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Ulf Diehl 

Svenska f örbränningsmotorvagnar 

Motorvagnar (inbegripet ångvagnar) har 
funnits nästan lika länge som det funnits 
lokdragna tåg. Så snart det fanns ett behov 
att köra tåg för enbart resande, som extratåg 
förutom de vanliga tågen, vid separation av 
person- och godstrafik, vid påbörjandet av 
lokal persontrafik, så väcktes tanken att 
kombinera ett lok och en personvagn för att 
få ett lättare och mer ekonomiskt fordon. 
Motorvagnen var född. Alternativet var att 
skaffa extra persontågslok av normal storlek 

• eller extra lätta lokaltrafikslok. 
Motorvagnen eller ångvagnen, i vårt 

språkbruk görs märkligt nog en åtskillnad 
mellan drivkällorna som inte återfinns mel
lan t ex bensinmotorvagnen, dieselmotor
vagnen, ackumulator(motor)vagnen eller 
den elektriska motorvagnen, kunde alltså i 
en kompakt form förena den bättre ekono
min hos en liten effektiv motor (eller ånga), 
en lägre totalvikt och ett lägre axeltryck och 
därmed ofta en högre tillåten maximal has
tighet och bättre acceleration samt ett lägre 
personalbehov. 

När man studerar motorvagnarnas utveck
ling finns det ett antal särskiljande grund
principer och utvecklingskedjor som man he
la tiden bör hålla i minnet. 
Det är bland annat: 

lätt eller tung motorvagn 
normal eller speciell drag- och stötinrätt
ning 
motorns utförande 
kraftöverföring mellan motor och hjul
axel 

- bränslen 
Lätt eller tung motorvagn. Nästan lika 

gammal som motorvagnen (ångvagnen) är 
till ide och konstruktion är uppdelningen i 
lätta eller tunga motorvagns typer. En tung 
motorvagn är utförd enligt samma konstruk
tionsprinciper som en vanlig personvagn 
med en kraftig ram och personvagnskorg. 
Den har ofta normala drag- och stötinrätt
ningar och kan alltså dra en eller flera 
person-, post- eller godsvagnar av vanlig typ. 
Normalt användningsområde är persontågs
tjänst men på vissa små banor användes 
tunga motorvagnar som allround-fordon. 

·Väderstad-Skänninge-Bränninge Järnväg 
.använde större delen av året sin dyra men 
driftsekonomiska DEVA-motorvagn i såväl 
person- som godståg och reserverade 
ånglokstjänsten för tyngre godståg och 
sockerbetskampanjen. 

Lätta motorvagnar (synonymer motor
dressiner, bil vagnar, rälsbussar) är lättbygg
da fordon till både hjul, ram som korg och 
ofta med särskilda drag- och stötinrätt
ningar. De infördes så snart det fanns behov 
för lokala persontåg med många stopp, de 
hade ofta god acceleration och enmansbe
tjäning. 

Den utvecklades parallellt med och i kon
kurrens med landsvägsbussen och nådde sin 
svenska fulländning i Hilding Carlssons lätta 
rälsbuss med träkorg på 1930-talet. Skillna
den mellan lätt och tung motorvagn är 
ibland mycket liten och högst abstrakt. För
fattaren hyser den åsikten att SJ YBo6-YBo8 
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var en lättbyggd motorvagn, att Y 1 tog ett 
kort steg över gränsen till att bli en tung mo
torvagn. 

Normal eller speciell drag- och stötinrätt
ning har redan diskuterats ovan och som all
män princip kan alltså sägas att deras an
vändning ofta följer tung respektive lätt 
motorvagn. 

Motorns utförande. För ångvagnarna ha
de under 1800-talet skett en utveckling från 
små lokliknande ångpannor till högeffektiva 
maskinaggregat som t ex Purrey-systemets 
vattenrörångpanna för 20 kg/ cm2 tryck med 
tillhörande fyrlingmaskineri. För förbrän
ningsmotorvagnar skedde en liknande ut
veckling från tunga långsamtgående bensin
och dieselmotorer före första världskriget 
via lättare högvarviga bensinmotorer kon
struerade för flygplan, bilar och ubåtar un
der första världskriget till 1930-talets stora 
genombrott i form av förkammardieselmo
torn som i sig förenade bensinmotorns lätt
het med dieselmotorns överlägsna driftseko
nomi ( och lägre brandrisk). 

Kraftöverföringen var (tillsammans med 
att finna en lämplig motor) troligen motor
vagnskonstruktörens största problem. De 
första bensindrivna fordonen i form av lätta 
järnvägsdressiner före sekelskiftet utnyttjade 
bilmotorer med tillhörande mekaniska växel
lådor samt kardan- och kedjedrift till hjul
axeln. För de tunga motorvagnar med moto
rer på 75-80 hästkrafter som tillverkades 
strax före första världskriget var en meka
nisk växellåda tillsammans med en tung 
långsamtgående förbränningsmotor en 
omöjlighet, utan en elektrisk kraftöverföring 
valdes. Förbränningsmotorn driver här en 
generator kopplad direkt till motorn och 
som levererar ström till banmotorer placera
de vid hjulaxlarna och drivande desamma 
med mekaniska kuggväxlar. Det är intres
sant att studera hur gränsen mellan meka
nisk växellåda och elektrisk transmission he
la tiden stiger, från att vara 40-60 hästkraf
ters motoreffekt före första världskriget till 
150-200 hästkrafter på 1920-talet för att nå 
300-400 hästkrafter efter andra världskriget. 
Den tredje kraftöverföringen, den hydrau
liska transmissionen var betydligt mer svår-
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bemästrad. Ur kinetisk synpunkt är en hyd
raulisk växel mycket tilltalande dvs att låta 
förbränningsmotorn driva ett pumpsystem 
och via en hydraulvätska och mottagande 
pump eller turbin driva hjulaxlarna, men i 
praktiken visade sig utförandet mycket svår
bemästrat. De stora tyska lokverkstäderna 
slog sig samman i utvecklingsgrupper om 3-4 
företag, för att söka lösa problemen, i Sveri
ge försökte två järnvägsmaterieltillverkare 
var för sig finna en lösning. Nydqvist & 
Holm i Trollhättan hade extra kapacitet på 
ritkontoret under den stora ryssloksordern 
och Kalmar Verkstad med sin dynamiska di
rektör A Rosen valde en egen lösning. Båda 
misslyckades och först 5-6 år senare fanns en 
funktionsduglig hydraulisk växellåda från 
Lysholm Smith tillgänglig. 

Bränslet för förbränningsmotorn låter fö
ga kontroversiellt för oss idag som lever med 
alternativen bensin eller dieselolja. För 1920-
talets motorvagnskonstruktörer fanns -
förutom en mängd olika kvaliteter på bensin 
och dieselolja - även sprit som möjligt driv
medel samt fotogen. Under det som vi i dag
ligt tal kallar gengas dolde sig ett drivmedel 
framställt ur organiska material som t ex kol 
eller träkol, vilket var mycket billigt för järn
vägsförvaltningen men snabbt slet ner ben
sinmotorn och dessutom högst avsevärt re
ducerade dess effekt. 

En uppdelning i dessa alternativ skulle se 
ut så här, men fler bränslesorter finns än 
dessa nämnda: 
- Bensin, Bensol, Bentyl, Lättbentyl, Flyg
fotogen 
- Fotogen, Motorfotogen 
- Dieselolja 
- Sprit, Etanol, Sulfitsprit, Motorsprit 
- Gengas, Träkolgas, Vattengas, Suggas 

Då som nu dikterades valet av bränsle med 
tillgänglig motortyp, pris och tillgänglighet 
or.h inte minst av den st.atliga bränsleskatten 
samt i viss mån av brandrisken. 

Motorvagnarna, speciellt de tidigaste, har 
av ångloksromantikerna fått mycket negati
va eftermälen. Som en sammanfattning bru
kar järnvägens motorvagn beskrivas "som 
ett oljestinkande opålitligt vidunder, som 
kunde avlyssnas miltals bort och oftast fick 



Falkenbergsbanans motorvagn, ombyggd 1925 av Tidaholm från personboggievagn 12. Efter 
god tjänst brunnen men återuppbyggd som CFop av SJ. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

hämtas av ånglok på linjen". Berättelsen om 
motorvagnsföraren som dog och fick direkt 
tillträde till himmeln, "eftersom han redan 
haft sitt helvete nere på jorden" berättas 
från mer än en svensk privatbana. 

Verkligheten var en skuldtyngd, nersliten 
privatbana som efter första världskriget fann 
sig sitta med gamla slitna ånglok som kosta
de en förmögenhet att använda och med en 
knivshård konkurrens med landsvägsomni
bussar och lastbilar. Genom inköp av en 
motorvagn skulle driftskostnaderna för tå
gen avsevärt kunna sänkas, men den nya ti
den erbjöd många problem och omställning
ar för järnvägsmännen. 

Jämför bara de centimeterstoleranser som 
accepteras för en ånglokscylinder med de 
millimeterstoleranser som fodras i en för
bränningsmotor. Dessutom hade järnvägs
förvaltningen ibland alltför stora förhopp
ningar i den nya driftsformen, låt oss ta 
Falkenbergsbanans första motorvagn som 
ett exempel: 

Falkenbergs järnväg var på 1920-talet en 
liten smalspårig järnväg i en besvärlig ekono
misk situation. Krigstiden hade gett en tra
fikökning, men även slitit hårt på den rul
lande materielen. Nu skulle man försöka 
möta en trafikminskning, en allt mer besvä
rande konkurrens från bussar och lastbilar 

och man beslöt sig för att satsa på motor
vagnsdrift. För att verkligen utnyttja motor
vagnens låga driftskostnader ersatte den inte 
bara ett utan två ånglok i turlistan och dess
utom utökades antalet hållplatser och för
kortades körtiden. Att motorvagnen dess
utom skulle medta en eller flera person- och 
resgodsvagnar, om trafiken så krävde, var 
självklart. Tyvärr var Falkenbergsbanans 
ekonomi inte den allra bästa, så att köpa en 
ny motorvagn av beprövad konstruktion 
fann~ det inte pengar till. Istället valde man 
att skicka en av järnvägens äldre personbog
gievagnar för ombyggnad till motorvagn. 
Verkstaden ifråga (Tidaholms Bruk) hade 
visserligen en lång erfarenhet av lastbilar och 
förbränningsmotorer, men tidigare hade 
man bara byggt om två personvagnar på lik
nande sätt för en än mer smalspårig järnväg 
(JGJ). Bensin var dyrt och träkol billigt, så 
varför inte spara ännu mera pengar och köra 
motorvagnen på gengas. Man var kanske in
te helt medveten om att man sänkte motor
effekten avsevärt med gengasdrift, ej heller 
att livslängden förkortades drastiskt. Men 
trots allt, så fungerade motorvagnen, den le
vererades och sattes i trafik och fullgjorde 
- om än med viss möda - sina trafikupp:. 
gifter. Efter några år när gengasen slitit ut 
motorn fick man tag på en f d flygmotor 
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från Bulltofta och så rullade alltsammans yt
terligare ett par år innan något gick fel och 
hela härligheten brann upp på Strömsfors 
station. Vid det laget hade järnvägen redan 
köpt ytterligare en motorvagn, så boggier 
och ram med korgstomme fick rulla några år 
som höskrinda åt banvakterna innan SJ tog . 
över och i det andra världskrigets person
vagns brist återuppbyggdes en personvagn på 
resterna av den gamla motorvagnen för yt
terligare ett antal års tjänst. 

Tidsskeden 
Enligt mitt sätt att se har utvecklingen av 
motorvagnar skett i väl avgränsade tidsske
den som väl sammanfaller med varje decen
nium under detta århundrades första hälft. 
Jag har därför valt att beskriva varje decen
niums motorvagnsutveckling som ett avgrän
sat kapitel med en passande rubrik. 

Före motorvagnarna 
De första förbränningsmotorvagnarna 

finns beskrivna från Tyskland redan 1888, 
men i Sverige kom det att dröja länge innan 
förbränningsmotorer användes för järnvägs
fordon i allmän trafik. De första förbrän
ningsmotorerna var små och svaga och av
sedda för "automobiler". För dåtidens 
tunga järnvägsfordon var de föga lämpliga, 
men kunde användas för dressiner. En av de 
troligtvis äldsta motordressinerna i Sverige 
var den Vulcan, Norrköping provade i april 
1892 mellan Albano och Östra station. Mo
tordressinen, som ansågs för svag, var för
sedd me~ en tysk Daimler-motor på 2 häst
krafter. 1898 finns beskrivet att Vikbolands
banan inköpte en "bonad dressin för 200 
kronor för järnvägsläkaren" och efter sekel
skiftet blev det allt vanligare med motordres
siner för högre järnvägsbefäls tjänsteresor. 

Motordressinerna blev större och mer 
komfortabla och började även uthyras till 
extratåg. I ett fåtal fall finns belägg för att 
motordressiner insattes i allmän trafik. Tida
holmsbanan hade en motordressin från Ljus
ne-Woxna med 7 sittplatser, som 1920 utan
nonserades Sveriges kommunikationer 
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"där direkt tåganslutning inte finns med T J 
tåg till och från SJ:s tåg i Vartofta" till ut
hyrning. Skillnaden mellan en större motor
dressin och från bilar ombyggda motor
vagnar kan sägas vara hårfin eller obefintlig. 
Den på Järnvägsmuseum bevarade första 
rälsbussen från Hilding Carlsson, nu märkt 
SJ Y 4b 310, levererades som en stor motor
dressin med nummer 200 i SJ:s dressinnum
merserie. 

Bland många tillverkare av motordressiner 
kan omnämnas Ljusne Woxna AB, Hults 
Bruk AB, Hilding Carlssons Mek Verkstad, 
Scania Vabis, men även privata järnvägs
verkstäder som t ex SOEJ, byggde motor
dressiner för försäljning. 

1910-1920: De första åren 
De enda lämpliga motorerna för järnvägs
drift under denna period var tunga, lågvarvi
ga 6-8 cylindriga motorer på 50-100 häst
krafter. Mekaniska växellådor för dessa ef
fekter var inte att tänka på, utan enda möjli
ga transmission var den elektriska. Sveriges 
första motorvagn var en bensinelektrisk bog
giemotorvagn, som 1911 levererades till 
Karlstad-Munkfors järnväg av Waggon
fabriken i Arlöv. Vagnen var utförd enligt 
Westinghouse system med en 6-cylindrig 
bensinmotor av fyrtaktstyp, troligen tillver
kad av Westinghouse eller De Dion, på 90 
hästkrafter och placerad bakom föraren i ett 
kombinerat förarrum, motorrum och res
godsrum. Via en direktkopplad generator på 
60 hästkrafter drevs två banmotorer, place
rade i ena boggien. För övrigt var vagnen ut
förd som en vanlig personboggievagn med en 
förstaklasskupe, central vestibul och tredje
klasskupe - en mycket vanlig kombination 
av utrymmen på 1910-1920-talets motorvag
nar. Westinghouse i detta fallet var troligtvis 
Westinghouse i Frankrike. 

Andra tidiga Westinghouse-motorvagnar 
finns beskrivna som t ex några levererade 
1905 till Ungern enligt troligtvis samma sy
stem. Det är nog inte långsökt att tänka sig 
att Arlöv-fabriken hämtade hem licensen för 
Westinghouse-systemet från Frankrike sam
tidigt som man fick licens att bygga ång-



>:------
Sveriges första motorvagn, bensinelektriska NK/J 1 (f d KMJ) från Waggonfabriken i Arlöv 
enligt Westinghouse system. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

vagnar enligt system Purrey från Bordeaux. 
Den första vagnen till KMJ följdes av två yt
terligare vagnar av samma typ följande år 
och vagnarna tycks inte varit alltför miss
lyckade. Två vagnar ombyggdes på 1920-
talet till elektriska motorvagnar, den först le
vererade vagnen ombyggdes ej utan avställ
des 1935 och således två år senare till Lelång
enbanan. Vagnen övertogs t o m av SJ som 
motorvagn, men ombyggdes 1940 till person
vagn. Det bör kanske här nämnas att NKIJ 
4, elrevisionsvagnen, inte är en f d motor
vagn, utan att den i hela sitt liv varit just elre
visionsvagp, trots ett mycket likartat front
parti. 

Två mycket likartade motorvagnar beställ
des 1915 av Norra Östergötlands järnvägar 
hos Scania Vabis i Södertälje, sedan Arlöv
verkstaden förklarat sig inte längre vara in
tresserade av motorvagnsleveranser. Vagnar
na skulle drivas av industrisprit (etanol), vil
ket just då var mycket ekonomiskt fördelak
tigt. Som vanligt täppte statsmakterna till en 
sådan lucka i beskattningen, så när motor
vagnarna efter en hel del bekymmer äntligen 
levererades 1917, så var spri tdrift ej längre 
en ekonomisk fördel. Dessutom var all indu
strisprit beslagtagen vid vagnarnas leverans 
och frisläpptes först 1918. Motorvagnarna 
var utrustade med Scania Vabis-motorer på 

140 hkr och gjorde tjänst fram till 1930-talets 
slut. När rälsbussarna kom behölls motor
vagnarna för posttågen och först när post
släp levererats från Umeå, avställdes de båda 
motorvagnarna och omändrades till person
vagnar. 

Världens första dieselelektriska fordon 
och tillika motorvagn levererades 1912 i 
form av en treaxlig dieselelektrisk motor
vagn från ASEA i Västerås till Statens Järn
vägar. En 6-cylindrig 75 hästkrafters Atlas
dieselmotor drev en direktkopplad genera
tor, som gav körström till två banmotorer på 
33 hkr (en ytteraxel var ej drivande). Kon
struktionsmässigt var vagnen en tung motor
vagn, utvecklad ur en vanlig personvagns
konstruktion typ C3c. Två vagnar leverera
des som SJ Xl/CFl nr 1-2, men de var inte 
helt driftsäkra och togs ur tjänst 1918 samt 
om byggdes 1922 till elektriska motorvagnar. 
Vagnarna glömdes snart bort och det blev 
snart den tredje motorvagnen från ASEA, 
till Mellersta Södermanlands järnväg 1913, 
som i många år fick rulla med det oförtjänta 
epitet "världens första dieselelektriska 
motorvagn". 

1913 utvecklades alltså en första standard
typ ur de båda experimentmotorvagnarna till 
SJ. Motorvagnen var en fyraxlig länkaxel
vagn med drivning på inneraxlarna. Motorn 
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var alltjämt Atlas-motorn på 75 hkr och med 
samma generator och banmotorer som SJ
vagnarna. I likhet med förut beskrivet möns
ter var vagnen indelad i ett kombinerat 
förar-, resgods- och motorrum, första eller 
andraklassutrymme, mittvestibul, tredje
klassutrymme, ändvestibul samt förarrum. 
Fyra motorvagnar av denna typ levererades 
1913-1915, förutom MlSlJ även till Halm
stad-Nässjö, Skåne-Småland och Ängel
holm-Klippans järnvägar. Tre vagnar kom 
till SJ i samband med förstatligandet men 
ingen blev ommärkt. Till smalspåret kon
struerades en liknande vagntyp, dock för
sedd med motorboggie och löpboggie, till 
Väderstad-Skänninge-Bränninge och Vik
bolandsbanan. Båda övertogs ombyggda till 
personvagnar av SJ. 

Nästa utvecklingssteg för ASEA:s diesel
elektriska motorvagnar blev en resgodsmo
torvagn. I stor utsträckning användes nämli
gen motorvagnarna som lok för att framföra 
persontåg, persontransporten skedde alltså 
med efterföljande personvagnar och till-

gängligt extrautrymme användes för res
godsrum. Vi närmar oss nu ett annat seman
tiskt problem, d v s gränsdragningen mellan 
lok och motorvagn. Nynäsbanans Kockums
byggda motorlok SNJ ÄF 10 hade ett mindre 
resgodsutrymme, så hade även Roslagsba
nans dieselelektriska motorlok 50 (sedermera 
ellok 50), likaledes NOHAB:s motorlok till 
Malmö-Trelleborg och Västgötabanorna. 
Konstruktionsmässigt är dock samtliga dessa 
fordon lok och SJ har vid övertagandet av 
dessa fordon ej heller tvekat utan inregistre
rat fordonen bland motorlok (och ellok). De 
i det följande beskrivna motorvagnarna med 
resgodsutrymme är dock utvecklingsmässigt 
motorvagnar och beskrivs alltså här. 

1916-1925 byggdes alltså huvudsakligen 
resgodsmotorvagnar till ett antal svenska 
järnvägar. De första var försedda med die
selmotorer från Nya AB Atlas på 120 hkr 
och byggdes för Hälsingborg-Hässleholm 
och Vikbolandsbanan. I vanlig ordning med 
länkaxelkonstruktion för normalspårsbanor 
och boggier för smalspårsbanor. 1921 följde 

Den första standardtypen av DEVA-vagnar var dennafyraxliga länkaxelvagn med 75 hkr die
selmotor. Första vagnen till NrSIJ 1913. Observera den typiska anordningen motorrum (från 
vänster), bagagerum, 3 klass kupe, ingång, 2 klass kupe. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 
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DEVA-vagnarna användes ofta att dra hela persontåg och ersatte alltså ett (eller flera) ånglok. 
Speciellt gällde detta de sk resgodsmotorvagnarna somt ex denna VB motorvagn 2 från 1916 
med tidstypiskt tåg i Valdemarsvik. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

två vagnar med höjd motoreffekt till 160 hkr 
till SSJ och VB och på två post- och resgods
motorvagnar till HNJ. 1925 följde så en 
tredje resgodsmotorvagn till Vikbolandsba
nan, som dock var utrustad med ett minimalt 
personutrymme om 8 sittplatser. Denna vagn 
övertogs även som enda vagn av de om
nämnda som motorvagn av SJ. 

I samma serie av länkaxelvagnar för nor
malspår anskaffade HNJ 1925 tre större 
motorvagnslok på 200 hästkrafter, vilka alla 
gjorde lång och god tjänst, övertogs av SJ 
och skrotades inte förrän på slutet av 1950-
talet. 

Två ännu kraftigare resgodsmotorvagnar 
med 250 hästkrafters motor och 12 cylindrar 
hade byggts 1921 som boggievagnar, med 
samtliga axlar drivande. En såldes till HHJ 
och blev snart ombyggd med treaxliga boggi
er för att reducera axeltrycket inför använd
ningen på Klippan-Eslövslinjen. Den brann 
dock på 1930-talet. Den andra motorvagnen 
hyrdes länge av SJ o~h uppsala-Enkö
pingsbanan innan den slutligen havererade 
och strax därefter blev skrotad. 

1919 hade ASEA och AB Atlas Diesel bil
dat ett speciellt bolag för tillverkning av die
selelektriska motorvagnar, Dieselelektriska 
vagnsaktiebolaget eller DEVA. 

1920-1930: Experimentens decenni
um 
Hur fasansfullt ett krig än är, så innebär det 
alltid en teknisk nytändning inom områden 
användbara för krigföring. Första världskri
get innebar ett stort språng framåt för lätta 
och driftssäkra bensinmotorer för lastbilar 
(och bussar) och dessutom för lätta och hög
varviga bensinmotorer för flygplan, zeppeli
nare och ubåtar. Inte bara att motorerna 
presterade betydligt mer i förhållande till de
ras vikt, deras driftssäkerhet blev testad un
der vidriga förhållanden. Efter världskriget 
kom detta järnvägarna både till nytta och 
skada. Den skadliga effekten kom först ef
tersom järnvägen plötsligt fick en ohämmad 
konkurrens av såväl lastbilar som mer eller 
mindre primitiva bussar. Järnvägen hade tjä
nat stora pengar under krigstiden, men mer 
använt pengarna till att fylla befintliga hål 
och återuppta aktieutdelningen, än att nyin
vestera i det rullande materialet, som till yt
termera visso slets hårt under krigstidens 
högtrafik. Det dröjde flera år innan de an
svariga i järnvägarnas ledning insett att bil
trafiken kommit för att stanna. För att ta 
upp kampen om persontrafiken behövde 
järnvägen aktivt konkurrera med fler tåg, 
tåg med lika många hållplatser som lands-
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vägsbussarna, tåg med låga driftskostnader. 
Här kunde motorvagnarna göra en insats. 

På 1920-talet kan vi urskilja följande ut
vecklingslinjer: 

1. Lätta landsvägsbussar eller ombyggda bi
lar för järnvägsdrift (s k bilvagnar) 

2. En mångfald olika tyska motorvagnskon
struktioner, antingen direktlevererade 
från Tyskland eller byggda via licens av 
svenska verkstäder 

3. En vidareutveckling av den tunga diesel
elektriska DEV A-motorvagnen 

4. Olika sätt att bygga om en personvagn till 
motorvagn, med hjälp av lastbilsdelar 
som motorer, växellådor och riktnings
växlar. 

5. Motorvagnar med hydraulisk transmis
sion. 

I. Bilvagnar 

Dessa är egentligen de riktiga rälsbussarna 
d v s en landsvägsbuss direkt överflyttad till 
räls. Benämningen "bilvagn" användes av 
Östra Centralbanan som beteckning på dessa 
säregna men charmerande fordon. En bil
vagn är i princip en helt vanlig landsvägsbil 
eller -buss, överflyttad till räls med bibehål
landet av motorn och förarplats fram, passa
gerarutrymme baktill över drivaxeln. Bensin
motorn på 20-60 hästkrafter driver via en 
vanlig mekanisk bilväxellåda och kardan el
ler kedja på bakaxeln. Precis som en bil/buss 
var fordonet bara anpassat för körning åt ett 
håll och måste alltså vändas på ändstationer
na. Den ovan omnämnda ÖCJ utvecklade ett 
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En typisk bi/vagn, UWHJ 
Fiatbuss från 1921 med spe
cialbyggd släpvagn. Obser
vera de större bakhjulen 
(=driv hjulen), buf f erfarna, 
polkagrisarna och bagageut
rymmet på taket. Båda far
donen hamnade 1928 på 
Amål-Ar}äng. Foto Sveri
ges Järnvägsmuseum. 

helt system för sin bilvagnstrafik och lät byg
ga speciella vändskivor och speciella garage 
på de vändstationer där vanlig vändskiva 
saknades som t ex i Rimforsa och Brokind. 

De första bilvagnarna var omändrade 
landsvägsbussar och importerades ombygg
da för järnvägsdrift av J Roths Eftr till Sve
rige. De var ursprungligen Fiat-bussar och de 
två första såldes till Uddevalla-Väners
borg-Herrljunga och Mjölby-Hästhol
mens järnvägar 1921. De följdes av en 
mängd olika bil vagnar, som alla hade det ge
mensamt att de var tillverkade av den lokala 
järnvägens reparationsverkstad med använd
ande av delar från en tillgänglig landsvägs
bil. Sådana bilvagnar byggde alltså ÖCJ 

. själv 1923-1924, Dala-Ockelbo-Norr
sundet 1925, Mellersta Östergötland 1925, 
ULB 1924, Anneberg-Ormaryd 1932, Staf
sjö 1926 och Sävsnäsbanan (sedermera 
Hällefors-Fredriks berg) 1922, 1934, 1937. 
Även etablerade järnvägstillverkare började 
bygga motorvagnar av bilvagnstyp med an
vändande av bildelar och sålunda byggde 
Hässleholms Mek Verkstad 1925 en motor
vagn med Willys Knight-motor för Kostaba
nan, 1926 en motorvagn med Fordmotor för 
HHJ :s lokaltrafik Billesholm-Bjuv (seder
mera Bjuv-Hyllinge), WUMAG i tyska 
Görlitz två nitade motorvagnar för ÖCJ, 
Motala Verkstad ytterligare en vagn 1929 för 
ÖCJ med 70 hkr Scania Vabis motor och 
Waggonfabriken i Arlöv samma år en vagn 
till SSJ. Den sistnämnda extra-ordinär ge
nom en främre boggie. Lokomotortillverka
ren Slipmaterial i Västervik byggde underre-



det till en vagn av denna typ till Norsholm
Västervik-Hultsfred (som sedan fick kaross 
av ASJ i Linköping) och dessutom två last
motorvagnar till Skyllbergs bruk och ett 
norrländskt sågverk. Hässleholmsverkstaden 
byggde för övrigt också en lastmotorvagn 
för HNJ. Kalmar Verkstads ombyggnad av 
Mönsteråsbanans Purrey-ångvagn 1932 kan
ske kan falla inom denna kategori, i varje 
fall fick den en bilvagnsliknande front med 
motor utanpå den bibehållna ångmotor
vagnshytten och var enriktningsvagn. 

