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Gävle lokstation före Järnvägsmuseurns tid

I början av 1900-talet var området där idag
Sveriges Järnvägsmuseum är beläget en ren
landsbygd. Uppsala-Gefle Järnväg - som
var färdig för trafik år 187 4 - hade förlagt
sina verkstäder och lokstall till området strax
norr om Kaserngatan i omedelbar närhet till
Gefle Södra bangård. UGJ första lokstall var
ett trespårigt parallellstall med en vändskiva
med 12 m diameter, vilken vid denna tid var
fullt tillräcklig för de lok som trafikerade banan. Vid järnvägens öppnande för trafik saknade UGJ egna verkstäder för större reparationer och revisioner på den rullande materielen. Dessa arbeten fick därför i stor utsträckning utföras vid främmande verkstäder, vilket i längden blev både dyrt och tidsödande.
För att något så när i egen regi kunna utföra
en del reparationer anskaffade järnvägen en
svarv och en borrmaskin till den i ett skjul på
bangården befintliga smedjan. Järnvägens
ekonomi tillät emellertid inte vid denna tidpunkt anskaffandet av en ångmaskin för drivandet av dessa maskiner, utan de fick i stor
utsträckning handvevas.
Den utanför smedjan framrinnande Källbäcken inspirerade emellertid verkmästaren
att anlägga ett vattenhjul för drivandet av
dessa båda verktygsmaskiner. Förfarandet
lyckades höst och vår då vattenföringen i
bäcken var av sådan omfattning att hjulet gav
så mycket kraft att de ifrågavarande maskinerna gick runt. Efter någon tid lyckades
järnvägen införskaffa en begagnad ångvinsch, vilken reparerades och försattes i

driftsdugligt skick. Vinschen uppsattes i ett
rum innanför lokstallet och tjänstgjorde som
drivkraft för järnvägens första reparationsverkstad vilken inrättades längst bak i lokstallet.
Under åren 1882-84 tillbyggdes lokstallet
med en ny byggnad åt öster. Byggnaden var
avsedd som vagnverkstad och plåtslagareverkstad. Den tillbyggda delen hade liksom
lokstallet tre spår och hade samma längd och
bredd. Järnvägen kunde nu· i egen regi börja
tillverka de vagnar man behövde för trafiken.
Vagnverkstaden var emellertid redan från
början mycket opraktiskt förlagd, man måste
t ex alltid gå via vändskivan för att komma in
i verkstaden. Detta begränsade vagnslängden
och föranledde bolaget att redan efter några
år börja projektera en ny verkstadsbyggnad.
Denna byggnad förlades väster om de befintliga verkstadsbyggnaderna utmed dåvarande
Södra Esplanadgatan (Murengatan). I och
med denna .utbyggnad antog UGJ verkstadsområde på Gefle Södra sitt slutliga utseende
och fick den egenheten att huvudspåret mot
Uppsala passerade mitt emellan lokstallet och
den nya vagnverkstaden i en ca 8 m bred gata.
År 1898 installerades en ny vattengivningsanläggning på Gefle Södra bangård, vilken
var i bruk ända fram till i början av 1950talet, då pumpstationen under järnvägsbron
vid Gavleån måste rivas för brons ombyggnad.
Lakvattnet togs från Gavleån och pumpa5

des upp i ett vattentorn beläget på bangården.
Vattentornet hade två 30 m 3 cisterner. Från
vattentornet gick ledningar till två vattenkastare, en i vardera änden av bangården.
Pumpstationen under järnvägsbron hade en
kapacitet av 1.000 minutliter och försörjde
förutom vattentornet även verkstadens ångmaskin med kondenseringsvatten.
Kolgård
med
kolgivningsanordningar
fanns från början på Gefle S där man 1907
byggde en ny kolbrygga avsedd för tippvagnar. Kolbryggan kunde användas av tenderloken, medan tankloken som tidigare fick kolas
med hjälp av kolkorgar och en handdriven
lyftkran.
Det från banans byggnad befintliga lokstallet började emellertid i början på 1900-talet
bli allt mer trångbott. I och med de tre nya
snälltågsloken litt B nr 22-24, som beställdes
från Falun för leverans under 1907, räckte inte 12 m-vändskivan på Gefle Still. Järnvägsbolaget hade emellertid förvärvat mark vid
Sörby Urfjäll, söder om Gefle S bangård, och
i början på 1906 påbörjades där byggandet av
ett nytt lokstall. Det uppfördes strax väster
om UGJ bibana till Bomhus och byggdes som
ett rundstall med fyra stallrum om vardera
två spår. För att möta de nya längre loken lades en 16 m vändskiva ned. Lokstallet stod
klart för användning år 1907 då de nya kompoundloken levererades från Falun. De nya
lokstallarna vid Sörby användes jämsides
med de gamla på Gefle Södra i flera år. Den
huvudsakliga verksamheten var ännu koncentrerad till de gamla anläggningarna.
Efter några år blev parallellstallet på Gefle
S än mera orationellt och trångt. UGJ hade
anskaffat allt större lok. Vid 1913 års utgång
förfogade man över sju större tenderlok av
vilka fem var för stora för 12 m-vändskivan
på Gefle S. När UGJ under år 1915 nybeställde ytterligare fem lok - de tre berömda stortankårna litt I nr 27-29 samt de två första
fyrlingloken litt Bb nr 25-26 - stod det
klart att man måste bygga ut lokstallarna vid
Sörby.
Byggnadsarbetena startade 1915 och året
därpå stod lokstallet klart. Man hade då
byggt till åtta stallplatser till ett 16-rumsstall.
Den nya delen byggdes i en annan stil än den
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första, man utnyttjade här - i likhet med vad
som var brukligt hos GDJ - en lokstallsarkitektur med ett bakåt långsluttande tak. Stallet
var avsett för inbackade lok. Förutom de åtta
nya stallplatserna byggdes en verkstad med
ett spår. Verkstadsutrymmet var en tvåspårssektor. Vidare inrymdes förråd och lokaler
för lokmästareexpeditionen i ytterligare en
stallsektor. Ett vattentorn byggdes där den
nya delen anslöt sig till den gamla. En ny större kolbrygga uppfördes. Kolbryggan hade anordningar för kolning av tankloken, vilket
saknades på Gefle S. Tippvagnarna drogs
upp på bryggan med en stålwire som kopplades till ett lok. All stalltjänst på Gefle S kunde
nu avvecklas, kvar blev endast vagntjänsten
samt verkstäderna.
Under denna tid hade tankarna på ostkustbanebygget skjutit fart på allvar. När det slutligen efter mycket diskuterande hit och dit
äntligen blev av att sätta spaden i backen för
bygget av denna bana skrev man 1920-talets
början. Ett visst samarbete mellan UGJ och
0KB var redan från början givet. UGJ hade,
redan då det första trevande mötet i Ostkustbanefrågan avhölls i Söderhamn 1897, visat
ett stort intresse för banans tillkomst. En
obruten
förbindelse
Stockholm-Nedre
Norrland via Gävle var ju en dröm för banans
förespråkare. Är 1901 tecknade UGJ aktier
för 1 milj kr i det nya bolaget, med villkor att
Gefle Södra station skulle vara slutstation för
0KB och att banan invid Gefle S skulle förvärva erforderlig mark för uppförandet av
egna lokstallar och vagnbangård.
UGJ lokstall vid Sörby var i bruk hela bolagstiden ut. Är 1931 hade UGJ totalt 29 ånglok, varav 21 i drift. Av dessa var 18 stationerade i Gävle. Lokstationen förestods av lokmästare E Lindgren, vilken hade en personalbesättning på totalt 77 man: 19 lokförare, 18
lokeldare, 7 motorvagnsförare, 1 lokputsarförman, 4 reparatörer, 17 lokputsare (tillika
reserveldare), 10 vagnkarlar samt 1 pumpare.

Ostkust banan
I enlighet med överenskommelsen från 1901
byggde Ostkustbanan sina lokstallar i omedelbar närhet till UGJ:s anläggningar vid Sör-

Stall I, f d UGJ. I förgrunden ko/kran, ko/ficka och en del av ko/gården.

by. Då 0KB redan från början hade stora lok
som A- och E-lok byggdes ett ordentligt lokstall med en vändskiva på 20 m i diameter.
Lokstallsbyggnaden var av rundstallstyp och
hade 13 stallplatser. Ostkust banans loks tall
var av en helt annorlunda byggnadstyp än
man dittills hade använt i Gävle. Det var avsett för rättvänd inkörning av loken, vidare
var lokstallet inte avdelat i stallrum liknande
UGJ och GDJ-stallarna. Byggnadspelarna
var av trä, bakre stallväggen var hög. Lokstallet var uppdelat i två avdelningar, ett på
tio spår och ett på tre spår. Förutom de nyss
nämnda utrymmena fanns även en rymlig
verkstad med ett spår, förråd samt expeditionslokaler för lokmästaren.
Tre av stallplatserna utrustades med en s k
sänkgravsdomkraft, vilken var till ovärderlig
nytta vid nedtagning av hjulpar för storlagerrevision m m. Man placerade härvid loket
över sänkgraven med det hjulpar som skulle
bortmonteras över domkraften. Fjäderfästen

och fästjärn borttogs, varefter hjulparet medelst domkraften sänktes ned under loket.
Domkraften, vilken var monterad på en tvärgående tralla, transporterades sedan i sidled
till intilliggande spår där hjulparet upplyftes i
marknivå och ånyo placerades på spåret.
För kolgivning till loken uppfördes en
kolbrygga av ansenliga dimensioner, meningen var att även UGJ lok skulle försörjas med
kol från samma anläggning. Bryggan var försedd med fyra decauvillespår på bryggplanet,
samt vardera ett upp- och ett nedfartsspår på
det lutande planet. Tippvagnarna påfylldes
från reglerbart självlossande kolfickor, vilka
var uppkörda på en högre än tippvagnsspåren
belägen ramp. Efter lastning drogs tippvagnarna för hand via vändskivor fram till bryggan, varefter de drogs upp med hjälp av ett
elektriskt drivet linspel. Kolfickorna lastades
med en elektrisk skopkran i den omedelbart
öster om kolbryggan belägna kolgården.
Slaggning av loken utfördes samtidigt med
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koltagningen, då en slaggrav var anordnad
vid kolbryggan. I slaggraven fanns två rälsgående slaggvagnar, vilka kunde upplyftas med
en telfer och på telferbanan transporteras till
slaggupplaget intill kolbryggan. I samband
med slagg- och sotskåpsdragning fanns även
anordningar för vattenspolning av asklådor
och dampar. För loksand byggdes en sandbod. Sommartid togs sand hem för torkning.
Sanden kärrades in i boden där den fick torka
efter. Med hjälp av tryckluft blåstes sanden
upp i två sandtorn från vilka sanden bekvämt
kunde påfyllas i loken.
För OKB-stallet uppfördes aldrig någon
egentlig vattengivningsanordning, utan loken
vattnades vid de två vattenkastarna på Gefle S
bangård. Detta innebar att man vid förekommande vattenpåfyllningar i lokstallet måste
dra en slang från någon brand- eller pannspolningspost till tendrarna och fylla på med
vattenverksvatten. Detta vatten, vilket var
rätt hårt i Gävle, förorsakade en kraftig
pannstensbildning i lokpannorna, varför
pannspolning ofta måste utföras på Gävleloken. Inte förrän 1950 utrustades lokstationen med en funktionell vattengivningsanordning. För lokstallarnas uppvärmning utnyttjades ånga från ett värmelok, vilket ofta stod
som reservlok under ånga. Problem kunde
härvid ibland uppstå, då det kombinerade
värme- och reservloket vintertid ibland fick
rycka ut.
Driftverkstaden var inrymd i två sektorer
av rundstallet. Verkstaden hade ett spår med
reparationsgrav och betjänades lyftmässigt av
en telfer. Verkstadens utrustning och maskinpark bestod av två supportsvarvar, en kipphyvel, en universalfräsmaskin, pelarborrmaskiner samt smärgelslipmaskiner. En smedja
med ässja och en trycklufthammare samt en
oljeeldad smältugn för babbitsgjutning av lagerskålar ingick också i verkstadens utrustning. För tryckluftförsörjningen installerades
en Atlas kolvkompressor med en 2.000 liters
huvudbehållare - belägen utanför bakre
stallväggen - samt drogs en ringledning med
luftuttag vid varje stallplats.
I slutet av år 1931 hade 0KB 25 ånglok i
drift, av vilka 18 var stationerade i Gävle.
Lokstationen förestods av den inom OKB8

kretsar legendariske lokmästaren Fabian
Nygren - om vilken ännu mången god historia lever kvar. Han hade under sitt befäl 21
lokförare och 19 lokeldare samt i övrigt, förutom lokrekryter och reserveldare, reparatörs- och stallpersonal.

Upsala-Gefle och Ostkustbanan
införlivas med SJ
Den 1 augusti 1933 övertogs UGJ och 0KB
av SJ. Lokstationen i Gävle tilldelades IV
distriktet och 15 maskinsektionen med sektionshuvudort i Bollnäs. Den för de båda banorna sammanslagna loktjänsten koncentrerades nu till f d 0KB lokstation. För att få erforderliga personallokaler samt ändamålsenliga expeditionslokaler för lokmästaren, nedmonterades en i Bräcke befintlig personalbyggnad om två våningar. Byggnaden flyttades till Gävle där_den återuppfördes under
1934. I byggnaden inrymdes förutom lokmästareexpedition och personallokaler även reservrum för en lokbesättning, dagrum samt
tre överliggningsrum för främmande lokpersonal. Personalens tjänstgöringsförhållanden
ändrades såtillvida att man nu tjänstgjorde på
varandras f d banor. Gävlepersonal tjänstgjorde på en del tåg ända upp till Härnösand,
en sträcka på 301 kilometer, vilken ansågs vara i längsta laget för ånglokstjänst.
F d UGJ elektrifierades under 1937 och
därvid minskades ångloksbeståndet i Gävle så
mycket att all verksamhet nu kunde överföras
till OKB-stallet. Det gamla UGJ-stallet utnyttjades härefter endast som uppställningsplats för avställda lok samt för förrådsändamål. Elektrifieringen av Uppsalabanan medförde att kontaktledning framdrogs till OKBstallet, där fyra stallplatser och ett utdragsspår fick kontaktledning. För lokens in- och
utkörning i stallrummen utnyttjades strömavtagarevagnen "Tekla".
Efter elektrifieringen överfördes linjen
Gävle-Uppsala till I distriktet, och när eldriften kom igång på allvar i början av 1938
förlorar Gävlepersonalen så gott som all tågtjänst på Uppsalabanan till Uppsala och Hagalunds lokstationer. Ett flertal lokförare och

SJ lokstation i Gävle (stall Il). På vändskivan lok K4 1901 och från vänster S 1258, K4 912,
B 1106, N 1443 och E2 1459. Foto mars 1953.

eldare blir övertaliga i Gävle, och lokstationen minskar i storlek. Detta ger upphov till
ett flertal fackliga strider, då Gävlepersonalen menar att då man tjänstgjort i ur och skur
på arbetsamma ånglok under alla år, man
även kunde få den miljömässigt bättre ellokstjänsten. Dessa strider varade ända fram till
slutet på 1950-talet, då Gävlepersonalen äntligen fick linjekännedom och en hel del tåg ända fram till Stockholm C.
Vid andra världskrigets utbrott på hösten
1939 ökar emellertid loktjänsten igen, eftersom ett flertal militärtåg börjar rulla på sektionens linjer dag som natt. Avspärrningen
medför att lokomotivstenkol blir en bristvara
och att vedeldning måste införas på en del
lok. Vedeldningen innebar att loken måste
bemannas med en andra eldare - vedlämparen - vilken hade till arbetsuppgift att lämpa
fram ved från tendern till eldaren. Under denna tid anställs många ynglingar som vedlämpare. En stor del av de lokföråre vilka nu på
80-talet uppnår pensionsåldern är krigsårens
vedlämpare.

