
VÄLKOMMEN till
Risten - Lakviks järnväg

Spårvidd 600 mm
Museibana i Åtvidabergs kommun

Museiföreningen Risten - Lakviks Järnväg 
(RLJ) är en ideell förening som driver en musei-
järnväg i Lakvik, beläget mellan Åtvidaberg och 
Björsäter i Östergötland. Föreningen startades 
1971 och bygger på den gamla banvallen från 

Norsholm - Västervik - Hultsfreds järnväg.
I Lakvik har vi samlat byggnader och rullande 
materiel från både trafik- och industribanor. I 
samlingarna finns bl.a  tre ånglok, ett tryck-

luftdrivet lok, olika större och mindre motorlok 
samt två av Sveriges äldsta bevarade person-

vagnar från Åtvidaberg - Bersbo Järnväg.
www.rlj.se

Res som förr i tiden. 

Känn dunket 

från skarvarna, 

lyssna till ångvisslan 

och känn rökdoften 

från loket!
Hitta hit:

Från Norrköping
Åk E4 söderut och ta avfart 115 (skylt mot Söderköping, Fin-
spång, Linghem). Sväng vänster mot Linghem, fortsätt på väg 
215 och kör 4,3 km. Omedelbart efter att ha passerat Gistad 
sväng vänster mot Björsäter. Efter 5 km sväng åter vänster 

mot Björsäter. Passera Björsäter och fortsätt mot Åtvidaberg.  

Efter 3 km sväng vänster in mot Lakvik.

Från Linköping
Åk väg 35 söderut mot Åtvidaberg, efter 6 km tag  

tredje avfarten i rondellen mot Björsäter.  
Passera Björsäter och fortsätt mot Åtvidaberg.  

Efter 3 km sväng vänster in mot Lakvik.

Från Åtvidaberg
Åk väg 35 norrut mot Linköping. Efter 1,5 km sväng höger in 
på Björsätersvägen, kör 6,9 km. Vid Bersbo håll till vänster, 

efter 5,6 km sväng höger in mot Lakvik.

Koordinater
WGS84 DDM (lat, long)

N 58° 18.3164’, E 16° 1.3621’
WGS84 DD (lat, long)
58.30527, 16.02270

RT90  6464673, 1512753
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Övrig information 
Resan sker i en sommarvagn som har tak men 

i övrigt är helt öppen varför regnkläder rekom-

menderas vid otjänlig väderlek.  

Läs mer: www.rlj.se

Normalt används ånglok som dragkraft men under extrema
omständigheter, t ex torka kan dessa ersättas med diesellok.

Öppettider
Trafik lördagar och söndagar fr o m första lördagen 

efter midsommar t o m andra söndagen i augusti. 
Varje heltimme kl 11-15. 

(ändringar kan förekomma, se hemsidan www.rlj.se)

Det går även bra att abonnera tåg och/eller att få 

visning av samlingarna vid andra tider enligt 

överenskommelse per telefon 073-2910124

Tågresa: Vuxen 50 kr, Barn 4 – 15 år: 25 kr

Guidad visning: 300 kr

45 minuters resa ger 
flera års minnen
Resan, som tar cirka 45 min, går i lugnt 

tempo genom en omväxlande natur och 

låter dig njuta av dunket från sken-

skarvarna och ljuden och doften från 

ångloket. Loken och vagnarna är från 

den tid för runt 100 år sedan då det 

fortfarande förekom persontrafik på smal-

spårsbanor med 600 mm spårvidd. 

Resan går tur och retur från Lakvik ned till 

sjön Risten där det finns tillfälle till pick-

nick och bad. Det går bra att vänta till ett 

senare tåg för återfärden.

Efter resan kan barnen leka i vår lummiga 

trädgård, och du väljer själv om du vill 

äta medhavd fika eller köpa hembakade 

goda smörgåsar, våfflor och kaffebröd på  

caféet i Lakviks stationshus.


