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Sven G H Johansson

På HNJ verkstad i
Halmstad på 1930-talet

Det har skrivits en hel del om Jobbet som
lokförare, men inte så mycket om Jobbet på
en järnvägsverkstad. Förre lokföraren Sven
G H Johansson har nedtecknat sina minnen
på över 200 maskinskrivna sidor. Genom
Kjell G Bergströms förmedling har Sveriges
Järnvägsmuseum fått en kopia av denna
mycket intressanta redogörelse. Ur denna
har vi tagit följande, något redigerade, beskrivning av livet vid HNJ verkstad i Halmstad och av alla dem som Jobbade där. Bilder
ur Sveriges Järnvägsmuseums arkiv och från
författaren illustrerar berättelsen.
Då jag sökte anställning vid HNJ 1935 vände
jag mig till HNJ-chefen Wetter med min ansökan. Wetter hade stor makt vid HNJ genom åren och han byggde upp pondus
omkring sin person. Man kan gott säga, att
personalen hade respekt för honom, en respekt som gränsade till rädsla. Jag ville börja
vid maskinavdelningen, men eftersom det inte var hans revir efter vad han sade mig, så
fick min ansökan skickas vidare. Wetter
skickade mig vidare till trafikinspektör Simonsson, vilken lovade mig anställning. Det
rådde nämligen stor brist på personal kunnig
i "innertjänst". Efter ett par dagar fick jag
börja i Tranemo.
Ett par månader senare, i september 1935,
reste jag åter till Halmstad för att besöka trafikdirektör Wetter. "Varför vill Ni inte jobba vid trafikavdelningen", frågade han mig.
"Nej, jag vill om möjligt bli lokman, och om

trafikdirektören ringer till maskiningeniören
får jag säkert börja!,, - "Mja, det är egentligen verkmästaren som anställer folk på
verkstaden ... ,, - "Men han gör väl som trafikdirektören säger?,,.
Wetter sträckte tveksamt fram handen
mot telefonen , väntade några sekunder, antingen var han i samvetsnöd eller ock överlade han med sig själv hur han skulle lösa
problemet. I vart fall försvann den säkerhet
som han alltid visade utåt. Han ringde emellertid upp maskiningeniör Betts och sade att
han hade en ung man, vars föräldrar han
kände, som hade sökt arbete på verkstaden,
,, om det fanns arbete vill jag att ni anställer
honom!,, - "Skicka hit pojken", svarade
Betts.
För andra gången besökte jag nu maskiningeniör Betts. Han skickade efter maskiningeniör Östlund, och dessa båda tillsammans tittade på mina betyg och överlade viskande sig emellan. Östlund vände sig till
mig och sade att jag kan åka hem så länge,
"vi skall höra av oss!,,
Det var den 13 juni som jag besökte
Halmstad första gången och sökte arbete.
Redan dagen efter blev jag tillfrågad om jag
ville inställa mig i Östra Tranemo och börja
där som trafikelev. Stations föreståndaren
Richard Hellqvist hade brutit en arm, så det
fanns inte mer än en man, stationskarl Sven
Andersson, på stationen. Söndagen den 16
åkte jag med tåg 3 till Tranemo och därmed
började min järnvägsmannabana, som sedan
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inte slutade förrän jag körde mitt sista tåg tåg 385 med F-loket 629 - den 30 maj 1980
från Göteborg till Borås. Jag skall här berätta om min tid på HNJ verkstad, men först
skall jag nämna lite om tiden dessförrinnan.
Min far, banvakten Carl August Johansson, född 1882, blev banvakt i Kinnarp i och
med att VCJ öppnade för trafik 1906. Granne till banvakten ägde Alfred Andersson,
född 1850, (min morfar), Smedegården. Där
blev min far måg, vilket förefaller naturligt.
Min mor Ida Maria Teresia, född 1881, kom
att passa grindarna över Vårkumlavägen intill dess bommar sattes upp omkring 1921.
Hon var på så vis också anställd vid järnvägen. Järnvägen gick över min morfars mark
och som ersättning fick han aktier i VCJ,
som blev helt värdelösa. Under byggnadstiden bodde rallarna i gårdarna utefter banan
och även hos min morfar. Detta gav inkomster, liksom de körslor för vilka bönderna anlitades. Även om man förlorade på aktierna,
tjänade man pengar under byggnadstiden
och även på att gårdarna steg i värde genom
de förbättrade kommunikationerna.
De flesta rallarna var unga och därför
ogifta, men de äldre och gifta hade familjerna med stundom. Även de som körde och eldade loken under byggnadstiden och som
hörde hemma i Halmstad hade familjerna
med. Sålunda bodde J A Albrektsson, född
1871, så länge i Tranemo under tiden han
körde däremellan och Ulricehamn, att sonen
Yngve (född 1898 och senare förare i Halmstad) hann gå mer än ett år i skola.
Mellan Hällabäck och Ekefors finns en liten by kallad Skärjebo. Denna var bostadsort för många av rälsläggarna. Min far talade ofta om den tid han bodde där. I närheten, vid km 26 + 340 från Landeryd räknat,
hade man ett rälsupplag. Förmannen för arbetslaget (nr 35), som lade rälsen från Landeryd och norrut hette August Svensson.
Han hade tidigare varit banvakt på SSJ . Det
var en snäll och arbetsam man, men en dag
då han skulle avlöna hade han använt pengarna för egen del - han hade "förskingrat" - något som ledde till omedelbart avsked. En i rälsläggarlaget, C F Carlsson "Storingen" kallad - blev ny rälsläggarbas.
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Storingen hade erfarenhet från flera järnvägsbyggen. Han hade även arbetat på
Riksgränsbanans byggnad. Storingen blev
banmästare i Blidsberg, då VCJ öppnades.
Han pensionerades 1936 och avled 1940.
August Svensson blev lokputsare i Landeryd, dock inte ordinarie. Den obetydliga förseelsen fick svåra konsekvenser. Sista tiden
arbetade han i Landeryds kolgård, där han i
mitten på 30-talet öste 25 baljor (25 ton) per
dag. En avsevärd arbetsprestation för en
man i 70-årsåldern. En dag i början av 1936
skulle han gå hem till middag, då han böjde
sig ned för att ta sin kavaj från snödrivan,
där den låg, föll August Svensson död ned ...
Från VCJ byggnad kan ytterligare återberättas, att då rälsen lades ut, bar rallarna först ut slipersarna. Man brukade ta två stycken
på axeln åt gången, - och rälserna, som
vägde 320 kilo styck bar man stundom på två
man!
Spåret var mycket ojämnt att köra på, innan det grusats. En gång var ett tomt tågsätt
på väg in till Limmared. Med tåget fanns en
finka med kamin, vari rallarna åkte. På det
ojämna spåret spårade finkan ur och välte
nästan. Olyckligtvis hamnade den varma spisen mot ena stöveln på en rallare. Denne blev
så upprörd över sin fördärvade stövel, att
han menade att det var förarens fel. Denne
Albert F Jeppson (född 1876) hotades med
stryk och fick fredas för den uppretade mannen.

Domnarvets Industriskola
Då jag slutat folkskolan 1930 började jag läsa "per korrespondens" . Bl.a. läste jag
Svenska Språket, något som jag haft glädje
av genom åren. Jag gick samtidigt i snickerilära, något som också kommit väl till pass
senare i livet.
En fredag i slutet av augusti 1934 startade
jag resan till Domnarvet. Jag åkte med tåg
56 till Falköping, där jag övernattade i nattväntsalen. Då jag steg av tåget gick jag till
resgodset och visade min biljett. En stationskarl, en lång man i en lång blå rock, visade
mig in i ett stort fyrkantigt rum med fasta
fållbänkar i två våningar efter väggarna.

Han visade viJken bädd jag fick ligga i. I
denna fanns kudde och filt. Det nya stationshuset, funkishuset, var ännu inte byggt, det
byggdes året efter. Jag skulle åka med ett tidigt morgontåg till Hallsberg. På natten kom
stationskarlen med sin rovoljelampa och resande som skulle övernatta. Dessa tog av kavaj, slips, löskrage och byxor, kröp ned i
bädden och tog filten på sig. Allt gick diskret
och städat till. Ibland kom lyktmannen för
att väcka någon, och så småningom blev det
min tur. Jag har inget minne av att det fanns
något tvättrum. Tåget jag skulle åka med
stod ouppvärmt. Det var otrevligt kallt och
rått innan elloket kopplats till och värmen
släppts på.
På förmiddagen kom jag till Frövi och
bytte där till ångtåg på Frövi - Ludvikabanan
av TGOJ. Det var ett litet lok med utanförliggande cylindrar, som utgjorde dragkraften. Jag fick sällskap med en studerande vid
Teknis i Örebro hemmahörande i Borlänge.
Denne berättade för mig om skolan jag skulle börja i, om järnverket, att det inom dess
område fanns sammanlagt 70 km spår, mest
smalspår och att man hade 15 ånglok - även
sådana som inte hade någon eldstad! Mycket
spännande.
Min reskamrat berättade, att jag borde inte åka till Do,nrnarvet utan stiga av i Borlänge och skaffa rum där. I Ställdalen bytte vi
tåg till BJ. Man hade att gå en liten bit till
Bergslagsstationen, som låg högre upp. BJtåget drogs av en H3-maskin och föraren,
som jag sedan såg många gånger, var en lång
mager man med ett välansat skägg. Han hade, som många andra BJ-förare, ett svart
band spänt runt sin uniformsmössa för att
skydda "snörena" från att blekas eller smutsas.
I närheten av Borlänge station, som bestod av en gammal låg, gul träbyggnad,
fanns flera "Rum för resande" i de låga trähus, varav köpingen till största delen bestod.
Jag fick rum på det första jag efterhörde.
Rummet kostade 5 kronor för natten med
kaffe på morgonen.
Det var nu lördagseftermiddag. Jag begav
mig genast till Industriskolans rektorsexpedition, där det arbetades både lördag eftermid-

dag och söndag. Jag fick besked om att ytterligare två pojkar, från Nås och från Venjan, skulle börja i skolan i min klass och vi
kunde säkert bo ihop.
Därefter cyklade jag till Domnarvets station och tittade på hur man växlade vagnar
med malm och koks in till verket och räls,
balkar och plåt ut därifrån. Ett litet ånglok
med namnet "Jösse Eriksson" var ett av loken, normalspårigt, som stretade.
Midsommar det året (1934) var det 500 år
sedan Engelbrekt besegrade och intog Borganäs fäste, som fått släppa till mark till väg
och järnväg vid Domnarvets station. Det
året invigdes en minnestavla i anledning av
det historiska slaget. Kronprinsen Gustav
Adolf hade närvarit.
Det fanns mycket att se på lördagseftermiddagen: i järnverket brummade de 5 Bessemerkonvertrarna ömsom, de "blåste stål"
och från valsverket, där man just då hade
stora beställningar av räls och balkar till SJ
elstolpar, slamrade det. Vid huvudporten till
verket, som nåddes genom en trång viadukt
under BJ-banan, slogs jag av de många cykelställen.
Jag och mina bägge utifrån kommande
skolkamrater kom sedan att få bo och äta
hos skolans rektor Börje Beskow i rektorsvillan, som låg i Islingby, mitt emot järnverket
på andra sidan Dalälven. Därifrån hade man
en utmärkt - och skön - utsikt över älven
och järnverket, som nattetid upplystes av
eldsflammor. Där var liv och verksamhet!
Industriskolan var inrymd i två olika lokaliteter. Den praktiska undervisningen bedrevs i en då nästan nybyggd skola. På motsatt sida av Borganäsvägen i en gammal träbyggnad - Folkets Hus - fanns rektorsexpedition och några rum för teoretisk undervisning. Allra högst upp i huset, under taket,
fanns biblioteket, där kandidat Nordström
undervisade i svenska bl a. I huset fanns
också en stor samlingslokal, där vi träffades
allesammans en gång i veckan för gemensam
morgonsamling under rektor Beskows ledning. Han berättade en stund om någon berömd person; bl a Albert Schweitzer och Fritiof Nansen var bland dem som blev föremål
för hans sedelärande betraktelser.
7

Tåg 55 med HNJ lok 47 har Just anlänt från Falköping till Landeryd. Året är 1939 och man
väntar på tåg I från Nässjö till Halmstad. Foto från Sven G H Johansson.
Jag lärde mig mycket under året i Domnarvet! Att undervisningen var både teoretisk och praktisk var en utomordentlig fördel. Man lär sig ju inte bara genom "att
plugga" utan lika mycket genom att med sina händer "komma underfund med". Även
andras exempel, den nästan allenarådande
undervisningsmetoden i djurriket, lärde jag
mig mycket av. Verkmästare Forslund, som
var vår lärare i praktiskt verkstadsarbete, var
ett sant nöje att iaktta, då han visade hur
man skall forma saker vid städet, svarven,
fräsen eller skruvstycket. Jag har fortfarande en handborrmaskin, gängverktyg och
tänger, som jag tillverkade under skolåret
och fick ta med mig hem.
Året tillsammans med rektor Beskow i
dennes hem var också lärorikt och har efteråt blivit föremål för mycken eftertanke. Jag
mötte även hans far Natanael och hans ännu
berömdare mor Elsa Beskow. - Deras existens och berömmelse, de var för resten inte
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lika uppmärksammade då, var mig totalt
obekant. Husföreståndarinnan som hette
Esther Karlström, då 29-årig, hade tidigare
varit i Beskows tjänst på Djursholm.
Två saker lärde jag mig i det Beskowska
hemmet, nämligen dels fördelen att använda
serviett och att äta allting som lagas, dels att
alltid äta upp det man tagit på sin tallrik.
Jag satt alltid till höger om rektorn (då 31årig) då vi åt middag. En kväll, vi åt alltid
middag efter skolans -slut, blev vi bjudna på
sandwich på vilken lagts tomatskivor, något
man inte var van att äta. Jag tog mig orådet
före att ta av tomatskivorna och föra dem
mot tallriks kanten. - Jag kände på mig att
jag blev iakttagen och tittade upp åt vänster.
Våra blickar möttes! Jag åt upp tomatskivorna och har sedan dess aldrig mer lämnat
något på en tallrik! Det gör bara de som har
klen mage eller lider av allergi och för den
skull måste vara försiktiga eller de som är
dåligt uppfostrade!

Den 8 juni 1935, pingstafton, var det skolavslutning. Vi fick då våra betyg och som
premie fick jag Norstedts Uppslagsbok. Förut nämnde kandidat Nordström sade vid
överlämnandet att han köpt den särskilt för
min räkning. Både hans ord och boken har
varit till glädje i 50 år!
Dagen efter, den 9 juni, startade jag hemfärden per cykel och cyklade till Västerås
denna dag. Vägarna var inte de bästa för cykelfärder, de sträckor som var nygrusade var
värst, och det var de långa sträckor mellan
Hedemora och Västerås. Där övernattade
jag på vandrarhemmet, vi låg flera i samma
rum på halmfyllda madrasser. Vi fick pyttipanna till kvällsmat med rödbetor, mjölk
och smörgås.
Nästa dag cyklade jag till Laxå. I Arboga
åt jag middag på en systemkrog som låg utefter genomfartsgatan. Där var söndagslugnt,
bara några få gäster i den brunt panelade lokalen, där spritkassörskan och servitrisen
satt och handarbetade bakom disken. Spriten som beställdes av gästerna serverades i en
liten flaska med utåtvikt hals.
Från Laxå åkte jag tåg till Falköping och
därifrån cyklade jag på natten till Kinnarp.
En vecka senare började jag så vid HNJ i
Östra Tranemo.

Bättre tider
I slutet på 20-talet och i början på 30-talet
var tiderna bedrövligt dåliga. Många arbetslösa drevs av nöden ut på vägarna för att tigga, ibland under täckmanteln av en kartong
skosnören att sälja. De som fått fast anställning vid järnvägen hade det faktiskt hyggligt, även om lönen kanske var skral på sina
håll. Vid HNJ, vilken tillsammans med BJ,
GBJ, SWB, HHJ och TGOJ räknades till Abanorna, hade man bra mycket mer betalt än
vid t ex BU J, VbÄJ och F J. Vid denna senast nämnda bana, som vi sammanträffade
med i Limmared, var det ibland så dåligt
ställt att personalen inte kunde få ut sina löner. Vid jul 1936 kom dess lokpersonal fram
till lokpersonalen på tåg 56: Har ni fått er
julavlöning? Självklart! Det har inte vi
bolaget har inga pengar - - -.

En bidragande orsak till HNJ goda ekonomi var att man tidigt började förbilliga driften. Redan på 20-talet minskade man ned
personalen på stationerna. Man "drog in"
stinsarna helt enkelt. Och den första stationen var just Kinnarp, där stationsföreståndaren drogs in och ersattes med p1atsvakt
den 1 april 1925. Min far blev .då tillfrågad
om inte han och familjen ville flytta från
vaktstugan till_ stationen och överta dess
skötsel. Meningen var att min äldsta syster
Greta, då 13 år, skulle sköta stationen med
den övriga familjens hjälp. Min mor skulle
formellt med sitt namn stå för det hela tills
vidare. Det var förut nämnde Fti Oscar Wetter som stod för ideerna.
Min far godtog förslaget, men passade på
att få löftet att vi övriga barn om möjligt
också så småningom skulle beredas arbete
vid järnvägen. Detta löfte åberopade jag, då
jag som nämnt sökte arbete.
Platsvaktsjobbet betalades med 80 kronor
i månaden för oreglerad arbetstid och frånvaro av semester. Stationen skulle skötas
året om alla dagar för 960 kronor!
Jag lärde mig tidigt att fira ned och veva
upp bommarna, säga "tåg ut", sälja biljetter
till Falköping - som tur och retur kostade
90 öre, skriva ut postkvitton och slutligen
lärde jag mig att "redovisa" m m.
Då det blev aktuellt för mig att börja i
Ö Tranemo gav min syster mig en snabbrepetition av postarbetet. Jag hade ju varit
borta ett år och skulle genast jag kom till
Tranemo utan övning börja expeditionsarbetet.
Fotnot
BJ
GBJ
SWB

Bergslagernas Järnvägar
Göteborg-Borås Järnväg
Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar
Helsingborg-Hessleholms
HHJ
Järnväg
TGOJ = TrafikAB Grängesberg-Oxelösunds Järnväg
Borås-Ulricehamns Järnväg
BUJ
Varberg-Ätrans Järnväg
VbÄJ
Falkenbergs Järnväg
FJ
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1935 öppnade HNJ Hjärphults grusgrop.
Denna ligger ett par km söder om Tranemo
station. I gropen hade man VbÄJ lok 2 att
växla med och till att köra grussätten hade
man lok 25. Jag hamnade verkligen på en
gång i "hetluften". Man körde ut två tågsätt
om dagen och tippade mellan Vegby och Ulricehamn. På stationen lastade och lossade
man vanliga trafikantvagnar, vid godsmagasinet var det ständigt folk som lämnade in eller hämtade gods. Mitt arbete bestod i att
sköta posten, sälja biljetter och svara i telefon. Tågfrågorna sköttes fortfarande per telegraf, något jag inte behärskade.
Lönen var 4 kronor och 11 öre per dag vilket var lika med traktamente. En trafikelev
hade ingen lön! Arbetet började vid halv sju
på morgonen, strax innan tåg 52 gick från
Sjötofta, och slutade klockan 22, då 3 :an anlänt till Sjötofta. Jag skall ändock inte beklaga mig, då jag tänker på de unga män, drygt
40 stycken, som arbetade med lastning i
grusgropen. Var och en lastade för hand nära 10 m 3 - ca 17 ton - per dag. De fick kasta varje skyffel grus dels högt och dels långt
in på vagnen, som var 2.340 mm bred. En del
för stora stenar fick för resten kastas av på
andra sidan, där stenhögar växte upp. Där
gruset tippades fanns 44 man, som hade att
tippa gruset från tågsättets 22 vagnar, som
vägde mellan 480 och 530 ton beroende på
antalet vagnar (som lastade 7 ,4 m 3 eller 10
m 3). Då tågsättet kom till tippningsplatsen
äntrade två man på varje vagn, oftast tävlade de om att vara snabbast. Tippningen tog
ibland inte mer än 10-15 minuter.
Då tågsättet gett sig iväg började höglyften, man skottade in gruset i spåret. Man hade två "storlivar", med vilka skarvarna lyftes och två mindre, varmed "mitten" lyftes.
De stora livarna vägde 80 kg. Då tåg väntades, spetsades det ibland en halv meter höga
lyftet ut och hastigheten fick inte vara mer
än 10 km/ tim över platsen.
På sommaren 1936 grusades och höglyftes
linjen Halmstad-Landeryd och i juli var
man söder om Åled. Föraren på tåg 1, Johannes Svensson, glömde hastighetsnedsättningen och körde med full fart över höglyftet. Höglyftarbasen, banvakt Karlen från
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Kärda, trodde att en svår olycka höll på att
ske och ropade åt arbetsstyrkan att springa.
Nå, det hela avlöpte utan urspårning, tystades ned, men pratades om på loken och blev
till varnagel.
Själv glömde jag också en säkerhetsangelägenhet i Ö Tranemo, som kunde slutat illa:
Först på morgonen gick motorvagnståget 52
mot Limmared från huvudtågväg spår 2,
därefter gick gruståget från spår 1 och efter
möte i Limmared med gruståget kom tåg 55
in på spår 2. Det fanns inget ställverk, växlarna fick läggas om för hand, låsas och inspekteras. Då gruståget avgått överlämnar
tågklareraren, stationskarl Sven Andersson,
växelnyckeln till mig och säger att jag skall
lägga om växeln och tillse att den blir låst
och inspektera tågvägen. Jag hade då inte
ännu fått helt klart för mig att viktiga säkerhetsgöromål aldrig får uppskutas! - Jag
stoppade ned nyckeln med sin träbricka i
byxfickan och fortsatte med annat arbete.
Som tur var behövde jag efter en stund gå på
avträdet. Då jag började syssla med mina
byxor kom jag att undra vad det var för en
träbit jag hade i fickan. Den hemska sanningen gick då upp: Växeln! - 1ag glömde
mitt ärende och sprang som en hundrameterslöpare ut till växeln, som låg där oomlagd. Tågklareraren, som litat på mig, hade
redan "fällt" för 55-an. Jag smög mig fram
bakom godsmagasinet till expeditionen och
hämtade postsäcken jag skulle "byta".
Den bild jag nu fick se har som en film
fastnat i mitt minne och visas i detta ögonblick lika klart som den dag vid midsommartiden 1935 då den var verklig. Ur bergskärningen från Limmaredshållet kommer 55-an
med lok 44 (Nohab/ E9 1759) i minst 60 kilometers hastighet med Hjalmar Fröberg som
förare. Han har tydligen kört mycket hårt, ty
tåget är omvälvt av svart rök - eldaren har
bekymmer med att "hålla ångan". Tåget har
minst 15 vagnar med kalk och annat gods i
aktern. Jag byter min postsäck mot flera
som Herbert i postkupen lämnar. Han känner mig och brukar skoja, men jag var allt
för upprörd för att svara. Avgång ges, med
enbart armen på den tiden: Fröberg lägger
genast upp regulatorn mot klacken - det

vrålar i skorstenen och det tunga tåget, ca
450 ton, startar och försvinner mot Ambjörnarp. Mardrömmen vad som kunde ha
hänt om inte - - -? - den påminns jag om
fortfarande.
Efter att ha som vikarie förestått stationerna Ekefors och Sennan började jag så vid
HNJ Maskinavdelning den 7 oktober 1935.