Ett outnyttjat område på ca 400 x 100 m
väster om lokstallets infartsspår blir nu vedgård. Vedkapning och vedlastning pågår i
tvåskift veckorna igenom. Samtliga tåg på
0KB och Sala-banan, utom i vissa fall snälltågen 57-58 på 0KB, framfördes med vedeldade lok. Efter någon tid blev även snälltågen
vedeldade. Koleldade lok var en sällsynthet
under dessa år.
UGJ-stallet utnyttjas av militären, vilka på
stallplatserna 1-4 ställde upp luftvärnskanonvagnar. Samtliga fönster i östra stallgaveln samt på bakre väggen täcktes för med
masoniteskivor, stallportarna plomberades
och det hela var ytterst hemligt. Vissa tider
under åren 1940 och 1941 bevakades lokstallet av beväpnade vakter. Järnvägsluftvärnsvagnarna stod kvar på sina platser i lokstallet
ända till sommaren 1949 då de avsändes norrut, troligen för ny uppställning i Bräcke lokstall.
Under hela krigstiden lagrades avsevärda
kvantiteter stenkol i kolgården. 1938 utbröt
en brand i kolupplagen - uppkommen ge9

nom självantändning. Branden var utomordentligt svårsläckt, det tog flera veckor innan
man kom åt eldhärden. En extra kolkran fick
lånas in för omlastningsarbetet.
År 1947 infördes oljeeldning på en del lok
tillhörande Gävle. Det var främst J- och S-lok
som ombyggdes. För oljepåfyllning i loken
uppfördes ett oljetorn i norra änden av stallbangården. Tornet - som var en exakt kopia
av ett vattentorn någonstans i Vilda Västern
- användes efter oljeeldningens upphörande
som brännoljedepå för rälsbussarna på 1950talet. Efter lokstationens flyttning revs tornet.
År 1948 inträffade en anmärkningsvärd
händelse då f d OKB-stallets 20 m-vändskiva
havererade. Efter besiktning konstaterades en
skada i skivans svängcentrum. Då man ju till
varje pris måste få ut de lok vilka stod inne i
stallet, tillgrep man tvångsdragning av skivan
med hjälp av ett lok. Härvid förvärrades skadan för varje lok man fick ut, så att då tre lok
återstod i stallet totalhavererade skivan. De
tre lok vilka blev innestängda i stallet var
A2 1004, B 1311 samt S 1258. A2-loket var
intaget för storlagerrevision, men de två andra loken var fullt tjänstedugliga. Ett nytt
svängcentrum måste gjutas. Detta tog ganska
lång tid - fyra månader - varför det gamla
UGJ-stallet plötsligt fick uppleva en renässans. Vändskivan i UGJ-stallet var dock något för kort för B-loken, vilka med 4-axlig
tender hade en hjulbas på 16150 mm mot
vändskivans 16000 mm. Problemet löstes genom att vändskiverälen förlängdes ca 15-20
cm i vardera änden, så att skivan fick ett litet
överhäng, stallcirkelrälsen förkortades lika
mycket. Denna geniala lösning kan ännu beskådas på vändskivan i det bortre lokstallet
på Järnvägsmuseum. Som tidigare nämnts, så
backades loken in i UGJ-stallet, nu uppstod
ännu ett problem på stallplatserna 9-16 då
A- och B-lok skulle backas in. På grund av
stalltakets kraftiga fall måste dessa lok stoppas på centimetern när för att inte tendern
skulle ta i stalltaket. En del förare lyckades
bra, en del mindre bra, så stalltaket fick sina
skavanker från denna tid. I slutet av 1950talet kom dessa svårigheter igen, men nu p g a
att flera Of-lok hade placerats i Gävle. Dessa
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lok var alldeles för långa för stallet och måste
köras in med största försiktighet, annars skadades både stall- och loktak.
När vändskivan i 0KB åter var funktionsduglig återgick verksamheten till det normala, och det gamla UGJ-stallet utnyttjades åter
ganska sporadiskt i några år. Det till lokstallet hörande vattentornet blev högaktuellt för
användning igen under 1950. Den gamla
pumpanläggningen under Gavleåbron måste
rivas i samband med att järnvägsbron skulle
byggas om och utökas med ett spår. Lok vattnet var ett problem i Gävle, vattenverksvattnet var alldeles för hårt, dessutom var det
dyrt. Tanken på att utnyttja den bakom lokstallet framrinnande J ärvstabäckens vatten
blev åter aktuell. Analyser hade utvisat att
detta vatten i obehandlat skick var ett alldeles
utmärkt pannvatten. Man byggde därför en
fördämning i bäcken för att samla upp det
vatten som rann lokstall förbi. En mindre
fördämning för samma ändamål hade redan
blivit uppförd någon gång på 1920-talet.
Emellertid missräknade man sig på vattenföringen i bäcken, vilken under 1950-talets första år var ganska dålig. För att utjämna detta
förhållande måste vattenverksvatten tillgripas. En avhärdningsanläggning installerades i
vattentornet och en vattenkastare uppsattes
norr om kolbryggan. Därmed kunde efter 25
år vatten tas i stallet på ett ändamålsenligt
sätt. Efter det att vattengivningen vid lokstationen fungerade kunde de två vattenkastarna
på Gävle personbangård monteras ned. Vattentornet stod kvar under några år, men revs i
mitten på 50-talet.
Till lokstationens uppgifter hörde också att
bemanna en hjälpvagn. En hjälp- och redskapsvagn av typ Il tillhörde lokstationen.
Den hade som utryckningsområde linjerna
Gävle-Tierp, Gävle-Söderhamn och Gävle
-Ockelbo. Till hjälpvagnsberedskapen hörde också en mindre kranvagn.
Lokstationen, som fortfarande förestods
av lokmästare Fabian Nygren, hade 1948 en
personalstyrka på ca 200 man, varav ca 140
var lokpersonal. Lokpersonalen tjänstgjorde
på linjerna Gävle-Sundsvall, Gävle-Uppsala, Gävle-Sala-Västerås och GävleBollnäs.

UGJ loksta/1 vid Sörby Urfjä/1, 1928. Snälltågs/oket Ba 26 och personal.
UGJ loksta/1 med "stortanken" UGJ nr 28 på vändskivan. 1918.
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Ostkustbanans loksta/1 i Gävle, juni 1936.

GDJ till SJ 1948
År 1948 införlivades GDJ med SJ. Första året
i statlig ägo drevs GDG-banorna som statligt
bolag och verksamheten fortsatte som tidigare. I slutet av år 1949 uppgick GDG helt i Statens Järnvägar som VII distriktet. Lokstationen på Gävle S överfördes samtidigt från 15
maskinsektionen till den nybildade 35 maskinsektionen med huvudort och maskiningenjör i Gävle. För att på ett rationellt sätt
kunna administrera den nu ganska stora loktjänsten i Gävle koncentrerades all personaltjänst med utskrivning av lokpersonal och
lokledning till Gävle S lokstation. Samma år
hade SJ- och GDJ-personalen fått behövlig
linjekännedom på de nya linjerna, men först
vid tidtabellskiftet 1950 började den integrerade tjänsten. SJ-personalen hade också utbildats på Bk-loken och elmotorvagnarna.
I slutet av 1949 bestod personalstyrkan vid
Gävle lokstation av: Lokförare 95 man, lokeldare 63 man, lokrekryter 53 man, motorvagnsförare 5 man, reparatörstjänst 51 man
samt i stalltjänst 77 man. Denna personaluppsättning på sammanlagt 344 man gjorde
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att lokstationen klassades i högsta klass, vilken omfattade de största lokstationerna i landet. Gävle var dock avsevärt mindre än t ex
Hagalund och Sävenäs lokstationer. Lokstationen, som hittills under alla år hade föreståtts av lokmästare Fabian Nygren, kom efter dennes frånfälle 1949 att ledas av en ingenjör. Den första lokstationsföreståndaren
efter omorganisationen var ingenjör Stig
Orrby, vilken gjorde en blixtvisit som chef
under ca 10 månader, innan han som chef för
det nyinrättade Ma laboratorium i Hagalund
tragiskt omkom vid en olycka med ett provtåg i Järna. Nästa föreståndare var den legendariske Lars Billvall, vilken radikalt omändrade det mesta inom det sedan många år invanda livet på lokstationen.
Personalen på lokstationens expedition var
förutom Bill vall, lokniästarna Gunnar Jansson, f d UGJ-are och Albin Hagström, f d
OKB-are. Jansson hade lokledningen i sin
hand, dessutom var han ställföreträdande
chef för lokstationen. Hagström var personalledare för lokpersonalen. Den kamerala
verksamheten omhändertogs av förste konto-

rist Manne Ruhmen, även han med ett förflutet inom 0KB. Ruhmén är fortfarande i livet
och med sina 80 år still going strong. Övrig
personal på expeditionen var kontoristerna
Egon Lindgren och Wille Söderström samt
artikelförfattaren som kontorsvakt.
Jobbet som kontorsvakt bestod bl a i att
åka ut med order till lokpersonal som gick på
den s k "skubben". Man var ju inte så särskilt välkomnad när man en lördag eftermiddag ringde på hos en skubbförare och överlämnade en order om tjänstgöring med inställelse i tjänst inom ett par timmar. Driftverkstaden stod under befäl av verkstadsmästare
Erik Danielsson, en lugn och trygg dalkarl
som kände sina lok på gången.Han hade till
sitt förfogande reparatörspersonalen samt de
lokrekryter som gick på den då obligatoriska
sexmånaders verkstadsutbildningen. Verkstadspersonalen gick till största delen i dagskift, ett par reparatörslag gick i alternerande
för- och eftermiddagsskift. Verkstadspersonalen var uppdelad i maskinverkstadsfolk
och lokreparatörsfolk. I verkstaden hade
man flera svarvar, fräsmaskiner, pelarborrmaskiner, en smedja och ett gjuteri. I smedjan härskade förste reparatör Gustaf Hjalmar
Engelbert Bodin, en smed av den gamla stammen. Att få jobba som släggdräng åt Gustaf
var ett svettigt jobb men mycket tacksamt och
roligt då Gustaf alltid var en glad och mycket
yrkeskunnig man.
Gjuteriet hade till uppgift att bl a gjuta upp
lagerskålar av babbits till vevlagren på ångloken samt kolvstångspackningar och andra
slitdelar. En egen tillverkning av blysläggor
ingick också i verksamheten. Gjutarmästare
var reparatör Erik Pettersson, efter jobbet
"Gjutar-Pelle" kallad.
I stalltjänsten ingick det mesta av all s k
underhållstjänst. Stalltjänsten hade till uppgift att hålla ångloken rena, fullkolade, slaggade och vattnade. Påeldning av kalla lok,
passning av innestående lok under ånga under
hela dygnet, kapning av ved, lastning av kol,
allt ingick i stalltjänsten. Stallförmän var
Oskar Lindgren, Hugo Johansson "JärvstaJohan" och Kalle Wass. De hade till sitt förfogande förutom den ordinarie stallpersonalen så gott som alltid också att sysselsätta ett

25-tal lokrekryter utan loktjänst. Lokstationens filialförråd förestods av Arvid Nordström, förrådsförman, som hade varit med
om 0KB byggnad. Förrådet lagerhöll det som
behövdes i fråga om förbrukningsmaterial,
oljor, reservdelar etc.
Lokstationen var hemstation för 61 ånglok
och 4 elektrolok, nämligen:
A 1000, 1007, 1017, 1022 samt A2 1004
B 1026, 1082, 1106, 1145, 1147, 1150,
1270, 1281, 1281, 1311, 1313, 1314,
1322, 1364, 1365, 1376, 1382, 1429
E 901, 1089
E2 951, 1457, 1459, 1461
J
1263, 1272, 1294, 1295, 1396
09 1842
010 1845, 1846, 1847
K4 912, 1216, 1899, 1900, 1901
K26 1902
N 578, 641, 645, 1167, 1441, 1443, 1448
N2 1520, 1521
N7 1906
S 1049, 1052, 1174, 1249, 1253, 1258
S7 1881
Bk 750, Dg 358, Ds 391, Ub 703
I fordonsparken ingick även de tre av UGJ
anskaffade bensinmotorvagnarna av Hässleholms tillverkning, litt Xo6 nr 300, 308 och
309. En Yol-buss för trafiken på bibanan
Orrskog-Söderfors underhölls också av
Gävle.
Ett avvecklande av lokstationen på Nynäs
förestod. Hittills hade man där haft kvar elloken för f d GDJ, el-motorvagnarna samt ångväxelloken för hamnväxlingen. För att kunna
ge den stora personalstyrkan på Gävle S ändamålsenliga personallokaler uppfördes ett
nytt personalhus för den stationära personalen under 1951, varefter den röda administrationsbyggnaden helt kunde utnyttjas för expeditionsändamål och för personallokaler för
lokpersonalen. Expeditionslokalerna hade
rustats upp och utvidgats under 1948, då lokmästarexpeditionen tillfälligt var inhyst i två
äldre expeditionsvagnar utanför lokstallet.
I samband med den förestående elektrifieringen av Ostkustbanan påbörjades under
1951 en upprustning av f d UGJ-stallet (från
1951 benämnt stall I). Lokstallet erhöll en invändig uppsnyggning, nytt värmesystem, ny
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Lok B 1106 på vändskivan till fd OKB-stallet, mars 1953.

belysning och nya stallportar. Vändskivan
motoriserades. Man avsåg att förse stallspåren med svängbara kontaktskenor för lokens
in- och utkörning, men strömavtagarevagnen
"Tekla" kom även här till användning och
kontaktskenorna installerades aldrig. Kontaktledning framdrogs till alla stallspår utom
spår 17, d v s den gamla driftverkstaden vilken var uthyrd som bussgarage åt GDG Biltrafik.
För att kunna rationalisera bort arbetet
med lokputsningen byggdes en spolplatta, där
loken medelst ett ångtvättaggregat kunde rengöras. I slutet av 1940- och i början av 1950talet var lokputsen mycket noggrann. Ett
oputsat ånglok i ett snälltåg var otänkbart.
Ett 20-tal lokrekryter utan loktjänst putsade
lok varje dag. Två man på ett B-lok var normal arbetsfördelning, putsningen skedde för
hand med fotogen och putstrasor. Efter avslutat jobb avsynades maskinen noggrant av
stallförmannen, vilken hade en otrolig förmåga att hitta ställen som av skilda anledningar
hade förblivit oputsade. Sotskåpen målades
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med svart färg och siffrorna på skorstenarna
putsades med smärgelduk. Resultatet var oerhört vackert.
En föraning om vad som skulle komma att
hända med ångväxelloken dök upp på bangårdarna sommaren 1950, då ett av de två
dieselelektriska provloken av litt Vl provades
i hamnväxlingen under ett par veckor.
Ostkustbanans första elektrifieringsetapp
till Söderhamn var klar 1953. I och med detta
minskades ångloksbeståndet i Gävle mycket
kraftigt. Kvar var nu endast ångväxelloken
samt några E-lok för godstågstjänst på Salabanan, där den beryktade stormfällningen
trettondagshelgen 1954 ordnade förlängd
ånglokstjänst på den banan, då timmertågen
blev för tunga för de MaK-lokomotorer som
några år tidigare hade tagit över godstågstjänsten.
Elloksbeståndet ökades däremot. De nylevererade Da-loken nr 790-823 stationerades
i Gävle. De 21 Bk-loken flyttades 1954 över
från Göteborg och fick sin hemstation i Gävle
fram till 1967, då de flyttades tillbaka till Gö-

Stall Il, f d 0KB. På vändskivan V3 nr 31. Foto från ko/bryggan.
Gamla vedgårdsspåret med beredskaps/ok, maj 1953.
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Ko/bryggan vid Gävle lokstation, nu Järnvägsmuseum. Museitåg med E2 1091, maj 1973.
teborg. I slutet av 1953 började V3-lok att dyka upp i Gävle. Till en början gick de som utbildningslok och i extra växlingsturer, men
vid turlistbytet 1954 hade sju stycken V3-or
placerats i Gävle och avlöste ångväxelloken.
Ett par N-lok blev kvar som reservlok, nr 641
och 1167, och kunde emellanåt ses på bangårdarna. Andra reservånglok var bl a B 1314
och E2 1457 vilka då och då tjänstgjorde med
något banarbetståg.
Indragningen av ånglokstjänsten innebar
att personalen blev för stor. Flera yngre lokrekryter fick förflyttning till andra lokstationer, de som stannade kvar fick vänta i flera år
på sin chans till loktjänst, och en lokförarbefordran låg i början på 50-talet ca 20 år fram i
tiden.
Rälsbussar ersatte tågen på Sala-banan.
Från början insattes Yol-bussar vilka senare
utbyttes mot nylevererade YBo6-bussar. För
att kunna ställa upp motorvagnar och rälsbussar för städning m m blev def nödvändigt
att lägga ut två uppställningsspår, utrustade
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med värmeposter, i den gamla vedgården. Ett
av spåren elektrifierades liksom ytterligare
två spår i stall Il. Ånglokstiden var i slutet på
70-talet för alltid förbi för Gävle lokstation,
då det sista driftsångloken E2 1457 - f ö en
gång 0KB litt E nr 8 - avsändes till Avesta.
Stall Il hade sedan länge utnyttjats som stall
för V3-lok och motorvagnar. Större reparationer på ellok företogs alltid i stall Il, där
lyftmöjligheter fanns för att lyfta .hela lok
medelst fyra lyftbockar, vilka hade installerats under 1960-talet.
Nya metoder för lokunderhåll såg emellertid dagens ljus och de gamla stallarna blev
omoderna och tungarbetade. I samband med
projekteringen av en ny rangerbangård på industriområdet Näringen norr om staden kom
förslag upp på anläggandet av en ny lokstation som ersättning för de gamla lokstallarna.
Den nya lokstationen togs i bruk år 1968 då
de gamla stallarna vid Sörby Urfjäll utrymdes. Därmed var en 60-årig epok över för
lokstallsområdet vid Sörby Urfjäll.