2. Tyska motorvagnar 

Under 1920-talet kom många tyska motor
vagnskonstruktioner till de svenska banorna, 
ytterligare ett antal vagnar var här för de
monstrationskörning utan att bli sålda. I en 
del fall valde man att låta en svensk verkstad 
bygga den tyska konstruktionen på licens. 
Det är anmärkningsvärt att inga engelska el
ler franska motorvagnar är kända från den
na tid (frånsett två engelska.ångvagnar), men 
det har säkerligen sin förklaring i den geo
grafiska närheten till Tyskland, de genom in
flationen låga priserna i Tyskland och Sveri
ges av tradition nära kontakt med den tyska 
utvecklingen på järnvägsområdet. 

Deutsche Werke, Werft Kiel började efter 
världskriget att leverera lätta två- och fyrax
liga motorvagnar, bl a till tyska och danska 
järnvägar. Tre bensinmekaniska boggiemo-

En fabriksbyggd bi/vagn 
med ovanlig axelföljd, Ar
lövsbyggda SSJ 03 med 
främre boggie skyltad 
Markaryd-Ljungby. Foto 
SJK Fotoavdelning. 

torvagnar med Mercedes Benz-motorer på 
180 hkr inköptes av SJ 1922. De 6-cylindriga 
motorerna hade nedsatt varvtal till 1000 rpm 
och drev på boggiernas inneraxlar. SJ använ
de fordonen försöksvis i lokaltrafik, mest i 
Skåne men även kring Kristinehamn. Redan 
i slutet av 1920-talet ansågs de som utslitna 
och slopades. En annorlunda och tyngre 
motorvagnstyp levererades 1924 till Västgö
tabanan (2 st) och Roslagsbanan. Samma 6-
cylindriga Mercedes Benz flygmotor på 160 
hkr drev via en mekanisk växellåda på boggi
ernas inneraxlar, men till skillnad från SJ
vagnarna var korgen robust och kraftigt ut
förd. De tre motorvagnarna användes tills 
rälsbussarnas genombrott i slutet av 1930-
talet och ombyggdes därefter till personvag
nar. På grund av den använda motorn, kan
ske på grund av korgens form som förde tan
karna till luftskeppsgondol, kallades vagnty
pen för "Zeppelinare". En fjärde motorut
rustning från Deutsche Werke satte Hässle
holms Verkstäder in i en ombyggd person
vagn för Västgötabanan, mer därom senare. 

Vidare leveranser av Deutsche Werkes 
motorvagnar skedde via Hässleholms Verk
städer som 1925 levererade två tunga boggie
motorvagnar till Uppsala-Gävlebanan. 
Motorerna var Deutsche Werkes egen 6-
cylindriga motor på 150 hkr, som via en me
kanisk växellåda drev på boggiernas innerax
lar. Hela motoraggregatet hängde i en speci
ell ram under motorvagnen och avsikten var 
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SJ X4a/Col 301 vid leveransen från Deutsche Werke 1922. Så här såg alla normalspåriga D W 
motorvagnar i Sverige ut. Foto SJK Fotoavdelning. 

En av VGJ:s bensinmekaniska motorvagnar 
från Deutsche Werke 1924, här i Göteborg 
1935. Foto SJK Fotoavdelning. 
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att hela ramverket med boggier och kraftpa
ketet (motor och växellåda) skulle kunna lyf
tas ut för reparation, revision och underhåll 
och ersättas av ett extra underrede. Ett så
dant extraunderrede levererades även 1927 
(sedan de två motorvagnarna änteligen fåtts 
att fungera tillfredsställande) och tycks t o m 
ha fått ett eget inventarienummer i banans 
motorvagnsförteckning (UGJ 203). En tred
je motorvagn av samma typ levererades 1931 
till Ockelbobanan och UGJ gemensamt. Vid 
förstatligandet kom samtliga tre motorvag
nar till SJ och användes i Gävle-området in
nan de fick sluta sina dagar som sänglinne
förråd i Hagalund. Vad som hände med det 
extra aggregatet är för mig obekant. En utse
endemässigt likartad vagn, men kortare och 
med två axlar levererades 1928 till Kristian
stad-Hässleholmsbanan. Den var försedd 
med dubbla Volvo-motorer på 60 hkr som 
drev var sin drivaxel. CHJ-vagnen försvann 
vid andra världskrigets utbrott med negativt 
eftermäle. En sista motorvagn av samma typ 
levererades 1936 till Mellersta Östergötlands 
järnvägar för linjen Vadstena-Ödeshög, se
dan banan i missriktat sparnit avstått från 
att köpa en modern boggiemotorvagn från 
Motala Verkstad. En för mig okänd bensin
motor drev via en mekanisk växellåda på 
länkaxelvagnens inneraxlar. Någon större 
trafikinsats blev det inte, först skulle barn-



VGJ motorvagn typ AEG från 1923, levererad av Kalmar Verkstad. Observera rambalkarna. 
Foto KVAB. 

sjukdomarna avklaras och sedan tog rälsbus
sarna över trafikuppgiften. Vagnen fanns 
länge kvar som tjänstevagn. 

En sista direktleverans från Kiel skedde 
1930 till Västgötabanan. VGJ hade haft sto
ra problem med ombyggda personvagnar 
från både Hässleholm och Trollhättan och 
ville sannolikt återgå till direktleveranser 
från Tyskland. Motorvagnen var försedd 
med en Deutsche Werke motor på 150 hkr, 
mekanisk växellåda och drift på boggiernas 
inneraxlar. 

Motorvagnen inregistrerades hos SJ vid 
förstatligandet och slutade sin tjänst som sig
nalreparationsvagn i Skara innan den blev 
museiföremål. 

AEG, Berlin dvs Allgemeine Elektricitäts 
Gesellschaft, Berlin var en av Tysklands 
motsvarigheter till ASEA. Detta hindrade in
te företaget att utveckla en bensinmotor
vagnstyp, vilket innebar en N.A.G. (Natio
nal Automobilgesellschaft, Oberschönewei
de) bensinmotor på 75 hkr placerad i ena 
motorvagnsänden. Via en mycket speciell 
mekanisk växellåda drevs en hjulaxel via 
kardan. Den mekaniska växellådan hade alla 
växelkugg i ständigt ingrepp och en separat 

koppling, styrd av tryckluft, för varje växel
steg. Exteriört kännetecknas vagntypen av 
de synnerligen breda nitade plåtramarna, ut
bildade att även vara lagergafflar. En nor
malspårsvagn till Kävlinge-Sjöbobanan 
(näranog omedelbart övertagen av SJ), två 
smalspårsvagnar till Västgötabanan och 
Ruda-Oskarshamns-banan samt en motor
driven spårvagn till Stockholms Spårvägar 
levererades 1923-24. Spårvagnen var för
sedd med suggasverk och avsedd för den 
oelektrifierade sträckan mellan Karlaplan 
och Frihamnen. De smalspåriga vagnarna 
såldes vidare till Mellersta Östergötlands och. 
Hjo-Stenstorps järnvägar och alla fyra vag
narna omändrades till tjänstevagnar, som 
brukligt var. 

WUMA G, Gör/itz levererade 1924 två mo
torvagnar av bilvagnstyp, vilket redan om
nämnts, till ÖCJ. De var dock betydligt sta
bilare utförda än övriga bilvagnar, med nita
de plåtkorgar och försedda med fyrcylindri
ga Biissing-motorer på 55 hkr som via en me
kanisk växellåda drev på bakaxeln. 

HA W A, Hannover dvs Hannoversche Wag
gon AG, levererade endast en motorvagn till 
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Borås-Herrljunga MCo 1, dieselmekanisk motorvagn system Eva-Maybach från Kockums 
1929. Observera drivboggien med blindaxel och koppelstänger. Liknande motorvagnar enligt 
samma system fanns vid DR. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

DEVA:s 90 hkr standardmotorvagn för normalspår med fyra länkaxlar. Här som BAJ 2. Foto 
SJK Fotoavdelning. 
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Sverige i form av en tyngre bensinmekanisk 
motorvagn med två axlar till Karlskrona
Växjö-banan. Dubbla Daimler-motorer på 
75 hkr drev de båda länkaxelförsedda driv
axlarna. Motorvagnen levererades 1926 och 
användes i lokaltrafik från Karlskrona men 
blev redan 1932 avställd och senare ombyggd 
till personvagn. 

E. V.A Maybach, Friedrichshafen lät Kock
ums i Malmö få rätt att tillverka de tunga 
dieselmekaniska motorvagnar enligt system 
Maybach som redan haft en god framgång i 
Tyskland. En snabbgående Maybach diesel
motor på 150 hkr vid 1380 rpm drev en me
kanisk växellåda och via en blindaxel de bå
da drivaxlarna med koppelstänger. Motor 
och växellåda var placerade på motorbog
gien. Växellådan påminde om den tidigare 
beskrivna AEG-växellådan, med en separat 
tryckluftsdriven koppling för varje växel. 
Vid start användes tryckluft för att lägga i en 
växel och få upp kompressionstrycket. Den 
första motorvagnen från 1928 (levererad 
1929) följdes 1930 av två ytterligare vagnar i 
likartat utförande, samtliga vackert målade i 
Varberg-Borås-Herrljunga-banans gul 
och blå färgsättning. De två senare vagnarna 
hade fått motoreffekten höjd till 175 hkr och 
fick dessutom den första vagnens tredje
klassavdelning kompletterad med en andra
klassavdelning. Två vagnar överlevde till 
förstatligandet och genomgick den vanliga 
ombyggnaden till personvagn och slutligen 
tjänstevagn. Både VBHJ och Kockums över
gick på 1930-talet till motorvagnar av diesel
elektrisk typ, VBHJ tillfälligtvis med en 
DEV A-vagn och Kockums till dieselelek
triska motorvagnar ( och lok) enligt Frichs 
system. 

3. DEV A, Västerås 

DEVA, Västerås mötte den anstormande 
konkurrensen med att nyutveckla en serie 
motorvagnar av standardtyp med passage
raravdelning. Den första vagntypen var en 
mindre tvåaxlig motorvagn med en endast 
fyrcylindrig dieselmotor på 60 hkr och en
dast en drivaxel. Vagnen var endast försedd 
med förarrum, motorrum och tredje klass 

passagerarutrymme. Oxelösund-Flen
Westmanland och Borås-Alvestabanorna 
köpte 1924-25 var sin motorvagn, båda 
fann vagnarna för små och sålde dem vidare 
till Norra Södermanlands och Mjölby
Hästholmens järnvägar 1929. Båda vagnar
na kom till SJ och slutade sitt liv 
som ... tjänstevagnar. 1925-27 leverera
des nästa vagntyp i form av en 90 hkr länk
axel vagn med fyra axlar. Motorvagnstypen 
kan beskrivas som en direkt vidareutveckling 
av den tidigare beskrivna 75 hkr motorvag
nen från 1913-15 och med inredningen pla
nerad på samma sätt. Motorvagnar av denna 
typ levererades till Gävle-Dala, Göteborg
Borås-Alvesta (2 st), Oxelösund-Flen
Westmanland ( 4 st, en omedelbart vidaresåld 
till Danmark), Tidaholm och Norra Söder
manlands (2 st) järnvägar. Sex av vagnarna 
övertogs av SJ som motorvagnar, tre slutade 
sitt liv som tjänstevagnar. 

1928 utvecklades 90 hkr motorvagnen till 
en ny vagntyp med boggier och större längd. 
Fyra motorvagnar levererades 1928-32 till 
Nynäsbanan (3 st) och Lysekilsbanan. För 
att minska axeltrycket fick den sistnämnda 
en löpaxel insatt i motorboggien. De första 
vagnarna till Nynäsbanan fick 120 hkr Atlas
motorer, men 1930 skedde en första tradi
tions brytning i och med att 200 hkr 2-takts 
6-cylindriga dieselmotorer från Burmeister & 
Wain i Köpenhamn inlades i den tredje Ny
näsbanevagnen och i Lysekilsvagnen. Samt
liga fyra vagnar överlevde till slutet av 1950-
talet i det paradis för tunga dieselmotorvag
nar som Nynäsbanan blev på 1950-talet. 

4. Ombyggda personvagnar 

I början av 1920-talet upplevde man en 
mycket snabb prisökning. Priset på ett ång
lok mer än fördubblades jämfört med priset 
under början av världskriget. Att inköpa en 
dieselelektrisk motorvagn typ DEV A var lika 
dyrt som att köpa ett stort ånglok, men mo
torvagnen gav en överlägsen driftsekonomi. 
Alternativa motorvagnskonstruktioner var 
billigare, men fortfarande alltför dyra för en 
privatbana med vikande trafik och dålig eko
nomi. Eftersom en tung motorvagn var upp
byggd på samma sätt som en vanlig järnvägs-
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En av Gysingebanans olycksaliga motorvagnar, SGGJ BCFMo 1 från Teknik & Handel m fl. 
Observera hur motorn placerats i en vagga under ramen för att inte överföra vibrationer till 
passagerarutrymmena. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

vagn uppkom förslaget att konvertera en av 
järnvägens (äldre) personvagnar. Då kunde 
järnvägsbolagets kostnader begränsa sig till 
utgifter för ombyggnad av personvagn samt 
kraftaggregatet. 

Tidaholms Bruk. Lastbilstillverkaren i Tida
holm hade lämpliga bensinmotorer, växellå
dor och en lång erfarenhet av motordrift. 
Tre motorvagnar ombyggdes från person
vagnar, två från Gripen bergsbanan och en 
från Falkenbergsbanan 1924-25. Den förs
ta vagnen till JGJ fick en Tidaholms bensin
motor på 65 hkr som via en mekanisk växel 
drev boggiernas inneraxlar. De övriga vag
narna utfördes på samma sätt, men fick ef
fekten på motorerna höjd till 120 hkr. Fal
kenbergs banans vagn (som tidigare om
nämnts i inledningen) avsågs dessutom dri
vas med kraftgas. 

Teknik & Handel, Malmö var ett skånskt 
konsultföretag som 1924 tog upp ombygg
nad av personvagnar till motorvagnar i sam
arbete med Ljunggrens i Kristianstad. Kristi
anstad-Hässleholm och Sala-Gysinge
Gä vle järnvägar beställde ombyggnad av fy
ra boggiepersonvagnar (varav tre från 
SGGJ). Motorerna var Daimler Benz bensin
motorer på 150 hkr som via en mekanisk 
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växellåda typ NUG (Deutsche Nutz Gas, 
Hamburg) drev på endast en av boggiernas 
inneraxlar. Motorernas effekt nedsattes 
dessutom av den använda kolgasen. Ljung
grens stod som huvudleverantör till de båda 
järnvägarna, men hade mycket stora svårig
heter att fullfölja arbetet, och när det som
maren 1925 stod klart att Kristianstadsverk
staden inte skulle klara av att få vagnarna 
driftsdugliga hävdes kontrakten och Teknik 
& Handel övertog beställningen med Ljung
grens som underleverantör. Under denna 
process passade Ljunggrens på att gå i kon
kurs. CHJ lyckades rädda sin personvagn ur 
härvan och återställa den till personvagn, 
men SGGJ:s tre boggiepersonvagnar fastna
de i den rättsliga processen och först på hös
ten 1925 lyckades Teknik & Handel få loss 
vagnarna och sände dem då till Jönköpings 
Mekaniska Verkstad, som var ny underleve
rantör. Den första vagnen levererades hösten 
1926 och strax därefter gick även Teknik & 
Handel i konkurs. Konkursförvaltaren lyck
ades dock leverera den andra vagnen till 
SGGJ sommaren 1927 och flyttade färdig
ställandet av den tredje vagnen till AB Juno
verken i Bankeryd. Dessförinnan hade det 
dock visat sig - som läsaren redan insett -
att motorvagnskonstruktionen inte höll vad 
som utlovats. SGGJ:s nya motorvagnar 



KBJ 50, ombyggd 1926 av 
Kalmar Verkstad från en 
personvagn byggd av Koc
kums 1897. Observera mot
orplaceringen, den framträ
dande takkylaren och f ron
ten, allt kännetecken på alla 
motorvagnar från Kalmar. 

orkade knappt dra sig själva, än mindre ett 
persontåg. Nu råkade styrelsen för SGGJ i 
gungning eftersom järnvägen satsat stora be
lopp i motorvagnsombyggnaden, och dess
utom hade banan varit av med samtliga per
sonboggievagnar i nästan tre år. Två motor
vagnar ombyggdes alltså omedelbart till per
sonvagnar, den tredje påföljande år. 

Dessförinnan hade dock Teknik & Handel 
hunnit leverera två andra ombyggda motor
vagnar till Halmstad-Nässjöbana~ av an
norlunda konstruktion. Två bensinmotorer 
typ Austro Daimler på 80 hkr med träkols
gasgeneratorer var tillsammans med tillhö
rande växellådor placerade på en speciell ma
skinvagn som placerades mellan den ur
sprungligen tvåaxliga personvagnens ordina
rie axlar. Motorerna drev på en av person
vagnens axlar och maskinboggien kopplades 
till personvagnen med invärtes buffertar och 
koppel. Ombyggnaden utfördes av Teknik & 
Handels underleverantör Jönköpings Meka
niska Verkstad. Eftersom förhållandet ef
fekt och vagnvikt var något gynnsammare på 
HNJ-vagnarna, och vagnarna dessutom var 
avsedda för bibanedrift, så blev driftsresul
tatet bättre och de två vagnarna kom att göra 
nära tio års tjänst. 

Kalmar Verkstad blev den stora och fram
gångsrika ombyggaren av personvagnar till 
motorvagnar i Sverige. Man höll sig till en 
enkel konstruktion med bensinmotorer av 
typ Ford eller Fordson som via tillhörande 

växellådor drev på var sin axel på den tvåax
liga vagnen. Varje vagn hade alltså två moto
rer och två drivaxlar och varje kraftaggregat 
kunde köras oberoende av det andra. Kylar
na placerades vid takändarna och var av 
större typ vilket gav Kalmar-motorvagnarna 
ett karaktäristiskt utseende. 1926-28 om
byggdes sålunda tre tvåaxliga personvagnar 
för Kalmar-Berga, Hälsingborg-Hässle
holm och Södra Ölands järnvägar och kon
struktionen ansågs som lyckad och billig. 
Men de intresserade järnvägsbolagen insåg 
även att ombyggnaden inte var alltför svår 
utan kunde utföras på den egna järnvägens 
reparationsverkstad. I fortsättningen beställ
de man alltså bara motorutrustning och 
skötte ombyggnaden själva. 1928-33 levere
rades motorutrustningar till Hälsingborg
Hässleholm (2 st), Ölands (2 st) och Got
lands (1 st) järnvägar plus en till en smalspå
rig dansk privatbana. Hälsingborg-Hässle
holms-banan tog sedan saken i egna händer 
och byggde på Hälsingborgsverkstaden 1933 
och 1935 kraftiga fyraxliga länkaxelvagnar 
med dubbla Scania Vabis och Penta Hessel
man-motorer på 90 respektive 110 hkr med 
bibehållande av ursprungskonceptet. 

Hässleholms Mekaniska Verkstad byggde 
1925 om en boggiepersonvagn för Västgöta
banan med användande av Deutsche Werkes 
tidigare beskrivna konstruktion med en 
Deutsche Werke bensinmotor på 150 hkr 
som via en mekanisk växellåda drev på bog-
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En svenskbyggd bensinhydraulisk motorvagn från NOHAB 1925 till Ostkustbanan. Observera 
drivboggien med blindaxel och de fem takkylarna. Efter misslyckandet återtogs de fyra vagnar
na av NOHAB och såldes som välbyggda, rymliga personvagnar till Varberg-Borås-banan. 
Foto SJK Fotoavd. 

giernas inneraxlar. Vagnen var en fortsätt
ning av två direktlevererade vagnar från 
Tyskland och innebar dels att Hässleholms
verkstaden som svensk licenstagare tog över 
leveranserna till VGJ och dels att VGJ skulle 
få en tredje DW-motorvagn billigare. Mo
torvagnen lär dock inte varit speciellt lyckad 
och 1930 återgick VGJ till direktleveranser 
från Tyskland. 

5. Hydrauliska motorvagnar 

Att bygga en effektiv hydraulisk växellåda 
var länge en önskedröm, en teoretisk önske
dröm. En hydraulisk växellåda skulle bland 
annat innebära att man kunde använda hur 
stora motorer som helst, utan att besväras, 
fördyras och tyngas av generator och ban
motorer. 

De stora tyska loktillverkarna slog sig 
samman tre och tre i utvecklingsbolag för att 
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söka lösa problemen, i Sverige valde två till
verkare att på egen hand söka bemästra 
problemen. Kalmar Verkstad hade en myck
et duktig direktör vid namn Gustaf Rosen, 
som lät bygga ett dieselhydrauliskt motorlok 
(" Rodi-loket") efter försök med motorut
rustningar placerade på godsvagnar. Den 
andra tillverkaren var Nydqvist & Holm i 
Trollhättan som i samband med den stora 
ryssloksordern fick extra kapacitet på kon
struktionskontoret. Efter den sedvanliga för
söksserien, i detta fall via en motorutrust
ning placerad på en tralla, konstruerades en 
motorboggie försedd med en 125 hkr Stirling 
bensinmotor som drev en hydraulväxel "sy
stem Antenor Nydqvist". Efter lyckade för
sök med motorboggien placerad under Nyd
qvist & Holms egen personvagn, som bl a 
provkördes på UHV J, ansåg man sig mogen 
att ta in order på lok och motorvagnar med 



hydraulisk kraftöverföring. Två konstruk
tioner fick man sålda, en i form av en 
ombyggd personvagn till VGJ och en i form 
av fyra tunga boggiemotorvagnar till den ny
öppnade Ostkustbanans lokaltrafik. Den 
ombyggda'VGJ-personvagnen erhöll en mo
torboggie med koppelstänger med tillhöran
de Stirlingmotor (?) på 175 hkr. De fyra bog
giemotorvagnarna fick Stirling-motorer på 
225 hkr avsedda att drivas med motorsprit 
eller träkolsgas. OKB-motorvagnarna var 
stora med plats för 100 sittande och vagns
korg i stål med plåtklädsel. Alla fyra motor
vagnarna till 0KB hann levereras innan 
misslyckandet blev uppenbart och vagnarna 
återtogs 1926 av tillverkaren och såldes se
dermera till Varberg-Borås-banan som 
vanliga, men rymliga personvagnar. 

Det är alltid svårt att 50 år efteråt försöka 
spåra orsaken till misslyckande. De knapp
händiga källor som finns antyder att proble
men varit lite olika: i Kalmarfallet kan pro
blemet varit att få växeln tät, vilket muntliga 
berättelser om breda oljeränder i spåret tyder 
på. För Trollhätte-konstruktionen kan pro
blemet ha varit för höga motstånd i själva 
växeln. Rapporter berättar om att motorerna 
fick ansträngas till gränsen för överhettning. 

1930-1940 - konsolideringens 
årtionde 
1930-talet innebar en lugnare period i motor
vagnsutvecklingen. Konstruktionerna är nu 
mer genomtänkta och baserade på praktisk 
erfarenhet. Förhållandet mellan motoreffekt 
och vagnvikt samt tågvikt hålls inom vettiga 
gränser. Motorer och växellådor når en hög
re grad av driftsäkerhet, vilket dock inte för
hindrar att även 1930-talet innebär dramatis
ka misslyckanden. Ej heller innebar 1930-
talet något stopp för radikala nykonstruktio
ner eller att det utländska inflytandet för
svann. 

Två stora framsteg skedde vid 1930-talets 
början vilka tillsammans innebar en avgö
rande vändpunkt för motorvagnskonstruk
tionerna. En lätt dieselmotor av förkammar
typ konstruerades av Hesselman, vilket inne
bar att dieselmotorns goda driftsekonomi 

( och låga brandfarlighet) kunde användas i 
en liten, lätt och effektiv motor. En funk
tionsduglig växellåda för hydraulisk trans
mission framtogs av Lysholm och Smith. Nu 
var det alltså möjligt att bygga lätta dieselhy
drauliska motorvagnar. 

Detta hade sannolikt fått en stor betydel
se, om inte en bilmekaniker i Umeå, som se
dan 1920-talet byggt om bilar till bildressiner 
för främst SJ, fått i uppdrag att bygga en 
förstorad bildressin för turisttrafiken kring 
Porjus. Ur denna lätta bensinmekaniska 
motordressin utvecklades på bara några år 
det fordon som redan från 1930-talets mitt 
helt kom att dominera den svenska motor
vagnsanskaffningen, dvs rälsbussen från 
Hilding Carlsson Mekaniska Verkstad i 
Umeå. 

Till bilden av 1930-talet hör också att sta
ten genom den s k motorvagnslånefonden 
aktivt hjälpte många privatbanor att finansi
era inköp av motorvagnar. 

Utvecklingen på 1930-talet omfattar: 
1. Utländska motorvagnskonstruktioner 
2. Bussvagnar 
3. Tunga motorvagnar 
4. Rälsbussar 

1. Utländska motorvagnskonstruktioner 

De norska Strommen-motorvagnarna. 
Strnmmens mekaniska verkstad utanför 
Oslo byggde 1932 fyra boggiemotorvagnar 
av tung typ för det norska 1067mm-nätet. 
Motorvagnarna hade centralt placerade ben
sinmotorer typ Buda, som via mekaniska 
växellådor drev på boggiernas inneraxlar. 
Vid NSB betecknades motorvagnstypen som 
"Stavanger" och konstruktionen ansågs som 
lyckad, varför Motala Verkstad tog upp till
verkningen av den norska vagnstypen. Den 
första vagnen byggdes 1935 för Växjö
Aseda-Hultsfred. Tre modifierade vagnar 
med dubbla Mercedes Benz dieselmotorer på 
135 hkr och hydrauliska växellådor leverera
des 1938 till dels VÅHJ och dels Västgötaba
nan (2 st till sistnämnda). Samtliga motor
vagnar övertogs av SJ och användes in på 
1960-talet. 
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VÄHJ 15, dieselmekanisk boggiemotorvagn av norsk typ från Motala 1925. Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

En remarkabel motorvagn, NOHAB:s A ustro Daim/ermotorvagn med invändiga gummihjul 
till Roslagsbanan 1935. Foto SJK Fotoavdelning. 
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Frichs-motorvagnar. De stora framgångar 
som danska Frichs hade med dieselelektriska 
lok och motorvagnar till de danska järnvä
garna ledde till att Kockums i Malmö i bör
jan av 1930-talet tog över systemet till Sveri
ge. Både lok och lokomotorer av detta sys
tem levererades samt en motorvagn till 
Malmö-Ystads Järnväg 1935, utförd som 
en tung boggiemotorvagn med dubbla 6-
cylindriga Kockum-Frich dieselmotorer på 
220 hkr placerade i en boggie tillsammans 
med generatorer. Drivboggien med banmo
torer blev dock den andra boggien. I övrigt 
var vagnen modernt konstruerad med hel
svetsad korg. Via SJ kom vagnen naturligtvis 
också till Nynäsbanan för sin sista tjänstgö
ring. 