Till Halmstad
Lördagen den 5 oktober åkte jag med tåg 55
och 1 från Kinnarp till Halmstad. På stationen mottogs jag av extra lokeldare Yngve
Jönsson (senare med namnet Tegstad). Min
syster Greta - och även jag själv - kände
honom, och därför skrev hon till Yngve och
frågade om han möjligen kunde skaffa rum
åt mig. Jodå, hans brors svärföräldrar, som
bodde på Furuvägen 37 kunde hyra ut ett
rum.
Denna familj, man och hustru i medelål-

dem, hade fem barn i åldern från 8 till 22 ca.
Lägenheten de bebodde var andra våningen i
ett tvåfamiljshus bestående av 3 rum och
kök. Det största rummet fick jag nu disponera för 25 kronor i månaden - de övriga två
mindre rummen hade värdfolket, sex personer, att trängas i - den äldsta dottern bodde
inte hemma. För 25 kronor i månaden underkastade man sig denna trängsel!
Matställe hade min välgörare också ordnat
hos fru Karlsson på Äbergsgatan. Maten
kostade här två kronor per dag. Denna bestod av frukost - gröt, smörgåsar och kaffe
- från 6-tiden på morgonen, mjölk och
smörgås som matsäck, samt middag och efterrätt från klockan 12. Efter arbetets slut
klockan 5 bjöds på kaffe och bullar, samt
klockan 7 kvällsmat: pyttipanna, omelett,
risgrynsgröt och andra variationer med
bröd, smör och pålägg. I Halmstad och andra städer och orter försörjde sig änkor på
detta sätt. Vi satt alla matgästerna runt ett
stort bord där maten framsattes i karotter

HNJ verkstäder i Halmstad 1925.
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och fat som skickades runt, precis som i ett
hem nuförtiden.
På söndagen den 6 oktober cyklade jag
ned till Halmstad C flera gånger för att se på
lok och tåg. Från Halmstad till Ängelholm
körde man elektriskt från början av juli månad, men till Göteborg hade man ånga ytterligare ett år. I Halmstad skiftades det alltså
från ånga till el och vice versa. Snälltågen
och de större persontågen drogs nästan uteslutande av B-lok; men C-lok, L-lok och
även A-lok syntes, samt i godstågen E- och
K-lok.

HNJ verkstad
Arbetet på verkstaden började klockan sju.
Fem minuter i sju blåste man i ångvisslan
och därefter klockan sju. HNJ verkstadsvissla hördes över hela stan. Sedan blåste man
halv nio och en kvart i nio. Mellan halv nio
och en kvart i nio hade man femton minuters
frukostrast, varunder man sittande på sina
arbetsbänkar, vid sina maskiner eller på
sommaren utomhus åt medhavda smörgåsar.
Klockan tolv blåstes det i ångvisslan nästa
gång, på lördagar kvart i ett. Då hade man
brått ut till sina cyklar för att åka hem och
äta middag. Själv cyklade jag till Åbergsgatan 3, en liten gatstump ut från Furuvägen.
Det var ca 2 km att cykla. Klockan tio minuter över ett och därefter kvart över ljöd visslan, då var middagsrasten slut. Klockan fem
var arbetsdagen slut. Arbetstiden var åtta
och en halv timma på vardagar och fem och
en halv timma på lördagar.
Då man kom innanför verkstadsdörren
fanns där på väggen mot kontoret två tavlor
med nummerförsedda krokar. Vid sin ankomst hade man att flytta sin nummerbricka
- jag hade nummer 35 - från den ena tavlan till den andra, som kunde stängas för
med en låsbar glasdörr. Precis klockan 7 och
13 .15 stängde kontoristen John Bankell (f
1893) glasdörren. Den som kom efter denna
åtgärd inom fem minuter fick en halv timmas avdrag på sin lön - den som på morgonen kom mer än fem minuter för sent fick arbeta gratis till frukost. De som inte hängt in
sin bricka måste gå in på kontoret och anmäla detta och lida sin nesa.
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Det fanns en verkstadsarbetare som hette
Pontus Bergqvist till i slutet av 30-talet. En
dag kom han för sent mer än fem minuter.
Det blev diskussion mellan Bergqvist och
Bankell: Det blir avdrag till frukost! I sitt
uppbragta sinnestillstånd beslutade Bergqvist att gå hem igen. På vägen mötte han
verkmästare Bohlin som frågade vart han
skulle gå. "Jag går hem och kommer inte tillbaka förrän efter frukost. Den där Niklasson
sa' att jag får avdrag till dess!" Bergqvist var
så förargad på Bankell att han kallade honom vid hans gamla namn, före namnbytet.
Det kan omtalas att arbetet bedrevs på
verkstaden året runt. Även jul-, nyårs-,
påsk-, pingst- och midsommaraftnarna arbetade man till kvart i ett, som vanliga lördagar.
Min första arbetsdag var jag i god tid. Jag
parkerade min cykel och avvaktade utanför
verkstadsdörren. Ytterligare två skulle börja
arbeta denna dag och vi tydde oss till varandra. Snart dök verkstadsförman Landgren
upp och bad oss följa honom. Vi fick instruktion om brickorna som nämnts och därefter fick jag mitt klädskåp, som jag jämte
nummer 35 övertog direkt från plåtslagare
Lundin, som pensionerats, men som ombetts
att arbeta en tid ytterligare - då utan klädskåp. Dessa fanns utefter väggarna runt om i
hela verkstaden och var tillverkade av grovt
nät på vinkeljärn. Mitt skåp var i hjulsvarvarverkstaden, som i sin tur var inrymd i
gamla lokstallet.
Personalrum eller tvättrum fanns inte.
Toaletterna fanns på en "hylla" på väggen i
stora maskinhallen. Dessa nåddes medelst en
öppen trappa och var placerade ca fyra meter ovan verkstadsgolvet. Själva HYLLAN,
den kallades så, var ca åtta meter lång, 1,20
m bred och hade en 90 cm hög barriär eller
vägg mot verkstaden. I rad stod toalettstolarna med sina spolkantiner på väggen ovanför. Den som kom först gick gärna längst
bort på hyllan. Den stolen hade nämligen en
högre vägg framför och en vägg mot stolen
intill. Efterhand som hyllan fylldes - på
måndagsmorgnarna då fotbollen skulle avhandlas var den full med kö i trappan ned
mot verkstaden - fick man tränga sig förbi

Lokverkstaden 1918 med lok nummer 19.
de sittande, tio som allt vill jag minnas, antingen man var på väg för sina behovs skull
eller hade avslutat sejouren. Det behövs inte
särskilt stor fantasi för att fatta den säregna
miljön: doften, snusspottandet och ljudsensationerna.
För verkstadsförmännen var hyllan en fördel. Ingen kunde osedd dröja sig kvar av lättja, och om man ville ha tag i någon så var det
bara att ta några steg ut på verkstadsgolvet,
där de lok som reviderades stod på två spår,
kasta en blick upp mot hyllan och se om den
eftersökte till äventyrs satt där och kurade.
Då gick det bra att ropa om sitt ärende eller
att gå halvvägs upp i trappan.
För tvättning var det mycket illa sörjt. Det
fanns några tvättställ på olika ställen i verkstaden, men inget varmvatten. I smedjan,
som hade två ässjor, fanns bakom den ena
en vattentank som värmdes från ässjan.
Denna ässja disponerades av smeden Lindefors, som jag kom att bli riktig kompis med,
men som tyvärr blev påkörd och dödad av en

bil, då han skuik 11em och äta middag i juni
1939. Lindfors smedhantlangare, som hette
Brandt, tog upp varmvatten i en spann och
kring denna trängdes man. Även det kar i
vilket järn kyldes och stål härdades innehöll
för det mesta ganska varmt vatten vilket utnyttjades .
Det märkliga är att vid erinringarna nu
kan jag inte komma ihåg att någon klagade
på de torftiga förhållandena. Inte heller
facket, föga enigt, diskuterade förbättringar
- ingen kom på tanken tydligen.
En fördel hade de primitiva förhållandena: man kom mycket nära varandra, lärde
sig ta hänsyn och knöt personliga kontakter.
Vid nämnda kylkar träffade jag efter några
månaders arbete, en alldeles nybörjad arbetskamrat som hette Torsten Larsson. Han
som jag började som smedhalva, vi blev goda kompisar genom åren, blev eldare och förare och delade även rum en tid. Han var
född 1916 och avled 1982.
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Halmstad-Nässjö Järnvägars verkstadspersonal samlad framför maskinhall och maskiningenjörsexpedition hösten 1934. Främre raden från vänster: Nilsson filare lagergångar, Axel Fornell svarvare, Örström snickareförman, Carlqvist vagnverkstadsförman, Nyberg svarvare, R
Landgren i sin blåa rock och skinntröja verkstadsförman, F Hansson f räsare, Thore Lindvall
senare rälsbussförare (1914-79), Julle Johansson diversearbetare, Jonasson elektriker, Gösta
Johansson lokuppsättare och Lundin plåtslagare (nr 35).

Andra raden: F Olsson filare armatur, Gustav Lundgren filare verktygsskåpet, John Gren
pannplåtslagarbas, Johan Persson lokuppsättarbas, Erik Johansson ,,Mådden,, senare motorvagnsreparatör (1907-51), Anders Johansson diverse, Verner Karlsson (i kubb) modellsnickare, E Olsson ,,Den Baltiska Målare,,, Ove Bengtsson lokeldaraspirant, Konrad Halmström
hjulsvarvare, Svensson svetsare.
Tredje raden: J Bengtsson maskinist, Gustav Johansson ,,Lillegustav,, senare eldare och förare
(1918-85), Sven Malmsten senare eldare och förare f 1916, John Lindefors filare, Erik La-

gerkvist svarvare, Viktor Lagerkvist borrare, Elof Karlsson svarvare, ordförande i facket och
stadsfullmäktig, Stig Rosenberg eldareaspirant f 1916, Karl Persson ,,Laholmakalle,, filare
vevar/koppellager, Segerdahl elektriker, Torsten Larsson lokuppsättare.
Fjärde raden: Lorentzan senare pastanställd, Ah/ström plåt och diverse, Krusberg diverse (tidigare extraeldare vid GBAJ), Gustav Pettersson extraeldare vid HBJ senare vagnssynare, Elofsson segelsömmare (presenningslagning), Rudolf Andersson pannplåtslagare, Sundberg filare,
Henriksson vid banavdelningen och Karlsson alltiallo - ,,Borren,, kallad. Foto från Sven G H
Johansson.
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Tre samarbetande avdelningar
Maskinverkstaden var den ursprungliga och
största. Den förestods av R Landgren, som
titulerades verkstadsförman. Åtskilt medelst
ett "skjutbord" för transport in och ut av
lok och vagnar var den 1920 uppförda vagnoch snickarverkstaden, som förestods av
vagnförman Carlqvist och snickareförman
Öhrström.
Maskiriverkstaden i sin tur hade en avdelning för pannrevision med John Gren "proppsajohn" kallad - som bas samt med
Röjner och någon mer som medhjälpare.
Lokuppsättningen bestod av två lag med Johan Persson som bas och Gösta Johansson
som medhjälpare respektive Spjuth som bas
och Torsten Larsson som hjälpare. Gösta
Johansson och Torsten Larsson blev senare
sina basars efterträdare.
Revisionerna av vevar och kopplingar
sköttes av Karl Persson, "Laholmskalle"

kallad. Som hjälp hade han Tore Lindvall,
senare rälsbussförare i Gislaved. Kalle Dahl
hade hand om luftbromsarnas revision. Konrad Holmström svarvade alla hjul. Armaturen - injektorer, ångbromsventiler, armaturställ, regulatorslider eller -ventiler och säkerhetsventiler - renoverades av F Olsson.
Olsson bodde på stadsdelen Kärleken och
promenerade till arbetet med sin unika varje
morgon, hem åkte han buss. Det var en
utomordentligt trevlig man, något av en levnadskonstnär och livsfilosof. Han talade lågmält om fördelen att leva ett sunt liv, att man
måste motionera och ha umgänge med andra
likasinnade människor för att må bra. Han
var flitig i sitt arbete och kunnig, vilket tyvärr inte till fullo blev lönat i löneinplaceringen.
I maskinverkstaden fanns svarvar med Lagerkvist och Axel Fornell och bl a en borrare, Viktor Lagerkvist, som var en skojig man

En bild från lokverkstaden 1918 med lok nummer 34 och verkmästare J Bohlin (vid loket) och
verkstadsarbetare Johansson vid verktygsbordet.
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med vilken jag alltid bytte roligheter då vi
möttes. Det fanns en fräsare, F Hansson,
som fräste alla stor- och koppellager till loken, samt naturligtvis vev- och lilländeslager. Vid arbetsbänken i maskinverkstaden
stod John Lindefors, smedens äldste son,
och reviderade utrustning till lokens löpverk,
fjäderbalanser och bromsbommar.
Jonasson hette elektrikern som hade hand
om de elektriska arbetena på lok och vagnar
och även stationärt. Han hade Segerdahl till
hjälp. Så fanns det gelbgjutare som gjöt alla
babbitslager, filare som filade och slipade
orunda lagergångar, plåtslagare som reviderade asklådor, rökskåp och plåtklädsel. Vidare gavs sysselsättning med revisioner av
tendrar. En av dessa hette Vilhelm - "Vilhelm Erövraren" fick han heta. En verkligt
mångkunnig filare hette Karlsson. Han var
ungkarl och kallades aldrig för annat än
"Rökalle". På vintrarna brukade han åka
till Ulricehamn för att åka skridsko på Asunden eller till någon station på HBJ - Bolmabanan - vars lok och vagnar reviderades av
HNJ. HNJ verkstadspersonal hade fribiljetter på HBJ.
En man på verkstaden hade ett verkligt
tråkigt jobb. Han tvättade overaller, handdukar och annat. Vid riktigt smutsiga arbeten, som vid rivning av lok, spolning i stallet
och andra dylika arbeten, höll järnvägsbola-

get med overaller och dessa stod "tvättolle"
- han hette Olsson - och tvättade dagarna
i ände för hand. Han hade baljor och tvättbräden som enda hjälpmedel. Kläderna
hängdes på tork i pannrummet.
Det fanns två maskinister som hade uppgiften att elda pannan med ved. En man som
hette Nilsson - "Torupanisse" kallad - hade ständig sysselsättning med att såga kasserade slipers för pannornas eldning. Förutom
eldningen skötte maskinisterna städningen i
verkstaden.
Det fanns två smeder och två svetsare, varav den ene vid namn Magnusson knäckte
extra som biovaktmästare på biografen
Skandia.
I vagnverkstaden reviderades vagnarna.
Ett lag på tre man: Bolmer, Kalle Liljedahl
och Rudolf Johansson reviderade fyra godsvagnar per dag. Kalle Liljedahl hade varit
lokeldare, men fått lämna denna syssla på
grund av dålig syn. Han hade tjocka glasögon och gjorde sig ofta ärende till sitt klädskåp, där han hade en stor snusdosa som han
frekventerade. Liljedahl hade eldat på VCJ
grusning för Emil Widell, då denna bana
byggdes, men en gång under växling i Halmstad hamn gick han av loket och såg inte kajkanten utan dråsade i Nissan. Därefter fick
han inte elda lok mer.