Bernt Forsberg

Snälltågsmachin nr 75 Göta
Lokomotiven av typen A

När Sveriges Statsbanor började trafikeras år
1856 användes endast en lokomotivtyp, nämligen litt B. Denna lokomotivtyp finns representerad på Sveriges Järnvägsmuseum som
museiloket nr 3 Prins August. På denna tid
var tågslagen endast s k blandade tåg, d v s
ett persontåg som samtidigt var lokalgodståg
och stannade vid samtliga stationer utefter
den sträcka det trafikerade. Hastigheten var
låg men tågen kunde stundom vara ganska
tunga. B-loken var tunga och långsamma och
passade utmärkt till denna trafik under de
första åren 1856-63.
När Västra stambanan Stockholm-Göteborg år 1862 var klar att trafikeras i sin helhet
uppstod krav på särskilt snabba persontåg. Bloken lämpade sig inte för denna trafik på
grund av sin långsamhet.
Efter förhandlingar med den engelska lokomotivbyggarfirman Beyer, Peacock & Co i
Manchester inköpte Kungl Järnvägsstyrelsen
åtta lokomotiv av den på denna tid gängse
engelska snälltågstypen med en okopplad
drivaxel. De åtta lokomotiven levererades år
1863 och fick hos Statens Järnvägar numren
33-40. De första åtta loken erhöll alla fornnordiska namn, Widar, Muspel/, Sleipner,
Blixten, Saga, Vala och Heimdal.
Loktypen var en vidareutveckling av en typ
som London & North Western Railway infört
år 1854. Loken av denna typ kallades "Bloomers" eftersom de visade så mycket av sina
"ben", en anspelning på Mrs Bloomer från
USA som vid denna tid propagerade för att

kvinnor skulle klä sig i långbyxor. "Bloomers" i England hade dock något större hjul
med diameter 2,134 m.
Loken var som tidigare nämnts okopplade,
de var lätta och prydliga och kunde uppbringas till den för den tiden fantastiska hastigheten av 12 svenska mil per timme. Denna hastighet var emellertid för hög för de svenska
banorna, varför en hastighetsgräns på 9
svenska mil per timme sattes.
På grund av det enda stora drivhjulsparet
med diametern 1872 mm blev loken av den tidens lokmän benämnda "Spinnrockar". Den
officiella benämningen var "Snälltågsmachiner" eller enbart "Locomotiver".
Klassificeringen av lok, eller littereringen
som det heter på järnvägsspråk, var på den
här tiden uppbyggd efter systemet att ett lok
med en okopplad drivaxel benämndes littera
A, ett lok med två kopplade drivaxlar littera
B etc. Litterering av ånglok infördes år 1875.
Littereringssystemet kom ganska snart i olag,
eftersom det i samband med ombyggnader
kom in flera s k underlittera. Litt Ab avsåg
därvid t ex de ombyggda och förstärkta loken
av den ursprungliga A-typen.
Då de åtta loken av litteran A visade sig vara lämpliga för den trafik de var tursatta på,
beställde Kungl Järnvägsstyrelsen under de
följande åren ytterligare 24 exemplar av typen. I den senare beställningen gick en order
på fyra lokomotiv till Nydqvist & Holm i
Trollhättan.
Det fanns sålunda under åren 1863-1910
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32 exemplar av A-loken i trafik hos Statens
Järnvägar. Nr 33 började sin tjänst år 1863
och nr 127, som var det sista loket, slutade sin
tjänst år 1910. Den längsta tjänstetiden hade
lok nr 37 vilket avställdes efter 45 års tjänst år
1908.
Matarpumpen ersattes hos A-loken 1872
-74 av ytterligare en injektor, hos Göta
1874.
De sista A-loken avställdes år 1906, men nr
127 Thorborg skrotades först 1910. Lok 63
Ymer användes dock ända till 1920 som stationär ångmaskin vis SJ kolbrikettfabrik i
Älmhult.
Lagerlundaolyckan
Natten till den 15 november 1875 kom två av
loken, nr 77 Svea och nr 125 Einar, att bli inblandade i den första stora järnvägsolyckan i
Sverige. Platsen för katastrofen var egendomen Lagerlunda mellan stationerna Malmslätt och Bankeberg på Östra stambanan.
Det rådde snöfall under natten, varför det
norrgående nattsnälltåget var försenat. Tågklareraren i Linköping gav order om att natt-

snälltågen skulle mötas i Bankeberg i stället
för i Linköping som var normalt.
Det uppges i en samtida skildring av katastrofen att lokförare Sundqvist på det sydgående snälltåget haft onda aningar efter avgången från Linköping, varför han forcerade
farten mellan Linköping och Malmslätt för
att om möjligt hinna fram till Bankeberg före
det mötande tåget. Ett stycke söder om
Malmslätt, när han hade slagit ifrån ångan
och låtit tåget rulla utför sluttningen, fick han
plötsligt se det mötande tågets lyktor genom
snöyran. Han gav bromssignal, slog maskinen back, ropade åt eldaren att hoppa och
kastade sig själv ned i diket bredvid banvallen. Några sekunder senare skedde kollisionen mellan de båda tågen. Hastigheten var
omkring 20-25 kilometer per timme, men
verkan av kollisionen blev förfärlig. Loken
tornade upp sig emot varandra, tendrarna
sköt in under loken och de närmaste vagnarna splittrades. Nio människor omkom, bland
dem föraren och eldaren på det norrgående
tåget och eldaren på det sydgående. Loken totalförstördes och skrotades efter olyckan.

Lagerlundaolyckan den 15 november 1875. De båda A-loken Svea till vänster och Einar till höger.
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Lok Aa 75 Göta i Skövde år 1907. I hytten lokeldare E Alexandersson, vid fendern stal/karl
Nordkvist.
A-loket 35 Muspell i ombyggd version.
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Ny Illustrerad Tidning hade ett utförligt reportage om olyckan illustrerat med teckningar av den unge konstnären Carl Larsson.
Köping Hultbanans "Spinnrockar"
Lokomotiv med axelanordningen l-A-1 fanns
emellertid redan tidigare i Sverige. Köping
Hultbanan inköpte till sin invigning ett lok av
denna typ från George England & Co Hatcham Iron Works. Detta loks tillverkningsår
var sannolikt 1851. Loket fick hos KHJ namnet Little England. Till skillnad från SJ-loken
hade Little England ingen tender men kan
knappast klassificeras som ett tanklok. Det
hade små drivhjul, endast 1372 mm i diameter. Loket användes hos KHJ under byggnads tiden. Enligt en del uppgifter avyttrades
det redan 1860 för att bli stationär ångmaskin
vid reparationsverkstaden i Örebro. Andra
uppgifter säger att loket återsändes till England i början av 1860-talet.
KHJ erhöll senare ytterligare två lok av
"Spinnrocksklassen" nämligen loken W:m
Chaplin och A E von Rosen. Dessa lok hade
1600 mm drivhjul och var försedda med tender.
Lok nr 75 Göta
Lok litt Aa nr 75 Göta, vilket återfinns på
Sveriges Järnvägsmuseum, levererades till
Statens Järnvägar år 1866 och placerades i
Göteborg, vilken lokstation Göta var trogen i
hela sitt verksamma liv.
Loket är i framänden utrustat med tagelstoppade läderbuffertar fästade vid en 6 tums
ekplanka. Framändesbuffertarna var endast
avsedda att skydda lokets framände från stötar mot stallväggar etc, eftersom loket ej var
utrustat med någon bromsanordning. Kopplingsanordning fanns ej heller i framänden då
loket endast var avsett att framföras rättvänt.
Ångpannans vatteninmatning skedde under lokets gång medelst en matarpump kopplad till vänstra pistonbulten. Denna anordning nedtogs senare och ersattes med en injektor av Giffards konstruktion. Vid leveransen var loket utrustat med en dylik injektor
avsedd för vatteninmatning under stillastående.
Cylinderutblåsningen består av kikkranar
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som regleras från förarhytten. Säkerhetsventilerna är hävstångsventiler med graderade
fjäderhylsor och ställbara medelst vingmuttrar.
Vid leveransen var loket utrustat med en
speciell anordning för att få erforderligt drag
i fyrboxen. På fyrboxens framgavel var tre
trattar anbringade, mitt i varje tratt fanns ett
strålmunstycke från ett ångrör placerat. Vid
lokets gång framåt strömmade luft in och
självdrag uppstod, vid lokomotivets stillastående påsläpptes ånga och ångstrålen drog in
luft i eldstaden så att koksfyren ej slocknade.
Denna anordning existerade endast under de
första åren, då loken eldades med koks. Då
loken senare började eldas med stenkol blev
anordningen överflödig, varför den nedtogs.
Anordningen kan dock beskådas på modellokomotivet nr 33 Widar i museets entrehall.
När loket var kokseldat fanns inte det murade eldstadsvalv som tillkom för att de långa
flammorna från stenkolen inte skulle bränna
tubändarna.
Maskineriet är placerat mellan ramplåtarna
med två högtryckscylindrar med gemensamt
slidskåp och två slider. Pistonhuvudena är
lagrade mellan två gejdrar vardera. Vevaxeln
går med höger vev 90° före den vänstra. Slidstyrningen är av Allans system med omkastning från en hävstång i hytten. Loket är således ett okopplat tvillinglokomotiv för våtånga med invändigt liggande maskineri och
axelanordningen l-A-1. Armaturen utgörs av
regulatorn, ett glasrörsställ för vattenståndet,
en skivmanometer, en injektor (senare två),
en ångvissla och två provkranar utanför hyttens högra sida.
Tendern är tvåaxlig och försedd med handskruvbroms med träblock. På tendern var
den första tiden en ringklocka placerad för
signalering från överkonduktören till lokomotivföraren. Denna ringklocka utbyttes senare mot en ångvissla, en s k konduktörsvissla. På tenderns långsidor är lykthållare placerade. Lokomotivlyktor placerades vid dagsljus på dessa hållare. I mörker placerades de
på lokets buffertplanka. Den vänstra lyktan
visade vitt sken framåt, den högra rött sken
bakåt. Tenderns kolkapacitet var 1400 kg
samt vattenrum 5,4 m3 •

Tåg med loket Ab 35 Muspellfrån Boden mot Luleå år 1898.
Ett A-lok med tender var 11,725 m långt
och vikten var totalt 41 ton. Den ringa adhesionsvikten, 12 ton, begränsade dragkraften
till 1,8 Mp och detta bidrog till A-lokens ofta
förekommande slirningar. I avsikt att förbättra lokens prestanda blev femton lok försedda med större pannor och omlittererade
till litt Ab. Göta erhöll aldrig någon större
panna utan gick hela sin tid med originalpannan. Då tågvikterna ökade i och med boggivagnarnas införande blev A-loken obrukbara
för snälltågen. De insattes ytterligare en tid i
lättare tåg, några av dem ombyggdes till tanklok litt Q.
Aa nr 75 Göta slopades år 1905, men bevarades i och för ett framtida järnvägsmuseum.
Loket utställdes vid Baltiska utställningen i
Malmö år 1914 vid sidan av det då nylevererade snälltågsloket litt F nr 1200, varvid en direkt jämförelse kunde göras på hur snälltågsloken hade utvecklats under järnvägarnas
första 50 år.
När Järnvägsmuseum år 1942 erhöll provi-

soriska lokaler för lok och vagnar i Tomteboda kunde Göta förevisas för allmänheten.
År 1980 återvände Göta till Göteborg efter
75 års bortovaro. Loket skulle rustas upp inför Statens Järnvägars 125-årsjubileum. Renoveringen utfördes av medlemmar i Bergslagernas Järnvägssällskap och tog nästan ett år
i anspråk.
I början av januari 1981 tändes åter fyren
under Götas panna, vilken hade varit kall i
över 75 år. Loket provkördes på bangården
och allt befanns vara i sin ordning. I juni 1981
gick det gamla loket för egen maskin de 456
kilometrarna från Göteborg till Stockholm,
där det deltog i jubileumskavalkaden SJ 125
år i Värtan den 13 juni. Loket drog i december 1981 det jubileumståg som markerade att
125 år hade gått sedan den första statsbanesträckan Göteborg-J onsered invigdes den 1
december 1856.
Sedan december 1981 står Göta åter på
Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.
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Källor
Sveriges Järn vägsmuseum, div skrifter, reparationsjournal.
Tåg nr 5/1981
Järn vägsteknik nr 1/ 1952

Huvuddata för lokomotiv litt A, år 1863
381 mm
Cylinderdiameter
508mm
Slagets längd
1067mm
Hjuldiameter, främre ledarhjul
1872mm
drivhjul
1067 mm
bakre ledarhjul
4270mm
Hjulbas
9204mm
Hjulbas med tender
Längd över buffertar lok+ tender 11725 mm
1146 mm
Panndiameter invändigt
2847 mm
Avstånd mellan tubplåtar
9,5mm
Plåttjocklek i rundpannan
11,0mm
Plåttjocklek yttre eldstaden
19,0mm
Plåttjocklek eldstadsgavlar
7,0 kg/cm2
Effektivt ångtryck
183
Antal tuber
48,0mm
Ytterdiameter tu ber

Eldyta i eldstaden
Eldyta, tuberna
Eldyta totalt
Rostyta
Pannans vattenrum
Pannans ångrum
Dragkraft
Skentryck axel I
Skentryck axel Il
Skentryck axel III
Total vikt i tjänst
Material vikt
Adhesionsvikt
Tender litt Aa, år 1863
Hjuldiameter
Hjulbas
Största längd över buffertar
Skentryck axel I
Skentryck axel Il
Vikt i tjänst
Materialvikt
Koksförråd
Vattenförråd