Michelin-vagnen. I Frankrike utvecklades på 
1920-talet det s k Michelinsystemet, uppkal
lat efter den kända däcktillverkaren. I kort
het innebar systemet att motorvagnen rulla
de med gummiringar direkt på rälsen, vilket 
gav en mycket mjuk och behaglig gång och 
även en god acceleration. Systemet är allt
jämt i bruk på delar av Paris tunnelbana. En 

fransk demonstrationsvagn gjorde 1932 en 
mycket uppmärksammad demonstrations
färd över de svenska järnvägarna, och det 
var nog inte bara de goda gångegenskaperna, 
utan även motorvagnens utseende som en 
landsvägsbuss av trailertyp som skapade 
uppmärksamhet. Mest intresserad av de 
svenska järnvägarna var nog Halmstad
Nässjöbanan, men någon anskaffning blev 
det aldrig. Bland annat var problemet att få 
motorvagnen att utlösa signaler ett hinder. 

Austro Daimler-vagnen. En vidareutveckling 
av Michelin-systemet infördes av österrikis
ka Austro-Daimler. I stället för att låta gum
mihjulet rulla direkt på rälsen sattes det luft
fyllda däcket inuti järnvägshjulet. En motor
vagn av denna konstruktion levererade Nyd
qvist & Holm 1935 till Roslagsbanan i form 
av en mycket elegant motorvagn. Den stora 
boggiemotorvagnen, avsedd för trafiken 
Stockholm-Hallstavik, hade två motorag
gregat, ett för varje boggie, med en Scania 
Vabis 6-cylindrig bensinmotor och Lysholm
Smiths hydrauliska växellåda. Alltför snart 
efter leveransen totalförstördes motorvag-

VBHJ MCo 6, dieselhydraulisk motorvagn från Linke Hoff man i Bres/au 1938, slutade sin 
tjänst på SNJ. Foto SJK Fotoavdelning/ LHW. 
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nen vid en brand. Fler vagnar av denna typ 
blev det inte. Gummihjulskonstruktionen 
var känslig för damm och smuts, och man 
hade redan konstaterat att solida gummiin
lägg i hjulen gav nästan lika god åkkomfort 
med mycket mindre besvär och kostnader. 
Dessutom hade SRJ-vagnens motorutrust
ning visat sig för klent dimensionerad, men 
utan plats för byte till större motorer. Nyd
qvist & Holm hade flera olika Austro
Daimler motorvagnar på ritbrädet, bl a 2-
axliga vagnar för normal- och smalspår för
utom en normalspårig boggievagn. 

Linke Hoffman Werke, Bres/au. Vid Deut
sche Reichsbahn utvecklades under 1930-
talet ett motorvagnsprogram med tunga 
snabbgående dieselelektriska och dieselhyd
rauliska motorvagnar och motorvagnståg. 
Tåg som "der Fliegende Hamburger" blev 
mycket välkända och uppmärksammade. 

Varberg-Borås-Herrljunga banan hade 
efter de tre Kockums-byggda EVA May
bach-motorvagnarna beställt en modern 

DEVA-vagn, som dock visade sig vara en ka
tastrof och returnerades till Västerås. Brän
da av erfarenheterna riktade man på nytt sin 
uppmärksamhet till Tyskland och valde 1938 
att inköpa två moderna dieselhydrauliska 
motorvagnar med Maybach-motorer på 410 
hkr och Voith-transmision. De vackert gul
och-blåmålade motorvagnarna med modernt 
snedlutad front övertogs av SJ och efter 
snabbtågstjänst i Småland hamnade även 
dessa båda vagnar på Nynäsbanan för sin 
sista tjänstgöring. 

2. Bussvagnar 

En direkt efterföljare till 1920-talets bilvag
nar var de fyra bussvagnar som Nydqvist & 
Holm i Trollhättan byggde 1933-38 av fyra 
överblivna landsvägs buss karosser från 
Svenska Metallverken i Södertälje. Vagnar
na såg ut som moderna landsvägsbussar och 
överensstämde även maskinellt med dessa, 
dvs bensinmotor typ Maybach på 105 hkr, 
mekanisk växellåda och drivning på bakhju
len med kardan. Vagnarna var följaktligen 

En riktig "rälsbuss", BJ motorvagn 1 från NOHAB 1933. Som synes har ett vanligt landsvägs
busskarosseri använts. Motorvagnen användes på Lödöse-Lilla Edets Järnväg och måste vän
das vid banans slutpunkter. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 
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---- ---- -

DEVA försökte i mitten av 1930-talet att modernisera sina DEVA-vagnar med denna eleganta 
400 hkr dieselelektriska motorvagn med samtliga axlar drivna och strömlinjekaross, men vagn
typen drabbades av så svåra barnsjukdomar att de knappt kom i drift innan andra världskrigets 
bränsleransone_ring satte stopp. Foto Sveriges Järnvägsmuseum av UWHJ 51. 

också enriktningsvagnar och måste vändas 
vid varje ändpunkt. De fyra bussvagnarna 
levererades till Bergslagsbanan (2 st), Dals
landsbanan och Uddevalla-Vänersborg
Herrljungabanan. DJ valde dock att lägga in 
en Scania Vabis-motor på 130 hkr. Intres
sant är även att notera att man behöll fram
axelns vridbarhet för bättre kurvgång. Rat
ten borttogs dock! 

3. Tunga motorvagnar 

DEVA-vagnarna. Nästa generation diesel
elektriska motorvagnar var en lågbyggd bog
giemotorvagn med helsvetsad korg. De 
dubbla 2-takts V12-motorerna från Atlas på 
200 hkr vid 1800 rpm placerades med tillhö
rande generator på var sin motorboggie. 
Vagnar beställdes av SJ, Varberg-Borås
Herrljunga och Uddevalla-Vänersborg-

Herrljunga-banorna 1934 och leveransen 
skedde 1935-36. Motorvagnarna var dock 
behäftade med mycket besvärliga barnsjuk
domar, och det tog flera år innan problemen 
avhjälpts och vagnarna började fungera 
driftsäkert. Då hade även andra världskriget 
utbrutit med stopp för alla dieselmotorer av 
icke förkammartyp. Efter kriget såldes de tre 
vagnarna till Nynäsbanan och gjorde där ett 
kvarts sekel god tjänst. En fjärde vagn leve
rerades 1938 till smalspåriga Hjo-Stens
torp. Den hann dock aldrig göra särskilt 
mycket tjänst på grund av kriget och rälsbus
sarnas ankomst. Den övertogs av SJ 1948 
med skadad motor. 

Nydqvist & Holm AB. Som beskrivits under 
Austro-Daimler-motorvagnen var slutsatsen 
att gummiinlägg i hjulen avsevärt förbättra-
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de reskomforten samt att en bättre relation 
mellan motoreffekt och vagnvikt skulle före
ligga. 1938 kom man igång med leveranser 
av tunga dieselhydrauliska motorvagnar för 
normalspår och smalspår försedda med 
dubbla Penta Hesselman-motorer på 110 hkr 
och Lysholm-Smith hydraulväxlar. (I senare 
leveranser höjdes effekten till 135 hkr per 
motor.) Roslagsbanan erhöll tre motorvag
nar 1938-39, som kom att göra lång och ut
märkt tjänst på de oelektrifierade linjerna 
norr om Rimbo. På normalspåret fick Bergs
lagsbanan två motorvagnar, Malmö-Sim
rishamn två motorvagnar och Trelleborg
Rydsgård en motorvagn 1928. Sin fulländ
ning fick dock motorvagnstypen med de tre 
snabbmotorvagnarna för Halmstad-Nässjö 
Järnväg samma år. De var byggda för att ge 
kortast restid från Stockholm till Halmstad 
via Nässjö för att konkurrera ut SJ-alternati
vet via de elektriska linjerna över Göteborg. 
De tre motorvagnarna fick mycket publicitet 
och blev stilbildare för mycket lång tid fram
åt genom sina rundade fronter, men var 
dock maskinellt lika de ovanstående vagns
konstruktionerna. En efterleverans i form av 
två ännu större vagnar beställdes av HNJ, 
men kunde levereras först efter förstatligan
det 1946 som SJ litt Yo3. 

Kalmar Verkstad AB. Man fann i början av 
1930-talet att verkstadens insats i motor
vagnsutvecklingen bestod i att leverera ma
skinutrustningar för motorvagnsombyggnad 
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till olika järnvägsförvaltningar. 1931 åter
upptog man leveranserna av färdiga motor
vagnar. Grundiden var densamma, dvs två 
lastbilsmotorer som via var sin samman
byggd växellåda med riktningsväxel drev var 
sin drivaxel med kedja. De båda motorut
rustningarna kunde fortfarande köras obe
roende av varandra med skilda reglage. I den 
nya konstruktionen placerades maskineriet i 
en särskild ram som hängdes i drivaxlarnas 
axelboxar. På så sätt fick man en lättåtkom
lig konstruktion som var lätt att demontera 
och inte heller överfördes vibrationer och 
ljud till passagerarutrymmet som om motorn 
varit placerad i vagnskorgen. De tidigare be
skrivna stora kylarna i var ände på vagnsta
ket behölls. 

De tre första vagnarna, KV AB typ Il, 
byggdes för smalspår 1931-35 och utrusta
des med dubbla Ford A VB-motorer på 40 
hkr och två vagnar levererades till Kalmar
Berga och en vagn till Norsholm-Västervik 
-Hultsfreds järnvägar. En vidareutveck
ling, KV AB typ Ils, fick förlängd korg och 
dubbla Ford VB-motorer på 75-85 hkr och 
Kalmar-Berga och Ölandsbanorna fick var 
sin vagn. KVAB typ I var en ännu längre fyr
axlig länkaxelvagn som 1935 byggdes för 
Kalmar-Torsås Järnväg, utrustad med 6-
cylindriga Volvo Fe-motorer på 90 hkr. För 
normalspåret byggdes 1931 en tvåaxlig länk
axelvagn med dubbla Scania Vabis-motorer 
på 75-80 hkr för Malmö-Ystad och Ystad 
-Eslövs järnvägar. (MY J överförde strax 

BJ 52, dieselhydraulisk 
motorvagn från NOHAB 
1938, här utrustad med gen
gasaggregat. Foto Sveriges 
Järn vägsmuseum. 



Halmstad-Nässjöbanans strömlinjeformade version av NOHABs dieselhydrauliska motor
vagn 1938. Foto i Landeryd 1938. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

efteråt sin vagn till YEJ .) En fyraxlig variant 
levererades 1935 till SJ med dubbla Scania 
Vabis bensinmotorer på 130 hkr. Som tidiga
re omnämnts byggde Kalmarverkstaden även 
om Mönsteråsbanans gamla Purrey-ångvagn 
med en frontplacerad Volvo-motor på 75 hkr 
1932. 

Motala Verkstad byggde 1938 som efterföl
jare till Strnmmen-vagnarna en nykonstrue
rad dieselhydraulisk motorvagn med ett helt 

Kalmar-Berga motorvagn 
51, Kalmar Verkstad 1931. 
Smalspårig 2-axlig stan
dardmotorvagn typ Il. 
Observera maskin ramen 
med motorerna upphängda 
vid hjulaxlarna. Foto SJK 
Fotoavdelning. 

nytt utseende. Storleksmässigt var vagntypen 
jämförbar med Nydqvist & Holm:s samtidi
ga motorvagnar och två av tre levererade 
motorvagnar kom att sättas i trafik i direkt 
jämförelse med NOHAB-motorvagnarna. 
Två smalspåriga motorvagnar till Falken
bergs banan och Roslagsbanan fick Penta 
Hesselman-motorer på 110 hkr och en hyd
raulisk Lysholm-Smith växel i var vagnsän
de, drivande på var boggies inneraxel. Nor
malspårsvagnen till Bergslagernas Järnväg 
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var helt lika till konstruktion, men försedd 
med dubbla Mercedes Benz dieselmotorer på 
135 hkr. 

4. Rälsbussar 

Historien om Hilding Carlssons rälsbussar 
har berättats så många gånger att en detalje
rad upprepning inte är på sin plats. Rent ut
vecklingsmässigt är det väsentligt att notera 
att HC-rälsbussen inte utvecklades ur 1920-
talets bilvagnar eller hade något samband 
med 1930-talets bussvagnar från Trollhät
tan. Utvecklingen av Hilding Carlsson räls
bussen skedde slumpartat eller logiskt ur de 
bildressiner som verkstaden byggde under 
1920-talet för främst SJ. SJ kom även denna 
gång att spela en betydelsefull roll genom att 
beställa en större turistdressin för trafiken på 
övre delen av Inlandsbanan. Uppsala-Gäv
lebanan sökte en mindre motorvagn för tra
fiken Orrskog-Söderfors och fann kon
struktionen i täckt version lämplig. Vid för
statligandet av UGJ 1933 kom UGJ-rälsbus
sen till SJ och så satte utvecklingen fart. Hil
ding Carlssons rälsbuss var en vettig, enkel, 
lätt och billig konstruktion med en motor 
och tillhörande växellåda i en vagnsände, en 
centralt placerad riktningsväxel och kar
dandrift på de båda axlarna, allt placerat i en 
lättbyggd låg träkorg med plåtklädsel. Ett 
mycket lämpligt fordon för sidobanor med 
låg trafik, i synnerhet SJ:s Norrlandslinjer, 
hade skapats. 
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Den första tvåaxliga rälsbussen byggdes 
1934-38 i 57 exemplar (förutom de båda 
omnämnda i början) till SJ, dessutom köpte 
även privatbanorna ett antal. Stockholm
Västerås-Bergslagen 3 st, Östra Skånes 
järnvägar 1 st, Halmstad-Nässjö 4 st, Näs
sjö-Oskarshamn 1 st och Malmö-Simris
hamn 1 st. Dessutom byggdes tre stycken i 
smalspårig version för SJ: s första smalspårs
linje Harmånger-Bergsjö, som fick två räls
bussar, och Vikbolandsbanan som fick en. 
De första rälsbussarna hade inte den karak
täristiska sneda fronten, utan endast överde
len över fönsterpartiet var snedlutad. Umeå
verkstaden byggde även två godsdressiner 
för SJ och Ostkustbanan, vilka inregistrera
des som rälsbussar. 

1937 skedde en övergång till boggieräls
bussar med bibehållande av grundkonstruk
tionen med en frontplacerad motor och en 
centralt placerad riktningsväxel, som via 
kardanaxlar drev inneraxlarna i den mycket 
lätt byggda boggien. Den befintliga Scania 
Vabis bensinmotorns effekt höjdes till 130 
hkr och den mekaniska växellådan typ Fried
richshaf en bibehölls. Den nya boggierälsbus
sen tog 46 sittande resande och byggdes i 23 
exemplar till SJ (varav en smalspårig), i 16 
exemplar till normalspåriga privatbanor och 
17 exemplar till smalspåriga privatbanor. 
Littera vid SJ blev Y o och premiärleveransen 
skedde 1937 till Halmstad-Bolmen-banan. 

SRJ 3105 från Motala 1938 
på Uppsala Ö 1959. Foto 
L O Karlsson. 



Hilding Carlssons tvåaxliga rälsbuss SJ Y 326 vid Storlien. Observera skidstället. Foto Sveriges 
Järn vägsmuseum. 

Motala Verkstad blev Hilding Carlssons 
störste konkurrent inom rälsbussområdet, 
då man 1936 började leverera en tvåaxlig 
rälsbuss med karaktäristiskt rundade front
partier. Motorn var från början en 6-cylind
rig Buda bensinmotor placerad mitt i vagnen 
och via en mekanisk växellåda drivande de 
båda fasta axlarna. De fasta axlarna på pre
miärleveransen till Uddevalla-Vänersborg 
-Herrljungabanan ersattes av länkaxlar i 
följande leveranser till åtta olika privatbanor 
1936-38, sammanlagt tolv rälsbussar. Från 
och med 1937 års leveranser ersattes den ur
sprungliga Buda-motorn med den välkända 
6-cylindriga Scania Vabis motorn på 110 
hkr. En vagn till Blekinge Kustbanor skiljde 
sig genom en hydraulisk växel typ Lysholm
Smith i stället för den mekaniska växellådan. 
Vagnen tog 29-34 sittande passagerare och 
korgarna byggdes av Hägglunds i Örnskölds
vik. 

Slutligen byggde Motala Verkstad 1939-
40 sex boggierälsbussar som var rena kopior 
av Umeå-rälsbussen. SJ, finska statsbanorna 
och Nora Bergslags Järnväg tog två var, den 
sistnämnda banan föreskrev dock en diesel
hydraulisk motor och växellåda från Deut-

sche Werke i Kiel för att nå enhetlighet i re
servdelar med pågående leveranser av diesel
hydrauliska motorlok. 

Nydqvist & Holm AB i Trollhättan. Paral
lellt med försöken med Austro-Daimler mo
torvagnen och innan leveranserna av tunga 
dieselhydrauliska motorvagnar upptogs 1938 
tilverkade NOHAB 1934-36 ett antal kon
struktivt intressanta mindre motorvagnar 
som jag valt att rubricera som rälsbussar. 
Den första vagnen för Västgötabanan var en 
tvåaxlig rälsbuss utrustad med en 6-cylindrig 
förkammardieselmotor från Scania Vabis 
och hydraulisk växel typ Lysholm-Smith. 
Från de tidigare beskrivna bussvagnarna 
övertogs en komplicerad konstruktion med 
vridbara hjul. De fyra hjulen var vridbara 
och sammanbundna med parallellstag. Driv
axeln hade kardanknutar i axelns ytterända 
(som på en framhjulsdriven bil) och löpaxeln 
var vridbar kring fasta tappar. Den första 
vagnen till VGJ godkändes inte utan återsän
des, en andra vagn till Roslagsbanan god
kändes efter en radikal omkonstruktion med 
axlarna anordnade som stjärtboggier med 
pendelupphängning. SRJ-vagnen levererades 
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SJ Y o 3 75 med släp vid Hjuls bro på f d ÖCJ. Den första boggierälsbussen och grundvalen för 
Hilding Carlsson-rälsbussens enorma framgång i slutet av 1930-talet. Foto Sveriges Järnvägs
museum. 

utan motor och växellåda, eftersom en sådan 
redan fanns vid järnvägen. I stället för att 
fortsätta med konstruktionen av tvåaxliga 
vagnar valde NOHAB i detta läge att övergå 
till boggiemotorvagnar, och efterföljande 
planerat tvåaxliga vagnar till Falkenbergsba
nan och Karlshamn-Vislanda-Bolmen 
blev snabbt omkonstruerade till fyraxliga. I 
denna omkonstruktion valde man att flytta 
hydraulväxellådan till motorvagnens andra 
ände med en centralt placerad riktningsväx
el. FJ-vagnen fick en Penta Hesselman
motor på 110 hkr. En normalspårig rälsbuss 
levererades som sista vagn till Mjölby
Hästholmenbanan 1936, och den hade lik
som KVBJ-vagnen Buda bensinmotorer på 
116 hkr. 

1940-1950: Rälsbussens årtionde 

Krigstidens bränsleransonering innebar ett 
omedelbart stopp för alla dieselmotorfor
don. Bensindrivna fordon kunde efter en tid 
förses med gengasaggregat, även förkam
mardieselmotorer kunde efter ytterligare en 
tid köras på samma sätt. Utvecklingen av 
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tunga dieselmotorvagnar stoppades, från 
1940 gällde bara lättbyggda rälsbussar från 
Umeå. 

1939 infördes en moderniserad boggieräls
buss, SJ typ Y o 1, med något förlängd korg 
och hjulbas. Motorn blev en 8-cylindrig Sca
nia Vabis-motor på 155 hkr och vagnstypen 
byggdes 1940-46 i 164 exemplar, varav 63 
för smalspår. En 100% övergång till den 8-
cylindriga motorn skedde ej heller, de smal
spåriga Östgötabanorna fortsatte att specifi
cera den 6-cylindriga motorn fast i den större 
Yol-korgen i tio exemplar. Hilding Carlsson 
lär ha erkänt att han ansåg den 6-cylindriga 
motorn som bättre. Från 1940 introducera
des en Scania Vabis dieselmotor på rälsbus
sarna med samma hästkraftsantal. 

1943 tillsatte SJ en motorvagnsutredning 
för att låta stats banan få ett avgörande in
flytande på rälsbussarnas utveckling. I prak
tiken avsatte utredningen som enda konkreta 
resultat en förstorad kaross med karaktäris
tiskt förhöjt tak, en förstärkt boggiekon
struktion och förslag om satsning på sovräls
bussar. De två förstnämnda konstruktioner
na infördes 1946 på alla leveranser. Den nya 
typen fick beteckningen Yols. På smalspåret 



SRJ:s rälsbuss 1102 (f d 102) från Nohab 1935. Denna vagn och en samtida till VGJ levererades 
som tvåaxlig, samma vagntyp byggdes sedermera som boggievagn till FJ, KVBJ. Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

Den "moderniserade" Hilding Carlsson rälsbussen med förhöjt tak och förstärkta boggier. 
Här Yols 563. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 
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kunde korgen inte breddas, men takhöjning
en genomfördes även här. Den större Yols
rälsbussen byggdes 1946-50 i 59 exemplar 
för normalspår och 16 exemplar för smal
spår, samtliga utom en försedda med Scania 
Vabis dieselmotor typ 0802. 

A SJ Linköping. 1945 dyker en ny rälsbuss
tillverkare upp i form av ASJ i Linköping 
som tillverkar tre rälsbussar i modern stålka
ross för Nora Bergslag och Södra Dalarnas 
järnvägar. Boggierälsbussen hade en centralt 
placerad Scania Vabis 8-cylindrig dieselmo
tor på 140 hkr som via en Lysholm Smith 
hydraulväxel drev på båda axlarna i en av 
boggierna. I övriga mått som hjulbas, korg
längd och sittplatser överensstämde vagnsty
pen med Umeå-rälsbussarna. 

General Motor Nordiska AB i Hammarby
hamnen i Stockholm hade under krigstidens 
avspärrning inte särskilt mycket att göra, 
utan utnyttjade befintlig kapacitet till att 
bygga spårvagnar och även fem stålmotor
vagnar till Västgötabanan 1945-46. Vag
narna var försedda med en Scania Vabis 
O802-dieselmotor på 155 hkr och hydraulis
ka växellådor från Atlas Diesel med kardan
drift till ena boggiens båda axlar. 

Söderberg, Göteborg. Som ensamtillverkare 
av rälsbussar kunde Hilding Carlsson i Umeå 
ofta inte erbjuda rälsbussar i den takt som 
järnvägarna önskade, och rätt långa leverans
tider kunde uppstå. 

lngenjörsfirman R D R:son Söderberg i 
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Rävlanda utanför Göteborg erbjöd sig att 
hjälpa Västgötabanan med leveransen av 
rälsbussar och levererade 1948 två stycken. 
Maskinellt och konstruktionsmässigt över
ensstämda vagnarna helt med Umeå-rälsbus
sarna, de snedlutande fronterna saknades 
dock. Samtidigt som dessa båda vagnar be
ställdes 1946, beställdes även två stora bog
gierälsbussar med dubbla motorer och plats 
för 56 sittande. De båda motorvagnarna le
vererades först 1950, två år efter VGJ :s för
statligande, som SJ litt Yo3p. De var försed
da med två 8-cylindriga Scania Vabis 0802 
dieselmotorer, Atlas Diesel hydraulväxlar 
och drift på respektive boggies inneraxel. 

Slutord 
Jag har valt att avsluta denna beskrivning 
1950, eftersom då slutar även i praktiken 
motorvagnsutvecklingen i Sverige utanför 
SJ :s konstruktionsbyrå. Det som varit ty
piskt för den skildrade utvecklingen har varit 
att utvecklingsarbetet bedrivits på järnvägs
materialtillverkarens konstruktionsbyrå och 
framtagna konstruktioner erbjudits intresse
rade järnvägsföretag. Från femtiotalet kon
struerades motorvagnarna hos den beställan
de järnvägen, dvs SJ, och tillverkaren hade 
bara att acceptera konstruktionen. Vissa av
steg finns, så gav inte Hilding Carlsson ome
delbart upp kampen utan lyckades leverera 
ett antal normalspåriga stålrälsbussar till an
dra företag än SJ, och ASJ i Linköping till
verkade 1957 tre dieselhydrauliska motor
vagnar till smalspåriga Roslagsbanan. 

ASJ i Linköpings försök att 
bryta Hilding Carlssons do
minans med en modern stå/
rälsbuss 1945. Mittplacerad 
dieselmotor och drivning på 
en boggie, här SDJ 303A. 
Foto Sveriges Järnvägs
museum. 



Bernt Forsberg och Olle Palm 

Upsala-Gefle Järnvägars unika fyrlingslokomotiv 
litt Bb - ett nyförvärv till Sveriges Järnvägsmuseum 

De fyra loken med littera Bb nr:is 30-33 hos 
Upsala-Gefle Järnvägar var Sveriges enda 
renodlade fyrlinglokomotiv, d v s ett lok 
med fyra cylindrar och enkel expansion av 
ångan. 

Loken byggdes i två exemplar år 1917 och 
ytterligare två exemplar år 1926. Tillverkare 
var den anrika lokomotivbyggarfirman Nyd
qvist & Holm i Trollhättan. 

Föregångarna - fyrcylinder 
kompoundloken 
I början av 1910-talet började UGJ att lida 
av lokbrist. Trafiken hade ökat mer än vad 
som var beräknat. Banan hade endast tre 
större lokomotiv i tjänst, nämligen de be
römda sk Falu-loken nr:is 22-24. Falu-loken 
var emellertid våtånglok och hade efter fem 
år blivit omoderna och oekonomiska. UGJ 
ledning beslöt då att infordra anbud på två 
nya lokomotiv med i stort sett samma pre
standa som Falu-loken, men med det kravet 
att loken skulle vara överhettarlok och ha 
större dragkraft. 

Önskad maskinkraft, med innehållande av 
de givna dimensionerna, kunde emellertid in
te erhållas med användande av två cylindrar, 
varför det redan från början stod klart att lo
ken måste konstrueras som tre- eller fyrcylin
derlok. UGJ valde det sistnämnda då man 
ansåg att ett fyrcylinderlok kunde utbalanse
ras bättre än ett trecylinderlok, vilket skulle 
göra gången jämnare. Loken utfördes med 

kompoundverkan, vilket var på modet under 
den här tiden. Möjligt är att UGJ påverkades 
av lokkonstruktörerna på Nydqvist & Holm, 
vilka vid den här tiden mycket väl kände till 
SJ:s planer på F-loket, och gärna ville få lite 
erfarenhet av ett fyrcylinder kompoundlok. 

Loken litt Ba nr:is 25-26 levererades till 
UGJ år 1913 och de var Sveriges första fyr
cylinderlok. UGJ satte omedelbart in loken i 
trafik och efter förvånansvärt lite "barn
sjukdomar" blev loken mycket omtyckta 
bland personalen. I och med leveransen av 
dessa lok var lokbehovet för UGJ fyllt för 
några år framåt. 

Fyrlingarna 
Första världskriget hade brutit ut och i och 
med det hade trafiken ånyo ökat. De tre 
Falu-loken blev med tiden allt mera oeko
nomiska, varför UGJ åter började tänka på 
en nyanskaffning av lok. 

Man stod nu inför valet att antingen låta 
bygga om Falu-loken till överhettare eller att 
beställa nya lok. UGJ hade inte råd att avva
ra något av de befintliga fem person tågslo
ken för en reparationstid på flera månader, 
varför man ganska omgående beslutade att 
ånyo vända sig till Nydqvist & Holm med 
förfrågan på två nya lok med samma pre
standa som nr 25-26. 

