
Malmö 
X-2000 har krockat med ett 
stoppblock. Hela stationen 
utryms. 

 
Malmö 
Det är vinter. Alla tåg 
inställda. 

Malmö 
Det har fallit 5 mm snö. 
Tågen är försenade. Hur 
länge vet ingen. 

Malmö 
Stationen byggs om. Du 
hittar inte in och missar 
tåget. 

Malmö 
Tåget har bytt spår. En 
skåning förklarar vägen. Du 
förstår inte och missar 
tåget. 

Malmö 
Inga tåg – ingen information. 

Malmö 
Minus 2 grader. Tåget har 
frusit fast. 

Malmö 
Översvämning tåget försenat 
minst 2 timmar.  

Malmö 
All biljettförsäljning till 
tågen har kraschat. Det 
kostar 500 kr extra att köpa 
direkt på tåget. Du får åka 
senare. 

Malmö 
Julafton. Tomten vinkar från 
renarna medan du väntar på 
tåg och information som inte 
kommer. 

Malmö 
Tåget går i tid. Gå fyra 
stationer fram. 

Malmö 
Tåget endast en kvart 
försenat gå två stationer 
fram. 



Malmö 
Tåget endast en halvtimme 
försenat gå en station fram. 

Malmö 
Du får åka buss en station.  

Malmö 
Brandlarm. Stationen utryms. 
 

Malmö 
Tåget endast en kvart 
försenat gå två stationer 
fram. 

Malmö 
Tåget endast en halvtimme 
försenat gå en station fram. 

Malmö 
Du får åka buss en station.  

Malmö 
Slå tärningen om du får en 
sexa har du tur och får åka 
ett extrainsatt tåg fram en 
station. 

Malmö 
Slå tärningen om du får en 
etta har du tur och får åka 
ett extrainsatt tåg fram en 
station. 

Malmö 
Plus 25 grader. Rälsen blir 
sned och måste kylas ned. 
Tåget kan inte gå. 

Malmö 
Stationen byggs om. Du får 
åka buss till Lund.  

Malmö 
Det är höst. Blad har fallit 
från träden och hindrar 
tågen. Vänta på nästa tåg. 

Malmö 
Tåget endast en halvtimme 
försenat gå en station fram.. 



Stockholm 
X-2000 har krockat med ett 
stoppblock i Malmö. Detta 
försenar tåget i Stockholm. 

Stockholm 
Det är vinter. Alla tåg 
inställda. 

Stockholm 
Ingen vet någonting, men 
inga tåg kommer. 

Stockholm 
Snö på taket på en 
stationsbyggnad. Taket rasar 
in. Alla tåg inställda. 

Stockholm 
Tågen söderut går en 
station. Tågen norrut är 
inställda. 

Stockholm 
Tågen norrut går en station. 
Tågen söderut är inställda. 

Stockholm 
Brand i lok, försenar tåget. 

Stockholm 
Översvämning på toaletterna 
tåget försenat minst 2 
timmar.  

Stockholm 
All biljettförsäljning till 
tågen har kraschat. Det 
kostar 500 kr extra att köpa 
direkt på tåget. Du får åka 
senare. 

Stockholm 
Det är vinter, häften av 
tågen har frusit fast och 
står i vägen för resten av 
tågen. 

Stockholm 
Tåget går i tid. Gå fyra 
stationer fram. 

Stockholm 
Tåget endast en kvart 
försenat gå två stationer 
fram. 



Stockholm 
Kaos i tågtrafiken. 
Ersättningsbussar sätts in 
senare. 

Stockholm 
Det är vinter. Alla tåg 
inställda. 

Stockholm 
Det har fallit 5 cm snö. 
Tågen är försenade. Hur 
länge vet ingen. 

Stockholm 
Is i bromsarna. Ny väntan. 

Stockholm 
Växelproblem. Föreningar 
väntas mellan 2-10 timmar. 
Du får stå kvar på stationen 
och vänta. 

Stockholm 
Inga tåg – ingen information. 

Stockholm 
Minus 5 grader. Tåget har 
frusit fast. 

Stockholm 
Översvämning tåget försenat 
minst 2 timmar.  

Stockholm 
All biljettförsäljning till 
tågen har kraschat. Det 
kostar 500 kr extra att köpa 
direkt på tåget. Du får åka 
senare. 

Stockholm 
Julafton. Tomten vinkar från 
renarna medan du väntar på 
tåg och information som inte 
kommer. 

Stockholm 
Tåget går i tid. Gå fyra 
stationer fram. 

Stockholm 
Tåget endast en kvart 
försenat gå två stationer 
fram. 



Göteborg 
Ett tåg tas ut från 
tågmuseet. Åk fram två 
stationer. 

Göteborg 
Det är vinter. Alla tåg 
inställda. 

Göteborg 
Ingen vet någonting, men 
inga tåg kommer. 

Göteborg 
Snövarning. Alla 
passagerare med spade i 
handen släpps in på tåget. 
Du hade ingen med, så du 
får stanna kvar. 