SJ Aa 75 Göta rustas upp inför SJ 125-årsjubileum. Sävenäs, augusti 1980.
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7,6mm3
70,64 m2
77,30 m2
1,30 m2
2,00m3
1,00 m 3
1784,7 kg
5,5 ton
12,0 ton
5,5 ton
23,0 ton
21,0 ton
12,0 ton

1067 mm
2743 mm
4785 mm
7,1 ton
7,2 ton
14,3 ton
7,4 ton
1,4 ton
5,4m3

Göta under provkörning efter renoveringen inför SJ 125-årsjubileum 1981.
Göta vid lokparaden i Värtan den 13 juni 1981.
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Erik Sundström

Museets nyförvärvade godsvagn SJ 17554 litt Os

Fram till 1890-talet lastade de tvåaxliga godsvagnarna inte mer än 11-12 ton för öppna
vagnar, 9-10 ton för täckta. För tyngre laster använde man då vagnar med tre eller fyra
axlar. Redan 1891 skaffade dock Preussiska
statsbanorna vagnar med lastförmågan 15
ton för i första hand stenkolstransporter.
I Sverige började godsvagnar med större
lastförmåga levereras till Gävle-Dala järnväg 1897, som byggde timmervagnar med 15
tons lastförmåga. Äret därpå fick SJ stora leveranser av vagnar av en lång rad standardtyper som kallades 1898 års modeller och lastade 17-18 ton för öppna vagnar, 14-15 ton
för täckta. De flesta detaljer på 1898 års vagnar var nykonstruerade och man försökte så
långt möjligt använda samma delar för olika
vagntyper.
Underredet på de öppna vagnarna hade
måtten 2,8 x 7, 7 m och var alltså lika långt
som de äldre vagnarna, men väsentligt bredare. Det gav inga problem med lastkajerna,
snarast tvärtom, eftersom de täckta vagnarna
haft denna bredd redan tidigare.
Långbalkarna utfördes av U-balk med dimension 235 x 90 mm, varigenom man kunde
fästa lagergafflarna säkrare än på de äldre
vagnarnas I-balkar. Axelavståndet sattes liksom på de tyska vagnarna till 4,0 m, och långbalkarna förstärktes med plattjärnsstag.
Lagergafflarna gjordes av hopsvetsade
plattjärn och så breda att de nådde utanför
fjädrarna. Axlar, lagerboxar och fjädrar
gjordes starkare än tidigare och konstruerades för 14 tons axeltryck, SJ typ Il.
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Axlarna utfördes som fria länkaxlar för att
bli bättre självinställande i skarpa kurvor.
Det innebar att lagergafflarna utfördes med
så stort mellanrum att boxarna kunde röra sig
i vagnens längdriktning, och att boxarna hade
styrfläns bara på utsidan.
Bromsvagnarna fick två bromsblock på
varje hjul och utbalanserade broms krafter,
så att axeln inte pressades åt någon sida
vid bromsning. Buffertarna gjordes 650 mm
långa i stället för tidigare 585 mm och gjordes
öppna så att man kunde se om fjädern var
hel.
Redan efter några år gjorde man några små
förändringar i underredet. Utbalanseringen
av bromskraften hade skett med dragstänger
under axlarna, vilket ändrades till en Uformad bygel över axlarna för att inte skadas
av föremål på banan och för att inte vara i vägen vid byte av axlar och lager.
De ursprungliga lagerboxarna av gjutjärn
med översmörjning och kantigt lock ersattes
med boxar av stålgjutgods med runda lock.
På detta underrede byggdes åt SJ flera olika vagntyper: litt 13 med 1 m höga träväggar
för spannmål, kol, betor och annat massgods, litt N3 med 0,265 m höga fasta träväggar och lösa rörstolpar för vagnar, maskiner
och större styckegods samt litt NN3 med rörstolpar men utan väggar för plank, massaved
och timmer.
På enskilda järnvägar fanns också litt K3
som liknade N3 men dessutom hade svängel
för räls, balkar och stolpar och litt L3 med
höga spjälskrov för träkol. Vissa oljebolag

SJ godsvagn litt Os nr 21765.

hade tankvagnar litt Ql2 på detta underrede.

Museets vagn
Den vagn som nu kommit till museet byggdes
1902 av Landskrona Nya Mekaniska Verkstad som litt 13 och hade då brunmålat träskrov med två luckor på var sida.
Vagnen hade skruvbroms med en sluten
bromshytt i ett hörn. Skrovet var utom delen
närmast bromshytten avlyftbart och hölls av
T-järn som gick ned i hylsor och konsoler på
långbalkarna.
Redan omkring 1910 började SJ prova fällbara plåtlämmar av olika slag för att göra
NN3-vagnarna mera användbara, dels fästa
med grova gångjärn och fällbara endast utåt,
dels fästa med korta kättingar och fällbara
både inåt och utåt. Lämmarnas höjd var då
0,48-0, 75 m och gavlarna raka.
År 1921 fattades beslutet att bygga om alla
SJ vagnar litt 13, N3 och NN3 med 0,85 m höga plåtväggar och gavlar med råge. För att få
stadga på lämmarna och kunna lastat ex kol

till full höjd svetsade man fällbara lämstöd på
golvets kantbalk. Dessa ombyggnader spreds
ut över många år och till en början behölls
bromshytterna. För denns vagntyp infördes
nytt huvudlittera 0.
Sedan man 1928 beslutat införa tryckluftbromsning i SJ godståg användes skruvbromsen bara som parkeringsbroms och de slutna
hytterna ersattes med ett förstärkt gavelparti
och en liten öppen plattform över bufferten.
Museivagnen var en av de sista av SJ egna
vagnar som blev ombyggd 1935 och gick sedan oförändrad till slopningen. På 1940-talet
byggde SJ på motsvarande sätt om en mängd
vagnar som övertogs från de då förstatligade
privatbanorna.
I takt med att SJ höjde hastigheten i godstågen begränsades användningen av korta
vagnar med glidlager alltmer och 1956 bestämdes att de skulle slopas nästa gång de
kom in på verkstad. En del av Os-vagnarna
kom dock att bli kvar som tjänstevagnar under många år, däribland museivagnen som
användes i Falköping.
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Liksom de flesta Os-vagnar hade museivagnen blivit ombyggd från någon annan typ, i detta
fall en spannmålsvagn litt 13. Innan godstågen fick tryckluftsbroms var ungefär var femte vagn
bemannad med en bromsare, som satt i en liten hytt i vagnens ände. Bilden visar SJ 16295.
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Ockelbobanan -

en pigg 101-åring

År 1870 hade ägarna till bruken Forsbacka,
Mackmyra, Oslättfors och Högbo under ledning av August Lundeberg bildat Forsbacka
J ernverks AB för att bygga ett modernt bessemerverk i Forsbacka, där man bättre kunde
utnyttja de gamla brukens resurser av träkol
och malm.
År 1875, när norra stambanan nått Storvik
och var under arbete mot Bollnäs, lät Lundeberg Claes Adelsköld göra ett förslag till en
bana Gävle-Ockelbo, som dels skulle underlätta träkolstransporterna från järnverkets
skogar kring Oslättfors och Ockelbo, dels leda trafiken från norra delen av Gävleborgs
län den kortaste vägen till residensstaden och
dess hamn.
Eftersom det inte fanns så många andra
trafikanter längs sträckan, och de styrande i
Gävle redan var engagerade i Gävle-Dala
järnväg - som just hade börjat få en stor
övergångstrafik från stambanan i Storvik
som man delvis riskerade att förlora till den
föreslagna banan - kom det att dröja länge
innan förslaget realiserades.
Den 15 oktober 1884 öppnades Ockelbobanan och hade då ingen egen rullande materiel,
utan trafiken sköttes på arrende av
Uppsala-Gävle järnväg som en tid även
märkte sina loktendrar UPSALA-GEFLEOCKELBO. Ockelbobanan var dock ett självständigt bolag där UGJ bara ägde 13% av aktierna. Aktiemajoriteten kom senare att ligga
hos Gävleborgs landsting.
Trafiken mellan Gävle och kuststäderna
ökade också, och kustsjöfarten minskade.
När emellertid Ostkustbanan öppnats 1927
bildade UGJ, GOJ och 0KB sammanslut-

ningen Trafikförbundet Uppsala-Norrland,
och största delen av denna trafik flyttades
över från GOJ till 0KB.
Ockelbobanan hade aldrig varit särskilt
lönsam, och trafiken blev så svag att när SJ år
1933 övertog UGJ och 0KB, som inte klarade
krisen i massaindustrin, ansåg SJ att GOJ var
så nedläggningshotad att det var meningslöst
att förstatliga den. SJ erbjöd sig dock att tills
vidare fortsätta sköta trafiken utan att betala
något arrende. GOJ övertog då för lokaltrafiken en av UGJ motorvagnar, nr 203.
Kommunerna i det inre av Gävleborgs län
kämpade hårt för att få behålla Ockelbobanan, och när fem år senare industrin i Norrland åter var stabil, insåg SJ att banan efter
elektrifiering skulle kunna bli en värdefull kapacitetsökning mellan Stockholm och Norrland. Den förstatligades därför år 1938, elektrifierades 1942 och fick kurvorna rätade
1949 för att medge att vissa genomgående
snälltåg på norra stambanan drogs över Gävle.
Ockelbobanan var även under SJ-tiden
länge en ödemarksidyll som kallades "Murmanskbanan" och ansågs vara den farligaste
bandelen i fråga om älgkollisioner. Åtminstone till 1949 fanns här spottkoppar i tredjeklassvagnarna.
Om rallarens vedermödor vid byggandet av
GOJ berättade Johan August Mörk i Norrbottens Museums årsbok 1972. Här återger vi
ett manus av framlidne Gottfrid Fröderberg i
Arbrå, kommunalt verksam politiker, om de
besvärliga åren på 1930-talet, då banans överlevande stod på spel.
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Gävle-Ockelbo järnväg hade inga egna ånglok, men en gång märkte moderbolaget
Uppsala-Gävlejärnväg sina fendrar med Ockelbo. Tillverkningsfotofrån 1897 (ovan). När SJ
inte ville överta Ockelbobanan 1933 övertog landstinget den tillsammans med motorvagn 203
av samma typ som vagn nr 201 på bilden (nedan).
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När vi köpte Gävle-Ockelbo järnväg

När Ostkustbanan byggdes blev det aktuellt
för staten att överta vissa enskilda järnvägar
för att bli ägare till ett sammanhängande
järnvägsnät längs hela ostkusten. UppsalaGävle järnväg ägdes då av ett bolag som officiellt kallades Uppsala-Margretehills järnväg, och järnvägen Gävle-Ockelbo av ett
särskilt bolag med samma namn. Margretehill var en herrgård 2 km norr om Forsbacka,
liksom Oslättfors ägd av släkten Lundeberg,
Kristian och August m fl. Uppsala-Gävle
trafikerade även Gävle-Ockelbo utan att
äga den.
När nu Statens Järnvägar inköpte Uppsala
-Gävlebanan för att bli ägare av hela
ostkustbanan vägrade SJ att överta trafiken
på Gävle-Ockelbobanan. Denna skulle alltså nedläggas. Detta satte eld i Västra Hälsinglands kommunalgubbar, och braständare var
som så många gånger förr Lars Olsson i Hof.
Nu låter jag Arbrå kommunalfullmäktiges
protokoll tala:
Den 26 april 1936. Med anledning av beslutade
indragningen av Gävle-Ockelbo järnväg beslutade fullmäktige att göra följande uttalande, som skulle tillställas Kungl. Maj:t. "Meddelandet om nedläggande av trafiken å Gävle
-Ockelbo järnväg har inom vår kommun
väckt allvarliga bekymmer. Då denna trafikled
är den bästa och nästan enbart använda förbindelseleden mellan västra och inre Hälsingland å ena sidan och länets residensstad med
förläggningsort för värnpliktiga och centrallasarett å den andra, måste ett nedläggande av
trafiken å denna järnväg medföra betydande
svårigheter och fördyrade resekostnader för
innebyggarna i ovannämnda landsdel vid de
ofrånkomliga besöken i residensstaden.
Särskilt ur sjukvårdssynpunkt innebär järnvägens nedläggande en stor olägenhet, genom
att resorna till centrallasarettet med dess specialavdelningar, dit sjuka remitteras från såväl

landstingets odelade lasarett som specialavdelningar, bliva längre och dyrbarare. Därtill
kommer, att med den tendens, som nu gör sig
gällande i trafikplanläggningar, det finnes anledning antaga, att tåg, som ·resande från
landsbygdsstationerna kunna betjäna sig av,
icke få omedelbar förbindelse vid tågbyte,
utan få de resande vänta kortare eller längre
tid för fortsättningen av resan, vilka olägenheter lättare kunna undanröjas vid en järnväg av
den karaktär Gävle-Ockelbobanan har.
Vi vilja också påminna om, att särskilt under vintertiden befraktas stora godsmängder
denna väg till det inre Norrland och att förlängd väg för dessa varor skulle betyda nya
bördor för den redan förut missgynnade befolkningen i dessa trakter.
Hänvisande till ovanstående motiveringar få
vi göra en underdånig men bestämd vädjan, att
trafiken på ovannämnda järnväg får även i
fortsättningen utan inskränkning bibehållas."
Att å kommunens vägnar underteckna denna skrivelse utsågos kommunalnämndens
ordförande Lars Olsson i Hof och kommunalfullmäktiges ordförande Gottfrid Fröderberg.
Den 2 augusti 1936. Föredrogs för fullmäktige
en skrivelse från länsstyrelsen med förslag att
Arbrå kommun måtte övertaga ett antal aktier, högst 80 stycken, i Gävle Ockelbo järnväg
till ett pris av ungefär 30:- kronor pr aktie.
Kommunalnämnden tillstyrkte bifall. Bordläggning begärdes, varefter fullmäktige med 11
röster mot 8 biföll förslaget om bordläggning.
Den 27 september 1936. Upptogs till behandling det bordlagda förslaget om inköp av 80
aktier i A/B Gävle Ockelbo järnväg. Fullmäktige beslutade att inköpa 80 aktier i bemälda
järnväg under förutsättning att den föreslagna
planen i huvudsak kan genomföras och att priset pr aktie icke överstiger 30:- kronor.

Sedan övriga kommuner i Västra Hälsingland uttalat sig för köpet av nödigt antal aktier samlades ombuden till ett första samman-
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träde i Bollnäs under landshövding Liibeck.
Alla hade tillstyrkt köpet, men föreslagit att
kommunerna skulle teckna efter folkmängden, d v s per capita. Då höll jag på att stjälpa
förslaget då jag yttrade: "Är det inte vanligt
att man vid sådana här tillfällen går efter
skattekronor och inte efter folkmängd."
"Det förslaget har jag väntat på hela tiden",
sade landshövdingen, och då ingen sade någonting däremot klubbfäste han detta förslag.
Men sedan höll det på att spåra ur. När
kommunerna skulle konfirmera beslutet, vägrade först Bollnäs köping, som hade många
skattekronor och liten folkmängd och många
som åkte fritt på järnväg även den längre vägen över Storvik, och sedan kröp kommun efter kommun ur, så att det återstod bara Gävle, Ockelbo och Arbrå. Arbrå blev alltså enda
Hälsingekommunen.
Den 30 maj 1937. Till kommunens ombud med
A/B Gävle-Ockelbo järnväg eller det konsortium, som beslutat att inköpa nämnda järnväg, valdes f. riksdagsmannen Lars Olsson i
Hof med nämndeman Jonas Nordin i Hof som
ersättare. I arvode och reseersättning beslutade
fullmäktige att anslå för varje gång ett för allt
15:- kronor.
Den 10 april 1938. Sedan representanter för
Gävle stad, Gävleborgs landstings förvaltningsutskott, Arbrå kommun m.fl. som aktieägare i Gävle-Ockelbo järnvägsaktiebolag
vid sammanträde den 28/ 5 1937 utsett drätselkammarens ordförande i Gävle J.F.Lind och
civilingeniör Lars Lundeberg till ombud att
förhandla om statens övertagande av bolagets
järnväg, ha bemälda ombud lyckats uppnå
överenskommelse med Kungl.M:t om banans
försäljning till staten under vissa villkor för ett
belopp av 50.000:- kronor. Genom att bolaget har ett avsevärt belopp i bank, skulle aktieägarna vid bolagets trädande i likvidation som
avses kunna erhålla 25:- kronor pr aktie. Inköpssumman var 30:- kronor pr aktie. Dessa
ombud hemställde nu, att kommunen måtte
utse ombud till extra stämma i maj och ordinarie bolagsstämma i juli samt biträda antagandet av det träffade avtalet. Fullmäktige beslutade enhälligt godkänna det träffade avtalet
och vad ombuden i övrigt hemställt.
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Till kommunens ombud vid ovannämnda
bolagsstämma valdes enhälligt f.riksdagsman
Lars Olsson i Hof och nämndeman Jonas Nordin i Hof.