Förutsättningen till Nydqvist & Holm var 
att loken skulle kunna framföra ett tåg med 
12 boggivagnar a 35 ton med 90 km/ t på ho-
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Uppsala-Gefle Järnvägs fyrling/ok titt Bb nr 31. Foto vid Uppsala lokstall den 10.9.1933. 
Foto SJK/ F 

risontell bana eller 7 boggivagnar a 35 ton 
med 60 km/t i stigning 10 0100 . Tendern skul
le kunna medföra kol och vatten för 125 km 
vägsträcka. 

Den 29 mars 1916 inlämnade Nydqvist & 
Holm ett anbud på två persontågslok enligt 
följande alternativ: 

I. 2C-kopplat tvillinglok av SJ B-typ, a kr 
108.500:- per lok. 

Il. 2C-kopplat fyrlinglok av överhettartyp, 
a kr 116.500:- per lok. 

För bägge alternativen gällde att loken var 
utrustade med stålfyrbox, kopparbristen un
der pågående världskrig omöjliggjorde an
nat. Med sin goda erfarenhet av fyrcylinder
lok beslöt UGJ att loken skulle utföras fyr
cylindriga, men med den skillnaden från tidi
gare, att man nu frångick kompoundprinci
pen, vilken hade visat sig kräva mycket un
derhåll och därmed resulterat i fördyrade 
driftskostnader. 

De två nya loken levererades till UGJ i de
cember 1917. De erhöll littera Bb och num
ren 30-31. 
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De var diametralt kopplade fyrlinglok 
med samtliga cylindrar arbetande som hög
tryckscylindrar. Cylinderdiametern var 404 
mm, slidstyrningen av Walschaerts typ med 
de två inre sliderna reglerade medelst länk 
från den utvändiga slidstyrningen. Maskine
riet var anordnat med de båda högercylind
rarna (ytter- och innercylinder) ställda i 180° 
i förhållande till varandra. Yttercylindrarna 
verkade på andra drivaxeln och innercylind
rarna på den första. Vänstercylindrarna låg 
likaså i 180° i förhållande till varandra men 
90° före högersidans cylinderpar. Den sam
manlagda cylindervolymen är nära nog den
samma som på SJ B-lok, men då cylindrarna 
genom sitt antal kunde göras mindre och 
slaglängden större, fick loket en mycket lugn 
gång, de större drivhjulen bidrar även till 
detta. 

Det har sagts att det gick mycket bra att 
ställa en bräddfull kaffemugg på talghyllan 
på en fyrling under gång utan att det skval
pade nämnvärt. 

Exteriörmässigt skilde sig fyrlingarna en
dast obetydligt från sina kompoundsystrar. 



SWB titt B nr 93, f d UGJ nr 32, med persontåg på Västeråsbanan i slutet på 1930-talet. Foto 
SvJvm 

Hytterna var något större, ett extra främre 
sidofönster hade tillkommit samt tendrarna 
hade större vattenförråd. Loken blev om
tyckta av UGJ-personalen. Fyrlingarna var 
snabba, de kunde accelerera upp tågen, vil
ket var till fördel för UGJ med dess många 
korta stationshåll. 

I och med att Ostkustbanan i mitten av 
1920-talet började närma sig sin fullbordan 
var tanken den att en viss samtrafik skulle 
äga rum mellan UGJ och 0KB. Ett nytt 
snabbgående persontågspar mellan Stock
holm och Söderhamn, sedermera till Sunds
vall planerades. 

Lokfrågan kom nu återigen upp till dis
kussion inom UGJ. 

Med sina goda erfarenheter av de första 
fyrlingarna beslöt bolaget ganska omgående 
att beställa två nya lok av samma typ och ut
förande som nr 30-31. 

Det var återigen Nydqvist & Holm som 
fick uppdraget att tillverka de två loken, vil
ka hos UGJ kom att numreras 32 och 33. De 
nya loken levererades på hösten 1926 och 

sattes omedelbart in i trafik. Detta var UGJ 
sista lokanskaff ning innan förstatligandet år 
1933. 

Nr 32 och 33 var i stort helt identiska med 
sina två äldre systrar så när som på ett par 
detaljer. Kåpan över ångrören till yttercy
lindrarna var på de nya loken kupad till skill
nad från på nr 30 och 31 där den var plan. 
Loken 32 och 33 levererades vidare med tur
boelektrisk belysning medan 30 och 31 hade 
AGA-belysning. Lok nr 31 fick senare turbo
elektrisk belysning men nr 30 fick behålla 
AGA-belysningen hela UGJ-tiden ut. Är 
1925 hade UGJ beslutat att införa Knorr
bromsen, varför 32 och 33 levererades med 
tryckluftbroms till skillnad från de första lo
ken vilka hade vacuumbroms vid leveransen 
och byggdes om under år 1925. 

UGJ hade inga större problem med sina 
fyrlinglok, lokpersonalen tyckte om dem och 
i verkstaden hade man goda erfarenheter av 
vad som behövdes i service för fyrcylindriga 
lok. 
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UGJ körde i början av 1930-talet alla sina 
snabbgående tåg uteslutande med fyrcylin
derlok, eftersom de båda kompoundloken nr 
25 och 26 också gick i samma tågomlopp 
som fyrlingarna. Falu-loken, en gång UGJ 
stolthet, hade degraderats till lokaltåg och 
lättare godståg. 

UGJ hade kvar systemet med att loken var 
tilldelade sina lokförare. År 1928 var fyrling..: 
arna tilldelade snälltågsförarna enligt följam
de: 

Lok nr 30 - lokförare P O Backström 
Lok nr 31 - lokförare J Öbrink 
Lok nr 32 - lokförare G A Utter 
Lok nr 33 - lokförare L F Johansson 

Samtliga ovan nämnda UGJ-förare var kän
da som my;ket skickliga lokförare och de 
kunde hanter'å •sina fyrlingar på rätt sätt. De 
och många flera av UGJ förare och eldare, 
vilka under de år som fyrlingarna gjorde 
tjänst på UGJ hade tyckt om sina lok, blev 

SJ B4 1513 vid provkörningen 1969. 
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senare mycket förvånade då loken efter UGJ 
förstatligande kom till SWB och där fick ett 
dåligt rykte. 

Fyrlingarna var tursatta bl a i snälltågs
paret nr 1/2, som med ett 28 axlars tåg gick 
sträckan Gävle S-Uppsala (114 km) på 1 
timme och 40 minuter med uppehåll i Skut
skär, Tierp och Örbyhus. Loken gick vidare i 
persontågen med gångtider på sträckan på 
två timmar jämnt, samt i fjärrgodståg nr 92 
med en gångtid på 2 timmar och 9 minuter. 

SWB köper fyrlingarna 
UGJ förstatligades tillsammans med 0KB 
den 1 augusti 1933. Den första tiden inom SJ 
gick trafiken som vanligt. 

SJ hade emellertid i sina långtidsplaner 
lagt in f d UGJ som ett elektrifieringsobjekt, 
så när SWB på våren 1934 uppvaktade SJ i 
lokanskaff ningssyften, passade SJ på att av-



SJ titt B4 nr 1511 (f d UGJ nr 30) under uppehåll på Södertälje Svid provkörning 1963. Foto 
Erik Sundström 

yttra de fyra fyrlingarna som varande udda
lok i SJ lokpark. 

Det har sagts att lokköpet föregicks av en
dast en halvtimmes diskussion mellan SWB 
maskindirektör Klemming och Generaldirek
tör Granholm innan köpekontraktet var 
klart, vilket också det tyder på att SJ ville bli 
av med fyrlingarna. 

Efter UGJ förstatligande hade loken num
rerats i SJ löpande nummerserie med num
ren 1511-1514 med littera OKb. Numre
ringen skedde av någon anledning ej i krono
logisk ordning, varför loken under sin senare 
tid hos SJ kom att gå med andra nummer än 
ursprungligen. Hos SWB fick loken littera B 
och numren 91-94, numren nu givna loken i 
den ordning de ursprungligen hade haft på 
UGJ. Detta förfarande skapade 11 år senare 
oreda i identifikationen av loken då SJ nu 
återgav loken sina ursprungliga nummer 
men nu givna loken i kronologisk ordning. 
Loken fick vidare det nya litterat B4. 

Nedanstående tabell ger det riktiga förhål
landet mellan de olika nummerserierna: 

UGJ SJ OKb SWB SJ B4 

30 1513 91 1511 
31'1 1514 92 1512 
,31· 1511 93 1513 
33 1512 94 1514 

Vid övertagandet från SJ hade loken 
tryckluftbroms. Luftpumparna var placera
de olika på loken. Så hade nr 1513 pumpen 
placerad mitt på höger sidas gångbord me
dan de tre övriga loken hade pumpen place
rad vid rökskåpet på höger sida. SWB hade 
emellertid fortfarande kvar vacuumbromsen 
varför loken kompletterades med vacuum
bromsutrustning och luftpumparna togs 
ned. Avloppsångan från vacuumejektorn 
leddes vanligtvis ut i ett rör draget fram till 
skorstenen, vilken var anpassad för detta 
ångavlopp. De första två fyrlingarna, hade 
som tidigare nämnts, från leveransen varit 
utrustade med vacuumejektorer, men av
loppsångan hade letts ut genom ett rör place
rat längst fram på hyttaket. Loken 32 och 33 
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Första provkörningen med 1513 efter renoveringen 1986. Med 350 ton i kroken strax/öre Ora
ninge den 7.6.1986. Foto H Rydfjord 

hade aldrig tidigare haft vacuumejektorer ef
tersom UGJ hade gått över till Knorrbrom
sen före deras leverans. Fyrlingarna hade så
ledes skorstenar vilka ej var avsedda för 
ejektorånga. SWB bytte därför ut de välpro
portionerade originalskorstenarna mot stan
dard SWB-skorstenar vilka var av helt annan 
konstruktion. Detta förfarande förändrade 
lokens estetiska utseende till det sämre. 

SWB lät byta ut pannbeklädnadsplåtens 
svep över fyrboxen, som hos UGJ hade hål 
över stagbultarna, mot hela plåtar. UGJ ha
de sedan Falu-lokens tid haft dessa hål som 
standard, avsikten var att ett stagbultsbyte 
skulle kunna göras snabbare. 

SWB ansåg att hålen över stagbultarna 
orsakade värmeförluster, vilket de otviw~Jak
tigt hade rätt i. 

När man på SWB efter något år ansåg sig 
böra göra något åt lokens, i SWB
personalens åsikt, dåliga ångbildning, för
ändrade man även blästerröret och gnist
släckaren. Förändringen förbättrade visserli
gen lokens ångbildningsförmåga något, men 
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fortfarande måste fyrlingarna behandlas 
speciellt både vad beträffade körningen och 
eldningen. SWB-arna var vana vid sina H3-
lok, vilka normalt inte krävde så mycket el
darspecialiteter. Fyrlingarna skulle eldas 
tunnt i mitten, högre mot sidorna och ganska 
tjockt längst bak, detta i motsats till H3-
orna, vilka inte var så känsliga för vare sig 
"gubbar" eller mindre "hål" i fyrskiktet. 
Fyrlingarna skulle vidare köras med mycket 
låg fyllning, s k "långskruvare" bland förar
na hade säkert stora problem med att få 
ångan att räcka till. När de gamla UGJ
förarna fick höra talas om sina SWB
kollegors problem med loken blev de mycket 
förnärmade och ansåg att "SWB-arna helt 
enkelt inte begrep sig på loken". 

I sin strävan att ytterligare minska ångför
brukningen experimenterade SWB med lok 
nr 92 i och med att man satte in ett 10 mm cy
linderfoder på innercylindrarna. Experimen
tet blev pga förstatligandet av SWB emeller
tid aldrig utvärderat. 



Fyrlingarna användes på SWB från början 
i snäll- och persontågstjänst, men sedan 
SWB fick köpa B-lok från SJ och även till
verka 3 st egna B-lok blev användningen av 
fyrlingarna mera sporadisk. Under sin sista 
tid hos SWB användes loken i godståg och 
som reservlok. 

En kort visit hos SNJ 
Efter förstatligandet av SWB återgick fyr
lingarna till SJ och förblev stationerade i 
Stockholmsområdet. Under år 1951 hyrdes 
nr 1511 och 1514 ut till SNJ. Loken insattes i 
"Gotlandsexpressen", non-stop Stock
holm C-Nynäshamn. 

SNJ ansåg, i likhet med SWB, att draget 
var dåligt i låg fart med hög fyllning och 
undvek därför att köra dem i lokaltågen med 
täta uppehåll. 

SNJ funderade faktiskt ett tag på att köpa 
loken, men kom snart på andra tankar i och 
med att diesellok började bli allt vanligare. 
SNJ-eldarna var liksom sina kollegor på 
SWB framför allt ovana med eldstadens 
form - lång, smal och djup - och klagade 
på att det var svårt att få tillräcklig tjocklek 
på fyren framtill. 

Avställning - skrotning 
Fyrlingarna stod avställda större delen av 
1950-talet. Loken konserverades och ställdes 
undan som beredskapslok. 

Våren 1963 provkördes 1511 på sträckan 
Stockholm-Katrineholm och i januari 1969 
kördes 1513 på sträckan Sala-Västerås
Kolbäck-Eskilstuna. 1513 användes måna
den efter i ett SJK-tåg Stockholm C-Eskils
tuna och åter. 

Efter dessa provkörningar ställdes loken 
åter undan och först fem år senare kom 1513 
åter ut i dagsljuset då det provkördes i Haga
lund i januari 1974. 

De tre systerloken kom aldrig mera under 
ånga, de slopades och skrotades i Kalmar 
1974. 

Lok 1513 undkom emellertid skärbrännar
na eftersom loket blev apterat till ett s k vär
melok. 

Förändringen till värmelok innebar att 
ångrören till cylindrarna skars av och ett 
ångrör drogs från ånglådan ut genom rök
skåpsväggen där det avslutades med en ång
ventil. I samband med denna ombyggnad 
rustades pannan upp, bl a byttes en del stag
bultar ut. Loket kom dock aldrig till använd
ning som ångcentral utan stod avställt i Gäl
livare i många år. 

Återkomst till Gävle efter 52 år, UGJ nr 32 på Sveriges Järn vägsmuseum Järnvägsmuseidagar
na 1986. Foto B Forsberg 
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I slutet av 1970-talet drogs loket ned till 
Bastuträsk, där det konserverades och ställ
des in i ett lokskjul. 

A teru ppståndelsen 
Den ensamma fyrlingen stod i sin loklada i 
Bastuträsk i många år, men den var inte 
glömd, vare sig av SJ eller lokvännerna. 

Är 1985 tilldelades loket Sveriges Järn
vägsmuseum. 

Sällskapet Ostkustbanans Vänner i Sunds
vall åtog sig att bli fadder till det unika loket. 

Den 17 november 1985 drogs 1513 av ett 
Rc-lok tillsammans med en grön OKBv-vagn 
ned till Långsele där loket ställdes in i lok
stallet. Efter ett restaureringsarbete på ca 
2000 arbetstimmar var loket den 5 juni 1986 
klart för provtryckning och på morgonen 
den 7 tändes åter fyren under pannan. 

Efter en provtur till Graninge hängdes 300 
ton på i dragkroken och loket drog i väg med 
tåget till Fångsjöbacken. Provturen klarades 
med glans varefter loket kom under använd
ning för flera utflyktståg i OKBv regi under 
sommaren 1986. 

Efter 52 års bortvaro från sin ursprungliga 
hemstation kom så slutligen fyrlingen den 4 
oktober 1986, under Järnvägsmuseidagarna, 
hem till sitt gamla lokstall där loket välkom
nades med en liten ceremoni innan det gick 
ut på vändskivan. 

På eftermiddagen den 4 oktober drog så 
fyrlingen återigen iväg på sin gamla hemma
bana, med en svart rökplym i sin hatt, upp
för Järvstabacken på väg mot Skutskär till 
mången järnvägsväns glädje. Loket står nu 
uppställt på Sverige; Järnvägsmuseum och 
kommer att få tillbaka sina skyltar, 
Upsala-Gefle Järnväg nr 32. 

32:an kommer att användas av OKBv för 
en del utflyktståg som ett tack för ett gediget 
arbete med lokets renovering. 

Det är en värdig representant för svensk 
lokbyggarteknik som nu har införlivats med 
samlingarna på Sveriges Järnvägsmuseum. 
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Litt Bb nr 30-33 

Huvuddata: 

Lok 
Cylinderdiameter /Slaglängd 
Slidstyrning 
Driv h julsdiameter 
Löphjulsdiameter 
Hjulbas 
Materialvikt 
Tjänstevikt 
Adhesionsvikt 
Rostyta 
Eldyta invändig 
Överhettningsyta 
Ängtryck 
Dragkraft 
Största tillåten hastighet 

Tender 
Hjuldiameter 
Hjulbas 
Materialvikt 
Tjänstevikt 
Vattenförråd 
Kolförråd 

Lok+ tender 

404x660mm 
Walschaert 

1850 mm 
1015 mm 
7925 mm 
64,5 ton 
70,6 ton 
48,0 ton 
2,80 m2 

135,8 m2 

42,3 m2 

12 kg/cm2 

9,0Mp 
90 km/t 

1015 mm 
3000mm 
13,9 ton 
36,9 ton 
18,0 m3 

5,0 ton 

Hjulbas 13997 mm 
Längd över buffertar 17887 mm 
Lok nr 32, tillv nr Nohab 1765/ 1926 

Källor 
Upsala-Gäfle Järnvägar 1874-1924 
SJK skrift nr 8: "Den rullande materielen vid 

Stockholm - Westerås - Bergslagens 
Jernvägar" 

SJK skrift nr 13: "Normalspåriga ånglok vid 
Statens Järnvägar". 

TÅG 
OKBv, Skenbladet nr 1 / 83 och 2/83 
Minnen och upplevelser från framlidna lok-

förarna Oscar Forsberg och Harald An
dersson i Gävle, båda anställda vid UGJ 
åren 1924-1933. 

Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle 



På hemmabanan igen. 32:an accelererar uppför Järvstabacken under Järnvägsmuseidagarna 
1986. Foto B Forsberg 
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Gösta Björe 

Paradiset 1937 

"Om du lovar att vara en snäll pojke ska vi 
gå på Järnvägsmuseet på söndag." De orden 
från min mor kunde få mig att vara snäll och 
lydig en hel vecka. För att gå på Järnvägs
museet var snudd på lika fantastiskt som att 
Tomten skulle komma på julafton. Och när 
söndagsmorgonen kom kändes det nästan li
ka spännande. Timmarna fram till kl 13 då 
museet öppnade sniglade sig nästan lika 
långsamt som fram till julklappsutdelningen. 
Med 12:an från Nockeby in till stan började 
äventyret. Den största förhoppningen var ju 
att de berömda Tegelbacksbommarna skulle 
vara fällda så att det skulle bli möjligt att 
även få se ett äkta tåg. Besvikelsen blev stor 
om det var fritt fram för spårvagnen, men 
antagligen var jag i stor minoritet i vagnen 
med denna grusade förhoppning. 

Sedan blev det promenad Vasagatan fram 
till den gamla fastigheten som låg där nuva
rande Hotel Royal Viking ligger, närmare 
bestämt till Vasagatan 3 om jag minns rätt. 
En nött grå stentrappa ledde upp till första 
våningen där museet var beläget. Dörren 
pryddes med det lok som museet ännu har 
som sitt kännetecken. Så öppnade man dör
ren och klev in i det man då ansåg ungefär 
likvärdigt med Paradiset. 

Inträdet var fritt, men ville man omgående 
göra av med pengar fanns det vykort att kö
pa innanför ingången. I den första salen man 
kom in i hade vagnmodellerna sin plats, och 
jag minns att restaurangvagnen med sina du
kade bord var den modell jag beundrade 
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mest. Den finns ju dessutom fortfarande att 
beskåda på Gävlemuseet. Här fanns också 
modellerna av Sassnitz-färjorna, där ett väx
lingslok drog upp en sovvagn från färjan till 
Trelleborgs Central med dess täckta banhall. 
Detta fann jag mycket fascinerande, och det 
var säkert åtskilliga gånger jag tryckte på 
strömbrytaren för att detta skådespel skulle 
upprepas. 

När man sett sig mätt på alla de välgjorda 
vagnmodellerna var det dags för nästa sal, 
där jag minns att ett Ub-lok körde runt på en 
bana. Det märkliga med detta lok är att det 
vid ett tillfälle blev stulet av en besökare, nå
got som var ganska ovanligt på den tiden, då 
svenskarna ännu ansågs som ett hederligt 
folk. Det måste dock snart ha återbördats till 
museet, då det åter fanns på plats när jag se
nare gjorde ett besök. En modell av en arbe
tande snöslunga fanns också att beskåda i 
något av dessa rum. Även denna fick startas 
av besökarna själva. 

Så kom man till rummet där den gamle 
rallaren stod. Om jag minns rätt stod han vid 
en tippvagn med en spade i handen, och då 
man tryckte på en strömbrytare rasslade en 
grammofon till bakom kulisserna och en 
känd rallarvisa tonade ut i lokalen. Det var 
en ganska pampig attraktion, och eftersom 
ju rallaren fortfarande existerar på Gävle
museet kunde man väl återinföra det där 
med rallarvisorna. Det skulle väl vara ganska 
lätt nu i bandspelarnas tidevarv. Möjligheten 
finns ju att han skulle kunna sjunga flera av 



F d lokförare A K Andeen, som varit i SJ tjänst i 47 år visar dottersonen Staffan Nystedt en 
lokmodell 1946. 

de kända gamla visorna. Men även om ral
larsången klingade pampigt var det väl inte 
den attraktionen som man som barn mest 
uppskattade. 

Den fanns i stället i ett angränsande rum, 

det där lokmodellerna stod uppställda. Det 
var modellen av Årstabron i Stockholm. Det 
var en välgjord modell av bron där den gick 
fram över Års ta viken och Års ta holmar. Di
verse fartyg på vattnet och blinkande fyrar 
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förhöjde effekten av det hela. Det enda som 
inte stämde med verkligheten var att vid var
je brofäste började en tunnel. Ur dessa tunn
lar kom fram ett tåg från vardera sidan. Det 
var två D-lokdragna tåg med olika person
vagnar som körde ut och möttes mitt på bron 
och försvann ut på andra sidan. Därefter 
slogs signalerna om till rött och klaffbron 
över segelleden höjdes. Den stod kvar i upp
fällt läge någon minut varefter den åter sänk
tes, signalerna slog om till grönt och tågen 
kom åter ut för att mötas mitt på bron. När 
man kom fram till denna attraktion existera
de inga tidsbegrepp längre. Här kunde man 
stå hur länge som helst. Jag hade säkert inte 
märkt om mina föräldrar hade smitit ut på 
någon lunchrestaurang och intagit en lång 
och god måltid. Jag tror visserligen inte att 
dom gjorde det, men möjligheten hade sä
kert funnits. 

I denna sal fanns också alla de välgjorda 
lokmodellerna samt modellen av kapplöp-

ningen mellan John Ericssons Novelty och 
bröderna Stephensons Rocket, men inget 
fascinerade mig som tågen som for fram och 
tillbaka över Årstabron. Kanske berodde det 
på att man själv hade passerat den riktiga 
Årstabron några gånger vid olika järn vägsre
sor. Det där som hände någon gång på 1800-
talet var alltför främmande för en liten kille 
som tyckte att "moderna" D-lok var det 
mest spännande som fanns. 

Men · tyvärr, klockan 15 stängde museet 
och man återbördades till verkligheten. En 
sista snabbtitt på alla rummen och så stod 
man åter ute på gatan. Om föräldrarna var 
på gott humör kunde dagen avslutas med att 
gå in på Centralstationen och lösa en per
rongbiljett för 10 öre och en stund få gotta 
sig med att titta på dom riktiga tågen, och då 
var ju lyckan fullkomlig. Sen kunde en nöjd 
liten kille åka spårvagnen hem och drömma 
om nästa besök på det fantastiska Museet. 

Modellen av färjeklaffen i Trelleborg fotograferad 1946. 
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Brosalen i lokalerna på Vasagatan på en bild från 1933. Till vänster den imponerande modellen 
av Arstabron, i mitten bro över Pite älv mellan Alvsbyn och Piteå. 

Den populära modellen av Arstabron på ett foto från oktober 1939. 
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Börje Thoursie 

Sju banor 
i Gävle 

sju järnvägsstationer 

En av de sista majdagarna 1855 togs det förs
ta spadtaget för Gefles första järnväg. Den 
lilla staden hade då drygt nio tusen invånare, 
och den var målet för en för denna tid oer
hört tung trafik från Dalarne och inre Gäst
rikland. 

Kungl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen 
har i sin årsrapport 1847 berättat att man un
der året landsvägsledes befordrat en kvarts 
miljon skeppund varor från Dalarne till Gef
le. I nutida mått betyder detta ca 40.000 ton 
och tänker man då på oxforor och vad de 
kunde lasta, max ett halvt ton, så kan man 
framför sig se en slingrande orm av foror ge
nom Falun och Borlänge och Lumsheden via 
Ovansjö och Bäck till Valbo och slutligen in 
över vår lilla stads kullerstensgator. Det var 
minst 300 foror om dagen och det måste 
verkligen ha varit ett bullerproblem vilket 
man längtade efter att bli av med. Geflebor
na hade verkligen längtat efter en järnvägs
lösning, de hade diskuterat en kombination 
av hästjärnväg och kanaler och de hade i fle
ra riksdagar slagits med Västeråsborna, som 
också ville ha Dalatrafiken till sin hamn. 

Men det första spadtaget var nu taget. Den 
10 juli 1857 ångade det första tåget ut från 
Gefle, tur och retur till Kungsgården. Så 
långt var banan då färdig. 

Något järnvägsnät fanns naturligtvis inte 
på denna tid. En och annan liten stump från 
en sjö till en annan eller som början till en 
större drömbana. Gefle var den sjunde sta
den som fick järnväg. Först kom Kristine-
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hamn, sedan kom en liten bana mellan Öre
bro och Nora och därefter början på stam
banebyggnadena i Göteborg och banan mel
lan Malmö och Lund. Det var således sex 
städer. Den sjunde är Gefle som så småning
om skulle få sju järnvägar och sju mer eller 
mindre pampiga stationer. 

Vi har alltså kommit till Gävle och står nu 
vid Gävle Centralstation. Var det här som 
Gefle borna upplevde sitt första tåg? Nej, in
te alls. Där vi nu står sträckte fortfarande på 
1870-talet Alderholmen ut sig. Lillån rann 
pigg och glad från där gamla Grand Hotel 
och Frimurarhuset nu ligger och Järntorget 
låg där det nya servicehuset Armfeldt nu 
står. 

På Alderholmen, precis där Centralstatio
nen i dag ligger, låg Järnvågen, en stor an
läggning där allt järn som skulle exporteras 
över Gefle kontrollerades, så att det höll rätt 
kvalitet och vikt. 

Stadens näst sista järnvåg, en stor anlägg
ning i fyrkant runt en gård av kvartersstorlek 
kan för övrigt beskådas i modell på Länsmu
seet. Den ritades av Chr. Polhem och bygg
des i början av 1700-talet, men försvann i 
1869 års stadsbrand. 

Varifrån utgick då 1857 års tåg? Hur tänk
te man när man planerade något nytt som 
järnbanor? 