HNJ maskinverkstad 1935.
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HNJ maskinverkstad 1935. På HNJ var man tidigt ute med att måla maskinerna i en säker ljus
färg.
Det gick med en väldig fart vid vagnsreviderandet. Vagnen kom in, bindstagen skruvades bort och vagnen lyftes medelst domkrafter. Behövde hjulen bytas rullades de
gamla undan och nya hämtades. Lagerboxarna med sina lager gjordes rena liksom
bärfjädrarna, som byttes vid behov. Man
putsade och mätte lagergångarna och skavde
om lagren efter behov, eller bytte dem. Därefter sänkte man ned vagnchassiet på den reviderade hjulsatsen. Slutligen målade man
fjädrar och lagerboxar med svart färg. Före
eller efter detta lags arbetsinsats hade Justus
Kriiger, Karlsson - Lafogden kallad - eller
Pontus Bergkvist tillsett buffertar, finkdörrar, deras stopp och överfall, lyktkrokar och
draginrättningar. Snickarna såg över lämmar, väggar, tak och golv.
Draginrättningen hade stor benägenhet att
bli för lång under en revisionsperoid. Då
måste den kortas. Detta tillgick så att mått

togs på hur mycket en stång var för lång,
därefter kördes den till smedjan, där den
värmdes på ett lämpligt ställe och stukades
genom att i upprest tillstånd stötas mot ett
hårt underlag.
Oftast, nästan dagligen kom vagnar in
med avslitna dragstänger. Dessa hetsades
ihop i ässjan. Det var ett kvalificerat arbete
för någon av smederna. Medelst körnslag på
de båda delarna som skulle smältas ihop och
en linjal med två spetsar bestämdes den rätta
längden. Därefter värmdes var och en av
stångens ändar i ässjan. Ena änden utsmiddes till ett V och den andra till en klyka som
passade i V: et. Då detta var klart värmdes de
båda ändarna samtidigt i ässjan, under
värmningens gång togs de ut och doppades i
kvartssand eller beströddes för oxidationens
skull. Då smeden såg att tiden var inne - det
började blixtra i ässjan - tog han den lättaste änden med sin tång och tillgängligt folk
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fick biträda hantlangaren att bära den stora
stången till lufthammaren. Där kommenderade smeden hur man skulle bete sig. Han
passade in sin del av stången i den andra och
trampade på hammarens pedal. Hammaren
började att slå och den ihopsmälta stången
fick vridas runt och fram och tillbaka enligt
mästers anvisningar. Under arbetets gång
satte han sin linjal i ett av körnslagen. Var
avståndet för kort fortsatte hamrandet, var
det för långt fick stången stukas.
I vagnverkstaden hade två man jobb med
att måla och texta godsvagnar. Gunnar
Björk hette den som basade och Stig Johansson hans medhjälpare.
För att måla och lackera personvagnar
krävdes yrkesfolk. Detta arbete utfördes av
målare Dörfer och målare Rosenberg. I början av sitt yrkesverksamma liv hade Ernst
Rosenberg, min yngsta systers svärfar, varit
med om att måla Tjolöholms slott, där förvisso inga bönhasar sysselsattes!
I maskinverkstaden sysselsattes även en
målare till att måla loken, dess hytter, buffertplankor och tendrar. Denne hette
Olsson, men kallades allmänt för "den baltiske målaren". Han ägde en fastighet vid
Hyltebacke i Halmstad. En gång på väg hem
bar han på en målarburk och mötte då verkmästare Bohlin, som hade ett radhus på
Margaretagatan: "Skall den burken till Hyltebacke", sporde Bohlin - allmänt kallad
Joel. "Nej, den skall till M-aa-r-ga-retagatan!" Den baltiske målaren stammade
nämligen lite - och det skall tilläggas att
han säkert vid flera tillfällen varit och målat
hos Joel - på arbetstid!
På verkstaden "fuskades" det mycket, dvs
man sysslade med att tillverka saker åt sig
själv. Golv lampor var en vanlig artikel. Själv
gjorde jag en, inget mästerverk precis. Jag
hade en arbetskamrat där, senare blev han
lokreparatör, som sade sig ha tillverkat 125
stycken!
Alla befälspersonerna nära nog hade antingen hus eller sommarstuga, då en begynnande lyx. På verkstaden fanns allt slags yrkesfolk, som togs till hjälp med arbeten i den
egna villan. Sedan var det inte så lätt att an-

18

märka på att någon sysslade med lamptillverkning!
Maskiningeniör Betts ägde också ett hus,
och där var vid ett tillfälle två man från
verkstaden, rörläggare, sysselsatta i källaren.
Betts son, då liten, var med i källaren. De båda rörläggarna tyckte väl att de kunde ta arbetet lungt och satte sig därför att vila. Då
sprang pojken upp och rapporterade detta
till sin far, som _var mycket tankspridd.
"Pappa, dom sitter i källaren!" "J asså, dom
sitter i källaren," svarade fadern tankspritt Snickarever kstaden sysselsatte drygt 15
man, varav en, Verner Karlsson, var modellsnickare. Han tillverkade de modeller
som krävdes vid gjutning och vid experiment. Han var även förmannens ställföreträdare. Han hade en son, John, som anställdes
någon månad efter mig.
Det kom på snickarnas lott att göra de
ändringar som föranleddes av att 2:dra klassen slopades 1938, men moderniseringen av
personvagnarna påbörjades inte förrän
1939. 1936 då jag var på verkstaden moderniserades BCo 1014, 1938 var det 1013 som
blev i tur. I och med att moderniseringar och
ombyggnader ökade anställdes särskilt fler
snickare på verkstaden.

Standarden ökade på HNJ
I oktober 1935 påbörjade man modernisering av resgodsvagnen F3 762. Den dag jag
började på verkstaden hade pensionerade
smeden Karl Svensson, Mohedakalle kallad,
blivit ombedd att återvända till sitt smidesstäd. Jag blev hans hjälpare.
Då en del praktiska detaljer i anledning av
min anställning ordnats, sammanförde förman Landgren mig med den gamle smedmästaren. Han befann sig ute i bakgården och letade efter en fixtur.
Taket på ovannämnda vagn skulle göras
välvt, efter tidens sed, och den nya takformen skulle bäras upp av en träsarg, som på
båda sidor skulle beslås med plattjärn, som
för ändamålet måste formas som sargen.
Det blev mitt första jobb på verkstaden att
hjälpa smeden kröka de beställda plattjärnen. F3-vagnarna 761 (ombyggd 1937) och

Interiör i snickareavdelningen 1928. Från vänster snickareförman Örström, vagnverkstadsförman Frö berg, Knut Lundin, okänd, Pontus Bergqvist, ,,Bolma Persson,,, Per Andersson (vid
stolpen), ,,Torupa-Nisse,,, snickare Linus Friström, Ah/ström, okänd, maskinist Johan
Bengtsson, Justus Kruger, snickare Östberg, Ove Bengtsson (född 1912, senare förare i Ystad
och Malmö), modellsnickare Verner Karlsson, målareförman Johansson, verkmästare Joel
Bohlin, snickare Emil Johansson, snickare Enock Svensson, målare Ernst Rosenberg
(1882-1966), målare Dörfer, snickarna C Nord, Lundberg, Thor Björk och Carl Nilsson. Foto från Sven G H Johansson.
762 kom att dagligen gå i Nässjötågen. De
var masonitklädda och ses alltid i närheten
av loket på foton från denna tid.
Efter en tid blev jag förflyttad först till
verktygsförrådet, senare till elektrikerna och
därefter till vagnverkstaden. Nästan alla pojkar som började på verkstaden fick arbeta i
verktygsförrådet längre eller kortare tid.
Under 18 år var lönen 35 öre i timmen,
över den åldern var lönen 59 öre samt en
tredjedels "kristillägg", vilket tillsammans
blev 65 öre eller 135 kronor i månaden. Vid
19 år erhöll man halvt kristillägg, som var
26% och slutligen fick man vid 21 års ålder
59 öre plus 26% i timmen - 75 öre - som

gav en månadslön på 156 kronor. Detta var
grundlönen, som individuellt ökade för yrkesarbetare, på vilket tillkom ackord i vissa
fall. De mest meriterade tjänade mellan 200
och 250 kronor i månaden.
Avlöningen utbetalades den 15:de och sista i varje månad. Den 15:de stod två man
från Miöx - Richard Franzen och Ture
Sandström t ex - och överlämnade till var
och en, utan kvitto, ett kuvert med en nedåt
avrundad halv månadslön. Vid månadens
slut ställdes ett bord på bockar upp och i kö
fick man kvittera på avlöningslistan och därefter mottaga pengakuvertet ur avlöningsförrättarens hand.
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Vagnverkstaden den 15 januari 1920.

En av HNJs F3-vagnar under ombyggnad.
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Mitt första förskott fick jag den 15 november 1935. Kuvertet innehöll 40 kronor.
Den kvällen arbetade jag övertid i verktygsförrådet. Jag stoppade kuvertet i overallens
bakficka. Efter en stund fick jag en ide, vilket inte alltid är av godo: Jag borde tvätta
min smutsiga overall i Tvättolles baljor. Tänkt och förverkligat! Jag tog av mig plagget och stoppade ned detta i den starka luten.
Efter en stund kom en av lokuppsättarna,
Erik Johansson, Mådden kallad, och satte
sig i utlämningsluckan och tog upp sitt avlöningskuvert. Då! MfNA PENGAR! Jag rusade ut genom en annan dörr till tvättbaljan
med Mådden hack i häl: "Ta det försiktigt!"
Vi hjälptes åt att vittja fickan, kuvertet var
fördärvat och sedlarna hade börjat fälla,
men de torkade på värmeelementet. Mådden
som varit eldare ett tag på 20-talet dog i 45årsåldern 1952. Vid sin bortgång var han
motorvagnsreparatör.
Under min tid i verktygsförrådet togs ångloket 42 in för storrevision. Då ett lok skulle
rivas föregicks detta av rykten om vilken
som skulle få hand om arbetet. Ibland var
det lokuppsättarlaget som även fick riva,
men oftast var det några som arbetade med
diverse uppgifter. Den som skulle förestå arbetet fick ett ackordsförslag, en summa för
hela arbetet att delas mellan dem som deltog.
På verkstadskontoret räknade man sen ut
vad man skulle tjänat utan ackord och därefter fördelades "överskottet" procentuellt på
vars och ens timpeng. Den som var bas för
rivningen ville självfallet ha så duktiga medhjälpare som möjligt, med så liten ordinare
timpeng som möjligt. Detta gav honom själv
maximalt överskott.
Ackordet för att riva ett lok varierade från
ca 275 kronor till drygt 400 för en Nohab. En
Tysk - loken 39-41 - gav omkring 350
kronor. Kunde rivningen klaras under ca 350
timmar uppstod överskott. På halva denna
tid blev överskottet hundra procent.
Då 42:an skulle rivas blev det en jobbig
dag i verktygsförrådet. Alla (fyra man) skulle ha nya rena overaller och de skulle ha ut
verktyg. Varje man hade fem brickor som
lämnades i utbyte mot verktyget man lånade.
Om man t ex lånade en stor skiftnyckel

hängdes låntagarens bricka på det lånade
verktygets krok. I verktygsförrådet kunde
man då direkt se vem som lånat. När det
lämnades tillbaka fick låntagaren sin bricka
åter. De olika arbetslagen hade själva de
verktyg de ständigt använde, men stora
nycklar, sladdlampor, borrar och brotchar,
mätverktyg, bågfilar, skavstål och andra
specialverktyg måste lånas.
För det mesta revs loken vid den stora
bockkranen. Man började med ett tappa ur
vatten från panna och tender, som skildes
ifrån. Därefter började rivarbasen skruva
ned armaturen: armaturställ, injektorer, vattenståndskikar, ångbroms, eldstadsluckor
och dampar. Förarventilen togs om hand av
Kalle Dahl och elgrejorna monterades ned av
elektrikarna. Två man ägnade sig åt koppling och vevar och en kröp in i rökskåpet för
att montera ned överhettningselementen.
Skorstenen lyftes ned liksom sotskåpslucka
och asktratt.
De nedmonterade delarna lades på pallar.
De som inte skulle tvättas skrapades och
rengjordes och placerades i hyllor i maskinverkstaden. Det som skulle tvättas: koppelstänger, vevstakar och lager, excentrar, slidrörelsen med kulissbågar, försprångsarmar
och stänger, gejdrar, gejderhuvuden eller
tvärs tycken, broms bommar, bromsarmar
och övrig bromsrörelse, placerades vid "koken ", som bestod av en plåtbassäng utanför
maskinverkstaden, där en mycket stark lut
uppvärmdes medelst ånga från verkstadspannan. I denna bassäng sänktes medelst en
kran maskindelarna som skulle tvättas. Därefter spolades de rena, torkades av i förekommande fall och kördes med en pallyftare
till de olika revisionsplatserna.
Pannans plåtklädsel togs bort och asbestmattorna - ammianten - klipptes upp och
kastades ned på marken. Det rök som en
kvarn, men ingen var medveten om asbestens
farlighet då. Kring ångrör, cylindrar och
slidskåp yrde också asbestisoleringen. Hytttak och framskärm togs bort, men sidoskärmarna fick vara kvar. Därefter lyftes pannan
bort och kördes på trallor till pannplåtslagarverkstaden. Slutligen lyftes hela ramverket, som också ställdes på trallor, efter det
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Leveransfoto på HNJ lok 42.

att bindstag och ramlagerkilar tagits bort.
Hjulen kunde nu rullas undan. Dessa och hela ramverket skulle tvättas, varefter hjulen
rullades till svarven. Hornblocken behövde
dock inte monteras ned. Slutligen togs
cylinder- och slidskåpslock bort jämte kolvarna eller "kannorna" som de ibland kallades.
HNJ verkstad åtog sig hjulsvarvning även
åt andra järnvägar. All HBJ rullande materiel revi.derades av HNJ som nämnts. Åt Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg,
UWHJ, svarvade man alla lokhjul och
ibland kom någon vagn med hjul även från
andra privatbanor. A andra sidan anlitades
ibland hjälp utifrån.

Lok 17 repareras
Då tåg 6 med lok 17 den 6 juli 1937 kört in i
aktern på tåg 61 anlitade man "smedpelle"
som var verkmästare på Svenssons mekaniska Verkstad för uppgiften att rikta ramplåtarna på loket.
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Tåg 6 kördes av lokeldaren C G Nilsson,
senare förare och lokmästare i Landeryd,
med Viktor Johansson, "Vicke" kallad från
Växjö, som eldare och då nyanställd. Vid
lastning av gods vid magasinet i Bredaryd
med tåg 61 hade detta backats, utan att personalen tänkte på att det kommit utanför semaforen. Före Bredaryd går banan från Reftele i en S-kurva, och där står försignalen
som visade varsamhet. Då 6:an kom ur kurvan hade man plötsligt vagnar framför sig i
spåret. Det var för sent att stanna och "kollisionen var oundviklig" som man brukar säga. Lok 17 klättrade upp på de sista vagnarna, och därvid böjdes buffertplanka och
ramplåtar i ett veck nedåt.
Det var lokuppsättare Spjuth som fick
hand om loket, och som förstärkning (?) av
hans lag blev jag kommenderad. Fmiö Betts,
miö Östlund, verkmästare Joel Bohlin, förman Landgren och andra samlades kring det
tilltufsade loket, då det kommit in i verkstaden: Hur skulle man gå till väga för att räta
ut ramplåtarna? Ingen kom på något bra
sätt.

Då tändes det ett ljus hos miö Betts! Vi anlitar Smedpelle - - -. Denne var en man som
något år tidigare slutat på HNJ verkstad efter en schism med Joel. Han hade skaffat sig
nästan religiös respekt för sin mångsidighet
och yrkesskicklighet och alla beklagade att
han slutat. Det var han som byggde kolbryggorna i Forsheda och Vaggeryd och hans sätt
då att handskas med räls och grovt material
och forma detta nämndes med stor respekt.
Då Smedpelle anlände försvann Joel och
syntes inte mer. Den anlitade experten titttade på skadan och hade genast strategin klar
för sig. Fram med två höga stabila bockar
och plank mellan dessa som placerades över
de bockade ramplåtarna. Tvenne domkrafter, som medelst vajrar kunde lyfta hela lokets framände längst ut i de tillknycklade
plåtarna. Därefter värmdes de båda skadeställena samtidigt och samtidigt bearbetades
med smideshammare det som skulle rakna.
På en kort stund var det hela avklarat - till
allas häpnad!
Det behöver inte särskilt poängteras att
nämnde yrkesmans anseende inte hade sjunkit efter den betan. Sens moralen av det be-

rättade bör bli att skickliga och uppfinningsrika yrkesmän är nödvändiga om ett företag
med lite komplicerade uppgifter skall kunna
fungera. Att man vill favorisera genom "löneglidning" är inte att undra på. Bara grå
nollor kan ha något att invända!

Verkstads befälet
Fmiö (förste maskiningenjör) Walter E Betts
var född 187 5 och hade examen från teknisk
elementarskola 1898. Han arbetade som vanlig verkstadsarbetare och ritare både i Sverige och i utlandet till 1903. Detta år blev han
verkmästare på Gävle-Dala Järnväg. 1908
blev han miö vid HN J och fmiö 1919.
Miöl Egon G Östlund var född 1889. På
dörren till hans tjänsterum i kontorsbyggnadens första våning och vägg i vägg med verkstadskontoret stod med blått på en vit emaljskylt: Maskiningenjören i linjetjänst. Han
var född i Gävle och gick ut från Borgarskolans tekniska linje som 17-åring. Därefter genomgick han Tekniska Skolan i Stockholm.
Han var ritare vid Gävle-Dala Järnväg, där
han sannolikt blev bekant med Betts, samt

HNJ lok nummer 17 när det var ganska nytt. Fotografierna i denna artikel kommer, där ej annat är nämnt, ur Sveriges Järnvägsmuseums arkiv.
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vid Motala Verkstad. Till HNJ kom han som
extra underingenjör 1916. Miöl blev han
1919 och fmiö 1938. Han kom till Borås som
fmiö vid 25:te maskinsektionen 1946. Han
avled 1952 och detta tillkännagavs i en märklig dödsannons, där den avlidne bad att alla
som han eventuellt förorättat skulle förlåta
honom - - - !
En mer anmärkningsvärd insats än som
miö kan han ihågkommas för: Han var
mycket konstintresserad och var initiativtagare och påhejare till den senare så berömda
"Halmstadsgruppen". Han är begravd i
Gävle.
Verkmästare Joel E Bohlin var född 1877.
Han började på Uppsala-Länna-Norrtälje Järnväg som 15-årig. Innan han blev
verkmästare på HNJ 1909 hann han med att
både vara i Amerika, på L M Ericsson, och
vara verkstadsförman på Stockholm-Roslagens Järnvägar mellan 1906 och 1909.
Ar 1938 avgick Betts och då anställdes en
både välutbildad och duglig miö. Den som
anställdes var Ingemar A Jansson, född
1897 i Falun. Han tog examen vid Chalmers
1920 och var därefter vid Nohab till 1926,
vid BJ ett par år 'och sedan vid Vagn & Maskinfabriken i Falun till 1932, då han blev
både biö och miö vid Skåne-Smålands
Järnväg till 1938.
Genast när han kom till HNJ - han blev
verkstadschef och berövade genast Joel dennes makt - satte han igång med lokförbättringar. Allt hade tidigare gått i "gamla hjulspår", men den "nya kvasten" ändrade på
mycket som lokpersonalen var honom tacksam för. Han var ingen vän av "turbinskorstenar" som dominerat HNJ lokpark. Följaktligen: De lok som kom in på revision försågs med rak skorsten, sänkt blästerrör och
gnistsläckare i rökskåpet. Innan kriget 1939
satte stopp för denna utveckling hade 39:an,
45:an, 27:an och något mer lok ändrats.
Hytterna på lok 27 och 28 blev inbyggda det var grymt kalla lok tidigare vintertid.
Vidare försågs hytterna med klädskåp. Tidigare, det retade alla förare och eldare, fanns
bara krokar att hänga kläder på - och dessa
fick lokpersonalen sätta upp själva. Verkmästaren Joel Bohlin nästan hatade lokper24

sonalen av någon anledning. Han beordrade
att alla klädkrokar skulle tas bort vid revisioner - och de fick inte sättas upp igen. Följaktligen fick personalen efter revisionerna
vrida till krokar av ståltråd som kunde sättas
fast innanför muttrar utmed takkanten. En i
sanning märklig form av bristande samarbete från en makthavare!
Joel gick sina inspektionsrundor i verkstaden, minst en på vardera förmiddagen och
eftermiddagen. Då han lämnade verkstadskontoret viskades "HETS" från man till
man. De som stått och pratat eller bara "rätat på ryggen" fick brått att komma i gång.
Joel, som var enögd och mestadels gick till
synes dystert tittande i golvet, gav aldrig några direkta order. Det han ville få ändrat
skedde "tjänstevägen" genom förmännen,
och det kunde vara ganska obehagligt för alla utom för hans gunstlingar. Dessa uppehöll
han med samtal i halvtimmar.
Detta med "hets" var lika effektivt som
det militära "giv akt" eller "sätt i gång". Alla arbetsplatser har säkert sina ögontjänare, och det var mycket intressant och lärorikt
att studera deras funktion. Mannen var ju
enögd och därför hade hans synfält sina begränsningar . . . !
En anekdot i anledning av det som sagts
vill jag berätta: I vagnverkstaden fanns tidigare, från 1920 och till i början på 30-talet,
en förman som hette Fröberg. Innan denne
blev förman sysslade han med diverse arbeten. En dag målade han vagnshjul. Han satt
på en pall och målade. Detta var ju ganska
enahanda arbete och rätt som han satt där
nickade han till. Huvudet föll ned mot bröstet - Fröberg sov! Detta upptäcktes av ett
par pojkar, som smög sig tyst fram och rullade undan hjulet. Därefter ropade de "hets!"
Den sovande vaknade och fick brått att återgå till sitt målningsarbete - - - . Situationen
väckte mycken munterhet.
Förman Fröberg blev i andra avseenden
utsatt för en del skämt. Han var dock snäll
och tålmodig. Vid något tillfälle hade emellertid pojkarna i verkstaden gått för långt.
Han tog då in de skyldiga i sin förmanskur
för en tillrättavisning, som blev till ett slags
slogan genom att Fröberg talade mycket

pregnant och skorrade på rr: "Om I icke
bättrren Ederr blirr jag tvongen att anmäla
Ederr förr vaärrkmästarren!" En allvarlig
hotelse - - - .
Miö Jansson vid HNJ, som snabbt blev
kallad "Stövarn" på grund av den snabbhet
han förflyttade sig och som kom att göra
"hets" oanvändbart, hade varit både vid
Nydqvist & Holm och i Falun som lokkonstruktör. Efter HNJ-tiden hade han hand om
konstruktionen av Sl :an på Maskinbyrån.
Baningenjören vid HNJ C H Tomborg,
som anställdes 1915, var född 1880 i Äre.
Han började som stationsskrivare vid SJ 19årig. 1903 flyttade han till Mexico som ingenjör vid kraftverks- och järnvägsbyggnader. Därifrån flyttade han till USA och Eriebanan och vidare till järnvägsbyggen i Brasilien. Äterkommen till Sverige var han med
vid ombyggnad av Södertälje kanal och därefter vid SJ dubbelspårsbyggen söder om
Stockholm. Slutligen var han avdelningsingenjör vid järnvägsbygget Kävlinge-Sjöbo
1914. Det var ingen nybörjare som HNJ hittat!