Göteborg 
Tågen söderut går en 
station. Tågen norrut är 
inställda. 

Göteborg 
Tågen norrut går en 
station. Tågen söderut är 
inställda. 

Göteborg 
Loket är trasig, men kan 
ändå sakta ta dig en 
station fram. 

Göteborg 
Många älgar på rälsen. 
Inga tåg kan ta sig fram.  

Göteborg 
En tågolycka i Norge gör 
att tågen blir mycket 
försenade. Du får 
fortsätta vänta. 

Göteborg 
Det är vinter, häften av 
tågen har frusit fast och 
står i vägen för resten av 
tågen. 

Göteborg 
Tåget går i tid. Gå fyra 
stationer fram. 

Göteborg 
Tåget endast en kvart 
försenat gå två stationer 
fram. 



Göteborg 
Under dagen går endast ett 
tåg. Om du har tur och 
slår en sexa på tärningen 
får du åka med en station. 

Göteborg 
Det är vinter. Alla tåg 
inställda. 

Göteborg 
Ingen vet någonting, men 
inga tåg kommer. 

Göteborg 
Under dagen går endast ett 
tåg. Om du har tur och 
slår en fyra på tärningen 
får du åka med en station. 

Göteborg 
Tågen söderut går en 
station. Tågen norrut är 
inställda. 

Göteborg 
Tågen norrut går en 
station. Tågen söderut är 
inställda. 

Göteborg 
För varmt ute. Rälsen blir 
sned inga tåg. 

Göteborg 
Regn i luften. Tågen rostar 
och kan inte gå. 

Göteborg 
Åska i luften. 
Signalsystemet slås ut. 
Inga tåg går. 

Göteborg 
Det är vinter, häften av 
tågen har frusit fast och 
står i vägen för resten av 
tågen. 

Göteborg 
Tåget går i tid. Gå fyra 
stationer fram. 

Göteborg 
Tåget endast en kvart 
försenat gå två stationer 
fram. 



Boden 
Snökaos. Det har snöat 25 
cm under natten, tåget en 
timme försenat. 

Boden 
Det är vinter. Alla tåg 
försenade pga snökaos i 
Söder. 

Boden 
Ingen vet någonting, men 
inga tåg kommer. 

Boden 
Då alla tåg i södra Sverige 
är inställda förflyttas alla 
tåg norr om Stockholm dit 
och alla tåg i Norr blir då 
inställda. 

Boden 
I Umeå är det problem 
med signalerna. Detta 
påverkar Bodentåget och 
det blir hela tjugo minuter 
försenat. 

Boden 
Militärövning. Tåget 
försenas en kvart åk sedan 
två stationer. 

Boden 
Riksgränsen insnöad av 
laviner. Tåget väntar in 
det försenade tåget. Men 
du hinner ändå två 
stationer. 

Boden 
Kallt att stå ute. Du 
fryser om fötterna. Hoppa 
på plats medan du väntar, 
så slipper du frysa. 

Boden 
Tåget till Stockholm är 
försenat, men det finns 
plats på Göteborgståget 
om du vill. Då går du tre 
stationer fram. 

Boden 
Tåget till Göteborg är 
försenat, men det finns 
plats på Stockholmståget 
om du vill. Då går du tre 
stationer fram. 

Boden 
Tåget går i tid. Gå fyra 
stationer fram. 

Boden 
Tåget en kvart försenat gå 
två stationer fram. 



Tåget går som på räls, gå en 
station fram 

Tåget går som på räls, gå två 
stationer fram 

Tåget går som på räls, gå tre 
stationer fram 

Tåget går som på räls, slå 
tärningen och gå lika många 
stationer fram. 

Tåget går som på räls, slå 
tärningen och gå lika många 
stationer fram. 

Tåget går som på räls, slå 
tärningen och gå lika många 
stationer fram. 

Maten är slut. Du är hungrig, 
men äger du en cateringfirma 
eller ett konditori kan du gå 
två stationer fram.  

Stopp i avloppet. Men är du 
rörmokare fixar du detta 
snabbt och kan gå en station 
fram. 

Ingen information- men är du 
den som fixar webbsidorna 
får du information från den 
sidan och kan gå en station 
fram. 

Brand i ett lok. Om du är 
brandman får du två steg 

fram. 

Brand i en vagn. Nu får du 
chansen att sälja kortspel till 

passagerarna om du är 
kortspelsförsäljare. Då får 
du också gå en station fram.  

Julafton och fast mitt i 
ödemarken. Om du äger en 
underhållningsbyrå kan du 
underhålla under tiden. Gå 
sedan två stationer fram. 



Stopp på banan. Ni åker 
tillbaka en station. 

Tåget krockar med renar. Åk 
tillbaka en station. 

Vildsvin på banan, Åk tillbaka 
två stationer. 

Du får panik i en inlåst vagn 
som stått stilla i tio timmar 
utan fungerande toaletter 
och inget vatten. De skjutsar 
dig snarast till Umeå där du 
läggs in på en psykiatrisk 
klinik. 