Det finns forskare som grävt djupt i stads
miljöplanerandet, en av dessa är en lundens
are som heter Tommy Book, som bl a skrivit 
en intressant avhandling om stadsplan och 



Gävle första Järnvägsstation på Alderholmen, byggd av Gefle-Dala Jernväg. Ur Illustrerad 
Tidning 8 oktober 1859. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

järnväg i Norden. Han undersökte hur man 
bar sig åt för att "bli med järnväg" i mer än 
200 nordiska städer. Han upptäckte roligt 
nog att i bara 70/o av dem, i Sverige egentli
gen bara i Lund, hade man gjort våld på den 
ursprungliga staden och stadsplanen. Städer
na var inte stora, avstånden inte särskilt 
besvärande och det gick utmärkt att skicka 
ut bangårdsområdet lagom långt ut från den 
gamla staden, särskilt om man som i Gefle 
hade fått hjälp av en ordentlig stadsbrand. I 
många städer utomlands, inte minst i USA, 
fick man en kåkstad på baksidan av järn
vägen, det som kallades "the wrong side of 
the tracks" med en befolkningssegregation, 
sådant slapp vi ifrån. De goda Gefleborna la
de stationen så långt ut på Alderholmen som 
det gick på den här tiden, nära sjöfart och 
hamnmagasin. 

De viktigaste lasterna på vår järnväg var 
trä, järn och kol, typiska massgodstrans-

porter. Kustsjöfarten och järnvägen var in
tensivt beroende av varandra. Massgods har 
i alla tider passat bra för järnvägstransport. 

Vår bana Gefle-Dala, GDJ, börjar alltså 
cirka en kilometer öster om nuvarande Cen
tralstationen på stranden av Gavleån och un
gefär mitt emot det industrihus som tidigare 
rymde Siporexfabriken. Här byggdes efter 
arkitekten Spierings ritningar ett vitt träslott, 
mycket vackert utformat i omväxlande en 
och två våningar. Det var tre tvåvåningspar
tier med lägre sammanbindande byggnader. 
Ett stort spårsystem förband stationen med 
kajerna, hamnmagasinen och järnvågen. 
Denna Gävles första station är anledningen 
till att det fortfarande finns en stor bangård 
ute på Alderholmen. 

Gefle brann ner år 1869, järnvågen likaså. 
Efter branden planerade man för ett nytt 
Gefle. Stadens fäder började spekulera över 
vad ett så välbeläget område som Järnvågen 
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UGJ första station vid Gäfle Södra. Söndagsutflykt till Furuviksparken 1905. Foto SJKIF. 

skulle kunna nyttjas till. Man planerade ett 
hamntorg, en fiskhamn och man flyttade 
Lillån i en kringla runt Fisktorget. 

Under denna tid växte vår andra järnväg 
fram. Den hette från början Uppsala Mar
gretehill Jernväg, därför att de goda Gävle
borna inte ville ha någon konkurrerande 
järnväg in till staden utan tyckte att det var 
bra att få en förbindelse med Stockholm och 
Uppsala men järnvägen kunde gott få sluta i 
Margretehill eller som det i dag heter, Fors
backa. 

Motståndet mot anslutningen av Uppsala
banan till Gävle bröts och vid Luciatid år 
187 4 kunde Gefle borna se det första tåget 
ånga in på stadens andra järnväg, Upsala 
-Gefle J ernväg. 

Banans slutstation byggdes på söder och 
hade ett tvåvånings stationshus av trä, belä
get ungefär där Brunnsgatan i dag ansluter 
till Murengatan. Stationen hamnade där ef
ter en lång diskussion inom stadsfullmäktige 
om inte stationen kunde puttas undan längre 
nedåt Kaserngatan. UGJ byggde sina första 
lokstallar och verkstäder inom området strax 
norr om Kaserngatan. 

Upsala-Gefle behövde inte heller spoliera 
någon större bebyggelse för sina anlägg
ningar. Söder och Brynäs var på den här ti
den mest obebyggd mark, åker, ängar och 
täppor. Gamla Sockerbruket och en del kål
gårdar ingick också i området. 

Ett mindre område bebyggelse strök dock 
med i anläggningsarbetet, Alderholmen och 
Lillån hade sina motsvarigheter också på den 
södra sidan av Gavleån. Storön och Islands
ån låg inom området, på Storön fanns det 
bebyggelse, fiskargårdar och torp som delvis 
försvann i och med anläggandet av U psala 
Gefle Järnväg. 

Staden hade nu fått två nya banor och två 
stationer. Från Södra stationen fanns spår ut 
mot Gavleåns södra sidas hamnområden och 
industrikvarter. 

Det blev lite tungt med två stationer på var 
sin sida om ån utan sammanbindningsbana. 
De båda järnvägsbolagen GDJ och UGJ 
kom emellertid så småningom överens om 
att bygga en sammanbindningsbana och en 
svängbro över ån. Till att börja med skötte 
var och en om sin person- och godstrafik 
själv. Sammanbindningsbanan och den för-
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sta järnvägsbron över Gavleån byggdes år 
1875. 

En sista rest av sammanbindningsbanan 
kan idag återfinnas som det industrispår Ge
valia använder sig av för sina transporter av 
råkaffe. Sammanbindningsbanan var från 
början tvungen att hoppa över tre vatten
drag, Islandsån, Gavleån och Lillåns efter
trädare Holmkanalen. 

Arkitekt Spiering, som nu blivit stadsarki
tekt, ritade en Centralstation, som gemen
samt finansierades av GDJ och UGJ och 
stod klar hösten 1877. Spåren till stationen 
gick fram i den stora esplanad som planerats 
och anlagts på Öster efter branden. Därmed 
var glansdagarna över för den gamla statio
nen ute på Alderholmen. Persontrafiken- på 
Dalarna flyttades helt över till Centralen. 
Spierings vita träslott, som undgick branden, 
stod kvar ute på Alderholmen ännu i trettio 
år. Ar 1907 tog Gävle Dala sin nybyggda 
rangerbangård längs Dalagatan i bruk, sta
tionen kallades Gävle Norra och den levde 
kvar som godsstation ända till 1961 då den 
nya gods terminalen på Ens ta tog över. Sta
tionshuset Gävle Norra, där man då tog över 
godshanteringen, var ett anspråkslöst trähus 
som stod kvar vid Dalagatan ända fram till 
1969 då Staketgatsviadukterna byggdes. 

Till Södra station - på spåret_ genom Cen
tralen - kom år 1884 Gefle-Ockelbo Järn
väg. Banan hade ingen egen rullande mate
riel utan trafikerades av Upsala-Gefle
banan. En gammal tidtabell från 1881 visar 
att en del Uppsalatåg faktiskt började utgå 
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från Centralstationen vid denna tid, men tå
gen hade fast uppehåll på Gefle Södra, ett 
par hundra meter efter avgången från Cen
tralen. 

Upsala-Gefle börjar vid den här tiden 
kalla sig för Uppsala-Gefle-Ockelbo Järn
väg, vilket namn f ö också påsattes tendrar
na på en del av loken. 

Ockelbobanan blev järnväg nummer tre i 
Gävle. 

Den fjärde banan i staden är Bomhusba
nan, som kom till år 1892. Den banan var ett 
barn av Upsala-Gefle. Tågen klarerades 
från Södra station. Bomhusbanan var från 
början en vanlig järnväg med både person
och godstrafik. Persontrafiken avvecklades 
dock år 1930 då de nya fina spårvagnarna 
började trafikera Bomhuslinjen. Spårvägen 
var klar till Nygårdarna 1927 och till änd
hållplatsen Karskär 1929. Spårvägen tog ef
fektivt död på persontrafiken på banan men 
godstrafiken levde kvar. Banan har idag 
tyngre trafik än vissa stambanebitar, t ex 
Uppsala-Sala. 

Den femte banan i familjen är Salabanan, 
Sala-Gysinge-Gefle Järnväg - SGGJ -
vilken tillkom år 1901. SGGJ fick dock inte 
tillstånd av GDJ att använda deras spår från 
Hagaström till Centralen utan banan slutade 
i Hagaström, där dess lokstall fortfarande 
står kvar. Från början drogs tågen ned till 
Centralen av GDJ-lok. I samband med Sala
banans tillkomst byggde GDJ om banan från 
Hagaström till dubbelspår, f ö ett av landets 
första dubbelspår. 

Den magnifika nya sta
tionsbyggnaden Gävle 
Södra, ritad av stadsarki
tekt Wetterling och upp
förd till Ostkustbanans 
öppnande 1927. En del 
bråte i förgrunden har re
tuscherats bort på bilden. 
Foto Reimerz i Sveriges 
Järnvägsmuseum. 



Salabanans historia innehåller ett olöst 
mysterium. Det sägs att man ville ha en egen 
station i Gävle, man hade t o m preliminärt 
förhandlat fram ett markköp år 1907 för en 
egen bana in till en egen station, men det är 
omöjligt att hitta något skriftligt bevis för 
hur och var detta skulle ske. SGGJ finanser 
var dock så dåliga redan efter sju års ålder 
att man slog sådana planer ur hågen. 

Efter SGGJ förstatligande i slutet på 1930-
talet fick emellertid SJ tillstånd att använda 
GDJ spår till Centralen, så under banans sis
ta tid gick tågen direkt till Gävle C utan lok
byte i Hagaström. 

Nummer sex av våra sju banor är Gefle
Fredriksskans järnväg, en ren godstrafikba
na som byggdes och fortfarande ägs av Gäv
le Stad. Banan byggdes år 1904 och ansluter 
sig naturligt till Gävle Norra. Trafiken sköt
tes från början av Gefle Dala, som också be
kostade både spår och spårunderhåll. Det 
var ju intressant för GDJ att få suga åt sig 
trafiken från stadens nya djuphamn. 

Våra stationer förändrades under åren. 
UGJ byggde år 1896 som komplement till sitt 
relativt blygsamma stationshus en vacker te
gelborg på Waldenströmsgatan 2. Byggna
den var dels förvaltningsbyggnad för UGJ 
och dels godsstation. Tyvärr finns inte denna 
fina byggnad kvar i dag, den försvann i en 
praktfull eldsvåda midsommarnatten 1967. 
Ruinerna revs och Postverket har fått överta 
tomten för sin nya postterminal. 

Den gamla bron för ett spår, byttes 1898 
ut mot en trespårig bro vilken i sin tur byttes 
ut mot den nuvarande åren 1954-1957. 

Båttrafiken på Gavleån hade tagit slut så 
nu var det inte längre nödvändigt med öpp
ningsbar bro. En del av den gamla järnbron 
kan beskådas ute i Furuvik, där den gör nyt
ta som gångbro över till Stora Furuskär. 

Furuvik, ja - Centralstationen har fak
tiskt en dd haft ett litet barn, en speciell sta
tion för Furuvikstågen, belägen strax söder 
om Gavleån. Stationshuset var en glasad 
väntsal, spåret var ett säck spår, som kallades 
spår 8. Väntsalen existerade fram till byg
gandet av den nya järnvägsbron i början på 
1950-talet. 

Arkitekt Spierings centralstation blev med 

tiden för trång. Arkitektkollegan Cronstedt 
skarvade på en våning och en annexbyggnad 
år 1901. Annexbyggnaden innehåller i dag 
trafikledningscentralen och ställverket. Rik
tigt så vacker som Spierings hus blev aldrig 
Centralen efter tillbyggnaden. 

Tunneln i Drottninggatan tillkom år 1925. 
Den mottogs med misstroende av stadsbor
na, det hade varit bekvämare att gå över spå
ren. Tunneln var från början försedd med en 
portal, vilken blev ett förargelsens hus i Gäv
le. Portalen revs i mitten på 1930-talet. 
Gångtunneln gick under många år i folkmun 
under benämningen "Gävle-Dalas under
gång" ... 

Den sjunde och sista familjemedlemmen, 
Ostkustbanan, tillkom år 1927. Banan hade 
en lång lidandes historia bakom sig, den 
byggdes under efterkrigs- och depressions
åren. Dess ekonomi blev aldrig vad man 
hoppats på. Redan från början fick 0KB slå 
ihop sig med Uppsala-Gefle-Ockelbo, och 
gemenskapen kallade sig Trafikförbundet 
Uppsala-Norrland. 

Stadsarkitekt Wetterling, som ritat många 
vackra hus i staden, t ex Hotel Baltic och 
Westergrenska Stiftelsen, skapade en magni
fik ny stations byggnad på söder. Stations
bygget föregicks emellertid av många hårda 
diskussioner i stadsfullmäktige. GDJ som 
ville slå vakt om sin ledande ställning i sta
den råkade ordentligt i luven på Trafikför 
bundet Uppsala-Norrland, vilka nu närde 
planer på att få den nya personstationen. 
Striderna var stundom mycket heta. 

Anledningen till stridigheterna var att 
Stadsarkitekten Wetterling hade ritat ett för
slag till ny personstation i Gävle, en monu
mentalbyggnad med pelare och arkader. Sta
tionen skulle förläggas till södra sidan Gavle
ån, och tågen skulle passera över ett nytt torg 
söder om ån på en praktfull viadukt under 
vilken trafiken mot Brynäs kunde passera. 
GDJ hade sedan järnvägarnas tillkomst be
traktat norra sidan av Gavleån som sitt revir 
och UGJ hade samma betraktelsesätt för den 
södra sidan. 

Då förslaget kom upp till diskussion i 
stadsfullmäktige kom frågan upp vad man 
skulle göra med den befintliga Centralstatio-
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Gävle Södra inför ankomsten av 0KB invigningståg den 31 oktober 1927. Till vänster tar UGJ 
nr 22 vatten och på spår 1 har ett UGJ-tåg med en fyrling just inkommit. Foto Samling B Fors
berg. 

nen. Ett förslag som tände GDJ var att göra 
om stationen till Saluhall. Efter det förslaget 
var stämningen mellan de båda järnvägsbo
lagen inte särskilt vänskaplig. Det storstilade 
projektet kom emellertid aldrig till utförand,~ .; 
utan Trafikförbundet byggde sin nya statien 
på den gamla Gävle södras plats. 

Det gamla trähuset rullades åt sidan och 
den nya stationen byggdes. Byggnaden har 

betraktats som en av stadens vackraste bygg
nader men den hade en mycket kort glans
period. Trafikförbundet levde bara i sex år. 
Ekonomin blev allt sämre och till sist var det 
inget annat att göra än att staten tog över he
la bankomplexet Uppsala-Härnösand. I 
samband med förstatligandet kom man över
ens med GDJ om att Centralstationen skulle 
sköta all persontrafik i Gävle. Av Wetter-

Gävle Central år 1935. Närmast Nygatan står A-lok nr 1000 berett att ta över persontåg på spår 
3, vars B-lok är undan växlat bakom nr 1000. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 
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Vl 
w 

Här låg GDJ första station 1857, "gamla 
Gävle Norra" 

2 Gävle Södra (både UGJ station 1874 och 
Wetterlings nybygge 1927) 

3 Gävle Central 1877 
4 Godsstationen Gävle Norra 1907 
5 Denna prickade linje markerar GDJ ur

sprungliga sträckning, 1857. Längs denna 
linje byggdes 1904 års rangerbangård, 1961 

6 
7 

ersatt av nuvarande rangerbangård 

8 Fredriksskans 1904 
9 Lokalstationen för Furuvikstågen 

10 Här låg Polhems järnvåg 1708-1869 

11 Sveriges Järnvägsmuseum 



UGJ Förvaltningsbyggnad och godsstation på Gävle Södra år 1935. Foto Sveriges Järnvägsmu
seum. 

lings och Trafikförbundets praktstation blev 
danssalongen Maxim och senare under krigs
åren lagerlokaler och kontor, först för Ha
konbolaget och Ehlins Åkeri senare för SJ. I 
dag är byggnaden dels SJ hälsovårdcentral 
och dels gymnastik- och sporthall för SJ 
ldrottsklubb i Gävle. 

Ja, det var två norra, två södra och en 
Centralstation. Jag nämnde i början att sta
den hade haft sju. Då räknar jag även med 
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Bomhus station, senare omdöpt till Korsnäs
verken och slutligen omdöpt en tredje gång 
till Gävle Östra. Stationshuset låg vid Bom
hus kyrka och var en liten träbyggnad. Vida
re kan också Strömsbro station på Ockelbo
banan räknas in, Strömsbro låg inom den 
gamla stadsgränsen. Det fanns även statio
ner i Hagaström och Furuvik, men de låg fö
re storkommunens tid i Valbo kommun. 

Stadsarkitekt Wetterlings 
Jörslagsskiss till ny per
sonstation söder om Gav
leån. Foto samling Björn 
Linn. 



Erik Sundström 

V ad hände bland Sveriges 
järnvägar för hundra år sedan? 

Året 1886 var på många sätt ett betydelse
fullt år för de svenska järnvägarna. I andra 
avseenden var situationen i landet inte speci
ellt gynnsam, järnhanteringen led av dåliga 
priser och hade just lärt sig att återanvända 
skrot för ståltillverkning enligt Martinmeto
den. Många små järnbruk höll på att avveck
la sitt stångjärnssmide, och bara de stora 
bruken som Munkfors och Domnarvet öka
de sin produktion. 

En industri som däremot blomstrade var 
sockerindustrin, sedan riksdagen 1882 beslu
tat att begränsa skatten på inhemskt betsock
er till 400/o av tullen på importerat socker, 
och dessutom basera skatten inte på den 
verkliga produktionen utan på hur mycket 
socker man borde ha kunnat göra med 1850-
talets teknik. 

De flesta stora privatbanorna i Mellansve
rige hade byggts för de pengar järnbruken 
tjänat under de lysande åren i början av 
1870-talet, och de som inte blev färdiga me
dan pengarna räckte hade stora svårigheter, 
t ex Halmstad-Jönköpings Järnväg. Claes 
Adelsköld som hade varit den drivande kraf
ten bakom så många järnvägsbyggen hade 
dragit sig tillbaka till ett liv som godsägare 
och riksdagsman, och bråkade med sin ar
rendator om gödselkörning och obetalda ar
renden. 

Även sågverken hade stora bekymmer 
med exporten, då både Tyskland och Eng
land hade ekonomiska kriser, och stoppade 
mycket av sin byggverksamhet. 

Statens Järnvägar 
I denna allmänt protektionistiska anda fort
satte byggandet av statsbanorna genom 
Norrland enligt de tidigare militära princi~ 
perna att undvika kusten med tanke på ris
ken för fientliga landstigningar. Man hoppa
des också att därigenom bryta ny bygd in
nanför kustlandet. SJ organisation var i ett 
osäkert skede. Den indelning i en Kunglig 
Järnvägstrafikstyrelse och en Kunglig Järn
vägsbyggnadsstyrelse som funnits sedan 
1862 hade upphävts 1882 då Järnvägsbygg
nadsstyrelsen indrogs och dess uppgifter till
fälligt överfördes till Väg- och Vattenbygg
nadsstyrelsen. 

Under året avslutades arbetet med bande
len Ragunda-Sollefteå. Banans sträckning 
var besvärlig där den korsade älvdalarna, 
med stora broar t ex över Indalsälven strax 
norr om Ragunda och med långa obrutna 10 
promille stigningar av 3-4 km längd. Banan 
avslutades med ett hamnspår i stark lutning 
från Sollefteå till Djupöns lastplats vid Ång
ermanälven. 

SJ hade under 1885 förvärvat de tre smal
spåriga tvärbanorna Söderhamn-Bergvik, 
Hudiksvall-Näsviken och Sundsvall
Torpshammar som byggdes om och anslöts 
till stambanan. 

Tidigare fanns i Kilafors ett 2 km långt 
hamnspår förbi bruket till en brygga i sjön 
Bergviken. Den nya banan drogs i stället 
norr om sjön, korsade Ljusnan vid Landa 
där det ännu tidigare funnits en hästbana 
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Under 1886 nådde Norra Stambanan Sollefteå 

förbi forsarna för trafiken från Bollnäs, och 
fortsatte öster om sjön till Bergvik där den 
nådde smalspårsbanans ändpunkt. Dess ban
vall kunde efter breddning från spårvidd 
1217 mm till normalspår användas till 
Myskje. Därefter måste normalspåret ta en 
längre väg till Kinstaby, eftersom smalspåret 
hade för branta lutningar. Ytterligare en bit 
av banvallen gick att använda, därifrån ny
byggdes sedan till Söderhamn och Stugsund. 
Ombyggnadsarbetet ordnades så att nor
malspåret öppnades från Kilafors till Berg
vik 15 december 1885 medan smalspåret tra
fikerades ända tills normalspåret var klart 
till Stugsund 17 maj 1886. 

Söderhamnsbanans lok med axelföljd Cl 
blev ombyggda till normalspår och fick SJ 
littera Z nr 357-359. Samma ombyggnad 
skedde vid sekelskiftet med loken av samma 
typ på Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga 
järnväg. Söderhamnsbanans timmervagnar 
blev också ombyggda till normalspår genom 
att lagergafflarna flyttades till utsidan av 
långbalkarna och de gamla ganska små hju
len sattes på längre axlar. Efter denna något 
provisoriska ombyggnad var vagnarna inte 
tillåtna över hela SJ-nätet utan reserverades 
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för lokala timmertransporter för bl a tim
meruppfordringen i Hybo. De slopades av 
SJ på 1920-talet, men några såldes då till 
Marma-Sandarne järnväg och överlevde 
där till långt in på 1950-talet. Av Söder
hamnsbanans personvagnar såldes flera till 
Borås-Herrljunga järnväg som då ännu ha
de denna spårvidd. 

Hudiksvallsbanan skulle förlängas från 
Näsviken till Ljusdal, och från Hudiksvall 
med ett hamnspår till Djupe, men detta hann 
inte fullbordas under 1886, trots att arbetet 
fortgick under hela året. 

Sundsvallsbanan hade redan anslutning 
till SJ normalspår i Torpshammar sedan 
1878. När den under 1885-86 breddades 
kunde bara 300Jo av den gamla banans 
sträckning användas. Eftersom spårvidden 
var bara 1067 mm gick det inte så lätt att 
bygga om lok och vagnar till normalspår. I 
stället köpte Matfors pappersbruk bibanan 
Matfors-Vattjom med en del av den gamla 
materielen. En mindre del av godsvagnarna 
såldes till banor i Blekinge, där de kändes 
igen på den märkliga axelupphängningen 
med fjädrar och lagerboxar innanför lager
gafflarna. Sundsvallsbanan hade nämligen 



beställt dessa vagnar med dimensioner på 
underredet som vid Söderhamnsbanan. 

En viktig trafiknyhet var att 1 klass sov
vagnar infördes genom ombyggnad av sex 
vagnar nr 690-695 och nybyggnad av sex 
vagnar nr 696-701 av den breda s k Norr
landsmodellen med korridor. En av de fyra 
kupeerna delades av till en konduktörskupe 
och en toalett, och de övriga fick bäddbara 
soffor och en kommod av majolika i form av 
en pelare med tvättfat upptill och därunder 
plats för vattenkanna och nattkärl. De hade 
alltså bara sex sovplatser vardera, och sattes 
i första hand in på linjen Stockholm
Malmö i de s k kurirtågen som i övrigt bara 
medförde 1 och 2 klass sittvagnar som hade 
sidodörrar men också plattformar för över
gång till andra vagnar. Däremot fanns det på 
plattformarna varken grindar eller fotsteg 
för påstigning annat än på sovvagnarna. 

Till dessa tåg skaffade SJ också nya större 
lok litt Cb . Maskinellt överensstämde de 
med de gamla litt Ca, men de fick en mycket 
större panna som var så lång att löpaxeln 
måste ersättas med en tvåaxlig boggi med 
centrum bakom bägge axlarna, s k stjärtbog
gi, och axelföljden blev 2B-2. 

Enskilda järnvägar 
Under 1886 hände nästan ingenting på pri
vatbanorna utanför Skåne och Halland, be
roende på den svåra ekonomiska situatio
nen. 

Malmbanan, som byggdes under namnet 
Sveriges & Norges järnväg av ett engelskt bo
lag med samma skumma konsult Wilkinson 
som ställt till bekymmer för flera banor läng
re söderut, fick under året leverans av tank
loken nr 3 och 4 samt 1 personvagn, 1 
bromsfinka, 40 grusvagnar och 20 svängel
vagnar för räls. Men redan hade man börjat 
snåla på banans kvalitet, och inspektörerna 
hade fått påminna om att kluvet rundvirke 
inte fick användas som slipers annat än i till
fälliga sidospår. 

Gävle-Dala järnväg provade Heberleins 
linmanövrerade broms och slutade med 
1 klass vagnar. Dalslands banan skaffade två 
sovvagnar nr 11-12 av samma typ som SJ 
och satte in dem i tågen Göteborg-Kristia
nia. Redan året därpå köptes en boggivagn 
som fungerade så väl att de två förra blev 
hopbyggda till en boggivagn 1891. Bergslags
banan byggde ett hamnspår från linjen strax 

SJ första sovvagn, efter ombyggnad till sittvagn titt Bl a 

--1 
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SJ:s första sovvagnar var ombyggda från titt Bl genom att en ändkupe ersattes med en halv
kupe för konduktören och en toalett. När boggivagnar infördes blev de åter ombyggda till sitt
vagnar. 

Till de nyinrättade kurirtågen skaffade SJ nya snälltågslok med väsentligt större panna. 

norr om Deje till en lastplats vid Klarälven 
för gods till och från Munkfors bruk som ha
de byggts ut. 

Den enda nyöppnade enskilda banan i 
Mellansverige var faktiskt Laxå-Röfors, åt
minstone officiellt, egentligen hade den re-
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dan trafikerats två år för Laxå bruks privata 
transporter. 

I Skåne var det full fart på järnvägsbyg
gandet, de många nybyggda sockerbruken 
behövde ett tätt järnvägsnät för att på några 
korta senhöstveckor kunna få fram alla be-



De första treaxliga bottentömmande malmvagnarna levererades till det engelskägda bolaget 
Sverige-Norges Järnväg, men det dröjde ännu några år tills banan var klar för malmtrafik. 
Vagnarna blev normgivande för malmvagnskonstruktionerna vid SJ under ytterligare 70 år. 

tor. Under några år hade man trott sig kunna 
göra det genom mycket lätta normalspårsba
nor efter mönster av den danska Gribskov
banen, som under större delen av året bara 
hade persontrafik med ångmotorvagnar, och 
bara hade godstrafik med ånglok under själ
va betkampanjen. De brukade kallas ång
spårvägar, men det var inte samma betydelse 
som på kontinenten, där man med ångspår
vägar menade banor som gick i kanten av 
landsvägar. Efter några års erfarenheter in
såg man nu att det lönade sig att göra något 
robustare banor. 

Kring Kristianstad höll det på att växa ut 
ett stort nät av banor åt alla håll. Västerut 
gick sedan länge Kristianstad-Hässleholms 
järnväg CHJ som var anslutningen till SJ, 
och söderut gick Gärds Härads järnväg GJ 
som var början till ett nät av lätta banor med 
ändpunkter i Degeberga och Åhus. Österut 
gick Sölvesborg-Kristianstads järnväg SCJ 
som var smalspårig 1067 mm. 

Under 1886 togs de avgörande stegen till 
den märkliga struktur av överlappande och 
bittert konkurrerande nät som kom att bestå 

till 1935, då de till slut enades. Norrut bygg
des Kristianstad-Immelns järnväg KIJ till 
Glimåkra som ett självständigt bolag i sam
arbete med CHJ och med en märklig kom
promiss ifråga om fordonen, som var nästan 
lika små som på ångspårvägarna men kraf
tigt dimensionerade med full lastförmåga. 
KIJ hade också många virkesvagnar, efter
som Glimåkra låg uppe i skogsbygden med 
flera sågverk. Åt sydväst byggdes Kristian
stad-Åhus järnväg CÅJ som trafikerades 
av CHJ och själv bara hade en enda vagn, en 
tankvagn för matarvatten till loken. Huvud
intressenterna bakom dessa banor var Kristi
anstads kommun och dess köpmän och ban
ker. 