Lok eldareaspirant
HNJ verkstad var utbildningsplatsen för
dem som skulle bli denna banas lokmän. Så
hade det varit sedan slutet på 1880-talet.
Unga pojkar, för det mesta i 15-årsåldern,
anställdes och då de blev omkring 18, och
befanns lämpliga av lokmästaren, blev de uttagna till Lokomotiveldareaspiranter, eller
som det egentligen hette: "Man kom ut å elda".
För att bli befordrad till Extra Lokomotiveldare krävdes att man hade två års verkstadspraktik och tre månaders elevåkning
under annan eldares ledning. Sedan skulle
man ha eldat själv i ett år. Det räknades bara
om man eldat minst åtta dagar i följd. Om
man eldade t ex sex dagar och gjorde stalltjänst den sjunde räknades alla dagarna
bort. Detta fanns stipulerat i "Huvudavtal
nr 2" och var föremål för många diskussioner av dem som berördes. Miöl Östlund kunde göra precis som han själv ville och ordna
och dona med lokpersonalens inbördes tjänstesenioritet.

Lokomotivmästaren i Halmstad hette Carl
Johan Fornell (f 1879). Han hade inte varit
lokman. Han började på verkstaden som filare 1901 och avancerade till lokuppsättare.
Han blev lokförman 1916, lokomotivmästare 1920 och första lokomotivmästare 1938.
Han avgick med pension 1 april 1943 och levde till 90-årsåldern. Efterträdare blev Anton
N Flink (f 1897) som anställdes på verkstaden 1916, ex lokeldare 1919, lokeldare 1920
och lokförare 1937. Det sades att Östlund
fäste sig vid hans tankeskärpa vid den lokeldarekurs som han höll 1920. Flink var lokm
Hallkvist ställföreträdare i Jönköping på
1920- och 30-talen före sin förflyttning till
Halmstad. Han kom att vara lokmästare in
på SJ-tiden till sin pensionering. Han avled
1966.
Lokmästare Fornell, som hade sitt kontor
i västra hörnet av gamla stallet, gick regelbundet igenom verkstaden för att göra sig
underrättad om revisionernas gång och tittade då likt en bonde ut sina påläggskalvar.
Han gjorde klart för sig vilka han ville ha till
eldaraspiranter.
Lördagen den 28 mars, en tidig vacker vårdag, hjälpte jag "Lafogden" att byta ut en
brusten dragstång på en N-vagn på ett spår
vid sidan av vagnverkstaden. Jag satt på en
pall och sysslade med kilarna till dragstångshylsan. Plötsligt hörde jag Landgrens röst
utanför vagnen: "Johansson", jag vände
mig om och tittade ut" Ja". Landgren böjde
sig ned: "Han skall anmäla sig för lokmästaren - det är visst fråga om eldning!"
U ndantagandes möjligen mina barns födelse har aldrig något inträffat i mitt liv som
gjort mig så glad. Jag hade nämligen sedan
jag var riktigt liten önskat bli lokman - och
nu gick drömmen i uppfyllelse.
Då jag avslutat mitt arbete under vagnen
gick jag bort till Fornell, som jag hälsat på
men aldrig talat med. Jag knackade på dörren, som hade sin ingång från stallet. Varsågod - jag steg in och tog av mig kepsen:
"Lokmästaren ville tala med mig!" "Vill
han börja elda?" - "Ja tack, det vill jag
gärna - - . " "Då börjar han åka elev på
måndag, det blir växeltur I - tjänsten börjar
klockan halv 9." - Audiensen var slut.
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Henrik Ranby

Höganäs-Mölle Järnväg
olönsam badbana med intressant arkitektur

Den korta järnvägen mellan Höganäs och
Mö/le var en av Sveriges mest olönsamma.
Banan tillhörde den kategori järnvägar som
brukar kallas badbanor, dvs järnvägar vars
huvudsakliga syfte var att föra turister och
badgäster till havet, naturen och rekreationen.
Den nordvästskånska banan, som i Höganäs anslöt till statsbanenätet, öppnades som
enskild järnväg 1910. Tio år senare f örstatligades den efter att järnvägsbolaget hade
kommit på obestånd. SJ drev därefter
sträckan fram till 1963.
I denna artikel berättas järnvägens inte
särskilt stolta bolagshistoria samt presenteras järnvägens arkitektur. Artikeln bygger
på examensuppsatsen "Bebyggelsen vid
Höganäs-Mö/le järnväg - historia och bevarande" som författaren våren 1988 framlade vid Institutionen för konservators- och
bebyggelseantikvarisk utbildning, Göteborgs
universitet.

Järnvägsdiskussioner
För att söka upprinnelsen till HöganäsMölle järnväg får vi gå tillbaka till 1880talet. Redan år 1881, när järnvägen ÅstorpKattarp-Höganäs planerades, diskuterades
möjligheten att låta denna linje fortsätta ut
till Mölle. Järnvägen Åstorp-KattarpHöganäs var en tvärbana till Skåne-Hallands järnväg (SHJ). SHJ öppnades 1885
och dess huvudlinje gick mellan Helsingborg
och Halmstad. Är 1890 förlängdes tvärba-

26

nan något vid Höganäs, varigenom denna
ort fick två järnvägsstationer: Övre och
Nedre.
Under 1880- och 90-talen hölls flera lokala
möten angående en järnväg ut till fiskeläget
Mölle. Intresset för någon form av Möllebana växte fram med ortens framgångar som
badort och turistmål. Turisterna lockades till
en början främst av Kullabergs dramatiska
och romantiska natur, men snart blev det det
s k gemensamhetsbadet som blev Mölles huvudattraktion.
Gemensamhetsbad var det pryda sekelskiftets benämning på det vid denna tid
skandalösa och sensationella att män och
kvinnor badade om varandra. Hur man kunde göra pengar på detta fenomen upptäckte
snart en märklig fotograf vid namn Peter P
Lundh, som dokumenterade det "opassande" strandlivet och spred vykort med badande män och kvinnor ut över Europa. Allt fler
människor lockades till Mölle. Hotell och
villor sköt upp som svampar ur jorden efter
att en omfattande brand 1890 hade berett
mark för nybebyggelse.
Om vilken sträckning en badbana ut till
Mölle borde få var Kullabygdens starka män
inte helt överens. Förslagen var många. Ett
av dem gick ut på att dra en smalspårig decauvillebana från Vegeholm vid SHJ via
Mölle till Höganäs. Ett annat alternativ var
att bygga en kustbana ända från Helsingborg
till Mölle, vilket skulle innebära konkurrens
med SHJ. Ett tredje förslag innebar att dra

Möll\
Höganäs\

\

LEJ 1875

1----_-_-_-_-_-_-_-_-4_. ~

SJ

SJ

SJ

~SJ-SJ

Diskuterade sträckningar för järnväg till Mölle. Till vänster tre tidiga förslag, till höger de tre
förslag som diskuterades 1905. Överst det som utfördes.
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en järnväg från Mjöhult vid SHJ till Mölle.
Av dessa förslag verkar det första ha fallit på
sin egen orimlighet, det andra avvärjdes troligen av SHJ och det tredje, som åtminstone
kom till aktieteckningsstadiet, gick i graven
med sin upphovsman.
För att undvika eventuell konkurrens
blandade sig det tidigare ointresserade Skåne
-Hallandsbolaget i leken och gav ett vagt
löfte om en järnväg från Höganäs till Mölle.
Aktieteckning skedde, koncession beviljades, men på en extra bolagsstämma i SHJ
stjälptes förslaget av halländska intressen i
styrelsen, uppger en källa.
En annan uppgift, möjligen säkrare då
den gavs i ett av Höganäs-Mölle järnvägs
invigningstal, säger att "sedan ansökan
gjorts om att Höganäs-Mölle järnväg finge
förenas med Skåne-Hallands järnväg, avslogs denna framställning af k.m:t, då staten
vid en möjlig inlösen af Skåne-Hallands
järnväg ej ville inlösa bandelen Höganäs N.
-Mölle, i följd hvaraf företaget strandade".
Skåne-Hallands järnväg förstatligades
redan vid nyåret 1895/96 tillsammans med
fyra andra järnvägar. Hela Västkustbanan
blev på detta sätt statlig. Som citatet ovan
antyder såg Statens järnvägar inte som sin
uppgift att driva en badbana till Mölle. Ett
stort intresse för en Möllebana fanns emellertid hos lokalbefolkningen. År 1905 började järnvägsplanerna åter diskuteras på allvar.

Bolags bildningen
Den 31 januari 1905 inbjöds Kullabygdens
befolkning till ett möte på Hotell Höganäs
"för att höras om intresse fortfarande fanns
för byggandet af en järnväg från Höganäs
till Mölle eller från annan station på Västkustbanan". N C Corfitzon, en av initiativtagarna, tog i sitt invigningstal fem år senare
upp tre förslag som förelåg vid detta möte:
1) Kustbana Höganäs Nedre-Mölle
2) Bana lngelsträde-GlimmingeLerhamn-Mölle
3) Bana Kattarp-Glimminge-Mölle.
På mötet visade det sig att lokalbefolkningen fortfarande var intresserad av en
järnväg till Mölle, och en kommitte tillsattes
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för att åstadkomma aktieteckning för de två
första förslagen. Det tredje förkastades enhälligt. Kommitten, som sammanträdde ett
flertal gånger i februari 1905, uppsatte stiftelseurkund för bildande av ett aktiebolag
"som skulle ha till ändamål att anlägga en
normalspårig järnväg från Mölle till någon
station på Västkustbanan emellan lngelsträde och Höganäs N. eller till någon af dessa
platser".
Sträckningen Höganäs Nedre-Mölle var
den som väckte störst intresse. Den 19 juli
1905 beslöt kommitten att söka koncession,
ett förslag till bolagsordning upprättades och
namnet "Höganäs-Mölle Järnvägs Aktiebolag" fastställdes. Sträckningen längs kusten ansågs erbjuda turistresenärerna de vackraste vyerna. Framför allt erbjöd den dock,
som en direkt fortsättning på sträckan
Kattarp-Höganäs, den billigaste lösningen.
Man räknade nämligen med att SJ med sin
rullande materiel härigenom skulle trafikera
den enskilda järnvägen, en förhoppning som
kom att infrias. Detta skulle innebära både
lägre kostnader för den planerade järnvägen
och en smidigare trafik.
Efter aktieteckning av 247 .600 kr sammankallades aktietecknarna till konstituerande sammanträde den 23 februari 1906. På
detta beslutades att bolaget skulle komma till
stånd, en bolagsordning antogs samt styrelse
och revisorer utsågs. Vidare beslutades att
300.000 kr skulle vara tecknade till kontant
inbetalning "innan arbetet med järnvägens
anläggande finge taga sin början".
Den 5 juni 1907 beviljades N C Corfitzon,
N Gyllenstierna, Å Nordenfeldt, E Johansson och M Hansson koncession på byggandet av järnvägen mellan Höganäs och Mölle,
och den 18 november samma år överläts
koncessionen med K Maj:ts tillstånd på
Höganäs-Mölle Järnvägs aktiebolag.
Utan att mer ingående studera vilka koncessionshavarna var, kan man konstatera att
de generellt sett tillhörde kapitalstarka samhällsskikt och att de hade privata vinstintressen med järnvägen. Nils C Corfitzon titulerades vice konsul och hade intressen både i
Helsingborg och Mölle. Han var vidare nära
släkt med hotellägare i Mölle. Friherre Nils

Gustaf Gyllenstierna innehade mellan 1866
och 1926 det stora godset Krapperup, som
låg helt nära den planerade Höganäs-Mölle
järnväg. Godsets ägor omfattade stora delar
av Kullahalvön. Mölle låg under Krapperup,
varför arrendeavgifterna - som höjdes när
turistströmmen till Mölle ökade - gav Gyllenstierna del i Mölles ekonomiska framgångar. Kapten Åke Nordenfeldt var disponent vid Höganäs AB, Emil Johansson titulerades vice konsul, Höganäs och Magnus
Hansson var landstingsman från Nyhamnsläge. Bland övriga inblandade i bolagsbildningen återfanns flera hotellägare från Mölle.

Järn vägsbygget
Justeringar i och kompletteringar till koncessionen fick göras, innan byggandet av Höganäs-Mölle järnväg kunde komma igång.
Den 1 december 1908 påbörjades arbetena.
Byggnationen hade då utlysts på entreprenad
och buden hade gått till ingenjör L Lassen,
Köpenhamn, för själva banan och till byggmästare Hjalmar Elgström, Höganäs, för
stationshusen m m. Övergripande ledning
och överinseende hade kaptenen vid Vägoch vattenbyggnadskåren Einar Sahlen.
Byggnadsarbetena gick inte helt utan problem. I vägen liggande byggnader, t ex vid
Höganäs, skulle inlösas och rivas. Luggude
domsaga hade att behandla en mängd ärenden där pris för tomtmark mm skulle bestämmas. Många hundra framställningar om
expropriationer förelåg.

Höganäs-Mölle järnväg beräknas i Nordisk Familjebok färdig till "slutet av 1909".
Den hårda vintern 1908-09 försenade invigningen, liksom storstrejken under vilken arbetena måste ligga nere. Den 30 oktober
1909 var banan så pass färdig att den kunde
provköras, men invigningen dröjde till våren
1910. Byggkostnaden hade då slutat på
513 .514 kr.

Invigningen
Lördagen den 30 april år 1910 invigdes
Höganäs-Mölle järnväg (HMöJ). Trafiktillstånd beviljades samma dag och den 1 maj
öppnades banan för allmän trafik. Lördagens högtidligheter refererades i lokalpressen, som även återgav en del av de tal som
hölls. Helsingborgs-Posten inleder med att
beskriva det mulna vädret, varefter en skildring av de yttre arrangemangen följer. Närmast monotont räknas alla flaggdekorationer upp och den nationalism som till största
delen framstår som kopplad till själva de blå
och gula färgerna verkar något överdriven.
Den utsände medarbetaren som författat den
osignerade artikeln, berättar om flaggor,
vimplar, draperier, girlander och högtidsklädd personal på stationerna hela vägen
från Helsingborg - där de inbjudna börjat
sin resa - men feststämningen var inte begränsad till järnvägsmiljöerna. "Den svenska flaggan ses från hvarje hus, som har en
stång att fästa en blågul duk på."
Kl 12.50 åkte gästerna från Helsingborgs
Ängfärjestation med ordinarie tåg till Höga-
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Situationsplan över Mö/le station. Efter koncessionsritning signerad av Einar Sahlen 1908. Original i Riksarkivet.
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Mö/le station sedd från söder våren 1910. Foto Peter P Lundh/Höganäs museum. Redan år
1911 flyttades semaforen "från stationshuset till utanför yttre växeln" och sattes "i mekanisk
förbindelse med inkomstväxeln" sedan "kontrollerande baningeniören ansett signaleringen vid
Mö/le station icke fullt tillfredsställande". Samma år omändrades godsmagasinet t h till postkontor och ett nytt godsmagasin av trä uppfördes längre söderut. 1911 byggdes även ett nytt
avträdeshus, varvid det gamla (t v) inrättades till i/godsmagasin. Husen i bakgrunden ger exempel på bebyggelsen i Mö/le efter branden 1890.
näs. Bland de ca 30 inbjudna fanns landshövdingen greve R De la Gardie, f d landshövdingen G Tornerhjelm, stadsfullmäktiges i Helsingborg ordförande direktör
M Sommelius, SJ:s distriktschef H Lemke
m fl. Representanter för olika näringar i
Kullabygden fanns också med, liksom funktionärer inom södra järnvägsdistriktet.
Vid 14.00-tiden anlände tåget med gästerna till Höganäs Övre, där de togs emot av
ordföranden i Höganäs-Mölle Järnvägs
Aktiebolag Nils Corfitzon och verkställande
direktören Emil Johansson. Dessa steg
ombord på invigningståget och tillsammans
30

med gästerna fortsatte de omedelbart mot
Mölle. Vid samtliga stationer, Strandbaden,
Nyhamnsläge och Krapperup, steg sällskapet
av för att ta "anläggningarna i betraktande". Ortsbefolkningen hade vid dessa infunnit sig "för att hälsa länets höfding".
Framme i Mölle, dit man ankom kl 15 .00,
hölls först ett tal av ordförande Corfitzon.
Han berättade om bolagsbildning och bygge,
i grova drag som det återgivits ovan. Vidare
tackade han institutioner och enskilda samt
bad landshövdingen förklara HöganäsMölle järnväg öppnad för allmän trafik.
Landshövding De la Gardies tal var mind-
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Situationsplan över Krapperups station. Efter koncessionsritning signerad av Einar Sahlen
1908. Original i Riksarkivet.
re torrt och historiskt än Corfitzons men desto mer emotionellt och patriotiskt. Med
"nedkallande af den Högstes välsignelse öfver järnvägen mellan Höganäs och Mölle"
förklarade han slutligen banan invigd och
öppnad för allmän trafik, varefter han hyllades med hurrarop.
Sedan även stationshus och bangård i

Mölle beskådats återvände tåget kl 16.00 till
Höganäs, där de inbjudna åt en festmiddag
under vilken ytterligare tal hölls. I ett av
dessa avtackades entreprenörerna. Efter festen avreste de utsocknes gästerna kl 19.33.
De syften och förhoppningar man hade
beträffande den nya järnvägen kom fram i
invigningstalen, men redan tidigare hade

Krapperups station sedd från väster våren 1910. Foto Peter P Lundh/ Höganäs museum. Nutidens frodiga grönska saknas helt och stationens omgivningar är anmärkningsvärt kala. Spelet
t v om glasverandan reglerade vägbommarna norr om bangården.
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Situationsplan över Nyhamnsläge station. Efter koncessionsritning signerad av Einar Sahlen
1908. Original i Riksarkivet.

Nyhamnsläge station sedd från sydväst 1910. Foto Peter P Lundh/Höganäs museum. Fotografiet kan dateras till invigningen den 30 april. Förutom från den höga, vita flaggstången vajar
svenska flaggor från ett flertal för dagen resta stänger. Mellan dessa hänger flaggspel och girlander av granris.
Helsingborgs-Posten skrev:
"Ortsbefolkningen hade vid de olika stationerna infunnit sig för att hälsa länets höfding. "
"De vilja alla närvara vid öppnandet af den järnväg, som för dem och deras trakter skall bli
af så stor betydelse. "
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från olika håll uttryckts vad man trodde att
Höganäs-Mölle järnväg skulle komma att
innebära. I en visa från byggnadstiden heter
det:
Tack vare herr Corfitzon, kongen i Kulla
vi f aur snart en jarnvai som stadit ska rulla
ikring mä tourister, mä folk å mä fä
å pänga ska tjänas, ja, lida på dä.
Ett annat exempel på en stor optimism var
att det vid ett av järnvägsmötena ett par år tidigare hade beräknats att järnvägen skulle
femdubbla resandeströmmen av badgäster
till Mölle.
Landshövding De la Gardie nämner i sitt
invigningstal som den nya järnvägens syfte
"att hitföra skaror af icke blott landsmän
utan utländningar, hvilka i Kullens rena luft
och i Sundets salta vågor söka hälsa, styrka
och lefvnadslust" . Han jämför den nya ingenjörsskapelsen med en gammal, Karl XII:s
skansar i närheten, konstaterar vidare att tiderna skiftar och att de som förr var fiender
nu kommer som gäster. Från förhoppningarna om internationell förståelse, som blir något av en historiens ironi med tanke på det
nära förestående världskriget, glider De la
Gardie på ett tidstypiskt sätt över i mera fosterländska tongångar. Nordvästra Skånes
dugliga befolkning skall knytas närmare det
övriga Sverige och känslan av samhörighet
skall stärkas. I samma andetag kommer han
in på en mer prosaisk uppgift för HöganäsMölle järnväg, nämligen att föra ut Kullahalvöns jordbruksprodukter.
Bland de övriga förhoppningar som ställdes i samband med invigningen var att
Strandbaden skulle komma att utvecklas till
badort. Fram till denna tid hade platsen kallats "Ödemarken". På den karta som bifogades koncessionsansökan är området kring
Strandbaden obebyggt.