Därefter återkommer inte frågan i kommunalfullmäktiges protokoll men väl i kommunalnämndens. Det blev kommunalnämnden
som i fortsättningen fick övervaka avvecklingen av A/B Gävle-Ockelbo järnväg i
samband med försäljningen till staten och att
staten fullföljde driften, som den lovat. Och
detta gick bra. Kommunikationsminister var
nu Albert Forslund, som börjat som konduktör på "Kråkbanan", den smalspåriga järnväg som sammanbinder Svärdsjö i Dalarna
med Norrsundet via Ockelbo, och han var
personligen mycket intresserad av saken.
Nu bröt kriget ut, och nu insåg även staten
den stora betydelse denna bana skulle få.
Broarna byggdes om och kurvorna rätades
och en stor del av både person- och lasttrafiken överfördes på denna bana och gör så än.
Både Nordpilen, Bottenviken och Järnten går
den vägen. Det blir 39 km kortare och endast
ett uppehåll mellan Bollnäs och Uppsala emot
tidigare tre, i Storvik, Krylbo och Sala. Tidsvinsten blir nästan en timme plus alla minskade bankilometer med lasterna.
Visserligen förlorade vi pengarna på räntan
under två år enligt Lars Olsson, men i stället
blev det så mycket billigare för alla resor till
Gävle lasarett, länsstyrelsen mm, och så kan
vi känna en viss tillfredsställelse med att ha
hjälpt till att rädda den bandelen, när den
stod inför hotet att läggas ned.
Jag kan inte underlåta att i detta sammanhang nämna en sak i samband med uppgörelsen. Bollnäs hade ju gått emot köpet. Lars
Olsson och jag var i sällskap till något sammanträde i Gävle vintern 1938. På samma tåg
åkte några kommunalmän från Bollnäs. När
vi steg på Gävletåget i Ockelbo sade Lars
Olsson till Bollnäsborna: "Va, åker ni den
här banan. Skall ni inte åka över Krylbo?"
-rg

En trådrallare berättar
Intervju med ledningsmästare Paul "Putte" Ericsson, Gävle

- Hur länge har du arbetet med elektrifieringen vid SJ?
- Om man räknar bort ett uppehåll för värnplikten så blir det 43 år. Jag föddes i Grimstorp i Småland och mitt första arbete efter
skolan var på elektrifieringsförrådet i Nässjö
1943. Efter ett år blev jag ban- och byggnadsarbetare och kom med i arbetslaget på ett av
montagetågen vid elektrifieringen Östersund
-Storlien, men räknades fortfarande som
anställd i Nässjö.
Jag kom upp till Östersund i sovvagn tillsammans med andra sörlänningar vid midnatt den 26 juni 1944. Vårt montagetåg stod
redan på bangården, och vi skulle börja arbetet på morgonen, men det var så ljust att vi
först gick ut och såg på stan.
- Montagetåg, vad var det för något?
- Det fanns många olika montagetåg som
alla utrustades från Nässjö. Vårt var nr 8 som
drog linorna till kontaktledning, bärlina,
återledning och strömmatning till stationer
och banvaktstugor. Före oss hade det gått
andra montagetåg som rest stolpar, grävt ner
kablar och monterat utliggare. Vårt tåg bestod av elva vagnar, gamla utrangerade finkor som målats grå. Två av dem var bostadsvagnar för fyra man i varje i tvåvåningssängar, och i dom bodde basen och de sju medlemmarna i laget. En kallades kockvagnen,
där bodde kockan och där fanns vedspis och
matbord. Inuti var de brunmålade med vitt
tak.
Sedan fanns det förrådsvagnar, verkstads-

vagn, materialvagnar, toalettvagn med tvätt
och trumvagnen som linorna drogs ut från.
Vi bodde i tåget hela tiden, och där hade vi
alla tillhörigheter, cyklar, skidor, kläder och
annat. Det blev en fin sammanhållning och
anda i laget när vi hade både arbete och fritid
tillsamman, och alla var i tjugoårsåldern utom basen och kockan. Det är svårare i dag
när alla kommer med egen bil och husvagn
och portabel TV.
Den första tiden stod tåget i Östersund på
spåret närmast sjön. Det var bara några meter till vattnet för den som ville bada, men det
blev bara korta dopp eftersom Storsjön aldrig
blev riktigt varm. Däremot gjorde vi söndagsutflykter med ångbåtarna Thomée och Östersund, som hade sin brygga en bit längre norrut vid hållplatsen Östersund Västra intill Frösöbron.
Vi arbetade 7-16 varje vardag, även lördag, så man hann inte med några utsvävningar på stan, utan det blev mest kortspel och radiolyssnande på kvällarna.
- Kockan var väl en nyckelperson i laget?
- Visst var hon det, speciellt på den tiden.
Det var ju kristid med varubrist, ransoneringar och surrogat. Vår kocka hette Sigrid Söderström och var mamma till en av medlemmarna i laget. Hon fick betalt av SJ för städning och bäddning, och lagets medlemmar
betalade henne för matlagning och inköp. Laget hade en kassör som kallades matfar och
samlade in pengar till mathållningen. SJ höll
oss med filtar och vaddmadrasser.
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Kaffepausen i den trivsamma kockvagnen med vedspis, gardiner och blommor. Från vänster
Freed, Sigrid Söderström, "Barsebäckarn", Lindberg, Kjel/berg, Lokföraren, Olle Söderström, P Ericsson, Holm, Lokeldaren.

Kockvagnen och liggvagnarna lämnade vi
kvar på närmaste station under dagarna,
medan de andra vagnarna var ute på linjen.
Det gällde för kockan att hålla god kontakt
med lanthandlarna och bönderna i byarna så
att vi kunde få vår mat.
Spisen i kockvagnen var en vanlig svart
vedspis med ringar, och banmästaren höll oss
med ved, mest klena pinnar från röjningar efter banan. I liggvagnarna höll vi värmen med
kaminer, och det sista man gjorde innan man
kröp i säng var att fylla på mer ved. För det
mesta fanns det glöd kvar på morgnarna,
men ibland var det svart och utkylt, fastän
vagnarna var väl isolerade.
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Vi hade elektriskt ljus i vagnarna från en
motordriven generator, men den var svårstartad och vi hade ont om bränsle till den. Därför brukade vi försöka sätta vagnarna så att
vi kunde dra en gummikabel till någon gård
och få ström där istället.
- Vad märkte man av krigsförhållandena
vid Storlienbanan?
- Det var ju kontroll av alla utsocknes,
och bortom Duved fick man inte resa utan
Länsstyrelsens tillstånd.
Tåg med tyska soldater som skulle hem på
permission eller till sjukhus kom ibland från
norska sidan. De fick egentligen inte lämna
vagnarna, men brukade promenera fram och

"Barsebäckarn" och Holm arbetar med den nya ovana aluminiumlinan för återledningen.
Bara nya specialhandskar användes.
tillbaka på perrongen i Östersund. Officerarna hade så mycket medaljer att de såg ut som
julgranar.
Alla ånglok var vedeldade och hade stora
gnistsläckare på skorstenen. Vi fick också olika kristidsmaterial att arbeta med. För första
gången användes här aluminiumlina med stålkärna för återledningen, eftersom det inte
fanns koppar så det räckte. Ingen visste något
om hur den egentligen skulle skarvas, men vi
hade blivit ordentligt varnade för att den
skulle frätas sönder om den kom i beröring
med koppar. Första veckan använde vi
skyddsrockar och nytvättade handskar, men
sedan tog vi det mer naturligt.
Det var en ny skarvningsmetod också, där
man trädde in ändarna i ett rör och vred om,
både för stålkärnan och aluminiumtrådarna.

Bortom Ånn var det betongstolpar i stället
för stålstolpar. De var också en kris tidsprodukt som inte gick att rikta eller laga om de
blev skadade. Bergslagsbanan hade samma
typ med solid tvärsektion, Gävle-Falun hade en lättare H-sektion som var ännu ömtåligare. Industrispåren från Mörsil till Äggfors
träsliperi och från Järpen hade trästolpar.
- Hur gick arbetet till i montagetåg nr 8?
- Varje morgon hämtades tåget av ett
ånglok med förare från distriktet. Vi var med
om många olika loktyper, men den bästa var
litt E2, ett lätt men starkt lok. Det viktigaste
var att det måste gå att starta mjukt, så att vi
kunde rulla ut linorna med rätt spännkraft utan några ryck. Det skulle vara 600 kg i kontaktlinan och 500 kg i bärlinan. Vi reglerade
kraften med bromskilar mot lintrummorna
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För att få in återledningen på rätt höjd lyfter man av den övre isolatorn stående på den utfällbara sidoplattjormen. Loket skjuter tåget vid infarten till Mattmar.
och hade kontakt med lokpersonalen genom
handsignaler från takbryggan. En del förare
hade svårt att starta utan ryck, särskilt när vi
en gång hade ett G-lok, och då måste ibland
basen ta över, för han hade också en del erfarenhet som förare.
Vi arbetade uppe på takbryggorna utan
några skyddsräcken, och på stationerna promenerade vi fram och tillbaka på ledningsbryggorna utan att tänka på att vi var sju meter över rälsen.
När vi höll på med stationerna brukade byborna komma fram och titta på "aporna"
som de kallade oss. Både de och vi tyckte att
en nyelektrifierad station med blanka kopparlinor är en vacker syn.
Äterledningen gav extra besvär eftersom
den skulle dras mellan utliggarna på stolpar34

na, så att vi fick lyfta den övre utliggaren med
sin isolator vid varje stolpe.
- Varför hade man återledningen på det
sättet?
- Den ström som loket får från kontaktledningen måste fortsätta tillbaka till omformarstationen, och man vill inte ha den i rälsen. Med hjälp av sugtransformatorer som
sitter i stolparna vid sektionsgränserna ser
man till att den kommer upp i återledningen,
och att det går lika mycket ström i den som i
kontaktledningen fast åt andra hållet. Om
man sätter återledningen just intill stolpen
mellan utliggarna tar inverkan av de två
strömmarna ut varandra just där man har
grävt ned telefonkabeln mellan spåret och
stolparna, och man slipper störningar. För att
inte kabeln skall behöva korsa spåret sätter

man stolparna på samma sida så mycket som
möjligt.
- Hur länge var du på montagetåget?
- Vi byggde först halva banan färdig till
Järpen, och den öppnades den 15 februari
1945. Det var en mycket kall vinter och när vi
gjorde slutjusteringen i januari mätte vi vid
Täng minus 40 grader. Idag tillåter inte facket
att man arbetar ute i sådan kyla, men vi drog
ner pälsmössan över öronen och jobbade på.
Själva invigningen blev en besvikelse för
oss. Montagetåget med ångloket kördes ned
på ett industrispår vid Äggfors utom synhåll.
Bara en man satt vid telefonen i Järpen för att
kunna kalla på oss om det skulle bli något
problem med ledningarna. Där satt vi kvar
under hela ceremonin med landshövding och
SJ-chefer.
Några veckor tidigare hade vi haft en
brådskande kvällsutryckning när ett snötyngt
träd blivit fällt intill banan och rivit ledningen
vid Krokom, så att trafiken stoppats fast det
ännu bara var ångdrift.
Efter Järpen följde jag med laget bara fram
till Åre, då jag blev inkallad till regementet i
Eksjö. Jag trivdes inget vidare där, och mina
uppgifter var att bevaka dels baltflyktingar i
deras tältläger, dels tågen som passerade Nässjö med tyska permittenter och utväxlade ryska krigsfångar. Vi lärde oss bara en fras på
tyska: "Halt oder ich schiesse", men hade instruktioner att bara skjuta i nödvärn.
Efter värnplikten skickades jag med laget
från montagetåg nr 4 till Roslagsbanan som
anlitade SJ personal för elektrifieringen
Kårsta-Rimbo som tyvärr nyligen blivit nermonterad. Vår bas Öberg från Storlienbanan
hade tidigare flyttat ner till SRJ och blivit avfestad i Nälden. Nu hjälptes vi åt att göra i
ordning ett montagetåg med takbryggor på
smalspåret. Vi byggde med betongstolpar och
materiel av SJ-typ, fastän Roslagsbanan bara
hade 1500 volt likström. Rimbo bangård blev
den enda på banan som hade riktiga ledningsbryggor. Annars hade både Stockholm
Östra, Ösby och andra stationer linbryggor
för ledningarna.
Jag var också med om att bygga om ledningarna vid Valhallavägen där Djursholmståget korsade spårvagnslinje 4. Tidigare hade

Apan Putte visar sina konster vid en sektionsgränsstolpe.

man haft samma spänning, 600 volt, men nu
höjdes spänningen för tåget till 750 volt söder
om spårvägen och 1500 volt norr om. Några
år senare höjdes spänningen även på den sista
biten.
Efter det var jag på några korta ledningsjobb i Skåne, men sedan fick jag ett erbjudande om fast tjänst vid elområdet i Östersund, som sträckte sig från Bräcke till Storlien och hundra meter in på norska sidan.
Norska järnvägarna elektrifierade aldrig
till Trondheim utan körde på den tiden jättestora ånglok av tyska krigstyper, som var så
långa att de inte fick plats på vändskivan i
Storlien utan backade på återresan.
Efter några år i Östersund fick jag 1949 en
tjänst i Storlien dit det då ännnu inte fanns
väg. Hela samhället var beroende av järnvägen och till och med hotellet fick sin ström
från den trefas kraftledning som vi monterat i
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Överst: Montagetågets f avoritlok - vedeldade 1454 litt E2 i Järpen 1945. Därunder:
Kockvagnen med en bostadsvagn på var sida i
Östersund 26 juni 1944.
Till vänster: I 40° kyla måste man vara bra
påpälsad, som här ijanuari 1945 i Täng. Från
vänster Olle Söderström, Lindberg, P Ericsson, Helsing, Kjellberg.
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Roslagsbanans montagetåg byggdes på gamla personvagnar.
Rimbo station var den enda på Roslagsbanan som hade ledningsbryggor av SJ-typ.
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.Inga skyddsräcken på takplattjormen där från vänster arbetar Lindberg med den trådrulle/ormade isolatorn, "Barsebäckarn" med tång och skarvhylsa, Olle Söderström med nötningsskydd och Holm vid verktygslådan. Akrobaterna på ledningsbryggan är P Ericsson, Freed och
Kjellberg.
toppen av kontaktledningsstolparna. Jag
bodde då på nedre botten i ett av SJ boställshus. Det fanns ingen snöplogning utan man
fick skotta själv, eller be grannarna om hjälp,
som en dag när en jättesnödriva blockerade
min dörr så att jag inte kunde komma ut.
I Storlien kom jag att känna mig som en
riktig norrlänning med fjällvandring som
största fritidsintresse. Jag träffade min blivande fru Valmi och vi gifte oss 1950. Sedan
flyttade vi till Östersund 1953.
År 1967 sökte jag en tjänst som chef för
Gävle elområde. Längre söderut ville varken
jag eller min fru flytta, och när jag nu närmar
mig pensioneringen hoppas jag framför allt
att jag skall ha tid och ork att vandra mer i
Jämtlandsfjällen.
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- Vilka är de största skillnaderna mellan
dagens och din ungdoms "trådrallare"?
- Man har ju mycket mer maskinutrustning idag, och många arbeten går enklare och
snabbare genom det. Jag har just arbetat med
en metod att flytta tunga omformarvagnar till
sidospår utan att behöva lägga in tillfälliga
växlar. Med de motoriserade domkrafter som
hjälpvagnarna är utrustade med idag, kan
man klara det på en kvart i stället för på några dagar.
Men när det är snöstorm och busväder är
inte alltid de moderna hjälpmedlen till så stor
nytta. Det är också problem idag med att ingen vill övernatta i arbetstågen utan alla vill bo
på hotell eller i egen husvagn om det inte går
att komma hem på kvällen.

