
SJ 67 Gul
SJ 68 Gul
SJ 71 Gul

5010-Y10R God SJ-färgen är något gulare
3010-G90Y Mycket god
1010-G90Y Mycket god
1010-Y
God SJ-färgen är något rödare
3020-Y20R God SJ-färgen är något

SJ 74 Gul

0050-Y10R

SJ 77 Gul

0080-Y10R

God

SJ-färgen är något
mörkare

SJ 81 Röd

1080-Y50R

God

SJ-färgen är något
mörkare
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SJ-färgen är ljusare och
gråare

Dålig
God
God
God

SJ-färgen är gråblåare.
SJ-färgen är något ljusare
SJ-färgen är något ljusare
SJ-färgen är mörkare
SJ-färgen är blåare

God

SJ-färgen är något
mörkare
SJ-färgen är mörkare
SJ-färgen är mörkare

God
God

SJ-färgen är gulare
SJ-färgen är gulare
SJ-färgen är aningen
gulgråare

God
God

SJ-färgen är något gulare
SJ-färgen något mindre
grön

mörkare

SJ-färgen är en aning
mörkare

SJ 83 Röd
SJ 86 Röd
SJ 88 Röd
SJ 92 Röd
SJ 95 Röd

2080-Y70R
1080-Y90R
1090-Y90R
5040-Y90R
6040-Y60R

Mycket god
God SJ-färgen är något gulare
God SJ-färgen är något rödare
God Klassiskt SJ-röd
God SJ-färgen är något gulare
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