Höganäs-Mölle Järnvägs
Aktiebolag 1910-1920
De ekonomiska förhoppningar, som uttryckts i samband med Höganäs-Mölle
järnvägs tillkomst, kom knappast att bli
uppfyllda. I stället framstår järnvägen som
en synnerligen dålig affär, och detta trots att

den öppnades just när Mölle stod på sin
höjdpunkt som badort.
När banan var ny, i maj 1910, skedde visserligen en "ofantligt stor" tillströmning av
resande, framför allt från Höganäs, men
denna kunde till övervägande del återföras
på nyfikenhet och nyhetens behag. Öresunds-Posten skrev:
Höganäs-Möllebanan har haft över förväntan goda inkomster under den första trafikveckan. Enbart persontrafiken har givit
en inkomst av circa 1.500 kr. Men även
godstrafiken har visat sig vara tillfredsställande. Sålunda har endast vid Nyhamnsläge
utskrivits ett 80-tal godsnotiser under dessa
dagar.
Trafiken under åren 1910-11 utgjordes
av tre tåg från Mölle till Höganäs samt två
tåg från Höganäs till Mölle dagligen mellan 1
oktober och 30 april. Fyra tåg i vardera riktningen gick dagligen mellan 1 maj och 30
september. Redan år 1910 satte man dock in
expresståg varje söndag 19 juni-11 september; 1911 satte man in expresståg varje dag 1
juli-15 augusti för att "med större kraft
kunna möta konkurensen med det danska
ångbåtsbolaget". Höganäs-Mölle järnväg
hade alltså inte monopol på badortstrafiken
till Mölle. Expresstågen hade anslutning till
Köpenhamn och gjorde kortare uppehåll i
Nyhamnsläge för att tillgodose turisttrafiken
till Arild, som ligger på Kullahalvöns motsatta kust.
Trafikeringen av Höganäs-Mölle järnväg
stod Statens järnvägar för, och för detta betalade Höganäs-Mölle Järnvägs Aktiebolag
regelbundna avgifter. 1911, som var Möllebanans första hela år med tågtrafik, lämnade
trafiken en förlust på 11.047:03 kr. Avgifterna till SJ blev alltför betungande under
vinter- och vårmånaderna, och detta försatte
redan de första åren HMöJ AB i en svår ekonomisk situation. För att begränsa utgifterna
övervägde styrelsen att anskaffa egna motorvagnar, som skulle ersätta SJ:s tåg under
lågtrafikperioderna. I maj 1912 reste Nils
Corfitzon till Nyköping för att undersöka
huruvida motorvagnar kunde innebära en
lösning av HMöJ AB:s ekonomiska besvärligheter. Under samma vår ifrågasattes i den
33
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Situationsplan över Strandbadens station. Efter koncessionsritning signerad av Einar Sahlen
1908. Original i Riksarkivet.
lokala pressen sättet på vilket banunderhållet
vid Möllejärnvägen sköttes. Av allt att döma
gick HMöJ AB:s dåliga ekonomi redan vid
denna tid ut över underhållet.
Med 1913 års utgång upphörde HMöJ
AB:s trafikkontrakt med SJ. Detta skedde
troligen både på grund av det undermåliga
banunderhållet och på grund av uteblivna in-

betalningar. HMöJ AB:s förlust hade nämligen under 1913 uppgått till 26.483:68 kr. För
att kunna upprätthålla trafik på Möllebanan
hyrde HMöJ AB "1 lok, 1 finka och 1 tredje
kl. personvagn" från Helsingborg-Hessleholms järnväg. Dessa började trafikera Möllebanan den 1 januari 1914.
Höganäs-Mölle Järnvägs Aktiebolags

Strandbadens station sedd från sydväst våren 1910. Foto Peter P Lundh/Höganäs museum.
Stationshusets puts är påtagligt flammig, vilket troligen beror på att byggnaden ännu inte torkat ut. Till vänster syns byggnader från två tidsåldrar, en låg halmtäckt gård och en nybyggd
villa. Om Strandbaden skrev Helsingborgs Dagbland i samband med invigningen:
"Denna plats, hittills Ödemarken benämnd, har otvifvelaktigt stora betingelser för en stolt
utveckling som badort. Till att börja med har man här blott att beundra ett hemtrefligt stationshus i ljusa, glada färger - ett gemensamt och mycket tilltalande drag för alla Möllebanans stationer, samt en stor luftig restaurangbyggnad af lanternintyp med verandor. "
Den sistnämnda är ej i bild.
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ekonomiska situation hade vid denna tid blivit så svår att styrelsen övervägde att försätta
bolaget i likvidation. Den 12 januari 1914
fattade styrelsen beslut att försöka sälja
Höganäs-Mölle järnväg till staten eller annan högstbjudande. Detta försökte man genomföra utan att bolaget skulle behöva träda i likvidation. En motion angående statsinköp av Möllebanan lämnades till riksdagen,
men staten var inte intresserad av att köpa
järnvägen.
I samma månad, januari 1914, gjorde en
diesel-elektrisk motorvagn från ASEA i Västerås en provtur på Höganäs-Mölle järnväg. Till motorvagnsdrift satte HMöJ AB
fortfarande vissa förhoppningar, när det
gällde att sanera banans ekonomi. En motorvagn kostade emellertid 60.000 kr, en summa
som järnvägsbolaget inte kunde få fram. I
stället hyrde HMöJ AB en 2 klass personvagn från Helsingborg-Hessleholms järnväg för att utöka den minimala vagnpark,
vilken under denna tid var i drift på Möllebanan. På liknande sätt - med inhyrd rullande
materiel som under våren kompletterades
med ännu ett lokomotiv och ett antal vagnar
tillhöriga SJ - upprätthölls trafiken under
år 1914.
Under senhösten tröt tålamodet både från
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens och från
aktieägarnas sida. I slutet av november 1914
stod det att läsa om HMöJ AB:s situation
var och varannan dag i Höganäs Tidning.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och
HMöJ AB var i konflikt med varandra. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen krävde att banvallens bristfälligheter skulle åtgärdas, och
att tåghastigheten omedelbart skulle nedsättas till 10 km/h på delar av Möllebanan.
HMöJ AB övervägde att helt lägga ner driften, då styrelsen inte ansåg sig kunna bedriva
järnvägstrafik med dylik hastighet. Mot
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kritik anfördes att det inte borde ställas lika höga
krav på en enskild järnväg med låga påfrestningar som på SJ:s stamqanor. Vidare påpekades att HMöJ AB använt allt som kunnat
skrapas ihop till att lägga in nya slipers.
För att nå en lösning på Möllebanans
problem anordnades ett möte mellan HMöJ

AB:s styrelse, landshövdingen och generaldirektören för SJ den 27 november 1914. På
detta möte framkom att styrelsen varken
kunde eller ville hålla bolaget vid stånd. Statens järnvägar å sin sida ville varken överta
Möllebanan eller bevilja statslån. Ett förslag
uppkom som innebar att SJ skulle trafikera
järnvägen i fem år framöver, medan HMöJ
skulle använda alla inkomna medel till att
betala sina skulder. Detta förslag verkar ha
antagits. HMöJ AB trädde i likvidation, och
fr o m den 18 december 1914 ställdes trafiken in för att ligga nere under vintern och
vårvintern. När man först ser uppgiften om
tidpunkten för HMöJ AB:s likvidation och
trafikens inställande sätter man gärna denna
i samband med världskriget och de därigenom uteblivna turisterna/badgästerna. Det
är möjligt att HMöJ AB:s styrelse "gav
upp" just detta år på grund av världskriget
och de därmed sammanhängande omständigheterna, men järnvägens dåliga ekonomi
var som vi sett grundlagd flera år tidigare.
Först ett stycke in på våren 1915 började
det gå tåg på Möllebanan igen. ÖresundsPosten meddelade vid mitten av mars: "Från
och med den 15 dennes återupptages trafiken
å Höganäs-Mölle järnväg- genom statens
järnvägars försorg". Meddelandet berättar
om tidtabellen, tre tåg i vardera riktningen
dagligen, och är undertecknat av Trafikdirektionen i Malmö. Statens järnvägar trafikerade därefter Höganäs-Mölle järnväg
fram till årsskiftet 1919/20, då banan förstatligades. Inlösesumman uppgick till
360.000 kr och fr o m den 1 januari 1920 var
Möllebanan en del av Statens järnvägar.

Bebyggelsen
Genom att studera koncessionshandlingar
och fotografier går det att skapa sig en tämligen god bild av den ursprungliga bebyggelsen vid Höganäs-Mölle järnväg. Denna
skall presenteras på följande sidor.
Först några ord om avvikelser i koncessionshandlingarna. Vid sidan av smärre justeringar av banans sträckning finns det en
skillnad mellan ritning och utförd verklighet
som är värd att nämna. Det gäller ett hamnspår i Mölle, vilket finns med på den ritning
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"Mölleporten" 1910 med byggnads/oket ÖSJ 12. Foto Peter P Lundh/ Höganäs museum.
Mölleporten var Höganäs-Mölle järnvägs enda bro. Strax utanför Höganäs Nedre bar den
över Höganäs AB:s smalspår. Bruksspåren, med spårvidden 762 mm, gick från Höganäs
hamn, som med skeppsmaster skymtar i bakgrunden, ut till stenkolsgruvorna. Totalt omfattade smalspårssystemet ca 27 km.
som fastställde Höganäs-Mölle Jarnvägs
sträckning i juli 1907. Hamnspåret tänktes
leda från Mölle station ner till hamnen. I ritningens kommentar heter det emellertid att
banans sträckning fastställts "med undantag
af hamnspåret". Huruvida det är K Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen eller järnvägsbolaget som funnit spåret överflödigt framgår inte.
Stationernas namnsättning ändras efter
hand i koncessionshandlingarna. Strandbadens station benämndes på ett tidigt stadium
"Bräcke hållplats". På de bangårdsritningar
i skala 1/1.000, som signerades av Einar
Sahlen i januari 1908, har de tre mellanstationernas namn ändrats till de senare gällande namnen medelst handpåskrift. Strandbadens station kallas före ändring "Tjörröds
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station", Nyhamnsläge station för "Nyhamns station" och Krapperups station för
"Lerhamns station". Mölle har från början
sitt rätta namn.
Det är på nämnda bangårdsritningar som
bangårdsskisserna på föregående sidor är baserade. Tillsammans med Peter P Lundhs fotografier ger de en god bild av bebyggelsen
vid Höganäs-Mölle järnväg, när denna var
helt ny. Av bilderna publicerades de som föreställer Mölle, Krapperups och Strandbadens stationer i Höganäs Tidning den 30
april 1910, och är således tagna före banans
invigning. Fotografiet av Nyhamnsläge station härrör från invigningsfestligheterna.
De dominerande arkitektoniska strömningarna kring sekelskiftet, såväl de utländska riktningar vilka påverkade svensk jugend

som nationalromantiken, avsatte tydliga
spår i Höganäs-Mölle järnvägs arkitektur
och bebyggelseutformning.
Engelskt inflytande kommer till uttryck i
de fria, av funktionen bestämda planlösningarna och i de asymmetriska fasaderna. Speciellt hos de tre mellanstationerna är planerna
informella och har inte den centralaxel som
var så vanlig hos 1800-talets järnvägsstationer. Några strävanden efter symmetri och
centralaxel finns inte heller i mellanstationernas bangårdars relation till den omgivande
bebyggelsen. Man kan säga att stationerna
underkastar sig platsernas förhållanden och
sätta detta mot 1800-talets strävan att placera stationshuset som fondbyggnad i en alle,
på edelsvärdskt maner. Mellanstationernas
planering grundar sig till stor del på en arkitektonisk strävan, men stationernas - liksom stationssamhällenas - ringa storlek har
naturligtvis en avgörande roll.
Mölle station skiljer sig i planeringen från
mellanstationerna. Stationen placerades i
slutet av en alle, visserligen inte i rät vinkel
mot denna, men symmetri och centralaxel
kan tydligt urskiljas. Detta återfinner vi även
i själva stationshuset. I högre grad än mellanstationerna lades Mölle station som en
portbyggnad mellan bangård och samhälle.
Detta understryker att stationen var banans
viktigaste. Stationshusets placering bakom
stoppbockarna markerar att ändstationen är
nådd, badgästen är framme vid resmålet.
Av art nouveau finns det inte mycket på
Möllebanans byggnader. Det enda motiv
man möjligtvis kan återföra på belgiskt/
franskt inflytande är "böljorna" i putsmönstringen ovan fönstren på de tre mellanstationerna. Över huvud är orneringen av
byggnaderna ·vid Höganäs-Mölle järnväg
sparsam och fast förankrad i murlivet. Det
är snarare genom volymer och proportioner
som byggnaderna talar till betraktaren.
Inflytandet från Wien är tydligt. Vi återfinner en linjär, geometrisk hållning liksom
välavgränsade fasadfält i lysande gult mot en
vit bakgrund. De typiska fönstren med kvadratspröjsning ovan tvärposten återfinner vi
också.
Även när det gäller fasadbehandlingen

särskiljer sig Mölle station. Färgställningen
är visserligen densamma som på mellanstationerna, men fönsteromfattningarna är annorlunda. Dessa har begränsats till vita overstycken. Kring dörrarna har tegelband satts
in som kontrast mot de i övrigt putsade fasaderna. Mölle station särskiljer sig även genom att fönstren är helt småspröjsade, vilket
bidrar till en ,mer nationalromantisk karaktär. De nationalromantiska stildragen på
Mölle station anknyter till skånsk/ dansk
byggnadstradition.
Gavelproportionerna,
den spetsiga takvinkeln och takens förhållande till fasaderna anknyter tydligt till den
skånska längans måttförhållanden. Frontespisens korsvirkesmönster är ännu ett nationalromantiskt drag.
Anknytningar till lokal byggnadstradition
finns också på de tre mellanstationerna. Uthusen med sina liggande småspröjsade fönster påminner om skånelängor.
Bläddrar man i Mats Lindes inspirerande
bok "Järnvägsstationer i Skåne" kan man
finna arkitektoniska paralleller till stationshusen vid Höganäs-Mölle järnväg. På Löddeköpinge station vid Kjeflinge-Barsebäcks
järnväg (KjBJ), byggd 1907, känner vi igen
frontespisen med korsvirkesmönster från
Mölle. Vid Engelholm-Klippans järnväg
(EKJ), byggd i två omgångar 1902-04 och
1907, fanns det stationshus som starkt påminde om Möllebanans mellanstationer. Både KjBJ och EKJ byggdes liksom HMöJ av
danska entreprenörer, varför man kan tänka
sig att detta förhållande skulle påverkat arkitekturen. Troligtvis är det inte så, eftersom
den danske entreprenören i Möllebanans
fall, Frederik Ludvig Lassen, inte svarade
för stationshusen. Vid Engelholm-Klippans
järnväg var en dansk entreprenadfirma, Johansen & Christian, inblandad enbart vid
den senare byggfasen 1907.
Frågan om vem man skall tillskriva Möllebanans _arkitektoniska gestaltning är inte helt
besvarad. Att Einar Sahlen (1870-1928) ritade bangårdarna står klart. Han borde följaktligen ha påverkat stationernas helhet.
Sahlen var distriktsingenjör vid södra Vägoch vattenbyggnadskontoret 1900-1926.
Han ägnade sig mest åt vägar, broar, ham37
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nar och andra vattenbyggnader samt åt järnvägsundersökningar. Att han även skulle ha
sysslat med husbyggnad finns inte uppgifter
om. Sahlen undertecknade i Malmö 19081909 HMöJ:s ritningar vad gäller spår och
bangårdar. På bangårdsritningarna syns
även stationshusens och de övriga byggnadernas läge och storlek inritade. Studerar
man dem noga finner man att detaljer som
plank och takfall schematiserats.
Det är troligen entreprenören och byggmästaren Hjalmar Elgström eller anställda
vid dennes firma som får tillskrivas Möllebanans byggnader. Hjalmar Elgström & Co i
Höganäs hade egen arkitektverksamhet och
troligen är Möllebanans byggnader resultat
av denna. Med tanke på att Mölle stationshus inte bara genom sin "högre rang" utan
även genom flera arkitektoniska detaljer
skiljer sig från mellanstationerna, kan man
tänka sig att fler än en arkitekt varit involverade. Beträffande järnvägens banvaktsstugor har dessa fler drag, t ex fönster och gaveldekorationer, som påminner om mellanstationerna än om Mölle station.
Om ovanstående resonemang stämmer
måste Hjalmar Elgström & Co ses som talangfulla byggare, även om utländska strömningar säkert nådde dem först i andra och
tredje hand.
*

Arkitektoniska paralleller. Löddeköpinge
station (överst) vid Kjeflinge-Barsebäcks
järnväg, 1907. Efter Linde (1975). Skälderhus station (nederst) vid Engelholm-Klippans järnväg, 1904. Efter foto i privat ägo.

Möllebanans byggnader håller en hög arkitektonisk klass för att ha utförts av en enskild järnväg med usel ekonomi. Av stationshusen är Mölle och Krapperup idag bevarade
i huvudsakligen ursprungligt skick och måste
ses som kulturhistoriskt värdefulla, även om
de i juridisk mening inte är kulturminnesmärkta. Stationen i Mölle vårdas av en byförening som bl a ordnar utställningar i den
gamla väntsalen. Stationen i Krapperup äg~
fortfarande av SJ och används som semesterstuga för SJ-anställda. Den tillhör de 130
järnvägsbyggnader som finns på Riksantikvarieämbetets lista över skyddsvärda järnvägsbyggnader. 1
1) Jfr Björn Linns artikel "Skyddade järnvägsstationer"
i Spår 1987.
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Nyhamnsläge från luften
1935. Foto i Sveriges Järnvägsmuseum.

Krapperup station på 1920talet. Foto i Sveriges Järnvägsmuseum.

Tre tåg på Mölle station
1911. I mitten SJ VKBa2
481, f d Göteborg-Hallands Järnväg och av Västkustbanornas standard 1 'Btyp. Foto i Sveriges Järnvägsmuseum.
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Bernt Forsberg och Olle Palm

UGJ Stortankar
Sveriges största tanklokomotiv

Vid Uppsala-Gäfle Järnvägar hade godstrafiken under de första åren på 1910-talet
fått allt större dimensioner. De befintliga loken befanns vara alltför svaga för de allt
tyngre tågen.
Den 3 augusti 1914 lämnar maskiningenjör Collberg en skrivelse till UGJ vd B Hagberg, i vilken. han påtalar den vid järnvägen
rådande bristen på godstågslok. Visserligen
fanns vid banan under denna tid 13 godstågslok av skilda typer, de sex Cl-tankloken
littera E, tenderloken nr 13 och 16 samt
kompoundloken nr 17-21. De senare loken
var emellertid hårt engagerade i persontågstrafiken på Ockelbobanan och på UGJ bibanor, varför de inte så lätt kunde frigöras för
godstrafiken på huvudbanan. H-loken nr 20
och 21 var dessutom för svaga för de tunga
godstågen.
I de diskussioner som nu följde stod det
från början klart att man önskade sig ett
större tanklok. Från början hade man tänkt
sig ett yttercylindrat lok med max 60 ton adhesionsvikt, ångtrycket 12 kg/ cm2 och en
största hastighet på 65 km/tim.
Vd B Hagberg vände sig till överdirektören vid SJ, Axel Ax:son Leijonhufvud, för
att få råd. I sitt svar till Hagberg, daterat den
8.11.1914, bifogar Leijonhufvud en ritning
på SJ:s vid denna tidpunkt nyaste lok, Jloket, om vilket han visserligen påpekar att
det var alldeles för lätt för den tunga tjänst
som det tänkta loket skulle få vid UGJ. Jloket skulle emellertid kunna stå som förebild till en förstorad version.
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Resultatet av diskussionerna blev att UGJ
infordrade anbud från Nydqvist & Holm,
Motala Verkstad och Vagn- och Maskinfabriken på två !Dl-kopplade tanklok med tvillingmaskineri, inneliggande cylindrar, yttre
motvevar för slidrörelsen samt med stora
förråd.
I leveransanbudet från Nydqvist & Holm
ingick som alternativ ett lok med axelanordningen I D2, vilket senare kompletterades till
den sällsamma axelanordningen 2D !
Så småningom kommer inköpsförhandlingar i gång och Motala Verkstad kom att
bli motpart. I början av år 1915 lyckades
UGJ pressa Motala till ett pris på 62.000:per lok, under förutsättning att tre lok beställdes. UGJ skrev på kontraktet till detta
pris, då man ansåg sig ha gjort en mycket bra
affär.
Den 17 februari 1915 bekräftar Motala beställningen, med leverans av två lok före den
31.12.1915 och det tredje loket före den
1.6.1916. I juni 1915 meddelar Motala i brev
till UGJ att man inte kan leverera loken med
kopparfyr boxar, vilket var kontrakterat, utan måste förse dem med stålfyr boxar. Den
på grund av världskriget rådande kopparbristen uppgavs vara skälet.
Samtliga tre lok levererades kontraktsenligt och togs omgående i bruk av UGJ.
De tre loken kom att gå till den svenska
lokhistorien som Sveriges genom tiderna
största tanklok. Några andra privatbanor
kom senare att anskaffa stora tanklok, vilka
lok visserligen besatt större dragkraft än
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Uppsala-Gäfle Järnvägars tank/ok titt I nr 27. Leveransfoto från Motala Verkstad år 1916.