Erik Sundström

Vedtrafiken i Stockholmsområdet på 1940-talet

Jag vet ganska precis hur det kom sig att järnvägar blev mitt stora fritidsintresse. Det var
under det sista krigsåret 1945 och jag var tolv
år. Jag kom från en järnvägsfamilj, min farfar hade varit vid SJ brobyggnadsavdelning,
min far vid kommunikationsdepartementet
och min farbror vid den smalspåriga Nordmark-Klarälvens järnväg i Värmland. Min
morfar hade varit rallare i sin ungdom, men
det visste jag inte då.
Hemma fanns det därför en hel del av SJ
instruktionsböcker som jag naturligtvis hade
läst, men egentligen tyckte jag väl att flyg och
bilar var lika roligt.
En dag kom jag i diskussion med en klasskamrat om vad SJ godsvagn typ O var för något. Smågrisvagn i två våningar sade jag,
vagn med stolpar och plåtlämmar sade han,
så hade han läst i Teknik för Alla.
Det fanns bara ett sätt att lösa tvisten, jag
cyklade iväg till närmaste järnvägsstation
med papper och penna, och kunde snabbt
konstatera att hela systemet av litterabeteckningar hade ändrats sedan min farfars tid.
Jag bodde i en av Stockholms västra förorter och närmaste station var Ulvsunda på
gods banan Sundbyberg-Ulvsunda. Där upptäckte jag att det fanns en fantastiskt brokig
samling vagnar, mycket mer än både hobbytidningar och farfars böcker beskrev. Det
fanns vagnar med konstiga signaturer, vagnar
med tillfällig SJ-märkning, bangårdsvagnar
som inte skulle ha fått lämna Alvesta och privatbanevagnar som blivit så slarvigt ommärk-

ta att man kunde läsa den gamla märkningen
under flagande kristidsmålarfärg.
Det blev mycket anteckningar och intresset
var väckt. Snart cyklade jag varje söndag en
runda på några mil till olika stationer i Stockholmsområdet för att se om det fanns något
intressant. In på bangårdarna fick jag ju inte
gå, men i hamnarna och på frilastspår gick
det lätt att titta efter tillverkarskyltar och
övermålade nummer. Favoritplatserna var
ändå vedlossningsspåren, där den största variationen av vagnar fanns.
Varje natt kom flera vedtåg till Tomteboda, mest från Norrland. De delades upp och
kördes med ångväxellok ut till ett tjugotal
spår i Stockholmsområdet. Där lastades veden om till hästskjutsar som körde ut den till
de enorma vedtravar som Bränslekommissionen hade på alla öppna platser och gator som
var tillräckligt breda. Veden var uppsågad i
meterlängder redan på avsändningsstationen,
och vedtravarna var oerhört populära som
lekplatser för oss barn. Om man drog fram
några vedträn i mellanrummet mellan två travar fick man en bekväm trappa upp till toppen, eller en mysig koja med tak. Dessutom
bodde det råttor stora som katter i vedtravarna.
På hösten gick leveranser till husen av vedransonen, och mannen med den elektriska
vedkapen sågade upp veden i 35 cm bitar sedan han ersatt husets säkringar med solida
svarvade mässingpluggar.
SJ vagnpark var hösten 1945 mycket hårt
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ansträngd. Tiotusentals vagnar gick i vedtrafiken, och den rapporterade vagnbristen var
många tusen vagnar. I vedtågen gick därför
nästan allt som kunde rulla.
I slutet av 1930-talet hade SJ skrotat alla sina småbäriga 1800-talsvagnar och inte köpt
så många nya. Under kriget gick det inte ens
att få tag i stålbalkar för att bygga nya i den
takt de behövdes. Privatbanorna hade emellertid behållit en hel del gammalt, särskilt i
Sydsverige där bettrafiken på senhösten krävde en mängd vagnar som stod uppställda resten av året. Dessa banor hade nu blivit förstatligade och de gamla betvagnarna dök upp
i vedtågen trots att de knappast passade att
köra ved i, eftersom de hade knappt meterhöga väggar och inga stolpar.
De bästa bland dem hade fått SJ-nummer,
de småbäriga behöll sitt privatbanenummer
kompletterat med en svart masonitebit med
text "Tillhör SJ". De värst rostskadade blev
nedklassade till småbäriga och fick gamla axlar.
Med hjälp av kartan och uppslagsboken
kunde jag lista ut vad sådana exotiska signaturer som TRJ, LaKJ och SOEJ betydde
(Trelleborg-Rydsgård, Landskrona-Kävlinge och Sölvesborg-Olofström-Älmhult).
SJ hyrde också in en mängd vagnar från
MOJ (Malmö-Genarp) som avvecklade hela
sin godstrafik, från Svenska Sockerbolaget
som hade hundratals vagnar inregistrerade
som privatvagnar hos de lokala banorna intill
sockerbruken, och från banor som just i krigets slutskede såg sin malmtrafik minska som
TGOJ och GFJ · (Grängesberg-Oxelösund
och Gruvgården - Fors). Deras vagnar fick en
omålad masonitebit med svarta bokstäver SJ
spikad över den gamla vagnsignaturen, med
resten av numret synligt. Bland dem fanns
treaxliga malmvagnar med låga träväggar så
att veden måste hållas på plats med plankbitar och ståltråd. Det fanns malmvagnar med
snedlutande plåtväggar så att veden inte kunde travas stabilt och utan luckor så att man
måste kasta veden upp över kanten. Till och
med malmvagnar från Riksgränsbanan dök
upp med vedlast ibland.
Toppen bland vedvagnar var "kinesvagnarna" litt lbr, stora boggivagnar med plåt40

väggar, byggda i Belgien på 1930-talet för en
kinesisk bana som genom inbördeskrig och
invasion inte kunnat fullfölja köpet. Just vid
krigsutbrottet lyckades SJ och den stora privatbanegruppen GDG köpa flera hundra av
dem, och de kom nu väl till pass, försedda
med ett högt spjälskrov ovanför plåtväggarna. Andra uppskattade vagnar i vedtrafiken
var de stora svarta träkolsvagnarna som nog
ofta lastades tyngre än tillåtet. Ett tag dök det
till och med upp en hel serie vagnar som
Svenska Järnvägsverkstäderna byggt åt Polska Statsbanorna men inte levererat. De hade
en påspikad skylt "Får ej lämna Sverige".
Bara på den korta Ulvsundabanans tre km
fanns det fyra vedspår, vid Ulvsundasjön,
Ranhammar, Archimedesfabriken och Bällstaån. Den trafikerades då ännu av Västeråsbanan SWB som kom med vedeldade ånglok
från Sundbyberg. Ibland var det växellok,
ibland förortstågens lok, men de hade alltid
en svartmålad tendervagn med ved. Den hade
fått fotsteg och handtag så att en vedlämpare
kunde åka med. Till varje lok hörde två tendervagnar som användes växelvis.
Andra vedspår fanns i alla Stockholms
hamnar, eftersom kustsjöfarten låg nere genom minfaran, i Sundbyberg, Solna, Albano,
Liljeholmen, Slakthuset, Västberga, Skanstull, Stockholm S etc. Till och med Stockholm C hade vedspår längs Klara Strand, där
man gjort hål i staketet och dragit ut spår på
gatumark, ett norr och ett söder om Lokstallsbron som förband Klara Strand med
Torsgatan.
Redan hösten 1946 kom sjötrafiken igång
igen, så att hamnarna fylldes med annan järnvägstrafik. Vedtrafiken minskade snabbt när
hela Stockholm ställdes om för oljeeldning.
Behovet av oljetankvagnar blev istället så
stort att man inte hann med att nybygga vagnar. Man monterade då tillfälliga oljecisterner på vagnar som gått i vedtrafik, mest på de
10 m långa flatvagnarna litt Or, liksom till
och med de långa treaxliga litt Sa. Det var betecknande' att "kinesvagnarna" fick spjälskrovet borttaget och stora oljetankar inlagda
på träsadlar. A vtappningsrören kom man åt
genom utskurna hål i plåtväggarna.
Ännu några år senare, när Christian

Ohlsson byggt ikapp behovet av tankvagnar,
fick "kinesvagnarna" på nytt ett förhöjt
träskrov men denna gång tätt, och flyttades
till kokstrafiken till Domnarvet från Gävle
och Stockholm.

Vad blev det av min kamrat som läste Teknik för Alla? Han blev museiman i Skåne,
men så vitt jag vet utan anknytning till järnvägar.

"Kinesvagnarna" titt lbr var välkomna i krigsårens vedtrafik sedan de försetts med extra
spjälskrov av trä. Vagntypen var amerikainspirerad, med glidlager, Westinghouse-broms och
en krusidullig bromsratt på gaveln. Träkolsvagnarna i bakgrunden fraktade också mycket ved.

bestämmer takten
i vårtrafik
13 milioner kbm ved

=

3 6 2 0 0 0 vagnar

skall transporteras med järnväg denna bränslesäsong. Det är större kvantitet än någonsin förut och kräver särskilda krafttag.
Veden måste fram för att hålla igång fabrikerna och värma våra bostäder. Annat gods
får stå tillbaka.
Lasta och lossa snabbt - låt vagnarna rulla.
Minst tjugufem vedtåg pr dag

Samarbete

till

STATENS

samhällsnytta

måste köras enbart från Norrland söderut
och många tomtåg tillbaka - förutom vedoch torvtransporterna i södra Sverige. Det
blir brist på lok för persontrafiken.
Begränsningar i resemöjligheterna hela vintern och sommaren kan inte undvikas.
Tag hänsyn till detta - undersök resemöjligheterna - ordna resan därefter. Rådfråga stationer och resebyråer.

JÄRNVÄGAR

Annons om vedtrafiken, ur Teknik för Alla nr 2/3 1945.
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Nils Nilstam

Xl-3015 och X15
några steg i snabbtågsutvecklingen i Sverige.
En personlig reflexion.

Den 22 aug 1975 borde lyckan varit fullständig. Då hände det sig nämligen att provtåget
X15 på sträckan Töreboda-Finnerödja uppnådde hastigheten 238 km/h. Svenskt hastighetsrekord på järnväg är väl en pojkdröm
som det är få förunnat att få uppleva. Märkligt nog kände jag ingen större upphetsning
över det inträffade och såg mig själv, när tårtorna senare avnjöts, nästan som en förrädare mot det stora saken. Kanske var det besvikelsen över de futtiga km/h som felades, kanske trodde jag att detta ändå bara var början
när vi väl kommit igång. Nej, med några års
distans till händelsen tror jag att min brist på
entusiasm berodde på att jag hade ansvaret
för korglutningssystemet eller bankningen
som det stundom också kallas.
Medan alla andra i förtjust, nästan barnslig, förväntan betraktade hastighetsmätarnålens pendling strax under 240-strecket, begrundade jag något dyster den gamla barnvisan om "mormors lilla kråka". Vagnskorgens
uppfattning om gott uppförande sammanföll
på intet vis med min egen.
När fordonet framfördes i dessa hastigheter på - som det något märkligt brukar uttryckas - "befintligt spår" hängde helt enkelt inte korglutningen med, vilket däremot
boggierna gjorde. Boggiteknologin var då steget före korglutningsteknologin och de låga
spårkrafterna försäkrade att fordonet hela tiden framfördes på "befintligt spår". Någon
risk för att "slinta ner i diket" fanns inte.
Korglutningen till trots så hade den svenska
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snabbtågsteknologin år 1975 tagit ett stort
steg framåt. Visserligen återstod några steg
ytterligare innan tid och teknik ansågs mogen
för allvarligare snab btågsfunderingar.
Vad hade föregått denna händelse? Vad
hände sedan? Och framför allt, varför?
För det första, och det är min personliga
uppfattning, har en enstaka fortkörning, vare
sig det är X15 i 240 km/h, ICE i 320 km/h eller TGV i 380 km/h, litet värde, om ens något, förutom att kittla deltagarnas mera primitiva "fartnerver". Problemet är inte att vid
något speciellt tillfälle under kontrollerade
förhållanden köra extra fort, utan att i persontrafik med bibehållen säkerhet och komfort köra tillräckligt fort. Tillräckligt fort för
att motivera den ökade investering som den
högre hastigheten i sig medför. Länder som
Japan, Frankrike och Tyskland har valt att
satsa på imponerande hastigheter till imponerande kostnader, medan andra satsat på
måttliga hastigheter till måttliga kostnader.
Den senare målinriktningen, där det nuvarande linjenätet utnyttjas i huvudsak oförändrat, ställer höga krav på fordonet. Det är
måhända fordonstekniskt väl så svårt att köra Stockholm-Göteborg i 200 km/h eller
Järna-Nyköping i 130 km/h med god komfort som att köra Paris-Lyan i 270 km/h.
Redan 1969 kom SJ s höghastighetsutredning fram till den svenska målinriktningen,
även om ambitionsnivån i ljuset av senare erfarenheter - icke minst med X15 - numera
sänkts en del. Denna målsättning är (idag) vä-