Vattnet är slut. Om du äger 
Friska Vatten AB får du gå 
fram tre stationer. 

Varmt ute, varmt i kupen och 
varmt på rälsen. Här behövs 
en rälsrakare. Om du äger 
den firman får du gå två 
stationer fram. 

Tåget har kört fast i snön. 
Endast om du äger en firma 
som tillverkar snöskor tar du 
dig fram en station. 

Vatten behövs alltid mer av. 
Om du äger firman Friska 
Vatten får du gå en station 
fram. 

Ullas konditori i Umeå har 
skickat smörgåsar till tåget. 
Om du äger Ullas konditori 
får du gå en station fram. 

Vännäs hotells catering 
ordnade julmiddagen. För det 
får ägaren gå tre stationer 

fram. (Oavsett vem som drar 
kortet) 

Underhållsbyrån sjöng 
julsånger för alla 

passagerare det livade upp 
stämningen och 

underhållsbyrån åker tre 
stationer fram. (Oavsett vem 

som drar kortet) 

Isbildningen på spåren gör 
att spåren måste hackas och 

alla passagerarna får åka 
buss en station. Bosses buss 
och ishackarna får åka två 

stationer fram. (Oavsett vem 
som drar kortet) 



Alla tågen har fastnat i 
Skåne. Bosses buss är 
räddningen. Slår du en sexa 
får du åka med en station. 
Äger du Bosses buss åker du 
tre stationer fram. 

Tågen har i år lärt läxan sen 
fjolårets kaos. Därför är 
växelfelet i år ett elfel. 
Oavsett orsak så står tåget 
stilla. 

Nytt signalsystem fungerar 
ej. Tåget står stilla. 

Signalfel. Tåg kolliderar. Alla 
passagerare får åka ambulans 
till Karolinska i Stockholm. 

Växelfel. Tåget går åt fel 
håll. Gå tre stationer bakåt. 

Ett museilok har tagit in. Det 
går sakta och rymmer inte 
alla. Slå en tärning och slår 
du ett jämnt tal (2, 4,6) får 
du åka med. Då åker du fram 
hälften av den summa 
tärningen visar. 

SJ:s hemsida kraschade, 
Ingen information går ut. 
Inget på tåget märker någon 
skillnad mot tidigare 
informationsflöden. 

Vi vet inte när vi kommer 
fram, informerar 
konduktören passagerarna. 
Kortspelsförsäljare går en 
station fram. (Oavsett vem 
som drar kortet) 

Ersättningsbussarna gick 
utan att passagerarna fick 
veta om det. Bosses buss kör 
tom och äger du Bosse buss 
får du backa en station. 

Ersättningsbussar sätts in 
och kör en station. 

Elfel på tåget. Byte av tåg 
sker om en timme eller 

senare. 

Värmefel på räls. Ni står 
stilla. 



Köldfel på räls, ni står stilla. 

Brand i sista vagnen. 
Brandkåren rycker ut och 
tillhör du brandkåren åker du 
framåt två stationer. Övriga 
får backa en station. 

Tåget är ett lotteri. 
Vinstlotten är nu en femma. 
Slår du en femma på 
tärningen gå en station fram. 

Tåget är ett lotteri. 
Vinstlotten är nu en tvåa. 
Slår du en tvåa på tärningen 
gå en station fram. 

Tåget är ett lotteri. 
Vinstlotten är nu en trea. 
Slår du en trea på tärningen 
gå två stationer fram. 

Tåget är ett lotteri. 
Vinstlotten är nu en etta. 
Slår du en etta på tärningen 
gå två stationer fram. 

Tåget är ett lotteri. 
Vinstlotten är nu en fyra. 
Slår du en fyra på tärningen 
gå två stationer fram. 

Tåget är ett lotteri. 
Vinstlotten är nu en sexa. 
Slår du en sexa på tärningen 
gå tre stationer fram. 

Tåget går i tid och kommer 
fram i tid. Grattis du har 
vunnit! 

Anställda på SJ blir sjuka av 
kaoset. Åk en station bakåt. 

Tåget evakueras åk tillbaka 
en station. 

Allt fungerar. Åk fem 
stationer framåt. 



Ägarbevis 

Hotell Vännäs 
Cateringfirma 

Ägarbevis 

Ullas Konditori 
Umeå 

Ägarbevis 

SJ:s Webbsidor 

Ägarbevis 

Rörmokare 
Kalle 

Ägarbevis 

Brandkåren 

Ägarbevis 

Ishackare 
Alice AB 

Ägarbevis 

Rälsrakare 
Emma 

Ägarbevis 

Bosses buss 

Ägarbevis 

Underhållningsbyrån 
Skoj 

Ägarbevis 

Snöskorstillverkare 
Från skogarna 

Ägarbevis 

Kortspelsförsäljaren 

Ägarbevis 

Friska vatten AB 

 
 
 