UGJ-loken, men rent dimensionsmässigt
överträffade inte dessa lok Stortankarna.
Loken littererades hos UGJ till littera I
med numren 27-29. De fick ett mycket gott
mottagande av personalen, vilka omgående
döpte dem till "Stortankar".
Loken var "urstarka", de hade ett högt
och modernt pannläge, sluten rymlig hytt
och långa sidotankar, vilka var ned vinklade i
framänden för att inte skymma sikten för
lokpersonalen. Vid leveransen var loken utrustade med speciella överhettarspjäll, vilka
påverkades av en ångcylinder, placerad på
rökskåpets högra sida. Vidare fanns en s k
pyrometer för kontroll av ångtemperaturen
hos den överhettade ångan. Temperaturinstrument fanns i hytten. Båda dessa anordningar togs senare ned av SJ.
Loken var försedda med en speciell luftvägsventil, ens k "Garbekran", för förbindning av cylindrarnas båda sidor vid rullning
med stängd regulator. Garbekranen manövrerades med en hävarm placerad på omkastningsskruvens stativ. Garbekranar var inte
särskilt vanliga, de fanns - förutom på en
del enskilda järnvägars lok - endast på SJ:s
F-lok (högtryckscylindrarna). Ga/Gb- och
Sb-loken.
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En nackdel hos loken, vilken senare skulle
komma att ge dem deras legendariska öknamn, var att de var mycket svåra att smörja
ut. Lokeldaren fick krypa in under sidotankarna för att komma åt den inneliggande rörelsen. Efter en sådan manöver kom mången
lokeldare ut igen, ordentligt nedsmutsad och
oljig.
Under 1930-talet uppmärksammade författaren Lubbe Nordström i sin bok "LortSverige" vissa mindre renliga förhållanden i
landet. Boken och författaren väckte ett
enormt uppseende under denna tid. Något
kvickhuvud, tydligen med smörjningserfarenheter från loken, döpte dem i sin förtvivlan till "Lubbe", vilket öknamn de därefter
kom att få bära under hela sin aktiva tid.
Loken var synnerligen ändamålsenliga, inte bara som godstågslok med utomordentlig
dragförmåga, de kunde också med fördel användas i persontåg. Med sin långa hjulbas
och sina 1400 mm drivhjul kunde de prestera
relativt höga hastigheter utan att de gick illa
på spåret.
UGJ satte t ex sommartid med fördel in Iloken i de tunga lokaltågen på FuruvikÄlvkarleö, i vilka tåg de även var bättre än
fyrlingarna. Lokförare Oscar Forsberg i

UGJ Stortank nr 28 vid Uppsala lokstall den 10.9.1933. Foto Sveriges Järnvägsmuseum.
Gävle, vilken många gånger under 1940-talet
körde loken i persontågen 2558-427 på
Ostkustbanan, har berättat att loken gick lika bra med ett persontåg i 75-80 km/tim
som i maklig godstågsfart. Vad som möjligen kunde förloras i tid ute på linjen vanns
tillbaka genom snabba accelerationer.
Flera äldre uqJ:are har berättat om ett
cirkuståg, som någon gång under senare
1920-talet kördes från Gävle till Uppsala.
Cirkusen, vilken var Cirkus Strassburger,
hade lastat ett långt tåg med tunga cirkusvagnar, elefanter, kameler, lejonburar och
allt vad som på den tiden hörde till en storcirkus. Tåget drogs från Gävle av en Stortank, i 10 promille-stigningen från Gävle S
mot Järvsta hade man påskjutning, men därefter drog Stortanken ensam tåget till Uppsala, där Stortanken avlöstes av två kopplade
B-lok, vilka hade fullt . upp med svårigheter
att dra igång det tunga cirkuståget. Triumfen
för UGJ-personalen var stor!
Vid införandet av Knorrbromsen på UGJ
år 1925 försågs loken med luftpump och huvudbehållare. Huvudbehållarna placerades
på vardera sidan i mellanrummet mellan
löphjul och första drivaxel. Placeringen störde ej lokets estetiska utseende. Luftpumpen

däremot orsakade problem. Sidotankarna
gick ända fram till rökskåpsgaveln och under
sidotankarna fanns ingen plats. Problemet
löstes med att ett vinkeljärnsstativ sattes upp
framför höger sidotanksgavel och luftpumpen placerades på detsamma. Luftpumpsplaceringen var inte vacker. Pumpen kom vidare att sitta tämligen oskyddad för väder och
vind, varför det ibland under vintertid kunde
uppstå problem med isbildning i kondensbehållaren.
Ystad-Eslövs Järnväg, vilka år 1919 anskaffade två större tanklok från Falun, fick
samma problem vid införandet av Knorrbromsen, men YEJ löste problemet med att
korta av vänster sidotank cirka en meter.
YEJ tanklok, senare SJ litt N3, fick därigenom ett osymmetriskt utseende.
När UGJ tillsammans med 0KB förstatligades i augusti 1933, inlittererades I-loken i
SJ:s på den tiden rådande s k signaturlitterasystem till litt OKe med numren 1519-1521.
Loken gick dock kvar med originalskyltar
ända fram till våren 1934, då de erhöll sina
nya skyltar med SJ-nummer.
I slutet av år 1934 såldes 28:an (SJ nr 1520)
till Helsingborg-Hässleholms Järnväg,
HHJ, där det fick numret HHJ 32. HHJ lät
45

Lok OKe nr 1519, försett med Norrlandsplog för tjänst på Storlienbanan. Persontåg på Östersund C den 20.4.1936. Foto Sveriges Järnvägsmuseum.

omgående ombalansera loket till ett lägre
axeltryck, vilket reducerade lokets dragkraft
något. Nr 1520 kom under hela sin återstående tid att gå med detta lägre axeltryck.
Nr 1519 och 1521 gick kvar på f d UGJ
några år, varefter de flyttades över till 13
maskinsektionen i Östersund, där de kom att
framföra såväl person- som godståg på Storlienbanan.
Ar 1935 ombyggdes 1519 och 1521 med
bl a nya vevstakar och ändrade vattentankar, ett centralt vattenintag på byggdes framför årrgdomen, vilket ytterligare försämrade
lokens rena och vackra originalutseende.
Under krigsåren försågs loken med vedeldning. Skorstenarna byggdes om och bakre
buffertbalken flyttades ut ca en meter för att
ge plats för en ordentlig vedhäck.
I början av 1940-talet omplacerades 1519
och 1521 till 10 maskinsektionen i Malmö,
där de återförenades med systerloket nr
1520. Efter ett par år i Skåne, med tjänst på
Ystads banan och i bettrafiken, sändes loken
åter norrut, nu var åter alla tre loken i sällskap.
SJ slopade år 1943 det förut omtalade sig46

naturlitterasystemet, vilket för övrigt för alla
UGJ-lok hade varit missvisande, UGJ-loken
hade ju aldrig tillhört 0KB. Det nya litterat
kom att bli N2.
Ar 1945 återfinnes nr 1519 i Långsele,
medan 1520 och 1521 var tillbaka i Gävle.
1519 drog godståg på linjen Långsele-Härnösand, loket var nu åter koleldat. Att loken
blev konstruerade med kolförråd i minsta laget blir nu omvittnat av lokföraren Axel
Lindberg i Gävle, vilken vid ett tillfälle blev
stående med ett tungt godståg strax före Sollefteå, utan ånga på grund av kolbrist. Även
denna gång hade tåget fått dragas vidare
med två kopplade B-lok.
Loken 1520 och 1521 trafikerade under
den senare delen av 1940-talet linjerna
Hudiksvall-Ljusdal
och
HudiksvallSundsvall. I augusti 1945 var 1520 fortfarande vedeldat. Lokförare Uno Malmström i
Malmö, vilken under denna tid var stationerad i Sundsvall, har i sina anteckningar uppgifter om att han körde 1520 den 14.8.1945 i
lokalgodståg 8261 Sundsvall-Hudiksvall
med vedtagning i Gnarp.
Både 1520 och 1521 återfinnes i Malm-

Nöjd
verkstadspersonal
framför det nyreviderade
tank/oket titt OKe nr 1521
vid CV Örebro den 28 september 1938. Foto U Malmström.

Stortank nr 27, (N2 1519) på
Vis/anda skrotplats i väntan
på förintelsen. Foto den
17.5. 78 av B Forsberg.

N2 nr 1521 - Stortank nr
29 - deponerad av Sveriges
Järnvägsmuseum till Motala
Kommun. Bilden visar loket
på sin nuvarande uppställningsplats, Motala Kanalpark. Foto L O Karlsson.
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ströms anteckningar från våren 1946, då bl a
1520 gick i en del extratåg, bl a det s k "travtåget" mellan Sundsvall C och Bergsåker,
där en känd travbana är belägen. Malmström har även dokumenterat kolåtgången
för loken. Normal kolåtgång för en Stortank
i godståg Sundsvall-Hudiksvall, en sträcka
på 88 km, med uppehåll och växling på samtliga mellanstationer ligger på 1500-2000 kg.
Tågen var normalt på mellan 40 och 50 axlar
och en vagnvikt på 300-400 ton. B- eller Elok i dessa tåg drog ca 2500 kg kol som jämförelse.
Under tiden i Hudiksvall kördes loken regelbundet ungefär en gång i månaden ned till
Gävle för pannspolning och underhåll. Loken insattes då i persontågen 427-2558, vilka
tåg normalt drogs av A-lok. Tågen var sällan
försenade när de var förspända med en Stortank, vilket visar att lokets största tillåtna
hastighet, 70 km/tim, var i lägsta laget. Förarna kände Stortankarna på gången och
pressade säkert upp dem till högre farter när
banans läge så medgav.
Efter Ostkustbanans elektrifiering i början
av 1950-talet, då ånglokstjänsten försvann i
Gävle, kom 1519 och 1521 att bli stationerade i Bollnäs, där de drog timmertåg på linjen
Kilafors---:-Söderhamn. Bollnäsförarna tyckte om loken, men hade enligt utsago vissa
problem med Garbekranens manövrering,
eftersom de inte kände till den från andra
lok.
Lok nr 1520 var en kort tid i slutet av
1940-talet placerat i Stockholmsområdet,
troligen i Sundbyberg, eftersom loket huvudsakligen tjänstgjorde på f d SWB samt i soptågen Tomteboda-Lövsta. Lok nr 1520
kom tillbaka till Gävle 1948, då nr 1519 försvann från denna lokstation till okända uppgifter.
De tre loken tjänstgjorde sporadiskt fram
till i slutet på 1950-talet, då de konserverades
och ställdes upp som beredskapslok. Sista
Stortank i tjänst var den första, nr 1519, vilken tjänstgjorde som växlingslok i Krylbo år
1960.
Inget av loken kom ut till provkörning efter 1960, de stod kvar i beredskap. Slopningsbeslut kom år 1970, men inget hände
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förrän år 1973, då nr 1520 drogs till Kalmar
Verkstad och skrotades.
Nr 1519 drogs till Vislanda år 1975. På
grund av de under denna tid konstaterade
riskerna med hantering av asbestmaterial,
blev loket stående på skrotningsplatsen i Vislanda i fyra år, innan det slutligen på våren
1979 gick till skärbrännarna.
Stortank nr 29 - SJ nr 1521 - har emellertid räddats till eftervärlden, då loket år
1971 tilldelades Sveriges Järnvägsmuseum.
Loket är deponerat till Motala Kommun, vilka har låtit ställa upp det i Motala Kanalpark, där det påminner om en svunnen lokomotivbyggarepok hos AB Motala Verkstad.
Den sista Stortanken är emellertid väl bevarad, den har panna och hjulringar i relativt
gott behåll och kan kanske i en framtid åter
få visa sin styrka i ett motlut, varför inte med
ett godståg på gamla hemmabanan förbi
Sveriges Järnvägsmuseum.

UGJ, Litt I nr 27-29
Huvuddata:
Tvillinglok, överhettning,
axelanordning 1D 1
Tillverkningsnummer, Motala 562, 563, 564
Anskaffningskostnad
62.000:Cylinderdiameter
Slaglängd
Drivhjulsdiameter
Löphjulsdiameter
Hjulbas, total
Hjulbas, fast
Vikt i tjänst
Adhesionsvikt
Rostyta
Eldyta invändig
Överhettningsyta
Antal tuber
Tubdiameter
Ångtryck
Dragkraft
Största tillåten hastighet
Max hjultryck
Kolförråd
Vattenförråd

550mm
640mm
1400mm
800mm
9750mm
3200mm
85 ton
60ton
2,63 m 2
38,5 m 2
131 +21
44mm
12 kg/cm 2
10.800 kg
70 km/tim
7750 kg
4100 kg
10,0 m 3

Erik Sundström

Vad hände vid
Sveriges Järnvägar år 1887-1888?

Åren var liksom de föregående svåra för gruvorna och järnhanteringen. I Bergslagen lades många små bruk ned, enda ljuspunkten
var att Degerfors bruk åter var igång efter att
ha stått stilla några år efter en förödande
brand, men nu kallades det Strömsnäs järnverk. De höga förväntningarna på gruvorna i
Norrbotten förbyttes i misstro.
Staten satsade kraftigt på Norrlands
jordbruk, som skulle hjälpas genom utdikning av myrar och frostlänta marker.
Skogsindustrin hade bättre tider. Sågverken gick bra, cellulosafabrikerna hade trampat ur barnskorna och många av de nedlagda
järnbruken ersattes av träsliperier som utnyttjade brukens skogar.
Skåne hade gyllene tider, betsockerindustrin blomstrade och byggdes ut och cementindustrin började komma i gång.

Malm banan
Det engelska bolaget med det ståtliga namnet
"North of Europe Railway", eller Sveriges &
Norges järnväg som det stod på lok och vagnar, skulle bygga banan från Luleå till Victoriahamn men koncentrerade sig helt på att nå
fram till Gellivare för att kunna börja få
fraktinkomster. Den 16 december 1887 nådde rälsläggningen och det första loket ända
fram, men banan var ändå långt ifrån klar.
Pengarna började att ta slut, broarna var bara färdiga fram till Gullträsk.
Man hade missbedömt byggkostnaderna
totalt av okunskap om klimatet och de loka-

la förhållandena. Slipers hade man räknat
med att köpa lokalt från traktens bönder
som man brukade göra i södra Sverige, men
här fanns inga bönder och inte tillräckligt
stora träd, så man hade fått importera dem
från Riga. På sista sträckan mot Gellivare
hade man fått lägga in kluvna telegrafstolpar
som slipers och räls man rivit upp från sidospår på stationer närmare Luleå. Då protesterade inspektörerna, liksom mot de provisoriska trummor av trä som ledde många bäckar under banvallen.
Den rullande materielen var enastående
gedigen och hade i stora mängder kommit
från de engelska tillverkarna under året. Lok
och vagnar levererades isärtagna per båt till
Svartön, där en monteringsverkstad fanns.
Under 1887 hade man monterat tio stora åttakopplade malmtågslok, och under 1888 ytterligare sex av en typ vars like bara fanns i
Spanien. Dessa lok hade ungefär samma dimensioner som de lok Oxelösund-FlenWestmanlands järnväg anskaffade långt senare år 1903. Man hade vidare ställt i
ordning 74 treaxliga malmvagnar av en ny
typ med trattformig korg och bottentömning. Vagnarna var beräknade för 25 ton
last, men det visade sig snart att det var bara
plats för drygt 18 ton malm, så man fick höja korgen en bit. Vagnarna var liksom loken
utrustade med den stora nyheten, Westinghouse tryckluftbroms. Ytterligare 301 malmvagnar anlände och monterades under 1888,
däribland en som hade visats på en industri49

Generalstaben med prins Carl inspekterar Gellivarebanan 1117 1888. Salongsvagnen med
ädelträpanel fick snart plåtklädsel för att bli tätare, användes av SJ som inspektionsvagn till
1929, därefter som tjänstevagn vid Hagalund till 1931 då den såldes som sommarstuga. Den
har numera tagits tillvara av Malmbanans Vänner.
utställning i Paris. De sista 50 vagnarna hann
få högre korg redan hos tillverkaren. Även
om man hoppades på att tryckluftbromsen
skulle fungera hade vagnarna också skruvbroms, och för säkerhets skull hade man
köpt .sex tunga treaxliga konduktörsvagnar
med vagnskorg av stålplåt vilka var barlastade med tackjärn för att de skulle kunna
bromsa ett malmtåg. På långsidorna hade de
burspråk med fönster för att tågbefälhavaren skulle kunna spana längs tåget efter
varmgångar och rykande bromsar.
Till sist gick ändå det första malmtåget
från Gellivare till Luleå den 12 mars 1888
med inte mindre än 40 vagnar, draget av två

stora malmtågslok. De ekonomiska problemen berodde på att Mr Wilkinson - vilken
skulle finansiera banan genom att ge ut obligationer - nu hade sålt så många att vissa
köpare i England och Holland började tvivla
på att banan någonsin skulle komma att förränta en så stor skuld. Därför fanns på de
stora loken mässingsskyltar vilka påpekade
att de var tillverkarens, Sharp Stewart & Co,
egendom tills banan betalt dem, och 200 av
malmvagnarna tillhörde ett konsortium av
obligationsinnehavare i Rotterdam.
Man hade dessutom anskaffat en spårgående ångkranvagn för tio tons lyftkran och
en ångdriven pålkran för brobyggena.

Sveriges vid denna tid största bro byggdes 1888 över Ängermanälven vid Forsmo. Den ersattes
1912 av en ny bro med fackverksbågar för att axeltrycket på banan skulle kunna höjas. Fotografierna i artikeln kommer från Sveriges Järnvägsmuseums arkiv.
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Eftersom Wilkinson sålt obligationerna
med stora rabatter hade bolaget ändå inte
fått in så mycket pengar som var väntat, vilket även påverkade ekonomin.

Statens järnvägsbyggnader
Byggandet av Norra Stambanan hade saktat
av. Vid Sollefteå gjordes hamnen vid Djupön färdig med godsmagasin och en andra
brygga. Fortsättningen norrut lät man utgå
från Långsele för att få enklare passager
över älvarna, men broarna över Fax.älven vid
Långsele - i tre spann varav det längsta var
60 m - och över Ångermanälven vid Forsmo - i fem spann varav ett spann på 76 m
- blev de största brobyggena hittills i landet. Under år 1887 nådde banan inte längre
än de ytterligare två milen till Se'lsjön. Dessutom var det inte klart om banan skulle fortsätta över Gideå eller Björna~ men under
1888 fortsatte ändå arbetet mot Anundsjö.
Av de tre norrländska timmerbanor som
förstatligades 1885 för att bli tvärbanor till
stambanan var Söderhamnsbanan helt färdig, breddad och förlängd till Kilafors. Under 1887 såldes fem personvagnar från den
banan till Borås-Herrljunga järnväg som
hade samma ovanliga spårvidd, 4 engelska
fot = 1219 mm eller 4,1 svenska fot= 1217
mm, beroende på vilken måttstock man använde.
Sundsvallsbanan hade breddats ända till
Torpshammar, men sidobanan MatforsVattjom var fortfarande smalspårig. Den
trafikerades ännu av SJ med en mängd kvarvarande smalspårsmateriel för en spårvidd
av 3,5 engelska fot = 1067 mm, i väntan på
att Matfors pappersbruk skulle överta banan, vilket skedde först 1890.
Hudiksvallsbanan var under ombyggnad,
och under 1887 blev normalspåret klart från
Ljusdal till Delsbo. Vid Hybo station byggdes ett stort timmeruppfordringsverk som
kunde lasta över flottat virke från Ljusnan
till järnväg för transport till Hudiksvall. Det
ersatte det ångdrivna uppfordringsverk som
Claes Adelsköld för ett honorar av "1000 utmärkta havannacigarrer" hade konstruerat,
och som sedan 1860 hade lyft mer än 7 miljoner stockar från en kanal med anslutning till
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Ljusnan till en 27 m högre belägen timrad
flottränna vilken ledde till sjön Gryttjen och
vidare ned till Dellen. Resten av banan fram
till Hudiksvall blev klar 1888.
Av Söderhamnsbanans materiel sparades
tre lok för ombyggnad till normalspår, vilket
skedde 1888 vid SJ verkstad i Bollnäs.
Godstågsloken litt Kc, vilka hade byggts
för banor i Norrland med lågt axeltryck,
kom 1888 i sin femte variant Kc5, där man
gick ifrån de experiment som gjorts med
Almgrens panna med inmurade sidor på
eldstaden, och valde en helt normal panna
med rund topp.