Figur 1

sentligen att kunna köra 30-40% fortare på
nuvarande bannät utan att säkerhet, spårkrafter eller komfort blir sämre än på lokdragna tåg i 130 km/h. Därtill är kravet att
min driftsdistans mellan hjulsvarvning pga
flänsslitage skall vara 200.000 km. Dessa krav
har i hög grad format snabbtågsutvecklingen
i Sverige och då framför allt Xl5-projektets
olika faser, med utvecklingen koncentrerad
till boggi- och korglutningsteknologin.
Det hela började, om än lite trevande, redan 1969-70 med Xl-3015. I detta fall var
det dock inte frågan om någon ny boggiutveckling, beräkningsmetodiken var ännu inte
tillräckligt bra, utan om att utveckla ett "enkelt" korglutningssystem.
Ombyggnaden av XI-sättet 3015 inskränkte sig i princip till att växla upp drivboggier-

na, samt att förse vagnskorgarna med luftbälgar och ett enkelt styrsystem för korglutningen. Genom att pumpa in luft i bälgarna på
ena sidan och släppa ut den på den andra lutades korgen. Luftflödena reglerades av en
on/ off-ventil vid bälgarna och ventilerna i sin
tur styrdes med hjälp av en accelerometer i
korgen. Ökade sidoaccelerationen i korgen så
pytsade ventilerna in/ur luft i/ur bälgarna
tills accelerometersignalen blev bra igen - i
varje fall var det tänkt så.
Och visst var systemet tilltalande i sin enkelhet men dess prestanda var i motsvarande
grad otillräckliga. Det var framför allt svårt
att få en snabb och noggrann styrning av lutningen, utan överslängar. Dessutom så konsumerade lutningsrörelsen så mycket luft att
kompressorkapaciteten inte räckte till i högre
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Figur 2

hastigheter på kurviga banor. I provprogrammen måste små "pustpauser" planeras in.
Jag tror att Xl-3015-projektet led av att
den ekonomiska och konstruktiva ram man
arbetade utifrån från början begränsade de
konstruktiva möjligheterna mycket starkt.
När X15-projektet startades några år senare
gavs däremot helt andra förutsättningar.
Man tillät konstruktörerna betydligt friare
tyglar och konstruktionen kunde göras mera
förutsättningslöst. Man konstruerade så att
säga utifrån en satt målsättning, inte inifrån
en redan existerande konstruktion.
Till skillnad från t ex det engelska APT, så
koncentrerade man sig i Xl5-fallet helt på de
snabbtågsspecifika teknikdelarna och utnyttjade så långt möjligt beprövad teknik för övrigt. Till detta fick motorvagnstågen Xl och
X5 ( = Xl 5) lämna sina bidrag. Traktionsutrustning och drivboggier, uppväxlade till 200
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km/h, var i stort sett samma som på Xl,
medan vagnskorgarna kom från X5. Även
om korgarna hade några år på nacken (från
1948) så var de, med sin gedigna uppbyggnad
och tämligen goda aerodynamiska utformning, utmärkta för ändamålet. Att traktionsutrustningen skulle bygga på tyristorteknik
var självklart och det naturliga valet blev då
XI-utrustningen.
Även om X15 bestod av tre vagnar, varav
de två ändvagnarna drivna, så var det i huvudsak till mellanvagnen som utvecklingsinsatserna koncentrerades. Man kan säga att
boggierna utvecklades i två och korglutningssystemet i tre steg. Fast ett tag trodde vi oss
fått BINGO direkt. Första provturen visade
nämligen extremt goda gångegenskaper. Ovationerna var högljudda och tårtor hägrade
alltunder det att vår främste expert tvivlande
betraktade ömsom hastighetsmätaren, öm-

som kronometern och ömsom kontaktledningsstolparna. Med ett nyktert konstaterande att hastighetsmätaren visade 100% för
mycket återställde han ordningen och förankrade definitivt tårtorna i det abstraktas värld.
Även korglutningssystemet spelade oss inledningsvis, och för den delen även fortsättningsvis, små spratt. Så t ex knixade, pga en
felkoppling i luftsystemet, ena vagnskorgen
lite kokett ett par grader åt vänster var gång
man blåste i signalhornet. Effekten av denna,
i och för sig charmiga, lilla egenhet var speciellt intressant vid ingång i högerkurvor.
Nåväl, när det gäller boggiutvecklingen är
denna ett bra exempel på hur samspelet mellan beräkning, konstruktion och prov i en lagom omfattande iterativ process snabbt kan
leda till en ny fungerande konstruktion.
Man kan säga att, givet det steg som introduktionen av gummichevronelement vid lagerboxarna på XI, Rc m fl i sig innebar, utvecklingen av den "mjuka radialstyrande
boggin" (figur 3) väsentligen togs i två steg,
Xl5-l (1975) och Xl5-2 (1977). Därmed hade
målsättningen med avseende på spårkrafter
och hjulflänsslitage uppfyllts med marginal.
Att tala om att utvecklingen av korglutningssystemet på liknande sätt gått från klarhet till klarhet vore en lätt överdrift. För den
antropologiskt intresserade läsaren kan man
möjligen säga att Xl-3015, Xl5-l och Xl5-2
står i relation till Xl5-3 och X2 såsom Australopitecus Robustus, Australopitecus Africanus och Homo Sapiens Neanderthalensis till
Homo Sapiens Cromagnon och oss, dvs visserligen ett steg framåt från föregående species men snett åt sidan - dead end, eller? (figur 4)
På XI 5-1 utnyttjades fortfarande luftfjädrar för korglutningen (figur 5) och även om
förbättringarna från Xl-3015 var avsevärda
så nåddes snart taket för vad ett korglutningssystem baserat på pneumatik kunde prestera.
Förbättringarna gentemot Xl-3015 låg framför allt i en snabbre reglering genom bl a flera
ventilsteg, s k steglinearisering, större lutningsvinkel samt högre kompressorkapacitet.
Referenssignalen togs ifrån en accelerometer i
tågsättets ledande boggi.
Grovt sett kan skillnaderna i de båda pneu-

matiska systemen sammanfattas i nedanstående tabell:
Xl-3015
XlS-1
Korgplacerad Boggiplacerad
accelerometer accelerometer
ON/OFF
styrning

Steglinearise- Snabbare och
rad styrning noggrannare
(3 steg)
reglering
Högre systemtryck

ca 4° lutning ca 7° lutning Högre teoretisk hastighet
Högre kompressorkapacitet

Färre
pustpauser

Det är kanske alltför lätt att, i efterklokhetens tecken, döma ut pneumatiken och fråga
sig varför man inte satsade på hydraulik från
början. I rättvisans namn vill jag därför påpeka att år 1973, när Xl5 projekterades, vi i
Sverige lika lite som någon annanstans visste
speciellt mycket om sambandet mellan ett
fordons beteende i högre hastigheter på "befintligt spår" och den subjektiva komfortkänslan. Det s k Wz-talet (Ride Index) ger
ungefär lika mycket information om komforten i dessa specifika sammanhang som ett
dB(A)-värde skulle belysa kvaliteten i Beethovens nionde symfoni.
Det var först efter proven 1975 (Xl5-l)
samt komfortproven 1979 (Xl5-2) som vi så
smått började förstå lite av denna problematik. Jag tror till och med att SJ och ASEA var
något av pionjärer även internationellt sett i
detta sammanhang.
Det var nog snarare pneumatiksystemets
dynamiska egenskaper, vilka speciellt gav sig
till känna i högre hastigheter på sämre spår,
än dess långsamhet vid ingång i kurva som
gjorde att pneumatiken fick överges. För hastigheter högre än ca 20% över normal krävs
ett snabbare lutningssystem.
På Xl5-2 (mellanvagnen) infördes hydraulisk styrning av lutningsrörelsen. Även "upphängningen" av den lutbara vaggbalken relativt boggin skedde med hjälp av ett hydraulsystem - hydrostatisk lagring (figur 5). Med
denna "upphängning" uppnåddes dels att
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Bogie with stift wheelset steering

-

direction

Bogie with radial steering of
wheelsets

korgens teoretiska vridningspunkt förhöll sig
någorlunda stilla och dels att kraft/ effektbehovet för själva servosystemet var lågt. Priset
var dock en ökad komplexitet och därmed
minskad tillförlitlighet samt svåra tätningsproblem vid de hydrostatiska lagren.
Hydrauloljekonsumtionen var stundtals betydande.
På XI 5-2 användes samma princip för ledvärdesbildningen (referenssignalen) som hade
utprovats under X15-I-fasen. Det var därför
framför allt styr- och övervakningssystemen
som testades på XI 5-2.
De lutningstekniska prestanda som uppnåddes med XI 5-2 var så goda att vi i nästa
steg, XI5-3 (1982), endast behövde förenkla
"upphängningen" av vaggbalken. Genom att
hänga den övre vaggbalken vid boggin i pendellänkar (figur 5) slapp vi ifrån den i och för
sig fungerande men betydligt mera komplicerade hydrostatlagringen.
En nödvändig, om än inte tillräcklig, förutsättning för ett tåg (el) i allmänhet och ett
"bankande" snabbtåg i synnerhet är att
strömavtagaren väsentligen befinner sig under kontaktledningen. Lutas vagnskorgen utåt så bör strömavtagaren i motsvarande grad
lutas inåt och vice versa.

Figur 3
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Den grundläggande principen att styra
strömavtagaren har hela tiden varit densamma. Genom att placera avtagaren på en "släde" kunde den röra sig i sidled relativt taket.
Genom ett länkarrangemang till boggiramen
hölls den i läge under kontaktledningen.
Även om principen varit densamma, så har med varierande framgång - länkarrangemanget varierats. De på ett tidigt stadium använda wirarna hade stundtals benägenheten
att gå itu, varvid strömavtagaren inte lä!lgre
väsentligen befann sig under kontaktledningen. Problematiken med strömavtagarstyrningen blir i ett X2-tågsätt med drivenheter
(utan korglutning) inte längre aktuell.
I och med X15-3-fasen kan man säga att
principerna för ett framtida snabbtåg med
korglutning fastlagts. Självfallet kan ytterligare förbättringar, framför allt med avseende
på övervakningssystem (självdiagnostik) och
tillförlitlighet göras, men det är då frågan om
förbättringar inom numera beprövade ramar
snarare än nya, oprövade konstruktionslösningar.
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Vägen från Xl-3015 till X2 kan schematiskt beskrivas som i figur 6. Den procentuella
hastighetsökningen relativt dagens expresståg
avser inte vad fordonet kan prestera utan vad
fordonet, enligt min egen subjektiva uppfattning, kan köra med bra komfort.
Figuren antyder trots allt att även korglutningssystemet, inte bara boggiteknologin, har
utvecklats kraftigt från Xl-3015 . Den antropologiska parallellen till trots så är det måhända inte rättvist att se faserna 3015, X15-1
och X15-2 som "dead ends". I varje ny fas
har erfarenheterna från den föregående varit
betydelsefulla och kanske är det till och med
så att Xl-3015 och X15-1 var nödvändiga steg
(krokiga eller ej) i utvecklingsprocessen. Från
1969/70 har såväl teknologi, beräkningsmetoder som det psykologiska klimatet avseende
snabbtåg förändrats och är kanske nu för första gången i fas med varandra. Det hade inte
varit så om man inte vågat satsa på Xl-3015
och X15(-1) en gång i tiden och definitivt inte
om man givit upp inför de problem som då
dök upp.

Lars Olov Karlsson

Järnvägsmuseum under 1985

Järnvägsmuseum, eller Sveriges Järnvägsmuseum som det numera kallas, hade ett gott år
1985. Antalet besökare ökade från 17.923 år
1984 till 23.929 år 1985. Det är en ökning på
hela 34 procent, vilket måste anses vara tillfredsställande då flertalet andra svenska museer kunde notera en minskning. Anledningen
till ökningen är en kombination av bättre
marknadsföring, ökad annonsering, längre
öppethållande under sommaren och inte
minst olika former av aktiviteter.
Satsningen på att öka antalet besökare har
tyvärr gått ut över viss annan verksamhet.
Det har främst drabbat den "inre" verksamheten, bl a svarande på brev med historiska
frågor och hantering av bilder, föremål och
trycksaker i arkiv och bibliotek.
Utställningen har i stort sett varit oförändrad mot tidigare år. Nytt för året har varit att
vi börjat sälja glass (en bra affär sommartid!)
och att det funnits servering i restaurangvagnen under vissa tider. Den sista satsningen
har dock inte varit någon ekonomisk framgång. Men många besökare har uppskattat
möjligheten att kunna dricka gott kaffe och
äta färskt bröd, så försäljningen och serveringen kommer att fortsätta i någon form under 1986.
Rälsbusskörning förekom under lördagar
och söndagar i juni och augusti, samt
måndag-fredag under juli. Problemet att få
tag i intresserade och kunniga förare har varit
stort, men det lyckades i alla fall att ordna
trafik alla dagar som planerats. Endast någon

enstaka tur fick ställas in på grund av tekniskt
problem. Resandefrekvensen har varit relativt dålig, då vi inte vågat gå ut och annonsera
trafiken. Det är i första hand Yols 626 som
varit i bruk, men även Y6 1109 och Y7 1247
har varit igång.

Personal
Car-Axel Alrenius avgick som museichef den
10 februari 1985 efter 15 år vid rodret. CarlAxel lotsade Järn vägsmuseum genom "de
mörka åren" i SJ s historia och lyckades inte
bara få museet att leva vidare, utan kunde till
och med utvidga det med nya fordon och föremål. Carl-Axel arbetar nu inom SJs marknadsregion i Gävle.
Som ny museichef kom den 11 februari
Lars Olov Karlsson, som tidigare var på SJs
centrala informations- och PR-avdelning i
Stockholm, under vilken ju f ö Järnvägsmuseum också lyder.
Den andre fast anställde på museet under
året var Kjell Paten. I övrigt måste verksamheten klaras med deltidsanställd och tillfälligt
anställd personal. Under årets allra sista dagar kunde dock Anneli Oredsson också anställas fast efter att tidigare ha arbetat som
arvodist sedan maj månad. En ökning från
två till tre fast anställda kan tyckas göra stor
skillnad, hela 50 procent, men det är ändå alldeles för lite. Som redan tidigare nämnts
finns det ingen möjlighet att hinna med alla
de uppgifter som finns på ett museum.
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SJ Z 9 kom till museet under året.

Nytt till samlingarna
En hel del smått och gott har tillförts de redan
tidigare omfattande samlingarna. Nytt är bl a
världens första motorvagn med hydrostatisk
kraftöverföring, Y7 1247, som för egen maskin anlände till Gävle i maj. Denna motorvagn är byggd i Eksjö 1959 och blev för några
år sedan ombyggd med hydrostatisk kraftöverföring av Volvo Flygmotor och SJ. Den
har varit stationerad i Kristinehamn och har
gått som provvagn i ordinarie trafik. Många
tror att detta med hydrostatdrift är framtidens melodi. Blir det så är ju Y7 1247 ett
epokgörande fordon. Blir det inte så kan den
tills vidare gå i trafik mellan Gävle och museet och kan sedari tjäna som reservdelsförråd
till vår Y6-buss.
För länge sedan avställdes lokomotorn Z 9
för Järnvägsmuseums räkning vid Gävle
driftverkstad. Lokomotorn har under året
"hemförts" och är komplett, men i stort behov av en total renovering. Korgens plåtar
uppvisar flera stora rosthål! När denna upprustning kan ske är f n inte möjligt att säga.
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En Z3-lokomotor nr 284, har ersatt den tidigare lokomotorn av samma typ, 282, som
nu tjänstgör som "skylt" vid Scandic Motor
Hotell i Gävle.
Ångloket B4 1513, f d Uppsala-Gävle
järnvägs lok 32, har överförts till Järnvägsmuseum från beredskapsloksparken, men
kommer inte till Gävle förrän under 1986 och
får då behandlas i nästa årsskrift.
En rad gods- och tjänstevagnar har också
överförts till museet, en del av dem finns nu
på området, andra kvarstår på andra håll. Se
den separata listan.
Av mindre föremål kan nämnas en rad fotografier, inte minst från museets egen personal som dokumenterat nedläggningshotade
(och senare nedlagda) båndelar som BoråsUlricehamn-Falköping och Arvika-Mellerud.
Stationära tillskott till samlingarna är den
lilla hållplatskuren från Plate hållplats (på
linjen Falköping-Ulricehamn) komplett
med skylt och "plåtstins", samt hela lastkajen i sten från Trädets station (på samma ba-

Lossning av Plate hål/platskur den 7 november 1985.
P/ate hållplats år 1980.
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na). Av dessa har hållplatskuren kommit på
plats under 1986, medan stenkajen kommer
att vila i bitar tills dess slutgiltiga placering
kan bestämmas.
Många andra mindre och större saker har
också kommit till museet, men vi kan inte
räkna upp dem alla här. Några beskrivs under
rubriken Händelser nedan. Museet är alltid
tacksamt för små som stora gåvor, allt från
ett fotografi eller biljett till ett lok eller stationshus.

Samarbete
Sveriges Järnvägsmuseum har under året, så
långt resurserna tillåtit det, samarbetat med
flera organisationer. Bland dem kan nämnas
Gävles nya turist och konferens AB, Gävle
KonTur, som gjort mycket för att marknadsföra museet både i och Qtom Gävle. Inom
Gävle har vi också haft ett gott samarbete
med flera hotell som givit sina gäster möjlighet att besöka museet till en låg kostnad.
Järnvägsmuseum och dess personal har
också tagit aktiv del i Svenska Museiföreningens verksamhet, främst i det s k SAMDOKprojektet (samtidsdokumentation, där vi i
samarbete med Murbergets Museum i Härnösand dokumenterat timmertransporter) och i
den internationella föreningen för transportmuseer, IATM. Järn vägsmuseum är också
medlem i Järnvägshistoriska Riksförbundet.
Därutöver har Järnvägsmuseum haft ett
gott samarbete med många klubbar inom
järnvägshobbyn. Intimast har förbindelserna
kanske varit med den nybildade Gävle Modelljärnvägsklubb. Men även andra samarbeten har förekommit, som t ex med Svenska
Järnvägsklubbens Gävleavdelning (som numera har sina möten i museet), Gefle Dala
Järnvägs museiförening och Ostkustbanans
Vänner som renoverar vagnar och lok åt oss.