Gärdsbanan som dominerades av gods
ägarna utanför staden sökte öka sitt trafik
område dels åt sydväst där Hörby-Tollarps 
järnväg HT J byggdes för att nå kontakt med 
Höör-Hörby järnväg, en annan ångspår
väg, dels åt nordväst där Hästveda
Karpalunds järnväg HKJ byggdes. I bägge 
fallen hoppades man kunna locka en del av 
samtrafiken bort från CHJ genom att erbju-
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De första personboggivagnarna med lanternin levererades till Hästveda-Karpalunds Järnväg 

da kortare väg, liksom CÅJ ville ta hand om 
badgäster och hamntrafik som Gärdsbanan 
redan kunde transportera till Åhus. Till HKJ 
levererades en nyhet för Sverige, den rymliga 
boggipersonvagnen med plattformar och 
lanternintak, som kom att bli de närmaste 
tjugo årens karaktäristiska vagntyp. Gärds
banan hade redan en boggivagn, men den 
var en tvåvånings släpvagn till ångvagnarna. 

Smalspåret öster om Kristianstad förläng
des under 1886 med Västra Blekinge järnväg 
WBlJ från Sölvesborg till Karlshamn med bi
bana till Holje. Ekonomiskt blev den en be
svikelse och gick i konkurs redan efter ett år, 
då mycket av den trafik man räknat med i 
stället gick över Åhus hamn. Den blev dock 
längre fram en viktig länk i Blekinge Kustba
nor, som breddades på 1950-talet. 

Malmö-Trelleborgs järnväg planerades 
ursprungligen som en lätt ångspårväg, lik 
Gärdsbanan, med vagnar vars axelavstånd 
understeg 3 m och vars buffertar, fjädrar 
och axlar var mycket klenare än på de stora 
banornas vagnar. Redan före öppnandet 
1886 hade man dock ångrat sig och fick en 
del av vagnparken utförd enligt samtrafik
standard. Loken köptes från Hanomag i 
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Tyskland och var mycket lätta med bara 6,75 
ton axeltryck. Ingen ångvagn anskaffades, 
eftersom banan till stor del var tänkt som 
förortsbana till nya villasamhällen söder om 
Malmö, och därför skulle behöva ordentliga 
persontåg året om. 

Tanken dök snart upp att via MTJ dra an
slutningståg till Tysklandsbåtarna i Trelle
borg, en trafik som annars gick över Lund
Trelleborgs järnväg. Detta prövades några 
år, men de svaga loken och den klena rälsen 
tillät inte högre hastighet än 25 km/ h, och 
innan MT J hunnit räta och förstärka banan 
hade det redan beslutats att bygga en rakare 
och tyngre bana som kallades Malmö-Kon
tinentens järnväg. Dessutom hade man be
hövt lägga banan i en halvcirkel kring Katri
netorps egendom nära Vintrie, eftersom 
markägaren ogillade järnvägar. 

De tåg som behövde anslutning till Tysk
land var dels SJ tåg från Stockholm, där 
man just satte in nattåg med sovvagnar och 
nya större lok litt Cb, dels tåg från Göte
borg, eftersom man arbetade för fullt med 
att bygga västkustbanan genom Halland. 
Det var redan konkurrens mellan olika stä
der i Skåne om var tågens södra ändpunkt 



Vadensjö station på Landskrona-Angelholms Järnväg, som öppnades 1875 och 1886 anslöts 
till Skåne-Hallands Järnväg i Angelholm. Bilden är tagen efter förstatligandet och visar SJ titt 
VKBg 495, f d SHJ 11, byggt av Nohab 1891. 

skulle vara, och därför kom västkustbanan 
att byggas som flera enskilda bolag. I efter
hand kan det tyckas märkligt att den inte 
byggdes som statsbana, då den förband två 
av landets största städer och dessutom var en 
naturlig förbindelse söderut för Norge. Fort
farande fanns dock tanken att järnvägar och 
vattenleder inte borde konkurrera, och att 
huvudbanor nära kusten var olämpliga av 
militära skäl. 

Helsingborgs stad ansåg att trafiken till 
Danmark borde korsa Öresund här där det 
var smalast och satsade på Skåne-Hallands 
järnväg SHJ med huvudlinje Hälsingborg
Kattarp-Ängelholm-Halmstad och en 
klent byggd tvärbana för bettrafiken Ästorp 
-Kattarp-Höganäs, vilken öppnades 1885. 
Tvärbanan var bara tillåten för 25 km/h och 
6 ton axeltryck. Den trafikerades med en 
ångvagn från den tyska firman Borsig, och 
godstågsloken byggdes med fyra drivaxlar 

trots att de inte var speciellt stora. Inte förr
än 1888 tilläts full hastighet på den långa via
dukten från Helsingborg till Pålsjö. 

Helsingborgs stad ansåg att trafiken till 
Danmark borde korsa Öresund här där det 
var smalast och satsade på Skåne-Hallands 
järnväg SHJ med huvudlinje Hälsingborg
Kattarp-Ängelholm-Halmstad _ och en 
klent byggd tvärbana för bettrafiken Ästorp 
-Kattarp-Höganäs, vilken öppnades 1885. 
Tvärbanan var bara tillåten för 25 km/h och 
6 ton axeltryck. Den trafikerades med en 
ångvagn från den tyska firman Borsig, och 
godstågsloken byggdes med fyra drivaxlar 
trots att de inte var speciellt stora. Inte förr
än 1888 tilläts full hastighet på den långa via
dukten från Helsingborg till Pålsjö. 

Landskrona hade redan en bana via Billes
holm och Ästorp till Ängelholm, och behöv
de bara flytta sin station i Ängelholm till den 
nya banan. Malmö stad ville naturligtvis 
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också få förbindelse med Göteborg och Nor
ge och satsade på Malmö-Billesholms järn
väg MBJ via Kävlinge och Teckomatorp som 
öppnades 1886. 

Lund-Trelleborgs järnväg skötte redan 
trafiken från Stockholm mot Tyskland via 
Trelleborg och ville nu försäkra sig om mot
svarande del av trafiken från Göteborg ge
nom att bygga Lund-Kävlinge järnväg LKJ 
som formellt var en egen bana men trafikera
des av L T J från öppnandet 1886. 

Norrut fortsattes västkustbanan genom 
Mellersta Hallands järnväg MHJ från 
Halmstad till Varberg, också öppnad 1886. I 
Varberg fanns då redan förbindelse till Borås 
och med spårviddsbyte via Herrljunga till SJ 
linje Göteborg-Stockholm. Arbetet med 
Göteborg-Hallands järnväg GHJ från 
Bergslagsbanans station i Göteborg via 
Kungsbacka till Varberg var i full gång och 
då denna öppnades 1888 körde de samarbe
tande banorna genomgående snälltåg Göte
borg-Helsingborg och Malmö med boggi
personvagnar. 

Nya godsvagnar 
En bestående insats gjordes av Kungl Järn
vägsstyrelsens maskinavdelning som 1886 
presenterade ett helt program av standardty
per till godsvagnar med robusta men billiga 
underreden. Dessa typer byggdes för både SJ 
och enskilda banor i stora antal till 18$8 då 
nästa standardprogram kom, i vissa fall än
da till 1916. 

Underreden helt av valsade järnbalkar var 
inte helt nytt, Nybro-Säfsjöströms järnväg 
hade redan 1874-75 köpt sådana vagnar 
från Eisenbahn W agenbauanstalt Hamburg 
med järnunderrede, och SJ hade 1874-77 
köpt kanonboggivagnar litt Q från Nord
deutsche Fabrik Berlin och Kockums. Före
gångare till 1886 års typer hade Atlas och 
Kockums byggt 1884 med ett komplicerat 
järnunderrede som hade diagonaler av balk. 
Det nya med 1886 års underrede var enkelhe
ten, som man nådde genom att styva upp un
derredet mot snedbelastningar genom stora 
knutplåtar i stället för diagonaler. Långbal
karna var I-balkar 235 x 90 mm. 

Ange/halms station ca 1910. På närmaste spåret SJ postvagn titt Dl, på bortre spåret SJ titt 
C3b och CFol. 
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Underrede av 1886 års modell till timmervagn titt NNJ 
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De täckta vagnarna titt Gl kunde bl a specialutrustas för militära manskapstransporter. 
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Virkesvagnarna titt Ni byggdes i stora antal och kunde med de lösa lämmarna användas för de 
flesta transporter, så att SJ inte på länge behövde nyanskaffa lådvagnar. 

Det nya underredet innebar dock 'ingen 
hård standardisering i fråga om längd och 
bredd på vagntyperna. Mätt på underredet 
fanns täckta vagnar litt G och småkreaturs
vagnar litt O med mått 7 x 2,8 m, kylvagnar 
litt GK och kalkvagnar litt GI ·med mått 
5,64 x 2,44 m, träkolvagnar till LL, plank
vagnar litt N samt timmervagnar i litt NN 
med mått 7, 7 x 2,44 m. Några år senare till
kom täckta vagnar med bromskupe med 
mått 8,5 x 2,8 m. För enskilda järnvägar 
byggdes på samma typ av underrede även 
lådvagnar för betor litt I med mått 6,2 x 
2,6 m. 

Littera ändrades 1892 så att kylvagnar 
blev litt H, kalkvagnar litt R och träkolvag
nar li tt L. Vagnar av 1886 års typ och äldre 
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med samma mått betecknades med en etta 
som underlittera. 

För SJ byggdes ca 5.000 vagnar av dessa 
typer, och för enskilda banor ca 3.500. Vissa 
banor som vid just denna tid gjorde stora ny
anskaffningar dominerades helt av dem, t ex 
Halmstad-Nässjö järnvägar. 

SJ beslöt att de öppna vagnarna skulle slo
pas 1936, men därefter övertogs vid förstatli
ganden en mängd vagnar som genom krigsti
dens vagnbrist inte kunde slopas förrän 
1958. De täckta slopades 1961. 

På Sveriges Järnvägsmuseum finns beva
rad en kalkvagn i originalskick, och på olika 
museibanor några täckta vagnar och plank
vagnar. 



F d lokförare Hans Nyberg 

Haparandabanan nyåret 1940 

Vintern 1939-40 var den första av de beryk
tade krigsvintrarna med snö och kyla av säl
lan skådad mängd. Jag hade efter fem års 
tjänst vid SJ Maskinavdelning i Södertälje 
på hösten 1939 blivit förflyttad till Boden. I 
Boden var det under denna tid uteslutande 
ånglokstjänst på Stambanan till Jörn och på 
Haparandabanan. När kriget bröt ut i sep
tember 1939 ökade trafiken på järnvägarna 
och speciellt då i Bodenregionen, eftersom 
ett flertal militärtåg började att rulla på lin
jerna i Norrbotten. 

Vintern var som bekant en av de värsta i 
mannaminne med 30-40 grader kallt och 
meterdjupt med snö. Tjänstgöringen var helt 
onormal med ett krig pågående utanför Sve
riges gränser. Order om extratågs gång utfär
dades och togs tillbaka på löpande band, allt 
vad som kan karaktäriseras som kaos gällde. 
Loken krånglade i den stränga kylan, injek
torerna frös, luftpumpar stannade och varm
gångar inträffade tätt som oftast på grund av 
att oljan blev för tjock i kylan och smörjde 
dåligt. 

Jag minns särskilt en resa, en helgdag runt 
årsskiftet 1939/40. Min hustru Stina och jag 
hade en helgdagsafton anordnat en litet fest
lighet tillsammans med några vänner i vår lä
genhet på Torpgatan i Boden. Mitt under vår 
trevliga samvaro knackade det på dörren. 
Undrande vem som störde oss så sent på 
kvällen öppnade jag och betraktade med av
smak det sämsta som kunde hända en fest-

kväll, notisgrabben från lokstallet med en 
order i näven. 

Jag förstod redan innan jag hade läst 
ordern att nu var det roliga slut. Det stämde, 
ordern innebar att jag klockan fyra på mor
gonen skulle inställa mig i tjänst för att till
sammans med lokförare Synnergren framfö
ra ett militärtåg till Övertorneå. Klockan var 
redan efter nio och vi försökte någon timme 
att förjaga den dysterhet som notisgrabben 
hade åstadkommit. När klockan ringde vid 
3-tiden på morgonen tyckte jag att jag nyss 
gått och lagt mig. Det var med viss svårighet 
jag tog mig ur sängen. En av våra vänner, 
också han lokeldare bodde kvar hos oss, jag 
kastade en avundsjuk blick på honom där 
han låg och sov och önskade att vi kunde by
ta. Det var kallt inne, vi hade ingen central
värme, och ute var det minus 29 grader. Ef
ter en snåbb påklädning av långa kalsonger, 
tröjor och pjäxor tog jag matsäcksskrinet 
som Stina hade gjort iordning under kvällen 
och gav mig iväg ut i kylan, intet anande den 
besvärliga resa som låg framför mig. 

Väl framkommen till lokstallet drog jag på 
mig överdragskläder och en tjock tröja till 
och letade reda på det lok vi skulle ha, ett E
lok. Det stod utanför lokstallet på ett stick
spår och hade is över smörjlocken. Det pyste 
lite ånga från bromscylindern och från injek
torerna, stallvakten måste i den bistra kylan 
se till att inte loket frös igen. Oljan var seg 
att dra upp i smörjsprutan och det gick ännu 

65 



trögare att trycka ut den i smörjkopparna 
vilka jag hade knackat rena från isen. Jag 
frös om händerna och kände mig allt annat 
än pigg, ack vad jag längtade hem till den 
sköna sängen. 

Under tiden jag hade gått in i lokstallet för 
att hämta olja hade lokförare Synnergren 
kommit ned till loket, han såg pigg och glad 
ut i mina avundsjuka ögon. Han gick en 
rond runt loket, hälsade på mig, varefter vi 
klättrade upp i hytten och ställde kaffeflas
korna på talghyllan. 

Många lok var på in- och utgående denna 
morgon, de stannade vid slaggplatsen och 
blev befriade från all aska och stybb de hade 
förbränt under många mils färder. Omsider 
var det vår tur att gå ut på vändskivan, vi 
skulle gå norrut, så vi hade att gå ut backgå
ende från lokstallet. Vid telefonstolpen ett 
stycke från stallet ringde Synnergren fram 
till ställverket och meddelade att vi var på 
plats. Jag drog fram lansen som låg instuck
en under koltaget och slog ut fyren över hela 
rostytan, ångtrycket var bara nio kilo. Efter 
en halvtimmes väntan fick vi backsignal och 
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åkte ut på bangården där vi växlade fram 
och tillbaka en stund innan vi kopplades till 
det tåg vi skulle dra de 187 kilometrarna till 
Övertorneå. 

Jag tyckte nu att jag hade varit uppe så 
länge att det var dags att gå hem och lägga 
mig, men klockan sju fick vi avgångssignal 
och nu fanns ingen tid för vila. Jag hade fy
ren klar och vid första ångstöten sköt en 
svart rökpelare upp ur skorstenen på E
loket, ack så många ångstötar det skulle bli 
innan vi var hemma i Boden igen. 

Första stoppstället var Avafors där jag 
kände över loket med smörjsprutan i näven. 
Loket fick vatten och kolen i tendern blev 
framlämpade. Vi fick gå in på ett sidospår 
och invänta ett möteståg. Under väntetiden 
försökte jag hitta en så bekväm ställning som 
möjligt på den runda pall som stod tiffbuds, 
slappnade av och sov ett par minuter med 
öppna ögon. Litet slapp och slö gjorde jag 
iordning fyren när möteståget kom in. Vi ha
de nu en stigning på 16 promille och 40 mi
nuters gångtid framför oss upp till Östra Fla
katräsk. 



När vi var komna uppför halva backen 
började det bli svårt att hålla ångan, varje 
gång jag öppnade eldstadsluckorna flämtade 
lågorna i fyren, draget var inte vad det skulle 
vara. Jag började vakna till inför svårighe
terna att kunna elda vare sig för mycket eller 
för litet. lnjektorn kunde jag bara ha till nå
gon stund då och då. Både Synnergren och 
jag förstod genast vad det var för fel. Sot
skåpet hade blivit illa slaggat och rengjort av 
de som hade lämnat loket kvällen före. Med 
dåligt brinnande fyr och ynkligt lågt vatten
stånd i pannan stannade vi på krönet. Min 
kondition var ju inte den bästa men jag mås
te ge mig ut på gångbordet och gå fram till 
sotskåpet, slå upp rensluckan och med lan
sen raka ut allt sot som fyllde upp halva skå
pet. Gnistgallren var igensatta så jag fick slå 
med lansen för att få dem rena, jag blev matt 
i armarna, frös och hade all möda i världen 
att lyfta ut lansen ur sotskåpet. Jag ville inte 
visa Synnergren hur trött jag var så jag stod 
en stund och fumlade med rensluckan medan 
jag vilade mig. 

Under tiden hade Synnergren eldat på och 

hade injektorn till, så när jag kom tillbaka 
till hytten hade vi ett hyfsat ångtryck och var 
klara att åka vidare till Vitvattnet. Här var 
det dags igen att få kol och vatten. Efter en 
stunds väntan på möteståg hade vi nu en lätt 
väg fram till Karungi. Resan hade tagit lång 
tid genom att vi hade fått stå på stationerna 
och vänta på möteståg, och genom den oför
utsedda sotskåpsdragningen i Flakaträsk
backen hade det nu blivit mitt på dagen. I 
Karungi måste vi ut på en vändskiva igen. 
Loket kopplades av och vi åkte över bangår
den och ut på skivan. Loket måste vändas 
för den fortsatta färden mot Övertorneå, vi 
hade hittills kört mot nordost, nu skulle vi 
mot nordväst. 

Det tog sin tid att koppla av loket och in
vänta tillfälle att få åka över bangården, 
vända loket, koppla till vagnarna, prov
bromsa och kvittera order. 14 mil hade vi 
åkt, 4 mil återstod till Övertorneå. Dit var 
det nu en lätt väg. I Hedenäset skulle vi möta 
ett tåg igen. Banan gick långa stunder intill 
Torneälven, på sommaren var det underbart 
vackert att åka utmed älven, nu låg köldrö-

En bild från Karungi under första världskrigets trafikrusch: det nyuppförda Centra/hotellet. 
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ken vit och rimfrostig över vattnet. Hedenä
set var en liten station med två spår, vi gick 
in på sidospåret och när äntligen möteståget 
kom, gick det rakt förbi. Sedan var det vår 
tur att åka de sista två milen. 

Väl framme i Övertorneå fick vi avbyte, 
vilket hälsades som en befrielse, åtminstone 
suckade jag av lättnad när vi gick in i baga
gerummet på stationen för att tvätta av oss. 
Överliggningsrummet var beläget i ett privat-" 
hus, i rummet stod kakelugnen varm oc'h 
god. Vilken lättnad att få befria sig från 
överdragen, pjäxorna och andra påbyltade 
klädesplagg. Vi var ·hungriga båda två. Det 
fanns ett spritkök att värma matlådorna på. 
Synnergren insåg det förkastliga att ställa 
matlådan direkt på lågan, varför han häkta
de av en kakelugnslucka, lade den på sprit
kökslågan och ställde matlådan ovanpå. 
Som jag såg hans beteende både intelligent 
och fiffigt gjorde jag likadant. Efter maten 
lade vi oss på varsin säng, jag kände hur 
tröttheten alltmera tog överhand. När klock
an ett par timmar senare ringde befann jag 
mig någonstans mellan sömn och dvala. Vi 
hörde loket i ett ankommande tåg ge signal 
med ångvisslan vid infarten. Det loket skulle 
vi ha tillbaka till Boden så nu blev det brått 
att bylta på sig alla kläder igen och ge sig ut i 
kylan. 

Så var det dags igen att åka till vändski
van, slagga, få kol och vatten, smörja och 
åka ut på bangården till ett nytt tågsätt, 
provbromsa, ordergivning och väntan. På 
finska sidan stod Avasaxa hög och mörk mot 
den isiga himlen. Luftpumpen pustade sina 
slag, kaffeflaskorna stod på sin plats på talg
hyllan och jag försökte inta en något så när 
bekväm ställning på rundpallen. Det var 18 
mil hem och jag hade varit igång i 15 tim
mar. Jag satt och såg ut mot Övertorneå 
kyrkstapel då en av Martin Luthers 95 teser 
på kyrkdörren rann mig i sinnet: "Tänk på 
att du helgar vilodagen". Hur skulle vi på SJ 
kunna följa hans bud, det skulle se ut det om 
vi knäppte våra händer och satt i djup be
grundan på hur vi skulle komma till himmel
riket. Jag återkom abrupt till vardagen, trots 
att det var helgdag, då Synnergren gav signal 
med ångvisslan som svar på given avgångs-
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signal. I stället för att knäppa mina händer 
och tänka på att helga vilodagen började jag 
med kolskyffeln sprida ut kol över den vit
glödande rostytan. 

Vi gled sakta ut från sidospåret, genom 
växlarna och ut på linjen mot Karungi. Vi 
hade inte något tungt tåg, mest tomvagnar. 
Det började bli sent, snart var det mitt i nat
ten, vi passerade Hedenäset och efter 51 mi
nuters gångtid stannade vi utanför infartssig
nalen till Karungi, vilken visade stopp. Det 
var flera tåg inne på stationen så vi fick vän
ta en halvtimme innan det blev vår tur att 
åka in. Loket kopplades av och vi körde bort 
till vändskivan igen, nu skulle vi söderut, 
hem till Boden. Vi fyllde lokets vattentank 
innan vi åter kopplades till tåget för att ånyo 
sitta och vänta. 

Jag satt på min pall och tittade ut över 
ödemarken, vintern hade fångat gårdarna i 
sitt kalla famntag, det fanns inte många hus 
här i denna öde trakt. Synnergren manövre
rade med ångbromsen då och då för att den 
inte skulle frysa. Vi drack en mugg kaffe 
som inte var så vidare varmt. Det var kallt 
utanför den varma hytten. Det började bli 
midnatt, vi satt tysta på våra rundpallar och 
slöade. Jag lade in ett par skyfflar då och då 
och tog in lite vatten i pannan. 

Vid ett-tiden kom vi så äntligen i väg, stan
nade i Vitvattnet för kol och vatten, fortsatte 
till A vafors där det blev vattentagning igen. 
Så lämnade vi Avafors, Bjurå, Niemiesel, 
Degerselet och Hundsjö bakom oss och såg 
snart infartssignalen till Boden. 

Om vi hade trott att resan var slut när vi 
äntligen stannade på Bodens bangård så ha
de vi trott fel. Halva tåget skulle upp till Bo
den Södra så det var bara att elda på igen, vi 
växlade på Södra en stund och fick sedan 
äntligen komma i väg till lokstallet för slagg
ning, kol- och vattentagning. Klockan var 
över fyra på morgonen, vi hade varit i gång i 
över 24 timmar. Så trött som jag kände mig 
trodde jag att jag inte skulle orka något mera 
den dagen men jag visste att om 12 timmar så 
skulle vi vara igång igen. Då skulle Synner
gren och jag ha snälltåg 93 till Jörn. 

Jag sov nog fram till lf-tiden på dagen, åt 
middag, varefter Stina började göra iordning 



Boden Centralstation sommaren 1941: en rälsbuss har ankommit från Karungi. Resande som 
fortsätter med snälltåg 93 - som står på spår 1 med B-lok nr 1290 - har en halvtimmes må/
tidsuppehåll; snälltåget medför inte restaurangvagn. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

en ny matsäck. Vid 16-tiden gick jag åter ned 
till lokstallet för att smörja ut B-loket till 
93:an och börja en ny tur med återkomst 
nästa dags förmiddag. Synnergren hade väl 
också sviter efter den långa tjänstgöringen 
föregående natt, han körde inte 93:an lika 
hårt som vanligt. Jag brukade vara genom
svettig på den turen, nu körde han lugnt och 
stadigt, kanske med hänsyn till sin eldare. 

Denna skildring är ett smakprov på den 
hårda tjänst som vi hade under krigsåren, 

det.var, hårda år, men så här efteråt ser jag 
tillbaka på dem som ett eldprov vi hade att 
gå igenom innan vi yngre lokeldare fick flyt
ta över till den vänstra sidan på ett lok. 

Fotnot: Hans Nyberg blev sedermera lokförare i 
Laxå och flyttade några år senare tillbaka till Sö
dertälje där han var verksam fram till sin pensio
nering år 1968. Lokförare Synnergren var en känd 
person i Boden, han var far till den inte obekante 
generalen och förre överbefälhavaren Stig Syn
nergren. 
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Per Gustav Dalhielm 

Något om floran på järnvägar
nas banvallar och spårområden 

Med järnvägarnas tillkomst på 1800-talet bil
dades markområden av ny karaktär, som på
-verkade förekomsten och utbredningen av 
många växtarter. Järn vägstrafiken bidrog 
också till spridning av växter både till egna 
områden och till omgivningarna. Bönderna 
klagade på många håll över järnbanornas 
roll som ogrässpridare. Den ständigt förän
derliga vegetation, som uppstod på banvallar 
och spårområden, kom så småningom att ut
bildas till en speciell "järnvägsflora". I det 
följande vill jag något beröra denna flora. 
Egna iakttagelser bildar grunden härför. 

Först dock litet personligt. Jag föddes i en 
järnvägsmannafamilj år 1918. Mina skolår 
framlevde jag bosatt på två mindre järn
vägsstationer i norra Hälsingland efter ban
delen Ljusdal-Hudiksvall, Fredriksfors och 
Forsa. På den tiden var Statens Järnvägar en 
föregångare på hortikulturens område. Då 
var det ej vanligt att lantgårdar och andra 
bostäder i hälsingebygden var försedda med 
trädgårds täppor. Men varje bansektion vid 
järnvägen hade sin egen trädgårdsmästare. 
Även den minsta station fick en tilltalande 
omgivning av prydnadsträd, -buskar och ra
batter. Ornäsbjörkar, hängalmar, daggpilar, 
gullregnsbuskar, blåtry, alptry och spirea
hybrider är några av de vedväxter jag minns 
från nämnda stationer. Rabatterna sköttes 
noggrant med nya växter allt efter somma
rens gång. Om man nu färdas efter bandelen 
- med bil, persontrafiken är nedlagd - ser 
man ingenting av den forna härligheten. Allt 
är borta. 

7-0 . 

År 1929 på hösten började jag mina studi
er i Högre allmänna läroverket i Hudiksvall. 
Biologi var ett viktigt ämne och sommaren 
1930 skulle minst 50 växter pressas och eti
ketteras, varefter förhör på latinskt och 
svenskt namn, klass enligt Linnes sexualsys
tem och familj verkställdes av vår biologima
gister. En del av de erforderliga växterna 
samlade jag på järnvägsområdet. Triumfen 
var stor, om jag påträffade arter som i Krok 
och Almquists då använda flora var beteck
nade som mindre allmänna ("ma") eller "ra
ra" ("r"), Jag minns särskilt när jag vid 
träplattformen i Fredriksfors drog upp ett 
exemplar av sandtrav (Arabis arenosa) för 
pressning. Denna växt var då klassad som 
"ma". Nu är den en av de vanligaste järn
vägsväxterna. Likartat var förhållandet med 
backskärvfröet ( Thlaspi alpestre). Denna 
gräsfröinkomling, härstammande från Mel
laneuropas bergstrakter, var då enligt floran 
"r", dvs sällsynt. Nu växer den i tusental 
överallt efter järnvägslinjerna, åtminstone i 
norra Svealand och södra Norrland. 

Under min barndom var det ännu brukligt 
att banvallarnas gräs och andra örter togs till 
vara som föda åt kreatur som ägdes av ban
vakt.erna. Genom årlig slåtter hölls växtlig
heten nere, vilket bidrog till att risken för 
gräsbränder på våren minskade. Smultronen 
(Fragaria vesca) gynnades. Om försomma
ren inte blev för torr, kunde man plocka dem 
i stora mängder. I norra Hälsingland var 
åkerbäret (Rubus arcticus) ett rätt så vanligt 
inslag i banvallsvegetationen. Någon gång 



Backskärvfrö - låg och blommande i april, 
hög med frukter i Juli. 

plockade jag upp till en liter av detta Sveriges 
mest aromatiska bär. 