Bergslagen
Bergslagsbanan byggde 1887 ett hamnspår
vid lastplatsen Skäret för att Stjernfors bruk,
som bedrev båttrafik på sjön Ljusnarn, skulle kunna ta emot malm och tackjärn vilket
kom med järnväg från Bredsjö och Hjulsjö,
och för att lasta ut Bessemerstål. Under 1888
förbereddes en anslutning av Svartälvsbanan
i Grythyttan och BJ:s station byggdes ut med
fler spår och plattformar.
Nora-Karlskoga järnväg bytte ut den stora träbron över Timsälven vid Bofors mot en
fackverksbro av stål med underhängande bågar, byggd av Motala Verkstad. Den gamla
planen att bygga en bibana mot Järnboås,
som skjutits på framtiden av kostnadsskäl,
blev på nytt aktuell då NKJ, som 1885 övertagit sin bankruttmässiga smalspåriga konkurrent Wikern-Möckelns järnväg och fört
över denna trafik med Stribergs malm till
NKJ normalspår, nu hade ett överflöd av
smalspårsmateriel. NKJ valde nu den billigare lösningen att bygga ut smalspåret norrut
från Striberg via Järnboås till Grängen. Till
denna bandel behövde 1887 bara köpas ett
lok, som märktes SGJ 4 och var det första
"riktiga" tankloket i Sverige med axelanordning 1C efter två mera improviserade
ombyggnader. Efter att ha använts för banbygget blev nästan alla gamla smalspårsvagnarna ombyggda med centralkoppel med hake i stället för ögla, och fick gummifjädrarna
bytta mot stålfjädrar vid lagerboxar och
draginrättning.
Striberg-Grängens järnväg som betjäna-

Loket 1emtland var av 1860talstyp, men byggt så sent
som 1879 av Beyer Peacock.
Det tillhörde SJB (Statens
Jernvägsbyggnader) med nr
6 och användes på bilden
vid banbygget HudiksvallLjusdal. Det inregistrerades
1896 bland SJ övriga ånglok
som titt A nr 510, men skrotades redan 1898. Syster/oket Thor finns på Sveriges
Järnvägsmuseum.

Halmstad--Bolmens Järnväg skaffade "vagnlokomotivet" Lärkan för lätta tåg,
en tidig föregångare till rälsbussar.

de gruvfälten i Timansberg och Järnboås
nådde fram till en hamn vid sjön Grängen,
där båttrafik från Hjulsjö och Bredsjö anslöt. Däremot blev det ingen anslutning till
Klacka-Lerbergs gruvor, vilka fortsatte att
sända sin malm sjövägen till Hammarby
bruk vid Norasjön, trots att man lade stationen Klacka-Lerberg en bra bit utanför byn
för att lättare kunna dra ett spår till gruvorna. Lindesby hytta och Petersfors bruk fick
sidobanor, men det senare gick i konkurs så
att dess spår blev oanvänt.
Ockelboverkens bana Vintjärn-Jädraås
rustades upp inför de nya trafikuppgifter
som väntade när de fått ny ägare, vilken förlängde banan västerut till Lingheds sågverk

för att kunna använda den för timmertrafik i
stället för malm. Broar förstärktes och timmerlastplatser byggdes vid flottlederna. Från
Atlas köptes femtio nya timmervagnar och
tre lok.
Göteborgs hamn höll på att få en konkurrent, då koncession beviljades för en normalspårig bana från Sikhalls hamn vid Gälleudde i Vänern över Frändefors till Lysekil.
Man hoppades på att gods från hamnarna i
Otterbäcken och Kristinehamn samt industrierna i Skaraborg skulle söka sig till exporthamn denna väg, men genom de kärva
tiderna blev planerna inte förverkligade.
Koncessionen förföll redan 1888.
Ett visst samband med detta projekt hade
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Svartälvsbanan, som nu var under byggnad
från Karlsdal mot Grythyttan och en gång
hade varit tänkt som en bit av en förlängning
av NKJ till Vansbro. I stället hade koncession beviljats för en bana från Vansbro till
Persberg, med anknytning till den befintliga
Östra Värmlands järnväg som ledde till hamnen i Kristinehamn. Persbergs station flyttades från gruvområdet till det läge där den
nya banan skulle utgå. Den nya banan
Mora-Vänerns järnväg, beställde omgående 10 lok och 300 virkesvagnar, en mycket
stor order för sin tid.

Västkustbanan
Den sista biten av Västkustbanan, årtiondets
mest ambitiösa projekt, fullbordades genom
att Göteborg-Hallands järnväg öppnades
1888-09-01 från Varberg till Göteborg B:s efter två månaders försening till följd av att
banvallen hade rasat ned i Sagsjön vid Kållered.
Fem banor, Malmö-Billesholm, Landskrona-Engelholm, Skåne-Halland, Mellersta Halland och Göteborg-Halland, hade beslutat samarbeta för att ordna en stambaneliknande trafik från Göteborg till Helsingborg och Malmö, med genomgående
vagnar av högsta kvalitet och med förbindelser via tågfärja till Helsing0r och via Bergslags- och Dalslandsbanan till Norge.
Med tanke på denna trafik hade Dalslandsbanan 1887 anskaffat Sveriges första
boggisovvagn, byggd av Skabo i Norge. Banorna mellan Helsingborg och Göteborg hade från Kockums beställt en mängd luxuösa
boggi'vagnar, där första och andra klass kunde användas som sovvagnar. Vagnarna hade
vakuumbroms från Gebr Körting och elektriskt ljus från batteri i resgodsvagnen.

Banor i Sydsverige
De smalspåriga banorna i Blekinge fortsatte
att byggas ut. Nu var Västra Blekinge järnväg under arbete med sträckningen Karlshamn-Ronneby-Karlskrona, liksom även
den västliga utlöparen av smalspårsnätet,
Halmstad-Bolmens järnväg. Ett anmärkningsvärt fordon på HBJ var det lilla "vagn54

lokomotivet" Lärkan, avsett för billiga och
snabba förbindelser när trafiken var för liten
för att motivera ett helt tåg.
Helsingborg-Hessleholms järnväg gjorde
ett halvhjärtat försök att få genomgångstrafik på sidobanan Bjuv-Billesholm genom
att lägga in ett anslutningsspår till stationen
Billesholms grufva, vilken användes av både
Malmö-Billesholm och Landskrona-Engelholms järnvägar. Eftersom stationerna låg
i olika väderstreck och det var brist på utrymme blev det två spårstumpar i vinkel och
en vändskiva emellan. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens inspektör klagade dessutom
på att hela sidobanan var i dåligt skick med
nästan uteslutande skadade skenor.
Gärds Härads järnväg fick också en åthutning av inspektörerna för att den initiativrika stinsen i Degerberga hade kommit på att i
dåligt väder låta ångvagnens passagerare stiga på inne i godsskjulet som om det vore en
banhall. Från Maltesholm byggdes en smalspårig bana till kalkbrottet.
Höör-Hörby järnväg som hade börjat
trafikera banan Hörby-Tollarp byggde om
ena stallplatsen i Hörby lokstall till provisorisk vagnverkstad och flyttade ångloken till
Tollarp, där en ny större verkstad byggdes i
samarbete med Gärdsbanan som ett första
steg mot bildandet av Östra Skånes järnvägar.
Halmstad-Nässjö järnvägar, vilka till
följd av Mr Wilkinson's obligationssvindel
hade varit paralyserade av dålig och otillräcklig rullande materiel, togs om hand av
Stockholms Enskilda Bank och började nu
en stor upprustning med nya vagnar och lok
från Atlas och utbyte av sju gamla träbroar
mot stålbalkar.
Smalspåret fortsatte att breda ut sig över
Götalands slättbygder. Skara-KinnekulleWenerns järnväg öppnades från Skara vid
Götene till Hönssäters hamn vid Vänern, och
den lilla idyllen Wadstena-Fogelsta blev en
riktigt aktningsvärd bana genom öppnandet
av Wadstena-Ödeshög.
Efter skånskt föredöme byggde Ljunggrens i Kristianstad en boggiångvagn till
Uppsala-Länna järnväg.

Torgny Svensson

Malmvagnshistoria

Det är 1988 jämnt ett hundra år sedan det
första malmtåget gick på Malmbanan. Det
firas under hela 1988 med många olika festligheter från Luleå till Narvik. Torgny
Svensson har skrivit om malmvagnarnas historia, främst ur trafikhistorisk synpunkt,
bland annat om hur fördelningen vagnar
mellan LKAB/NSB och SJ varierat mellan
åren.
Det var fotografen Forsell i Kiruna som tog
bilden av malmtåget på gång över Sjöspåret
mellan gruvan och malmbangården i Kiruna.
När han framkallat och kopierat bilden tyckte han att han med kameran fångat något
nästan overkligt: ett radband med många
svarta kulor sakta flyttade av en osynlig
hand. Och visst hade han rätt. Den som från
en plats vid sjöstranden utanför vågkuren
såg ett vagnsätt komma inglidande för att
vägas kunde lätt få samma intryck. En solig
c).Ugustidag kunde man också se raden av
vagnar, lastade med Kirunavaaras "svarta
guld", spegla sig i Luossajärvis blanka, lugna yta. En ännu overkligare syn var spegelbilden med alla vagnar upp- och nedvända,
liksom för att tömma sin värdefulla last i
sjön.
Engelsmännen, som påbörjade byggandet
av Ofotenbanan år 1884, insåg att transport
av tung järnmalm skulle kräva robusta vagnar med stor bärighet. Man visste med sig att
den järnväg man byggde inte var alltför
stark. Räler med en vikt av knappt 28 kg/m

och övrig underbyggnad av samma klass
gjorde att lasten måste fördelas på fler axlar
än två. I England tog man fram en treaxlig
vagn med bottentömning och en lastförmåga
av 25 ton. Den fick en egenvikt av 11 ton vilket ger en bruttovikt av 36 ton och ett axeltryck av 12 ton. Vagntypen började levereras
till Sveriges & Norges Järnväg, SNJ, 1886
och 1887. De första lossades från fartyget
Juana Nancy i Luleå hamn. 375 vagnar var
beställda. Under tillverkningens gång fann
man dock att vagnskorgarna var alltför
smått tilltagna. Mot beräknade 25 ton kunde
man endast lasta 18,5 ton. Ett antal av de senast levererade vagnarna fick ändrat utförande av korgen, som nu skulle ge 25 ton bärighet. De redan bekomna vagnarna försågs
med påbyggnad till samma rymd. Vagnarna
var annars av hög klass, bland annat försedda med tryckluftsbroms, som var en nyhet
för Sverige. De presenterades på en världsutställning i Paris och väckte en del uppmärksamhet.
SNJ, som led av ständig penningbrist,
kunde inte betala för de lok som också tillverkats i England, och endast för 75 av vagnarna. Men trots alla svårigheter höll man
ut. Den 12 mars 1888 invigdes banan Gällivare-Luleå med ett malmtåg om 40 vagnar
och en vikt av 1.000 ton. Är 1889 ställdes bolaget under interimsförvaltning i London
och på sommaren samma år inställdes betalningarna. Malmtrafiken pågick i liten skala.
Mellan 1888 och 1890 transporterades
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LKAB Mas 1134 i Kiruna
1957. 1950 års typ, tyskbyggd. Foto Erik Sundström

LKAB Mas 676 i Kiruna
1957. 1908 års typ, byggd av
Strömmens
Mekaniske
Verksted. Foto Erik Sundström.

133.000 ton till Luleå. I det längsta hade man
hoppats att svenska staten skulle gå in med
stödjande medel. Men ingenting hände. Vid
slutet av 1890 beslutade dock riksdagen om
statsinlösen av Gällivarebanan och överlämnandet skedde i augusti 1891. Inlösensumman blev 6,5 miljoner kronor, vilket motsvarade 25% av i företaget nedlagt kapital. Efter omfattande förbättringsarbeten kunde
hela linjen mellan Gällivare och Luleå öppnas för malmtrafik i SJ:s regi den 19 januari
1892. Det första tåget bestod av tio malmvagnar dragna av två växellok. Sedan engelsmännen lämnat banan fanns inga tåglok att
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tillgå (de var återtagna av den engelske tillverkaren) förrän på hösten då man fick fem
sexkopplade lok littera Ga. Då loken saknade utrustning för tryckluftsbroms måste tågen bromsas med handkraft. Den skepsis
som rått i Sverige beträffande tryckluftsbromsen bröts först sedan vinterprov anordnats 1895.
Antalet malmvagnar, 375 stycken, blev
snart otillräckligt och 1895 fick SJ ett tillskott av 150 vagnar. Dessa var tillverkade av
Kockums och Atlas i Sverige. Till konstruktion och bärighet var de som de engelska föregångarna, men tryckluftsbroms saknades.

Gällivarebanans malmvagn litt Mäa/Ml, SJ nr 12 579. Vagnen tillverkades med högre skrov
1888 och kom till SJ 1891. Foto Sveriges Järnvägsmuseum.
Fram till sekelskiftet utrustades dock ett 80tal av dessa med sådan broms, liksom 165
vagnar som tillverkades 1897-1900.
Sedan beslut tagits att fortsätta banbyggandet från Gällivare till Narvik blev det aktuellt med ytterligare nytillverkning av
malm vagnar. Omfattande prov företogs för
att ge visshet om man skulle behålla den treaxliga vagnen eller ersätta den med en fyraxlig. Provet med de tre- och fyraxliga vagnarna utfördes på linjen Gällivare-Luleå. De
visade att en treaxlig vagn (littera M2) var att
föredra före boggivagnen (littera MO). Med
sikte på att linjen Kiruna-Narvik skulle få
räler av 1896 års modell (med en vikt av 40
kg/m) och förstärkt underbyggnad tillverkades de nya vagnarna för ett axeltryck av 16
ton. Korgarna gjordes rymligare och en del
förbättringar av luckor, luckstängning och
förregling av luckor gjordes också. Givetvis
utrustades samtliga vagnar med tryckluftsbroms.

När trafiken på Narvik öppnades 1902/03
fanns följande vagntyper:
375 st litt Ml, engelsk tillverkning
(senare litt Maä) last 25 ton
315 st litt Ml, svensk tillverkning
(senare litt Mam), last 25 ton
70 st litt M2, svensk tillverkning,
last 35 ton, provvagnar
20 st litt MO, svensk tillverkning,
last 45 ton, provvagnar
454 st litt M2, svensk tillverkning
(senare litt Mas), last 35 ton
Vissa såldes till Bergverksab Freja i
Koskullskulle som hade egna vagnar och
egen lastanordning i Luleå.
Transportbehovet Kiruna-Narvik hade
beräknats till 1,2 miljoner ton årligen, men
ökade successivt till 3,3 miljoner ton år 1913.
Vagnar nytillverkades och den ursprungliga
konstruktionen behölls, men vagnskorgarna
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blev efter hand kraftigare och rymligare,
vagnarna fick nu lastas till 35 ton. Vagnarna
var försedda med glidlager, vilket var en
ständig källa till driftstörningar. Varmgångna axellager och axelskador orsakade avställning av vagnar både på linje och verkstad för
kostsamma reparationer. Är 1914 utrustades
på prov 50 vagnar med kullager, vilka visade
sig för klena och efter några år ersattes med
glidlager. Först mellan åren 1929 och 1934
genomfördes rullagermontering på samtliga
malm vagnar.
Under mellankrigsåren ökade trafiken
från 1, 1 miljoner ton 1920 till 7, 7 miljoner
ton 1937. Efter andra världskriget ökade
transporterna år efter år och vid början av
1950-talet uppnåddes 8 miljoner ton per år
mot Narvik. Man började räkna med att nå
12 miljoner ton 1960. Därtill behövdes både
nya lok och vagnar med bättre prestanda.
Loken barlastades och antalet vagnar i tågen
ökades från 40/44 till 49. En Mas-vagn med

större svetsad korg beställdes för leverans
1950 och de äldre Mas-vagnarna fick från
1952 samma stora korg. Lastförmågan sattes
1954 till 35 ton med liten korg och 40 ton
med stor, och höjdes 1959 till 37 resp 42 ton.
Mas-42 insattes efter hand som den levererades, och på norra omloppet (Kiruna-Narvik) ökade lastvikterna per vagn till över 40
ton. Genom att sätta in tresektioners Of-lok
(Of3) och nya tvåse~tioners Dm-lok kunde
vagnantalet ökas till 55 per tåg, efter barlastning med tackjärn till 20 tons axellast till 65
per tåg, och med Dm3-lok till 71 per tåg.
Med stort pådrag från press och radio firades på Luciadagan 1960 att man transporterat 12 miljoner ton under året. Lyckönskningstelegram från generaldirektör Upmark
ingick i hyllningarna. Årsresultatet blev till
slut att 5.400 tåg transporterat 12.586.482
ton malm, vilket ger i snitt 61 vagnar per tåg.
Vid mitten av 1960-talet var 3 .200 vagnar
littera Mas-42 och 1.000 vagnar littera Mas-

SJ M2 28 760 vid de första försöken med kullager.
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37 tillgängliga. Den 23 april 1963 användes
för transport till Narvik 26 tåg bestående av
för
LKAB Kiruna
1.297 vagnar, Mas-42,
52.056 ton= 40, 13 t/vagn
LKAB Gällivare 165 vagnar, Mas 37/42,
6.351 ton= 38,5 t/vagn
Tuolluvaara
63 vagnar, Mas-42,
Gruv AB Kiruna 2.645 ton=41,99 t/vagn
Den 10 maj 1968 kördes 33 tåg KirunaNarvik, och då användes 1.944 vagnar Mas42 och 143 vagnar Mb, en ny boggievagn
med centralkoppel. För att klara uppgiften
behövdes cirka 2.100 vagnar plus 150 avställda för reparation och dylikt. Resten av Mas42 (950 st) och större delen av Mas-37 användes på södra omloppet, Gällivare-Luleå,
samt i trafiken på Bolidenbanan.
Totalt har för Malmbanans räkning levererats nära 6.000 vagnar av den treaxliga typen. De äldsta Maä och Mam försvann från
Malmbanan 1914-1916. En del har försålts
till andra gruvförvaltningar (Freja, TGOJ)
medan andra har byggts om, skrotats eller
förts över till Boliden banan. Under 1960talet påbyggdes ett antal Mas-37 för pelletstransporter och en ny storbärig fyraxlig vagn
insattes på norra omloppet. Den kallades
Mb, senare Uad, och började tillverkas 1968.
Därefter följde även en version för pellets,
UadP.
Den 1 juli 1970 fanns följande malmvagnar på Malmbanan:
Mas-37
last 37 ton egenvikt 11,2 ton
Mas-37P
last 37 ton egenvikt 12,8 ton
Mas-42
last 42 ton egenvikt 11,9 ton
Mas-42P
last 41,5 ton egenvikt 12,5 ton
Mb-65/65
last 80 ton egenvikt 20,0 ton
Uad
last 80 ton egenvikt 19,8 ton
UadP
last 80 ton egenvikt 20,0 ton
Uad/LKAB last 79,6 ton egenvikt 20,4 ton

Ägareförhållande
Sedan riksdag och storting år 1898 tagit beslutet att bygga Ofotenbanan till Narvik
måste vagnar inköpas för transporten på
denna linje. Ungefär 40 km av sträckan ligger på norskt område och frågan om vagnhållning på denna del blev aktuell.

I oktober upptogs och avslutades förhandlingar mellan svenskt, norskt och LKAB representantskap. Det avtal som slöts innehåll
bl a följande:
LKAB anskaffar, underhåller och reparerar de malmvagnar som är nödvändiga som
norsk andel av den gemensamma norsk/
svenska vagnparken för avveckling av transporterna över Ofotenbanan
och
LKAB anskaffar/betalar 100 vagnar före
trafikens igångsättning.
Mellan LKAB/NSB och SJ träffades sedermera avtal om beräkning av antal vagnar
som varje förvaltning var skyldig att hålla
vid givna transportmängder. Avtal om ömsesidig debitering för verkställda reparationer,
för utbytesdetaljer . och underhåll träffades
även. NSB byggde ingen egen vagnverkstad
utan reparation och underhåll i Narvik sköttes på LKAB verkstad.
LKAB/NSB andel av vagnparken varierade med flera olika beräkningssätt. Det skulle
tas hänsyn till vagnarnas omloppstid, tidtabellstider, terminaltider och trafikens
omfattning. Beräkning har därför skett på
olika sätt vid olika tillfällen och med ändrade resultat. I stort har dock följande gällt
(LKAB/NSB andel anges i procent inom parentes):
a) efter transportsträckans längd (25 OJo)
b) efter uppehållstiden på norsk sträcka
(35%), 1915 och 1923
c) efter antal vagnar i omlopp (36,20Jo),
1926
d) efter vagnsdygns beräkning (27, 7 OJo),
1956
e) efter uppehållstider på svensk och norsk
sträcka (35%), 1967
f) efter beräkning till 500Jo uppehållstid
~-och 500Jo nettotonkilometer (21,70Jo).
Avtalet från 1898 säger att norsk verkstad
skall beredas deltaga i anbudsgivningen vid
vagnköp. Mas-37 har levererats till LKAB/
NSB under åren 1906-1932 från A/S Skabo
Jernbanefabrikk, från Strnmmens Verksted
A/S och från Aadahls Bruk. Mas-42 har under åren 1951-1953 levererats av tyska
verkstäder (255 vagnar). Mb (Uad) tillverkades bl a av Strnmmen Verksted 1967-1970
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SJ M2 15 386 av 1900 års
typ, tillverkad av A tias 1900
och specialmålad Jör fotografering.