Händelser
Under ett museiår händer det mycket. I det
följande ska jag försöka ge en glimt av allt
som hänt, i ungefärlig kronologisk ordning:
Ta detta som exempel, mycket mer har hänt.
I mars installerades en stereoanläggning i
fyra av museets rum. Ur högtalarna ström52

mar mestadels ljuva ånglokstoner, ibland avlösta av amerikansk countrymusik med järnvägsanknytning. Överraskningseffekten är
stor hos besökarna när de plötsligt hör ett
ånglok vissla! Den 23 mars hade Svenska
Spårvägssällskapet sitt årsmöte i Gävle och
besökte museet under en busstur runt staden.
I april kom Sveriges Turistråds styrelse på
besök. Tanken var att hämta dem i eget tåg
vid stationen, men snön hade ännu inte tinat
runt stallarna, så det fick bli biltransport i
stället. Museet besågs och vid kaffet i Oscar
II:s audiensvagn började diskussioner om Turistrådets eventuella möjligheter att stötta
museet. Det hela resulterade så småningom i
ett bidrag till museet och Gävle KonTur för
att utreda hur man kan utveckla "en slumrande kulturtillgång till en stor turistattraktion".
Under Hobbymässan i Skärholmen utanför
Stockholm deltog Järnvägsmuseum med en
nykomponerad skärmutställning och två modeller i skala 1: 10. Skärmen togs fram av
samma reklambyrå som också producerade
museets nya affisch och folder.
I maj hölls det två olika läkarkongresser i
Gävle. Båda besökte Järnvägsmuseum och
båda kom i historiska tåg dragna av loket
OFW J 8 som utan problem blivit godkänt för
trafik. Det ena gänget avåt en hel supe serverad i museet, de andra hade bara med_sig någon odefinierad dryck i plastdunkar. Båda
hade roligt!
Den 12 juni bildades Gävle Modelljärnvägsklubb. Egentligen fanns klubben redan,
men i lösligare form, sedan 1950-talet. Den
nuvarande klubbanan måste rivas då hyreskostnaderna blev för betungande. Då passade
det bra med ett samarbete med Järn vägsmuseum. Resultatet kommer att bli en stor och
sevärd modelljärnväg i skala 1:87 (HO) med
svensk förebild. Banan ska kunna vara visningsbar för grupper och dylikt med några
"automatiserade" tåg som rullar, men också
kunna tjänstgöra som klubbana med trafik av
mer realistiskt slag när så önskas. Bygget har
påbörjats, men det kommer sannolikt att dröja något år innan banan är visningsklar.
Några dagar senare besöktes museet av ett
ressällskap från Railway Scene Tours med
deltagande järnvägsentusiaster från England,

Du 543 vid ,,Älvkarlen,, i augusti 1985.
Tyskland, Frankrike m m. Deltagarna uppskattade mycket resan från Gävle C efter
OFWJ 8.
Bildfinkan, en rullande konstutställning i
en Obs-vagn, gästade Gävle och Järnvägsmuseum under en dryg vecka i juli. De flesta av
museets besökare passade på att se de nära
hundra konstverk som visades. Under samma
tid pågick prov med servering i vår restaurangvagn.
Ibland lånas föremål ut till andra delar av
landet, och ger då PR för museet. Ett sådant
tillfälle var då repliken av Novelty lånades ut
till Kil och Filipstad under ett par helger.
För att göra museet känt för bilburna turister på E4 ställdes ett Du-lok upp i Älvkarlens
turistanläggning strax söder om Dalälven.
Loket, Du2 543, berövades sin transformator, sina motorer och en del annan utrustning
för att bli lättare och genomgick en ytlig uppmålning för att se vackert ut. Trots alla lättnader vägde pjäsen över 50 ton, och det blev
ingen lätt match att flytta åbäket från spåren
till dess nya uppställningsplats. Över Daläl-

ven gick det inte då broarna inte tålde tyngden. Till slut, endast någon dag innan turistanläggningen öppnades, blev transporten av.
På spår gick det till Söderfors där två bamsekranar lyfte loket på en trailer. I sakta mak
och under en massa alldeles för låga ledningar
gick så transporten vidare. Kranar och trailer
placerades på de nyanlagda gräsmattorna (!)
och snart stod loket på plats. Varken lok,
gräsmattor eller asfaltbeläggningar hade tagit
skada, och nu gör loket god reklam för museet. Barnen börjar tjata redan en halvtimme
före Gävle när familjerna kommer söderifrån. När så Gävle närmar sig är far och mor
redan ganska möra och ett besök oundvikligt.
Det är marknadsföring det.
En klenod av mindre tyngd ankom ungefär
samtidigt till museet från jämtländska Strömsund. Det var den berömda kaffekärran från
Cafe Temperance som transporterat många
kaffekorgar till törstande Inlandsbaneresenärer. Kärran var inför överlämnandet försedd
med nya kinesiska däck och en svensk flagga!
I Söderhamn skulle en ny busskötselan53

Bild/inkan i juli 1985.

läggning invigas och då deltog Järnvägsmuseums Scaniabuss från 1936. Bussen är försedd med gengasaggregat och destinationsrullen visar orter som Gävle och Jädraås. Efter
allt firande kom bussen tillbaka till museet
för sent för att kunna ställas upp inomhus,
vilket gjorde att den fick tillbringa vintern i
en snödriva utanför UGJ-stallet. Lyckligtvis
byggdes bussar rejält för 50 år sedan och den
har inte tagit någon skada av vintern.
I oktober hände så en hel del. Museets lilla
styrka fick lov att tillfälligt kalla in förstärkningar. Och undra på det. Till att börja med
hölls det två tvådagarsmöten med SJ s godsavdelnings alla försäljare. G's Kick-Off var
namnet på arrangemanget. Rummet längst
bort i OKB-stallet var utrymt på allt sånär
som på turbinloket från TGOJ och fångvagnen från UWHJ (!) och istället var det uppbyggt ett podium, en storvideo och en ordentlig ljudanläggning. Under lunchuppehållen
visades en hel rad av de nyaste godsvagnarna
på ett av spåren, liksom en riktigt dåligt las54

tad virkesvagn där deltagarna skulle jaga fel!
Efter dagens alla övningar informerades kort
om museet och dess verksamhet. Detta anförande avslutades med att portarna slogs upp
och in rullar en dressin. En banarbetare och
en rallare vevade och en skön dam med drickbart på en bricka var passagerare. Succen var
given.
Mitt emellan de båda kick-offarna låg en
helg, och då bröt Järnvägsmuseidagarna ut,
diggarhelgen framför andra och en högtidsstund för alla järnvägsälskare. Program.,,
punkterna var många, extratågen rullade in
tätt och alla hade roligt. Under de två dagarna besökte nära 2. 700 personer museet, ett
klart rekord som bara slagits under jubileumsutställningen 1981.
Vad hände? Ja, bara extratågen var värda
ett besök. Eller vad sägs om följande: OKBvs
extratåg, med anslutning från Luleå, drogs av
ångloket 24 (som ju en gång hört hemma i
museets OKB-stall) och hade vackert gröna
vagnar; GDJms tåg från Falun kom med J-

MDR 122 vid Sollentunamässan, 3 november 1985.

lok och skönt mörkblå inspektionsvagn; rälsbusståget från Västervik bestod av flera vagnar; B-lok och elektriskt F-lok kom från
Stockholm och från Örebro ett veterantåg
med Ra-lok; Rc-lok (det enda lok som drabbades av lokskada!) drog tåget från Syd- och
Västsverige. Andra attraktioner var att lyssna
till ångorgel ansluten till J-lok, åka efter ånglok på miniatyrjärnvägen, åka med extratåg
till Bomhus eller gå och handla på prylmarknaden. Lördagskvällen avslutades med en
brakande supe för 350 sittande gäster i museet. Maten kom från två restaurangvagnar. Ett
jättelyckat arrangemang som kommer att bli
årligt återkommande i någon form.
Men än var inte året slut. Det hände mer på
museet. Statsanställdas Förbund och ABF
startade tillsammans en ångloksförarekurs
där 14 aktiva förare från Gävle och Borlänge
under vintern fick lära ångloksteori. Då kursen hölls på museet var det lätt att studera teorin på museets många olika lok. Praktik och
uppkörning genomfördes sedan under våren

1986 och vi kan fortsätta och köra ånglok än i
många år.
Runt allhelgonahelgen hålls varje år en utställning i Sollentuna kallad "Bilen genom
tiderna". Här visas allt från veteranbilar till
de allra nyaste sport- och lyxbilarna och från
jeepar till hot-rods. Där deltog också Järnvägsmuseum. Med en rälsbil! Det var Hilding
Carlsson-tillverkade dressinen 122 från 1938
som ställde till oreda på mässan. Aldrig har
så många bilentusiaster kommit ihop sig så
mycket om en bil. Ingen kunde bestämma
märke och årsmodell! De flesta höll nog för
troligt att det i alla fall var en Austin, även
om det fanns ett Ford V8-märke i fronten!
Faktum är ju att dressinen aldrig varit bil,
utan är byggd som just dressin. Och på järnvägsvis. Vilket också medfört att den väger sina modiga tre ton! Uppskattad blev den i alla
fall av alla utom av de arma arrangörer som
fick äran att baxa pjäsen rätt långt in i utställningshallen. Kurvorna fick tas genom att hela
dressinen vevades upp på den inbyggda vänd55

Järnvägsmuseidagarna i början av oktober.
SJ Y7 1247 ankommer till järnvägsmuseum den 23 maj 1985.
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Då och då har modern rullande
materiel visats på museet, t ex på
företagardagen den 17 november. Rc5 13 77 i vitt och silver visades tillsammans med moderna
godsvagnar.

Qgb 945 0 850 (fd Gm 8859), arbetsvagn för kontaktledningsarbeten, som renoverats rangeras
här av Yols 601.
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Karl-Erik Eggefjord erhåller Järnvägsmusen 1985 av LO Karlsson.
Under hösten användes spåren 11 och 12 i UGJ-stallet för asbestsanering av lok. Särskilda
plattformar byggdes upp och försågs med plastslussar för saneringspersonalen. Lok av bl a titt
Ma, Ra, Da och Hg har sanerats av företaget AB VA C Asbestsanering. V5 168 på vändskivan
väntar på sin tur, oktober 1985.

58

skivan och vreds. Förflyttningen krävde fem
vevningar, vilket blev ganska svettigt till slut.
Den 17 november hade alla industrier och
andra inrättningar på Sörby Urfjälls industriområde öppet hus. Så även Järnvägsmuseum
som dagen till ära körde extratåg mellan centralen, Järnvägsmuseum och industrispåret
på Sörby Urfjäll.
Ett av årets sista arrangemang var av mer
intern natur. Det var all personal och alla andra som hjälpt till som den 3 december var inviterade på Hjulkaffe, som ett litet tack för
det som gjorts under året. I samband med
kaffet utdelades "Järnvägsmusen" för 1985
till den som hjälpt museet mest och bäst.
Mottagare av denna trofä (ett plastlok med
Musse Pigg som förare) blev Karl-Erik Egge-

fjord som alltid ställt upp och hjälpt till med
allt från rälsbusskörning till ånglokskursledning.
Årets verksamhet avslutades så med försäljning av museets olika alster på Hjulmarknaden i Blå Hallen i Stockholms stadshus.
Här samlas varje år många järnvägsföreningar och deras medlemmar. Museet deltog för
andra året och med gott resultat. Populärast
bland varorna var SJs väggkalender och museets katalog.
Sedan tog museets personal en välförtjänst
julvila och snart därefter börj_ade ett nytt och
ansträngande verksamhetsår. Men det är en
annan historia som ni får läsa om i nästa utgåva av Spår.

Nya vagnar till Järnvägsmuseum 1985
Littera
S7
Eamo*
Ibblps
Os*
Os-w*
Os-w*
Qce
Qcå
Qgb
Qgb*

Nummer
25717
598 0 001
805 8 467
17554
370 5 494
370 5 360
945 0 211
945 0 421
945 0 700
945 0 850

Typ
Ängfinka
Lådvagn
Matvaruvagn
Flakvagn m lämmar
Flakvagn m lämmar
Flakvagn m lämmar
Spårrensare
Vingplog
Förrådsvagn
Förrådsvagn

Qgb

945 4 253

Förrådsvagn

Övrigt

Gammalt litt och nummer
Förrådsvagn för kol mm
Förrådsvagn för kol m m
Ursprungligen 0KB Nm 1750
Typ C2s
fd Gsh 19640
fd Gm 8859, renoverad som arbetsvagn för kontakt~
ledningsarbete
fd Gsu 38621

* De med * markerade vagnarna är transporterade till Gävle. De övriga står på olika ställen.
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Sveriges Järnvägsmuseum Gävle

Sveriges Jämvägsmuseum i Gävle har en av världens finaste samlingar av
historiska lok och vagnar. Här finns ånglok från SJs allra första dagar till
gårdagens el- och motorlok
Museet är under tiden oktober-april öppet kl 13-16 torsdagar, lördagar och
söndagar. Under maj och september är det öppet kl 13-16 alla dagar utom
måndagar och under sommaren, juni-augusti, alla dagar 10-16. Vissa dagar
i samband med helger är det stängt
Postadress: Box 571
80108 GÄVLE
Gatuadress: Rälsgatan 1 (Sörby Urfjäll)
Telefon:
026-10 64 48

Startskottet har gått

Avstampet.
Nu har Sverige tagit avstampet till ett helt nytt resande. En järnvägssatsning fullt i klass med beslutet att elektrifiera stambanan.
De nya snabbtågen är början på en ny epok. En epok där tåget hävdar sig bättre mot andra transportmedel. Ett både tufft och framsynt
beslut av SJ, som ger Sverige ett av världens förnämsta transportmedel.

Landet krymper.
Med de nya snabbtågen krymper avstånden mellan landets befolkningscentra.
Snabba, tillgängliga och säkra transportsystem är avgörande för
samhällsutvecklingen. Järnvägen, med sin stora kapacitet, är både
samhällsekonomisk och miljövänlig. Därför satsar nu Sverige på framtidens transportteknik. Tillsammans med Asea Traction.

Fråga Sverige.
Det är inte bara Sverige som gör det. Över hela världen i alla befolkningstäta områden, kräver framtiden energisnåla transportmedel med
hög kapacitet. Därför satsas det som aldrig förr på spåi'trafik.
Sverige har ett unikt järnvägskunnande som omvärlden i allt högre
grad frågar efter. Svensk järnvägsteknik är redan etablerad i USA,
Canada, Australien, Österrike, Norge, Turkiet och en lång rad andra
länder.
Vi känner inga geografiska gränser. Världen är vårt arbetsfält.

ASEA TRACTION
ASEA TRACTION AB, 721 73 Västerås.

JARNVÄGS~,tUSEI VÄNNER
Järnvägsmusei Vänner är en stödfårening får Sveriges Jämvägsmuseum. Stödet sker på många sätt, allt ifrån frivilligt
arbete på något speciellt projekt till
inköp av föremål som normalt inte ryms
inom museets snäva budget. Föreningen har också medlemsmöten och
träffar av olika slag. Som medlem har
man fritt inträde på museet under hela
året och man biir också inbjuden til speciella visningar, vernissage osv. Medlemsavgiften är för närvarande 70 kronor och får den får man då också en årsskrift. Är du intresserad av att bli medlem, skriv till: Järnvägsmusei Vänner
c/o Sveriges Järnvägsmuseum
Box 571
80108 Gävle