Efter avslutad skolgång och militärtjänst 
tog jag anställning vid järnvägen. I 45 år var 
jag detta företag trogen och tjänstgjorde på 
skilda stationer från Småland i söder till Da
larna och Gästrikland i norr. Långa perioder 
bodde jag i stationshusen och hade goda 
möjligheter att studera järnvägsfloran på fri
tiden. Inte heller i tjänsten, t ex vid den 
dagliga "småstensinspektionen", kunde jag 
ju undgå att lägga märke till växtligheten i 
och kring spåren. Som pensionär bor jag nu i 
närheten av Horndal i By socken, Avesta 
kommun, visserligen ej vid järnväg, men inte 
långt från ett par mindre stationer som en 
gång varit livligt trafikerade, men nu mest är 
att betrakta som mötesplatser. 

Man kan indela järnvägsfloran i banvalls
och spårflora. På banvallarna kan man för
utom för järnvägarna typiska växter finna de 
flesta i trakten förekommande arter. Spår
områdena däremot är mest ståndorter för 
ogräsartade växter, som är beroende av att 
marken hålles öppen. En stor del av dessa är 

ettåriga. Ogräsrensning och besprutning gör 
att beståndet är starkt skiftande från år till år 
och mellan olika årstider. Någon skarp gräns 
mellan banvalls- och spårväxter föreligger 
dock inte. 

Den speciella flora som utmärker järnvä
gens områden hänger intimt samman med 
den långspridning som äger rum efter spå
ren. Luftdraget efter tågen gynnar arter som 
har frön avsedda för vindspridning. Andra 
frön klibbas fast vid vagnsdelar och kan så
lunda transporteras långa sträckor. Fraktat 
gods medför frön och kanske även andra 
växtdelar, som vid hanteringen kan spridas 
efter spåren. Människan själv kan mera di
rekt medverka, avsiktligt eller oavsiktligt. De 
öppna toaletterna har ännu ej helt ersatts av 
slutna system. På större personbangårdar 
kan man ofta hitta små tomatplantor i spå
ren. En gång har jag funnit vackra bestånd 
av rikligt fruktbärande jordgubbar vid ett 
makadamiserat spår på linjen. 

Järnvägsfloran varierar givetvis mycket 
mellan olika delar av landet. I regel blir art
antalet mindre norrut och i inlandet jämfört 
med andra delar av landet. Under ett antal år 
har jag studerat floran i Abisko-Riksgrän
senområdet i Lappland. Mjölkörten (Epilo
bium angustijolium) är där som allestädes en 
av de mest typiska banvallsväxterna. Den 
kallas ju också rallarros, beroende på att den 
liksom följde rallarna åt vid byggnaden, gyn
nad av den blottlagda marken. I norr har den 
klarare och mer iögonfallande färger, väl be
roende på det dygnslånga ljuset under som
marmånaderna. För övrigt finner man där 
uppe mest ett flertal av i södra Sverige all
männa "ogräs". Även de skylta med vackra
re kolorit än här hemma. Röllikan är oftare 
röd och midsommarblomstret varierar från 
helt vitt till rött. 

Ibland hittar man emellertid exklusivare 
arter. I fuktdrypande skärningar ser man då 
exempelvis fjällväxter som stjärn- och gull
bräcka (Saxifraga stellaris och aizoides). 
Verkligt fina fynd kan man göra där man har 
kalkpåverkade banvallar. Jag har på sådana 
sett nordlåsbräken (Botrychium boreale) och 
de fridlysta polarblära (Si/ene furcata) och 
mångfingerört (Potentilla multifida). I 

71 



Björkliden växer blekgentiana ( Gentianella 
aurea) flerstädes omkring stationshuset och 
en gång observerade jag hur lappgentianan 
( Gentianella tenella) hade koloniserat t o m 
makadamen i spåren. 

Under några sommarsemestrar besökte 
jag i början på 70-talet Tornedalen och hade 
då tillfälle studera floran på Övertorneå sta
tion. Märkligt var att se att det dominerande 
ogräset där utgjordes av strandveronika ( Ve
ronica longifolia), en art som jag tidigare ej 
iakttagit på järnvägsområden. Höstlåsbrä
ken (Botrychium multifidum) fanns i några 
exemplar på banvallen. Under samma resor 
besöktes även Haparanda. Där blommade 
vid järnvägsbrofästet mot Torne älv vackra 
exemplar av den östliga praktnejlikan (Di
anthus superbus), som jag då såg för första 
gången i mitt liv. 

Hamnbangårdar uppvisar ofta en rik 
blandning av hamn- och järnvägsväxter. Un
der min tjänstgöringstid i Gävle hittade jag 
t ex på ett hamnspår några plantor, som 
först satte myror i huvudet på mig. Så små
ningom kom jag underfund om att det rörde 

Sandtrav 
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sig om den ettåriga grenbingeln (Mercurialis 
annua). Efter järnvägsbanken mot Fredriks
skans växte vitt förgrenade buskar av hav
torn (Hippophae rhamnoides). Denna art 
trivs annars på sandiga landhöjningsstränder 
vid Östersjön och i de norska fjällen. Kon
kurrenssvag som den är, hade den funnit sig 
väl till rätta på den sandiga banvallen. Egen
domligt nog förekommer den även på ett 
stickspår på bruksområdet i Horndal i min 
nuvarande hemsocken långt från havet. 

På banvallen vid gamla lokstallet i Gävle 
(nuvarande järnvägsmuseet) såg jag talrika 
mindre exemplar av berberisbuskar (Berberis 
vulgaris). Enligt lag skulle dessa plantor ut
rotas, då de är värdväxter för svartrosten 
som även angriper sädesslagen. I min barn
dom fanns i alla väntsalar planscher avbil
dande denna "farliga" buske. I lokstallsspå
ret intill stod flerstädes den lilla grådådran 
(Alyssum alyssoides), en växt som antyder 
kalkrikt underlag. 

De sista 23 åren av mitt järnvägsmannaliv 
tjänstgjorde jag som stins, stationschef och 
trafikområdeschef i Hallsberg. Jag vill där
för med några rader särskilt beröra järn
vägsfloran där. Detta trafikområde ligger 
även det på delvis kalkpåverkad mark, vilket 
medverkar till en rikare flora. På makadami
serade spår är dock växtligheten av lättför
ståeliga skäl sparsam. I Hallsberg var på så
dant underlag ofta klibbkorsörten (Senecio 
viscosus) den art som bäst klarade sig. Eljest 
dominerande bangårdsväxter utgjordes av 
gräsen vit- och berggröe (Poa annua och 
compressa). Även taklostan (Bromus tecto
rum), som förr var ett gräs huvudsakligen på 
torvtak, uppträdde massvis mellan spåren. 
Där trafiken var mindre frodades rikligt med 
foderlosta, vacker rågvallmo och äkta jo
hannesört (Bromus inermis, Papaver dubi
um och Hypericum perforatum). Här och 
där fann man bankrassing, nattljus, grusvi
va, hundtunga, blåeld och fältmalört (Lepi
dium densiflorum, Oenothera biennis, An
drosace septentrionalis, Cynoglossum offici
nale, Echium vulgare och Artemisia cam
pestris). Blåelden fick en explosionsartad till
växt, när vissa spår på rangerbangården be
lades med dolomitgrus vilket medförde ytter-



ligare kalkpåverkan. Vid en kombinerad 
isnings- och vagnrengöringsanläggning växte 
i flera år den lilla mursenapen (Diplotaxis 
muralis). Vårförgätmigej (Myosotis stricta) 
bildade flerstädes små grupper och i Östan
sjö fann min chef, Runo Renntun, den i 
trakten sällsynta brokförgätmigejen (Myoso
tis discolor). På denna senare station var 
grusstarr ( Cares hirta) och blåmunkar (Jasi
one montana) vanliga bland spåren. På lok
stallsbangården i Hallsberg utgjorde jätte
stora bestånd av vit sötväppling (Melilotus 
alba) en effektfull och väldoftande inram
ning av spåren. Spridda exemplar av stor 
ängssyra, vanlig sötväppling och taggsallat 
(Rumes thursiflorus, Melilotus oj ficinalis 
och Lactuca serriola) kompletterade bestån
det. 

De första åren i Hallsberg iakttog jag 
ingenstädes den blekblå strimsporren (Lina
ria repens). Omkring år 1970 dök den plöts
ligt upp på personbangården och spred sig 
sedan snabbt över hela trafikområdet. Efter 
att för några årtionden sedan varit knuten 
till i stort sett endast järnvägarna i Kalmar 
län finns den nu på de flesta bangårdar åt
minstone upp till Ånge. 

I Närke är slånet (Prunus spinosa) knap
past känt som vildväxande. Norr om Halls
berg mot Kumla växte ett stort bestånd i di
ket efter järnvägen. Där låg i början av sek
let ett omlastningsmagasin. Kanske har un
der första världskrigets kristid slånbär frak
tats och genom spill varit orsak till före
komsten. En annan särling i banvallsfloran 
fanns att beskåda i Finnerödja. Där visade 
mig stationsmästare Segander vackra buskar 
av harris ( Cytisus scoparius) i södra änden av 
spårsystemet. I Östansjö fanns under några 
år vid stationshuset dess släkting färgginst 
( Genis ta tinctoria). 

Detta om järnvägsfloran i Hallsberg med 
tillhörande trafikområde. Nu till frågan om 
det finns växter med exklusiv järnvägsut
bredning. Arter helt bundna till järnvägs
mark förekommer knappast. Den tidigare 
nämnda bankrassingen har jag dock endast 
sett på bangårdar. Småsporren ( Chaenorrhi
num minus) saknas knappast på någon sta
tion och lär t o m ha utbildat särskilda ekoty-

Vit sötväppling 

per för spårområdena. Den hittas emellertid 
även på annan öppen mark, dock relativt säl
lan. 

Några arter har inkommit genom sådd av 
gräsfrö. Detta galler exempelvis gräset hård
svingel (Festuca trachyphylla). Denna art är 
jämförelsevis vanlig efter spåren. En annan 
gräsfröinkomling är parkmåran ( Galium pu
milum). I Dalarnas Flora (1949) uppges den 
ha vuxit på banvallen i Tyskbo mellan Horn
dal och Morshyttan år 1911. 1986, 75 år se
nare, fanns den kvar på samma plats, utan 
att ha spritt sig till omgivningen. På samma 
sätt växer här och där efter banorna vitfrylet 
(Luzula luzuloides) som jag sett i Närke mel
lan Hallsberg och Åsbro men även så långt 
upp som vid Björkliden i Lappland. I mot
sats till nämnda arter är foderlostan (Bromus 
inermis) en art som spritt sig även utanför 
banvallarna och som nu här i Mellansverige 
börjar bli vanlig efter bl a vägarna. Detta 
gräs torde vara bland de ståtligaste i Sverige 
under blomningstiden. 

Kulturflyktingar kallas växter, som in
förts till resp landsända genom odling men 
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sedan förvildats. Som tidigare nämnts, anla
des redan i järnvägarnas barndom prydnads
trädgårdar vid så gott som alla stationer. 
Från dessa har åtskilliga arter spritt sig till 
omgivningarna eller är helt enkelt kvarståen
de sedan anläggningarna nedlagts. En del av 
dessa växter sprider sig huvudsakligen vege
tativt, som klasespirea, snöbär och videkor
nell (Spiraea billardii, Symphoricarpus rivu
laris och Cornus sericea). Andra har genom 
fröspridning nått längre ut i omgivande ter
räng. Exempel härpå är häggmispel, vresros 
och blåtry (Amelanchier spicata, Rosa rugo
sa och Lonicera caerulea). På f d banvakts
boställen påträffas dessutom oftast förvuxna 
snår av olika slags fruktträd och bärbuskar. 
Bland förvildade örter märks särskilt bloms
terlupinen (Lupinus polyphyllus). Den är nu 
på vissa håll så riklig, att den trots sin vackra 
blomning kan betecknas som en landsplåga, 
jämförbar med ogräsmaskrosen. Rysk blå
stjärna och kanadensiskt gullris (Scilla sibe
rica och Solidago canadensis) är exempel på 
andra arter som nu är på stark spridning, 
ofta från gamla järn vägsanläggningar. 
Topp klocka och höstaster ( Campanula glo
merata och Aster novi-belgiz) för en mer sta
tionär tillvaro. 

Floran på bangårdar och spårområden är 
oftast obeständig och arternas antal och fre
kvens växlar från år till år. Ibland kan man 
dock iakttaga, hur mer eller mindre typiska 
järnvägsväxter dröjer sig kvar många år efter 
banorna, som nedlagts. Exempel härpå har 
jag i min nuvarande hemsocken. Stambanan 
drogs genom By år 187 4 och året efter invig
des en smalspårig bi bana, N M J, från Mors
hyttan till Näs vid Dalälven. Efter första 
världskriget byggdes banan om till bred
spårig och fick anslutning till huvudspåret i 
Horndal i stället för Morshyttan. På 1950-
talet upphörde trafikeringen, rälsen revs upp 
och större delen av bankroppen användes nu 
som underlag för ägovägar. Fortfarande 
växer på sina håll sand trav, bankrassing, vit 
sötväppling och klibbkorsört på den f d ban
vallen. Här och där ser man ståtliga bestånd 
av ryssgubbe (Bunias orientalis), en art som 
främst torde ha järnvägen att tacka för sin 
förekomst i inlandet. Små rosetter av knyt-
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ling (Herniaria glabra) bildar bårder på de 
nuvarande vägkanterna, de blekgula para
sollerna av palsternacka (Pastinaca sativa) 
och den praktfulla färgkullan (Anthemis 
tinctoria) pekar på vägarnas förflutna. 

Ovanstående är endast ett axplock bland 
mina egna erfarenheter av järnvägsfloran. 
Den som vill veta mera kan lämpligen stu
dera framlidne professor Erik Almquists 
uppsats i Svensk Botanisk Tidskrift 1957, 
"Järnvägsfloristiska notiser". Almquist var 
livligt intresserad just av järnvägsfloran. Un
der min tid i Hallsberg brevväxlade jag en tid 
med honom i detta ämne. Han var alltid lika 
tacksam för de upplysningar jag kunde läm
na om arter på Hallsbergs bangårdar. 
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Björn Linn 

Skyddade järnvägsstationer 

Regeringen beslöt den 21 augusti 1986 att 52 
järnvägsstationer skulle föras upp på för
teckningen över byggnadsminnesmärken. I 
de flesta fall gällde det enbart stationshusen, 
i några fall därtill någon ytterligare byggnad. 
Ett långt arbete för att skydda representativa 
exempel på denna speciella byggnadstyp har 
därmed lett till en första framgång. Ännu är 
det dock långt kvar till ett skydd i den 
omfattningen man önskar. Låt oss kasta en 
snabb blick på vad som hittills uppnåtts. 

För det första: vad menas med att en bygg
nad upptas på förteckningen över byggnads
minnesmärken? Det betyder att det är en 
statlig byggnad som på grund av sitt kultur
historiska eller konstnärliga värde skall 
skyddas och vårdas enligt särskild föreskrift. 
Bestämmelserna finns i 1920 års kungörelse 
om det offentliga byggnadsväsendet. (Statli
ga förvaltare är faktiskt enligt kungörelsen 
skyldiga att ta hänsyn till värdet även hos 
byggnader som, utan att vara upptagna på 
förteckningen, är "att betrakta som" min
nesmärken. Det är alltså inte fritt fram att ri
va statliga byggnader hur som helst.) 

Icke-statliga byggnader kan skyddas enligt 
1960 års lag om byggnadsminnen. Två f d 
stationshus är skyddade enligt denna lag: 
Fryksta i Värmland, elt av våra första sta
tionshus överhuvudtaget (Frykstabanan 
1849) - en liten herrgårdsliknande byggnad 
med dubbla gavlar; samt Buttle, en av statio
nerna vid den 1878 öppnade Gotlands Järn
väg. Dessa skyddsbeslut togs 1975 resp 1985 
av riksantikvarien. 

Beslut om byggnadsminnesmärken fattas 
däremot av regeringen. Två separatbeslut 
har tidigare tagits: Lunds stationshus, en av 
de första SJ-stationerna ritade av en ännu 
okänd dansk arkitekt, fördes 1972 upp på 
förteckningen, och Vansbro - vid den 1890 
öppnade Mora-Vänerns järnväg - skydda
des 197 5. Särskilt i det senare fallet bör po
ängteras att det här inte rörde sig om en fullt 
så märklig byggnad som "pionjärbeslutet" 
tycks antyda, utan att det snarare varit den 
praktiska framkomligheten för ett beslut i ett 
visst läge som avgjort. 

Till grund för 1986 års "paketbeslut" lig
ger ett långt arbete av konsthistorikern Ken
neth Kartaschew vid Riksantikvarieämbetet, 
som sedan 1968 arbetat med att inventera 
SJ :s bestånd av stationshus och upprätta för
slag över vilka som borde anses skydds
värda. Det har resulterat i en lista på ungefär 
130 byggnader. De som nu skyddats utgör 
alltså bara 40 procent av de tänkta. Förhand
lingar pågår för flera objekt; i avvaktan på 
att de slutförs bör man betrakta dessa bygg
nader som sådana med karaktär av minnes
märken, även om de inte ärinu uppförts på 
förteckningen. 

Det ligger ingen egentlig kvalitetsgradering 
bakom urvalet av de byggnader som sålunda 
tagits med i första omgången. Främst är det 
praktiska skäl som avgjort. De utvalda är 
"självklara" objekt på så sätt att de i allmän
het är byggnader som beräknas vara kvar i 
drift, så att det finns klara motiv att under
hålla dem. De flesta är individuellt utforma-
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Flen ca 1930 

Örebro C 
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Söderhamn 1926 

de stationshus i städer eller större orter. Rep
resentanter för de mindre, seriebyggda typ
stationerna på landsbygden finns ännu inte 
med - men det är angeläget att så blir fallet. 
De har spelat viktiga roller i vår bebyggelse
historia. 

Om man skall presentera de stationshus 
som nu skyddats och inte bara vill räkna upp 
ett antal namn i bokstavsordning, kan man 
gruppera dem efter banor eller efter arkitekt
namn och epoker. Det senare ger en tydligare 

arkitekturhistorisk bild och gör det lättare 
att se vad som nu inte finns med. Jag väljer 
därför det alternativet. 

För det första kan man konstatera att det 
helt övervägande är av SJ byggda stationer 
som tagits med. Under de drygt 130 år det 
existerade - 1855-1986 - hade SJ:s arki
tektkontor bara fyra chefsarkitekter. Adolf 
Wilhelm Edelsvärd satt till 1895 och efter
träddes då av Folke Zettervall, som i sin tur 
avlöstes 1931 av . Birger J onson. Vid hans 

Örnsköldsviks station 1893. Loken är Oc 387 och Kc 331. 
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Umeå 

Vännäs 

Västervik 1950 
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pensionering blev Karl-Axel Bladh 1956 den 
siste på posten. 

Det är Edelsvärds- och Zettervalls-verk 
som dominerar listan. Från Edelsvärds tid 
härrör de flesta av storstationerna, vanligen 
mer eller mindre ombyggda senare - Göte
borg C, Stockholm C och den 1890 förnyade 
Malmö C; Hallsberg, Linköping, Norrkö
ping, Flen och Katrineholm; Örebro C, Upp
sala C och Karlstad C; Söderhamn, Hudiks
vall, Örnsköldsvik och Umeå. Töreboda, Es
löv och Höör är mindre i formatet, de senare 
starkt ombyggda. Av de i trä byggda norr
landsstationerna från Edelsvärds senare år 
finns flera med: Östersund C, Äre, Storlien, 
Vännäs, Boden C och Järn. Tre mindre sta
tionshus i Stockholmsområdet har också 
uppmärksammats: Tomteboda, Värtan och 
f d Stockholm N vid Norra Bantorget. 

Till denna epok hör också Kävlinge sta
tion, byggd 1886 av Malmö-Billesholms 
järnväg, som tio år senare köptes av staten 
tillsammans med de övriga delarna av Väst
kustbanan. På privatbanesidan har därtill ta
gits med tre stationshus från "Adelsköldsba
norna". Militäringenjören Claes Adelsköld 
var inte bara järnvägsbyggare utan ritade 
också sina egna stationshus i en karakteris
tisk arkitektur, där mittpartiet ofta markera
des av en gavel med en trefönstergrupp. De 
tre byggnaderna är Landskrona (Landskro
na & Helsingborgs järnväg), Ystad (Ystad
Eslövsbanan) samt Kristianstad (Kristian
stad-Hässleholm), vilken sedan 1917 ligger 
som flygel till en ny mittkropp, tillfogad av 
stadsarkitekten Lennart Håkanson med en 
ny flygel på andra sidan, som upprepar 
Adelskölds arkitektur. 

Borås C byggdes 1894 av Varberg-Borås 
järnväg med i dag okänd arkitekt; den är se
nare tillbyggd. Slutligen har vi den för Sveri
ge ovanliga stationsbyggnaden i "italiensk 
villastil" i Västervik, byggd 1878-79 av arki
tekten A E Melander, som hade praktik från 
Skottland och USA. (En efterbildning är 
Nässjö-Oskarshamns järnvägs stationshus i 
Eksjö från 1896, ännu ej skyddat.) 

Den största grupp privatbanestationer 
från Edelsvärds samtid som saknas i förteck
ningen är de som ritades av bröderna Kum-

lien, som hade varit anställda hos · honom 
och sedan ritade åt Bergslagsbanan, 
Västeråsbanan och Kalmar järnväg. Den väl
bevarade Bl-stationen i Göteborg är sålunda 
ett välmotiverat skyddsobjekt där fortsatta 
förhandlingar väntas. 

Folke Zettervalls tid som SJ :s arkitekt 
(1895-1931) är likaså ganska väl företrädd på 
listan. Bland byggnaderna från hans tidiga 
år är Avesta-Krylbo, Uddevalla och Ström
stad, Kumla, Gnesta och Alvesta samt den 
fina paviljongen i Malmslätt medtagna. Från 
1910-20-talen är Zettervall representerad 
med några norrlandsstationer - Abisko Ö 
med sitt sammanbyggda transformatorhus, 
Brunflo, Haparanda, Kiruna C, Storuman 
och Sundsvall C - samt med Södertälje S, 
där även vattentornet inkluderats, och med 
SJ:s stora kontorshus i Tomteboda. Ett pri
vatbanebygge av Zettervall finns med, Söl
vesborg för Blekinge Kustbanor. Tre privat
banestationer av andra arkitekter från denna 
tid har också fått komma med: det ståtliga 
borgliknande stationshuset i Trelleborg av 
malmöarkitekterna Lindvall & Boklund 
(Lund-Trelleborgs järnväg, 1898); Ulrice
hamns pittoreska stationsbyggnad av Axel 
Peterson (Västra Centralbanan, 1906) och 
stadsarkitekten Gunnar Wetterlings magnifi
ka Gävle S (Uppsala-Gävle, 1926). 

Vad man ännu saknar från denna period 
är de finaste uppsättningarna stationshus 
som byggts i Sverige: dels Erik Lallerstedts 
jugendhus för Västeråsbanan, speciellt linjen 
Ängels berg-Vansbro, och dels de stationer 
som göteborgsarkitekten Yngve Rasmussen 
ritade för Kil-Fryksdalens och Sävsjöström
Nässjö järnvägar. 

Endast en byggnad yngre än 1930 finns 
uppsatt på listan - vårt enda expressivt 
funktionalistiska stationshus i större format, 
Falköping C av Birger Jonson (SJ 1935). Till 
dessa stationshus kommer slutligen ett bygg
nadsverk av annat slag och större format, 
nämligen SJ :s gamla stolthet Ärstabron från 
1929. Arkitekten Cyrillus Johansson med
verkade i utformningen av denna den största 
bro som dittills byggts i Sverige. 

Femtiosex stationshus, några bibyggna
der, ett kontorshus och en bro. Det är ett 
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officiellt medgivande på högsta nivå att den 
svenska järnvägsarkitekturen ingår bland vå
ra bevarings värda kulturresurser. Men det 
som hittills skyddats får bara ses som en bör-

Alvesta ca 1916 

Abisko Ö station och transformatorhus 

' 
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jan. Det finns mycket mer att ta vara på av 
det som skapats av och kring järnvägarna -
detta skelett som burit upp så mycket av det 
moderna samhället i dess framväxt. 



K-märkta stationer mm 1986 

Abisko Ö 
Alvesta 
Avesta C 
Boden C 
Borås C 
Brunflo 
Eslöv 
Falköping 
Flen 
Gnesta 
Gävle S 
Göteborg C 
Hallsberg (även restaurangen) 
Haparanda 
Hudiksvall 
Höör 
Karlstad C 
Katrineholm (även hotellet) 
Kiruna C 
Kristianstad (även lokstationen och vattentornet) 
Kumla 
Kävlinge 
Landskrona 
Linköping 
Lund 
Malmslätt 
Malmö C 

Norrköping 
Stockholm C (även f d stationshuset vid Norra 

Bantorget) 
Storlien 
Storuman (även godsmagasinet) 
Strömstad 
Sundsvall 
Söderhamn 
Södertälje S (även vattentornet) 
Sölvesborg 
Tomteboda (f d stationen och kontorshuset) 
Trelleborg 
Töreboda 
Uddevalla 
Ulricehamn 
Umeå 
Uppsala C (även ställverket) 
Vansbro 
Vännäs 
Västervik (även f d avträdet) 
Värtan 
Ystad 
Are 
Örebro C (även kontorsbyggnaden) 
Örnsköldsvik 

Arstabron 

Södertälje Södra station med vattentornet i bakgrunden 
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Claes Adelsköld 

Rese brev från 1864 

London den 1 Augusti 1864 

Min innerligt outsägligt älskade och efter
längtade maka. 

Tack min älskling för ditt kära bref som 
jag vid min hitkomst i torsdags mottog, och 
förlåt mig att jag ej genast skref till dig, men 
som Du vet är här ingen frid annat än om 
söndagarna, helst nu då jag har så ofantligt 
mycket att uträtta. 

Jag for som du kanske vet från Köpen
hamn sista söndagen kl 5 på eftermiddagen 
och kom redan i Ystad i sällskap med en 
gammal tysk från Elberfeld. Vi följdes sedan 
åt till Bychen. I Liibeck hade jag flera tim
mar att vänta på tåget, och såg de nya an
läggningarna utanför staden som vi gemen
samt besökte och der nu en massa med villor 
uppställts, den ena behagligare än den and
ra. 
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I Hanover måste jag också stadna flera 
timmar, gick och dref omkring staden. Der 
hade också nya stadsdelar uppstått sedan vi 
voro der. Öfverallt hvar man kommer i Dan
mark, Tyskland, Frankrike, Belgien, Eng
land, öfverallt skall man finna hurusom de 
nya stadsdelarna öfverallt bestå af täcka 
mindre hus med trädplantering runtom
kring. Endast i Sverige håller man ännu på 
liksom förr utrikes att packa ihop sig i höga 
hus vid trånga illaluktande gator, men vi 
skola lära stockholmarne en gång huru det 
skall vara, blott jag kunde finna ett ställe att 
bygga ett hus åt oss på. 

Mr Buchanan som ber mig mycket helsa 
har byggt sig ett hus som ligger på en hög 
kulle med den ståtligaste utsikt, trädgårds
anläggningar och planteringar runtomkring. 



Hela trakten omkring är en ny förstad till 
London uppbyggd på några år, bestående 
endast af villor. Han har mycket bryderi 
hvad han skulle kalla sitt hus, ty alla måste 
hafva något namn, hvilket står skrifvet på 
porten invid klocksträngen. 

Under färden hit hade jag inga äfventyr, 
om ej till sådana räknas att jag i Hanover 
träffade en kypare som kände igen mig och 
frågade om jag ej reste för 2 år sedan med ett 
ungt fruntimmer, samt att jag i Cöln kom att 
åka i samma vagn med 2:e guldgräfvare från 
Australien, hvilka varit hemma i Tyskland 
men nu skulle fara ut igen. 

Styggare figurer har jag knappast sett. 
Fingrarna voro utslitna på dem ända uppåt 
naglarne, och håret och skägget hade tro
ligen ej varit klippta sedan de i sin ungdom 

första gången lämnade Europa. Dessa herrar 
fick jag i sällskap ända till London. 

En engelsk herre - syntes vara en lord -med 
sin dotter, en utmärkt söt och fin flicka om 
18 år, reste i samma coupe som jag och 
guldgräfvarne. Vi sökte komma ifrån säll
skapet, men alla andra platser voro upp
tagna, och för min del var jag i sannipg yt
terst generad, ty som guldgräfvarne aldrig 
rest den vägen och ej kunde ett ord annat än 
tyska så fick jag dem på halsen, och de följde 
mig hvart jag gick vid alla vagnombyten och 
på de magnifika restaurationerna. Du må tro 
att det var många roliga uppträden under re
san som varade från afton kl 9 till följande 
middag. Guldgräfvarne hade mat med sig 
och du skulle sett lordens och hans dotters 
min när de förra draga upp ur fickorna stora 
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stycken skinka och korf som luktade hvitlök, 
och med förfärliga knifvar som de hade i 
bältena om lifvet karfvade utaf stycken åt 
sig, hvarefter de togo sig klunkar ur ett stort 
krus brännvin. Hvar gång matsäcken fram
togs inviterades jag på ' ett stycke och en 
klunk. 
Lustigt att se var engelsmannens min när de 
efter första målet på natten framtogo små pi
por och började röka. Detta förbjöds likväl 
sedan på engelsmannens · anmodan. 

I Dover gjorde jag ett convulsiviskt försök 
att komma ifrån dem. Du vet, i Dover går en 
hög stenbrygga ut i hafvet. När ångbåten la
de till begagnade jag tillfället och hoppade 
från relingen iland med allt mitt bagage, 2 
nattsäckar, en kartong och 2 rockar. En her
re som stod på kanten af bryggan föll i sam
ma ögonblick i sjön, och under det virrvarr 
som uppstod i den sammanpackade folkmas
san då han fiskades upp medelst en rännsna
ra i änden på en lång lina, så slapp jag ifrån 
mina vänner. I förbigående sagt har jag an
ledning tro att den våte herrn anser sig blifvit 
skuffad i sjön av en annan herre i grå rock, 
grå byxor och blå mössa, men detta är .ett 
misstag, ty jag kan intyga att det ej behofåes 
mera än det lättaste vidrörande eller rättare 
sagt "tangering" af en svart nattsäck emot 
hans ben förrän han frivilligt hoppade från 
den minst 20 fot höga bryggan ner i hafvet. 
Om man ej så hastigt blefve uppdragen i Do
ver, så hade jag visst hoppat efter, ty det var 
gräsligt varmt, och det klara gröna hafsvatt
net såg så inbjudande ut för ett bad. 

Jag skyndade mig emellertid upp i en jern
vägsvagn och stängde igen dörren, att ej mi
na långhåriga vänner skulle finna på mig, 
men hade ej suttit der mer än ett par minuter 
förr än ett Ornng Outang-hufvud kom in ge
nom coupe-dörren, och försöket hade totalt 
misslyckats. 

De berättade att vid landstigningen hade 
en passagerare fallit öfverbord, och vid den 
deraf uppkomna trängseln hade de förlorat 
mig ur sikte och fått sitt brännvinskrus kros
sat, men voro nu glada att finna mig igen, ty 
annars visste de ej huru reda sig i London. 

Vi voro nu ensamma i coupen och jag var 
litet hemsk till sinnes i de långa tunnlarne, 
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men oaktadt sitt röfvaraktiga utseende voro 
de beskedliga och mördade mig ej. I London 
skaffade jag dem genom en polis adress på 
ett tyskt hotell, och under ömsesidig belåten
het med bekantskapen och mycken tacksam-
het å deras sida skiljdes vi åt vid den nya 
Charing Cross-bangården för att aldrig mera 
råkas. 

Jag bor i samma rum hos Mrs Child vid 
Cecil Street der vi bodde tillsammans och lig
ger i samma stora bädd och längtar efter dig 
och önskar att du vore med. 

I går afton voro Mr Buchanan och jag till
sammans vid Cristal Palace. Det var igår sis
ta dagen av "seasonen" och en splendid con
sert gafs af italienska operans artister. Ma
dam Grisi bland andra sjöngo, hon sjöng så 
gudomligt att jag måste "grina" litet. Sedan 
åto vi middag vid samma bord der vi och Ed
lings åto i sällskap med Mr Buchanan, och 
talade mycket om dig och Edlings. Buchanan 
tyckte mycket om Edling, som han anser för 
en extraordinärt skicklig läkare. 

Som det som sagt var sista dagen af seaso
nen och således den sista innan den fina verl
den ger sig af på resor i alla riktningar och 
till alla jordens kanter, så fanns igår i Cristal 
Palace en så fin samling folk att hvarken jag 
eller Buchanan sett dess like. Du skulle sett 
sådana fruntimmer, så nobla och sådana toi
letter. 

Stora crinoliner begagnas nu endast af de
mimonder och motsvarande klass. Den fina 
verlden begagnar mycket snäfvare men dere
mot så mycket längre klädningar, hvilka slä
pa minst en aln efter golfvet. Det måste vara 
ganska besvärligt för dem som skall hafva ett 
sådant släp efter sig hvart man tager vägen, 
men är förtjusande på en vacker figur. Du 
finner här nedan huru det skall vara - fas
tän papperets dimensioner ej tillåter utsät
tande af hela släpets längd. 

I morgon ger jag mig uppåt fabriks
distrikterna på beställningar, och återkom
mer ej till London förrän efter en och en half 
vecka, sedan har jag väl här en vecka att gö
ra innan allt blifver klart, och därefter hem. 
Gud välsigne och bevare dig, min älskling. 

Evigt Din Claes 



Lars Olov Karlsson 

Sveriges Järnvägsmuseum 
under 1986 

Året 1986 måste anses ha varit ett bra år för 
Sveriges Järnvägsmuseum. Trots ständig 
brist på resurser blev årets besökarantal re
kordhögt, 31. 739 personer. Museets målsätt
ning under 1986 har varit att visa att den 
uppgående tendensen från 1985 kunde fort
sätta. Liksom 1985 har det dock gått ut över 
viss annan verksamhet, som fått stå tillbaka. 
Framtidsplanering, skötsel och utvidgning 
av bild- och föremålsarkiv, liksom en hel del 
annat har fått ligga nere eller gått mycket 
långsamt framåt. Det är inte tillfredsställan
de, men vi i museets ledning hävdar att fler 
besökare är den enda grund på vilken vi kan 
kräva mer resurser. Ägaren, SJ, måste få ut 
mesta möjliga PR ur museet. Gävle kommun 
och kommunens turistbolag, Gävle KonTur, 
har visat stort intresse för museets utveckling 
som turistattraktion. Även här är många 
besökare viktiga för att man ska vilja satsa 
mer. 

Museets personal 
Fram till början av oktober hade museet tre 
fasta medarbetare: Lars Olov Karlsson, Kjell 
Palen och Anneli Oredsson. Den första 
oktober kom så Robert Herpai som vikarie
rande vaktmästare och museitekniker. 

Övrig personal har utgjorts av timanställd 
extrapersonal på helger och på sommaren, 
samt ungdomar i ungdomslag. Lokalvårdare 
håller Gävle trafikområde med, och det har 
under året, som många år tidigare, varit Gun 

M~lin, som inte bara håller snyggt efter oss 
och våra besökare, utan också förser oss 
med blommor och kaffebröd! 

Sedan oktober har · vi också haft Kjell G 
Bergström som frivillig allt-i-allo. Han har 
tagit på sin lott att putsa våra lok och vagnar 
samt göra PR för museet i olika samman
hang. Många, många timmar och otroliga 
mängder bilvax och olja har han använt. 
Men så glänser också loken som aldrig förr. 

Under sommaren 1986 strävade vi efter att 
ha motorvagnstrafik varje lördag och sön
dag mellan Gävle central och museet. Trots 
berömvärda och frivilliga insatser av många 
lokförare lyckades det inte helt, men när tå
gen gick var de uppskattade. 

Nytt på museet 
Från och med oktober har museet under vin
tern endast öppet torsdagar, lördagar och 
söndagar. Detta då besöksantalet normalt på 
vintern är mycket lågt, och då speciellt i 
veckan. Vi har bedömt att vi bättre skulle 
kunna utnyttja våra knappa personalresurser 
om vi slapp att varje dag binda en person i 
entrekassan. Grupper tas givetvis emot and
ra tider efter överenskommelse. Maj-sep
tember kommer det att vara öppet som tidi
gare. 

Årets försäljningssucce har varit HO
modellen av personvagnen AB4 som UGJ 
AB tillverkar och som bara säljs via museet. 
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Många samlare har velat köpa denna vagn, 
som i och för sig inte har någon speciell an
knytning till museet. 

Mindre glädjande har det varit att museet 
fyra gånger under året drabbats av inbrott. 
Lyckligtvis har tjuvarna bara varit ute efter 
"världsliga ting", som pengar, stereo- och 
videoapparater osv. Men vid inbrotten har 
skadegörelse gjorts (fönsterrutor, dörrkar
mar mm) för många tusen kronor. De sista 
tjuvarna, som gjorde inbrott två nätter i rad 
haffades dock av polisen mer eller mindre di: 
rekt, och allt tjuvgodset återlämnades. Ett 
effektivt inbrottslarm monterades under de
cember för att förhoppningsvis hindra in
brott i framtiden. Ännu sorgligare är de stöl
der som begåtts av "samlare" och där olika 
skyltar och märken stulits från museifordon. 
Från vår motorvagn har ett bevingat hjul 
stulits, från banavdelningens lokomotor till
verkarskyltarna och från loket Kd 390 en 
hastighetsskylt. Dessutom stals en tavla, till
hörig museet, på järnvägsrestaurangen un
der museidagarna. Inga av dessa samlarob
jekt har återfunnits. 

Under året har museet haft en hel del kon
takter med andra museer i och utom landet. 
Museichefen gjorde bl a en tvåveckors 
studieresa till USA där ett tjugotal museer 
besöktes. Vidare har museet haft flera kon
takter med museerna i Norge (Hamar), Dan
mark (Odense och K0benhavn) och Holland 
(Utrecht). 

Studieresor av detta slag uppfattas ofta 
som nöjesresor, men är synnerligen nyttiga. 
Speciellt resorna till USA och Holland gav 
många erfarenheter och goda ideer. USA
resan visade också att vi absolut inte har nå
got att skämmas för på Sveriges Järnvägs
museum. Tvärt om framstod våra samlingar 
klart överlägsna alla de besökta museerna 
och visningssättet överträffades i stort set~ 
bara av ett fåtal och verkligt påkostade mu
seer. Det är också en nyttig erfarenhet. Alla 
besöken har också givit verkligt goda person
liga kontakter som kan visa sig vara ovärder
liga i framtiden. Flera besök har också gjorts 
från andra museer på Sveriges Järnvägsmu
seum i Gävle. 

86 

Många årsmöten 
Mycket har hänt under 1986. Nedan följer en 
uppräkning av några av dessa händelser, och 
några reflektioner omkring dem. 

Flera föreningar, bl a Automobilhistoris
ka klubbens Gävlesektion, M-klubben i Gäv
le, Sveriges Järnvägars Tjänstemannaför
enings Gävlesektion och Svenska Järnvägs
männens Fritidsförbunds Turistorganisa
tion, hade sina årsmöten på museet, alla 
kombinerade med visningar, kaffe mm. 

Under två veckor runt påsken hölls en mo
delltågsutställning med tonvikt på svenska 
modelltåg genom åren. Från olika håll hade 
vi lånat in en rad intressanta modeller. Det 
var allt från W entzels byggsatser till vagnar i 
papp och trä från 1940-talet till handbyggda 
modeller i större skalor. Minst var ett D-lok 
byggt på 1940-talet och så stort att det gott 
och väl fick plats i en vanlig tändsticksask 
tillsammans med en godsfinka! Omkring 
1700 personer såg utställningen. 

Från slutet av april över hela sommaren vi
sades förre banarbetare Harald Perssons 
målningar. Harald, som har varit verksam i 
Ljusdalstrakten, har i sina målningar visat 
sina intryck från många års slitsamt arbete 
vid banan. Varje tavla har sin historia, som 
Harald antingen berättade eller bifogade i 
form av dikt eller prosastycke. När utställ
ningen var slut köpte museet fyra av tavlor
na, då de på ett underbart sätt visar försvun
na miljöer och glömda arbetsmetoder. 

Under en av de första majdagarna gjorde 
vi ( dvs undertecknad och Kjell Palen) en do
kumentationsresa utefter linjen Skövde
Karlsborg, som snart skulle mista sin per
sontrafik. Under dagen fotograferades samt
liga trafikplatser och annat av intresse utef
ter banan. Denna typ av dokumentation bör 
ske oftare. Tänk om någon gjort så konse
kvent på 1930-talet. 

Järnvägsskola 
Tre dagar i maj drabbades museet av Circus 
Morrgan, dvs Järnvägsskolan under ledning 
~-v rektor Morrgan Claesson från Göteborg. 
Over tusen elever ur årskurs åtta fick en 



Från Järnvägsskolans besök i maj, då det avklädda A-loket visades ute. 

snabb och effektiv information om allt från 
järnvägshistoria till modern elteknik. Alla 
fick se video och pröva på att åka ånglok. 
Gefle-Dala Järnvägsklubb i Falun ställde 
upp med sitt J-lok 1398. 

J-loket kom även att användas i ett par 
extratåg, bl a i koppling med Göta i ett tåg 
för en läkarkongress. Göta kördes ett par 
gånger under året, men tyvärr upptäcktes se
nare en minimal spricka i Götas fyrbox, vil
ken måste åtgärdas innan hon kan tas i bruk 
igen. 

I juni kom ett helt rassligt tågsätt beståen
de av i huvudsak avregistrerade O-vagnar. 
De var lastade med den nedmonterade ban
vaktsstugan Hosäter från linjen mellan Boll
näs och Ljusdal. Nedmontering och upp
märkning gjordes välvilligt av Bollnäs ban
område, medan Gävle banområde hjälpte 
oss att lossa och lägga upp stugan i väntan på 
uppmontering. Nu återstår bara att fixa upp
åt en miljon för att resa upp huset igen. 

I början av juli hade museet celebert besök 
i form av SJs generaldirektör, Bengt Fur-

bäck. Tillsammans med några av sina med
arbetare ägnade han en dag (och delar av en 
kväll) åt att sätta sig in i museets samlingar 
och ta del av en del av våra problem och 
glädjeämnen. 

I juli ordnades också en av sommarens 
extratågsresor med museets motorvagnståg. 
Vid en stadsvandring i Länsmuseets regi följ
des gamla och nya spår i Gävletrakten. Re
san började där Gävles första station låg och 
gick sedan via Fredriksskans till museet. 

Rekorddagar i regn 
Juli var tämligen regnig, och det satte sina 
spår i besöksstatistiken. Regndagar tycks va
ra museidagar. Den 13 juli slogs tidigare re
kord med 408 besökare, men redan den 24 
juli var det dags för nytt rekord, 552 perso
ner! 

Under augusti var postvagnen från Nora 
Bergslags järnväg utlånad till Postens jubi
leumsutställning i Älvsjö. Tyvärr framgick 
det där inte alls att vagnen kom från Sveriges 
Järnvägsmuseum. Detta trots löfte i förväg, 
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Gunnar Norens mode/Ifrån 1949 i skala 1:300 av ett D-lok, troligen världens minsta fungeran
de mode/lok, var ett uppmärksammat inslag på modelltågsutställningen. 

"En skopa ovett på morgonkulan", en av förre banarbetaren Harald Perssons målningar, som 
visades på museet under sommaren. 
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och under utställningen, att information 
skulle ges varifrån vagnen kom. PR-effekten 
för vår del var nog minimal. 

I slutet av september kom besked från Fa
lun att vårt lok Cc 404 hade gjort en lyckad 
provkörning på banan mot Grycksbo. Cc
loket var i Falun för upprustning, ett jobb 
som förtjänstfullt utförts av Gefla-Dala 
Jernvägsklubbs medlemmar. 

Den 11 september hade Svenska Järn
vägsklubbens Gävleavdelning i samarbete 
med museet ordnat en extratågsresa med 
motorvagn till Norrsundet. Resan gick först 
på Ostkustbanan och från Hamrångefjärden 
på den breddade f d Dala-Ockelbo-Norr
sundets järnväg. Innan tåget återvände till 
museet gjordes ännu en tur ut till Fredriks
skans. Efter att resan avslutats vid Gävle 
Central inbjöds till vagnlyftning på museet. 
Ett antal resenärer följde med, och på många 
starka armar mer eller mindre bars hästdres
sinen från Åmmeberg-Zinkgruvans järnväg 
upp på spåret. Detta jobb, som varit omöj
ligt att utföra med museets egen fåtaliga per
sonal, belönades med allmänt kaffe. 

Några av museets lok var på utflykt under 
hösten. D-loket 101 var i Västerås på beställ
ning av ASEA och, samma lok tillsammans 
med F-loket 621.deltog i firandet av 100 års 
järnväg i Långsele. 

J ärnvägsmuseidagarna 
Första helgen i oktober var det så dags för 
Järnvägsmuseidagarna 1986. Då hände det i 
vanlig ordning mycket. Temat för året var 
motorvagnar. Det kom extratåg från när och 
fjärran med motorvagnar av alla de slag. 
Äldst var Halmstad-Nässjö järnvägs ång
vagn från 1888 som kom upplastad på vagn 
från Nässjö, men som demonstrationskördes 
under egen ånga både lördag och söndag. På 
samma sätt kom Norsk J ernbaneklubbs sil
verfärgade "Gamla" på släp efter ett norskt 
elmotorvagnståg. ~'Gamla" är en rälsbuss 
tillverkad i Hässleholm på 1920-talet och 
försedd med en Willys Knight slidmotor (ut
an vanliga ventiler) för bensindrift. Från No
ra kom Nora Bergslags Järnvägs vackert blå 
ASJ-rälsbuss, från Falun en tvåaxlig Hilding 

Göta + J 1398 på Gävle C med extratåg för läkarkongressen 22.5.86. 
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Carlsson-rälsbuss, från Göteborg ett elek
triskt X5-motorvagnssätt och från Ljusdal 
Dellenbanans Vänners bruna X7-motor
vagnar. 

Men allt var inte bara motorvagnar dessa 
dagar. Från Falun kom Cc 404 för att visas 
upp, trots att den inte var färdig. I det när
maste färdig var dock B4 1513 som rustats 
upp av Ostkustbanans Vänner och som hög
tidligen överlämnades till museet. I extratå
get från Stockholm kom SKÅJ s elektriska F
lak och ett B-lok. Från Västervik och Stock
holm kom ett Y6-motorvagnståg som, lik
som en modern FIAT-motorvagn (littera Yl) 
från Åmål, användes i extra tåg till Söder
fors via Orrskog. 

En förhistorisk "motorvagn" var Åmme
bergsdressinen som drogs av hästen Charlie. 
Nypremiär för denna traktionsart. 

På lördagskvällen avåts en uppskattad och 
fullbokad supe, följd av diverse muntratio
ner. 

SM i rälsspikning slutade dock i kaos, då 
de flesta deltagarna satt fast i försenade ex
tratåg när tävlingen skulle avhållas. Vann 
gjorde Gävle banområdes "proffslag" helt 

rättvist. 
Bättre lycka hade Frälsningsarmen som till 

blåsmusik höll korum vid museets plattform 
på söndagsmorgonen. Senare på söndagen 
koncerterade Sigtuna Messingssextett. 

Sammanlagt besökte cirka 2000 personer 
museet vardera dagen. 

En vecka senare, den 12 oktober, var det 
öppet hus på Sörby Urfjälls industriområde, 
dit museet räknas. Museet ställde upp med 
extratåg, bestående av B4-loket och en inlå
nad B6-vagn. Detta tåg gick i pendeltrafik 
mellan Gävle C och museet hela dagen. Gäv
le brandförsvar underhöll även publiken 
med försök att elda upp en skrotbil på muse
ets parkeringsplats. Detta för att demonstre
ra släckning med handspruta och modernt 
utrustad brandbil. 

Under hösten deltog museet på olika sätt 
vid bl a invigningen av Bollnäs nya station 
(souvenirförsäljning), Hobbymässan i 
Stockholm (information via affischer och 
broschyrer), Bilmässan i Sollentuna (med SJ
buss 112 från 1935 utanför entren) och Hjul
marknaden i Stockholms stadshus (försälj
ning). 

UGJ-dressinen, som renoverats av lokförare Rune Lundby (till höger). Till vänster Kalle Karls
son, som sköter miniatyrjärnvägen på museiområdet. 
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Kershaw-plogen kom till Järnvägsmuseet i oktober efter att ha renoverats vid verkstaden i 
Åmål. 

SJ-bussen från 1935 som blickfång på Bi/mässan i Sollentuna i oktober. 
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Två representanter för Gävle banområde mottar utmärkelsen Järnvägsmusen. 

Sedan persontrafiken lagts ned och be
manningen dragits in i Dals-Långed tog mu
seet hand om hela inredningen till stationen. 
Allt togs tillvara, från möbler till biljettluc
ka, papperskorg och telefoner, anslagstavla 
och julbock. Detta för att någon gång i 
framtiden kunna visa hur det såg ut på en 
station 1986. Allt fotograferades givetvis 
också för att återuppbyggnaden ska kunna 
ske på rätt sätt i framtiden. Om man inte i 
dag samlar in material på detta sätt, blir det 
nästan omöjligt att längre fram bygga upp 
miljöer av detta slag. 

Museilok filmstjärna 
I november skulle TV spela in en film med 
arbetsnamnet "Kråsnålen". Dess handling 
utspelar sig på 1880-talet då kungen skulle 
inspektera en salongsvagn under byggnad på 
Junggrens (!) verkstad. På stationen i Kristi
anstad råkar han i en scen möta Mäster Palm 
ute på agiteringsuppdrag. Vid inspelning av 
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denna scen, som gjordes i Gävle, ställde mu
seet upp med loket Kd 390 (kallt, men av 
filmmakarna försett med rökaggregat) och 
vagnar. Filmen lär komma under 1988 i TV. 

Vid museets årliga Hjulkaff e för alla dem 
som arbetat på, eller hjälpt till på museet un
der året utdelades Järnvägsmusen för 1986. 
Det blev Gävle banområde som kollektivt 
fick denna värdefulla utmärkelse, för att de 
alltid på ett glatt och obyråkratiskt sätt stäl
ler upp när vi behöver deras hjälp. Musen är 
från och med 1986 gjord i keramik av Gävle
konstnärinnan Elisabeth Lek. 

Innan 1986 så gick till ända lastades loken 
Sebastian Grave och Elfkarleö på järnvägs
vagnar för transport till Grängesberg. Båda 
loken ska av Loksektionen där rustas upp till 
körbart skick, om det visar sig möjligt. 

Sedan var 1986 slut och den stränga kylan 
under de första dagarna av 1987 fick värme
systemet i museets kanslibyggnad att frysa 
sönder. Men det är en annan historia, som ni 
får läsa mer om i Spår 1988. 



Ny rullande materiel till museet under 1986 
övrigt Littera 

UBF7Z 
UGJ CD 
Salp 

nummer 
2095 
20 
482 4 001-1 * 
628* 
502056* 

Motorvagnssläp, andra klass och resgods 
Komb tredje klass och post. Enbart vagnskorg 
Sexaxlig djuplastningsvagn 

NBJ M 
NBJ Q12 
Qcu 
TGOJ 
BPL 

Treaxlig malmvagn 
Tankvagn, Nitro Nobel 
Snöslunga 945 0 345 

dressin 3 
2454 

Ombyggd Volvodroska från 1953 
Självgående Kershaw ballastplog 

* Dessa vagnar är anskaffade med bidrag från Järnvägsmusei Vänner 

Ars berättelse 
Styrelsen för Föreningen Järnvägsmusei 
Vänner avgiver härmed årsberättelse för för
eningens första verksamhetsår. 

Föreningen stiftades i samband med Järn
vägsmuseidagarna den 5 oktober 1985. 

Styrelsen konstituerade sig den 17 oktober 
1985 och har under året haft följande sam
mansättning: 
Ordförande: Erik Sundström 
Sekreterare: Bernt Forsberg 
Ledamöter: Morrgan Claesson 

Egon Karlsson 
Lars Olov Karlsson 

(museichef) 
Pär Restadh (Statens Järnvä

gars representant) 
Kassör: vakant (har under året upp-

rätthållits av sekr) 

Medlemsantalet var vid det första verk
samhetsårets slut 261 st varav 3 personer be
viljats ständigt medlemsskap. 

Föreningen har under året inköpt och till 
Sveriges Järnvägsmuseum överlämnat ett 
-unikt vykortsalbum med stationsbilder från 
tiden runt år 1914. 

Föreningen har vidare bidragit med medel 
för inköp av en godsvagn litt Salp nr 20-74-
482 4001-1, vilken har levererats till museet. 

Föreningens ordförande Erik Sundström 
har till museet donerat en äldre NBJ malm
vagn. 

Föreningen ingår 1986 som medarrangör 
av Järn vägsmuseidagarna. 

Under året har 10 st protokollförda styrel
sesammanträden hållits. 

Gävle den 30 september 1986 

Erik Sundström 
Egon Karlsson 

Lars Olov Karlsson 

Bernt Forsberg 
Morrgan Claesson 

Pär Restadh 
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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 



ASEA TRACTION 

Ny teknik öppnar 
framtidens järnvägar 
Asea Traction har utvecklat en ny teknik som innebär att 
medelhastigheterna på existerande spårsystem väsentligt 
kan ökas. Både för lokaltåg, fjärrtåg och för godstrafik. De 
nya svenska snabbtågen är ett exempel. 

Och det är bara början. 
Järnvägens kapacitet och konkurrenskraft kan ökas. 

Alla erfarenheter, världen över, visar att där man satsar på 
järnvägen, där ökar också resandet och utnyttjandet. Sam
hällsekonomiskt är järnvägen miljö-, energi- och kapacitets
mässigt överlägsen. Snabba, tillgängliga och säkra trans
portsystem är avgörande för samhällets utveckling. 

Asea Traction öppnar framtidens järnvägar. 



JARNVÄGS~,tUSEI VÄNNER 

Jämvägsmusei Vänner är en stödföre
ning för Sveriges Jämvägsmuseum. Stö
det sker på många sätt, allt ifrån frivilligt 
arbete på något speciellt projekt till 
inköp av föremål sorn normalt inte ryms 
inom museets snäva budget. Före- · 
ningen har också medlemsmöten och 
träffar av olika slag. Som medlem har 
n1an fritt inträde på museet under hela 
året och man biir också inbjuden til spe
ciella visningar, vernissage osv. Med
lemsavgiften är får närvarande 70 kro
nor och för den får man då också en års
skrift. Är du intresserad av att bli med
lem, skriv till: Jämvägsmusei Vänner 
c/o Sveriges Järnvägsmuseun1 
Box 571 
80108 Gävle 
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