SJ Mb 50 223 (P-märkt), en
av LKAB:s tyskbyggda Jörsöksvagnar från 1924 med
styrda länkaxlar. En stor del
av sidan på vagnskorgen rör
sig vid tömning. Foto Sveriges Järnvägsmuseum.

medan UadP-vagnarna levererades från AB
Gävle Vagnverkstad 1970 (110 st) och 1977
(120 st). Alla dessa vagnar har varit inregistrerade i den norska vagnparken som privatvagnar med ägarebeteckningen LKAB
Narvik. De 100 Mas-vagnar som LKAB
inköpt/betalt till startåret 1902 ersattes av
samma antal enligt avtal 1927. Dessa vagnar
har varit inregistrerade i den svenska vagnparken.
Under driften uppkomna skador som åtgärdats vid SJ för LKAB/NSB räkning debiterades LKAB Narvik. Av LKAB utförda arbeten på SJ vagnar betalades av SJ. Prislistor för material- och lönekostnader upprättades och diskussioner om debiterade belopp
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förekom. År 1930 bestämdes att vagnar som
krävde mer än sex dagars arbete skulle återsändas till ägaren. Vidare bestämdes att ett
tillägg på 10% på inköpskostnad för material godtogs och att ett tillägg på upp till 100%
fick göras på personalkostnader (administrativt tillägg).
Oavsett vilken beräkningsgrund som använts syns LKAB/NSB ha legat lågt i vagnhållningen. Det har varit svårt att hänga med
i de ständigt ökande transportbehoven.
Exempelvis den stora ökningen från 7 ,5 miljoner ton 1948 till 22,6 miljoner ton 1973.
Vid inventering 1923 var behovet 2.895
vagnar. LKAB/NSB hade då 450 vagnar inregistrerade hos NSB och 100 hos SJ. Dessa

SJ Mas 105 406 av 1950 års typ. Lastförmågan anges till 35 ton och höjdes senare till 42 ton.
SJ M2 21 556 fotograferad framför tillverkaren, AB Arlöfs Mekaniska Verkstad & Waggonfabrik 1904. Vagnen är av 1904 års typ med alla axlar bromsade. Den lilla skylten lyder ''Tillhör Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund".
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SJ Mas 15 548, malmvagn
av 1902 års typ, påbyggdför
cementtransport och bromsen avlägsnad.

En av malmbanans moderna vagnar, titt Uah, senare titt Faoo.
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Provvagn titt Mar nr 106 744, tillverkad av ASJ Falun 1957 och såld till Domnarvets Järnverk
1960. Observera den märkliga konstruktionen med alla axlar utbalanserade. Foto Sveriges
Järnvägsmuseum.
550 vagnar utgjorde bara 19% av den gemensamma vagnparken. LKAB/NSB fick
1926-1931 ett tillskott av 239 vagnar. År
1952 beräknades vagnbehovet vid väntad
körning av upp till 12 miljoner ton (1960) till
4.354 vagnar. Av dessa borde LKAB/NSB
hålla 1.050, vilken siffra är 233 högre än tillgången. LKAB hade dock på gång en leverans av 250 stycken Mas-42 från tyska verkstäder.
År 1967 konstaterades att LKAB/NSB varit underrepresenterat i vagnhållningen under åren 1964-1966. Man blev överens om
att det rörde sig om en brist på 347 vagnar
per år.

På norra omloppet Kiruna-Narvik försvann Mas-vagnen i maj 1984 och på södra
omloppet Gällivare-Luleå i januari 1985.
Mas-vagnarna har därefter helt ersatts av
U ad och U adP. På södra omloppet är axellasten reducerad till 20 ton.
Jag har haft ovärderlig hjälp av f lokins Bengtsson
(SJ tryck o dyl) samt av kontakter med ti Stokkland i Narvik och Orwandt i Stockholm. Jag har
även hämtat stoff ut "Malmbanan - pionjärideernas värdeskapande järnväg" av red Arvid Moberg i Luleå. Övrigt är taget ur egna och uins
Lindmarks anteckningar.
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Erik Sundström

Västkustbanans och andra
tidiga personboggivagnar

När Carl Edvard Norström projekterade
Gefle-Dala järnväg föreslog han på inrådan av John Ericsson, vilken då var verksam
i USA, att banan skulle få boggivagnar i
amerikansk stil för både gods och passagerare, vilket också Claes Adelsköld tillstyrkte.
Nils Ericson däremot insisterade på att tvåaxliga vagnar i engelsk stil, som SJ och andra
europeiska banor hade föredragit, skulle vara standard.

Bånghammar-Kloten
Sveriges första personboggivagnar byggdes
1877 av Vognfabriken Scandia i Randers,
Danmark, för banan Bånghammar-Kloten,
vilken redan vid öppnandet kom att bli trafikerad av Frövi-Ludvika järnväg, som
också kom att äga vagnarna.
Banan - vilken betjänade Klotens järnbruk - var redan nedläggningshotad. Den
kom mest att transportera timmer och träkol
till de större bruken i trakten. Man hade aldrig väntat sig någon nämnvärd persontrafik
utan ville ha ett helt persontåg koncentrerat
till en vagn med första och tredje klass,
resgods- och konduktörskupe, och behövde
då inte heller någon genomgång till andra
vagnar.
Boggierna var utförda som på små godsvagnar med bladfjädrar över lagerboxarna.
Det blev billigt, men alltför stelt för en personvagn. Hjulen utfördes med något mindre
diameter, endast 724 mm mot normalt 966
mm, för att få plats med en normal fjädring
utan att vagnskorgen kom för högt.
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En av dessa vagnar finns bevarad på Sveriges Järnvägsmuseum sedan 1953.

Rowan' s ångvagnar
W R Rowan, som ägde Vognfabriken Scan-

dia, konstruerade på 1870-talet ångspårvagnar där ångpannan och maskineriet bildade
en maskinboggi vilken vid service och reparation kunde köras ut ur vagnskorgen för att
vara bättre åtkomlig. Spårvagnar enligt denna modell blev populära i hela Europa. De
byggdes även av Atlas i Stockholm och av
Borsig i Berlin. Bland spårvagnarna hade de
flesta, t ex vid Stockholms Södra spårvägar,
i andra änden en tvångsstyrd enaxlig boggi.
En större modell för normalspåriga banor,
med buffertar, koppel och lastprofil av normal typ, konstruerade Rowan 1879 för Gribskovbanen Hillernd-Grrested. Redan 1881
levererade han till Sverige två vagnar till
Gärds Härads järnväg Kristianstad-Tollarp
-Degeberga. Deras boggier hade liksom
Kloten banans enkla bladfjädrar, men ramverket var av trä med ut- och invändigt plåtbeslagna sidor, för att ge något mjukare
gång.
Därefter byggde Atlas ytterligare några
Rowanvagnar på licens, 1882 en för HöörHörby och två för Cimbrishamn-Tomelilla
och 1882 en för Börringe-Anderslöf. Alla
dessa hade maskinboggi byggd av Nohab.
De var utrustade för att sommartid kunna ta
passagerare i en öppen övervåning på taket,
där man på vintern hade ett lägre godsutrymme täckt av presenning. Dessutom fanns resgodslådor under långbalkarna.

Frövi-Ludvikajärnvägs boggivagn nr 2, senare 22/ör Klotenbanan. Byggd 1877 av Scandia i
Danmark, med boggier utan vagga. Systervagnen nr 1 finns bevarad på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Foto DJK.
Atlas byggde 1882 åt Gärds Härad också
en tvåvåningsvagn utan maskinboggi, avsedd att gå· som reserv i lokdragna tåg, och
denna torde alltså ha varit den andra boggipersonvagnsleveransen i Sverige. Dessa banor brukade liksom Gribskovbanen kallas
ångspårvägar, men motsvarar inte alls vad
man på kontinenten menade med detta, alltså banor i landsvägskanten, utan hade egen
banvall och vagnsamtrafik med andra banor. Det spårvagnslika var ångvagnarna och
det låga axeltrycket.
En envånings Rowanvagn levererades
1886 av Kockums med maskinboggi från
Borsig till Skåne-Hallands järnväg för användning på sidobanan Astorp-KattarpHöganäs.
En smalspårig ångvagn byggdes 1888 av
Ljunggrens i Kristianstad för UppsalaLänna järnväg, närmast inspirerad av den
ångspårvagn som Grantham konstruerat för
Wien några år tidigare. Den hade en boggi av
Rowantyp under personavdelningen, men

bara en drivaxel fast lagrad i vagnsramen.

Andra tidiga boggivagnar
Den första smalspåriga boggivagnen anskaffades 1884 av Köping-Uttersbergs järnväg,
KUJ 11 litt AC, från Atlas med boggier av
Rowantyp, utan plattformar och utan lanternin.
Kockums byggde 1888 de första boggivagnarna av en typ som kom att bli typisk för de
svenska järnvägarna under många år, med
lanternin, öppna plattformar och parmonterade fönster. Hästveda-Karpalunds järnväg i Skåne fick då två vagnar som hade boggier av Rowantyp.
Under 1881 hade Kockums byggt två ångvagnar typ Belpaire med tre fasta axlar som
hyrdes ut till Landskrona-Engelholms järnväg, där de visade sig opålitliga, så att 1886
återtog Kockums dem och byggde om dem
till boggivagnar utan maskineri, varefter de
såldes 1888 till Göteborg-Hallands järnväg,
där de mest gick i lokaltrafiken. Deras boggi65
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Boggivagn från Hästveda-Karpalunds järnväg, byggd 1886 av Kockums med boggier av
Rowantyp, på bilden ÖSJ 4. Foto SJK-F.
er var ett försök att vidareutveckla Rowantypen genom att i samma ramverk av trä och
plåt sätta in dels en vagga som med linsfjädrar belastade boggiens tvärbalkar, dels längsgående balanser som hängde under boggisidorna och belastades genom skruvfjädrar
från en unik typ av svängarmar.

Vagnar för kontinentaltrafiken
Norge-Danmark
En historiskt viktig vagn levererades 1887
från Skabo i Norge till den av norska intressenter dominerade Dalslandsbanan. Det var
en första klass sovvagn, DJ 13 litt Ao med
sex kupeer, plattformar och lanternin, från
1890 räknad som andra klass. Dess boggier
var mycket amerikainspirerade och hade hela ramverket av trä. Lagerboxarna satt i
hornblock av gjutjärn, som förbands av
dubbla rundjärnsstag. Fjädringen var anordnad med vagga av trä med linsfjädrar, och
balanser under boxarna med skruvfjädrar,

men utan svängarmar. Eventuellt kan en sådan boggi ha använts redan 1886 på SkåneHallands Rowanvagn, åtminstone hade den
sådana sedan den 1890 blivit ombyggd till
personvagn utan maskinboggi. De tvåaxliga
sovvagnar som Dalslandsbanan skaffat 1886
blev 1891 hopbyggda till ytterligare en andra
klass boggisovvagn nr 11.
Sträckan Göteborg-Helsingborg utgjordes av tre privatbanor byggda på 1880-talet
och siktade redan från början på den internationella trafiken mellan Norge och Danmark. Den sydliga anknytningen till Landskrona och Malmö via två andra samarbetande bolag krävde i många fall tågbyte i Ängelholm.
För den internationella trafiken mellan
Danmark och Norge via Helsingborg-Göteborg beställde de tre norra banorna hos
Kockums en mycket förnämlig vagnuppsättning som delvis levererades redan 1887, före
öppnandet av Göteborg-Hallands järnväg,
67
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Boggivagnför lokaltrafik på Göteborg-Hallands järnväg nr 601-602, sedan 998-999, därefter
SJ 1147-1148, ombyggd 1886 av Kockums från Landskrona-Engelholms järnvägs ångvagn.
Boggier av experimentmodell.
Boggivagn för lokaltrafiken på Göteborg-Hallands järnväg, byggd 1886 av f d ångvagn från
Landskrona-Engelholms järnväg och övertagen av GHB år 1888, varvid I-klass ändrades till
2-klass. På 1930-talet gick den i tåghemmen på Storlienbanan, på bilden är den tjänstevagn nr
431 på IV distriktet på 1950-talet och har fått boggier modell 1896. Foto S Nyberg.
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Dalslandsbanans sovvagn nr
I 3 år I 887 med träramsboggier, Sveriges första boggisovvagn, byggd av Skabo i
Norge. Sovinredningen togs
bort 1901 och numret ändrades till 16. Foto Sveriges
Järn vägsmuseum.

Kontinentaltåg med förstaklassvagn nr 603 från
Göteborg-Hallands järnväg. Lägg märke till träramsboggier, balansbuff ertar med fjädrar bakom buffertbalken, dubbel vakuumbroms, etc. Vagn ur 1890
års leverans med lägre lanternin. Foto SJK-F.

och användes tillsammans med de nämnda
vagnarna på Dalslandsbanan.
Ägandet av vagnarna fördelades på GHB,
Mellersta Halland = MHJ och Skåne-Halland = SHJ, men färgsättning och vagntyper var desamma. Vagnarna var tekniskt
avancerade, med vakuumbroms och elbelysning från ett i resgodsvagnen placerat batteri. Boggierna var av samma typ som på Dalslandsbanans vagn, alltså med träram och underhängande balanser. Buffertarna var utbalanserade med fjädrarna helt innanför buffert balkarna.
Åren 1887-1888 levererade Kockums 13
vagnar av dessa typer, med olika vagnsklasser, med en hög lanternin och rakt utdraget
plattformstak. De 19 vagnar som levererades
1888-1891, varav tre från Atlas och resten

från Kockums, utfördes med lägre lanternin,
kupat plattformstak och balansboggier med
ram av U-balkar och balanser som inifrån
balken tryckte på lagerboxarnas översida.
Som en extra ljuddämpning var dock den övre svängbalken i vaggan gjord av trä.
Direkt vid förstatligandet 1896 började SJ
byta svängbalkar av trä mot järnbalkar, varefter boggierna kallades SJ modell 1896, och
1899 nytillverkades sådana boggier för de 13
vagnarna med träramsboggier. Den udda
vagn som 1890 byggdes av vagndelen till
Rowanångvagnen på Skåne-Hallands järnväg gick dock länge kvar med träramsboggier.
Landskrona-Engelholms järnväg skaffade aldrig boggivagnar, bortsett från de
ombyggda ångvagnarna som egentligen äg69
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Skåne-Hallands järnvägs f d ångvagn nr 9, senare SJ 1149, med träramsboggier av Västkustbanetyp.

Skåne-Hallands järnvägs sovvagn titt ABo byggd av Kockums 1888 med träramsboggier.
Tvåfärgad: mellanblå och grön. Foto Sveriges Järnvägsmuseum.
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Skåne-Hallands järnvägs sovvagn nr 45, senare SJ 1131, med bäddbara soffor i 2 klass och
balansboggier SJ modell 1896.
Skåne-Hallands järnvägs postvagn nr 64, senare SJ 1109, med provisorisk 3-klass kiipe.
Byggd 1888 av Kockums med träramsboggier av gammal amerikansk typ. Foto Sveriges Järnvägsmuseum.

71

Boggi av Västkustbanemodell med
balanser och svängbalk av trä, ursprunget till modell 1896. Foto Sveriges Järnvägsmuseum.

Boggi för Mora- Vänerns järnväg,
byggd av Atlas 1889. Vagga med
svängbalk av trä, men utan balanser. Foto Sveriges Järnvägsmuseum.

Förstaklassvagn från Mellersta Hallands järnväg med Atlas' version av
Västkustbaneboggien. Foto Sveriges Järnvägsmuseum.

des av Kockums tills de såldes till GHB.
Malmö-Billesholms järnväg lät 1892-93
Kockums bygga samman åtta tvåaxliga vagnar till fyra boggivagnar, kombinerat första
och tredje klass. Märkligt nog skaffade inte
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Bergslagsbanan boggivagnar förrän 1896.

Kontinentalvagnarnas inredning
Bland de 34 vagnarna fanns första klass som
utvändigt var målade mellanblå, med luxuö-

Skåne-Hallands järnväg går vid utfarten/rån Helsingborg på en lång viadukt till På/sjö skog.
På bilden ett tåg med ett av SHJ lok 4-6, senare SJ titt VKBd, och västkustbanans luxuösa boggivagnar. Foto Helsingborgs Museum.

sa soffor med armstöd och huvudstöd, bäddbara för två sovplatser i kupeer med sex
sittplatser; andra klass som var målade
mörkgröna, med stoppade soffor, bäddbara
för fyra personer i kupeer med åtta sittplatser genom att ryggstöden fälldes uppåt; tredje klass som var målade rödbruna, med hårda soffor, samt postvagnar som var målade
gula med brunt fält på dörren till en tredjeklasskupe i ena änden, som dock 1891 ersattes med en konduktörskupe. I vissa vagnar
var ändkupeerna mindre för att ge plats åt
större dörrar till plattformarna, och var då ej
bäddbara.
Vissa vagnar inreddes för andra klass,
men var förberedda för första klass genom
0,25 m bredare kupeer.
Vagnarna var mycket långlivade och gick
kvar till 1950-talet med ursprunglig vagnskorg, men moderniserade soffor.

Fortsatt utveckling
Personboggivagnarna slog därefter snabbt
igenom vid de svenska järnvägarna. Kockums levererade 1888 vagnar till MalmöLimhamn och Köping-Hult.
Oxelösund-Flen-Westmanland började
bygga hop gamla tvåaxliga vagnar parvis på
nya underreden. Atlas levererade 1888 vagnar till Mora-Vänern, och Mariestad-Kinnekulle fick moderna smalspåriga vagnar
med plattformar och lanternin, som i rapporterna till Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen kallades "Amerikansk typ".
Statens järnvägar fick boggivagnar 1891,
dels genom att några av de gamla tvåaxliga
kungavagnarna byggdes ihop, dels nytillverkades vagnar med högre och bredare vagnskorg än de tidigare och med en nykonstruerad boggi med sidor av grova flänsade plåtar, kallad modell 1891.
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Börje Thoursie

Dromopetarder
hastighetskontroll före A TC

Ordet dromopetard skulle säkerligen kunna
nyttjas som huvudbry och knäckfråga i någon av radions eller TV:s populära frågetävlingar. Jag vet själv inte när en dromopetard
sist användes i Sverige, eller något ställe
överhuvudtaget där den använts, och jag
hoppas någon gammal erfaren järnvägsman
kan skriva och berätta mer! Jag tror att man
möjligen använt en sådan här så sent som på
40-talet.
Nå, vad är det då? Ja, dromos går tillbaka
till den kära gamla grekiskan och betyder
kapplöpning - tänk på cykelloppens velodromer! Petard är franska och betyder bl a
något som är avsett att spränga eller åstadkomma buller. Går jag till ett engelskt lexikon hittar jag talesättet "to be hoist with
one's own petard" som betyder att falla på
eget grepp, att gå i sin egen fälla - och här
är vi nog tolkningen närmast.
Diomopetarden var en uppfinning avsedd
att skvallra om att en lokförare körde för
fort, eller kanske hellre varna honom för
samma sak. Avsikten berodde av var apparaten placerades. Den kom till på den tiden
hastighetsmätare inte var så vanliga på loken, och man var tvungen att bedöma hastigheten på annat vis - vi har ju ända in inutiden haft kvar den tänkvärda skylten i lokens
förarhytt där det bland annat sägs att "detta
lok får icke framföras fortare än en kilometer på 40 sekunder". Man behövde kanske
kolla tiden mellan kilometerstolparna.
Åter till dromopetarden. Den fungerade i
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huvudsak så att om tåget passerade med
otillåten hastighet så exploderade en knalldosa under första passerande hjul par. Knalldosan var en liten plåtask med explosivt innehåll som ganska länge ingick i järnvägarnas säkerhetsattiralj. Banvakterna hade t ex
några sådana dosor med i sin väska på dressinen. Upptäckte han något fel på spåret så
skulle han lägga ut några knalldosor på spåret på bromsavstånd före skadan, och sedan
skynda sig mot tåget för att stoppa det med
röd flagga eller lykta - man litade kanske
inte helt på knallsignalen. I England har man
länge använt sådana knallsignaler i dimma,
och i vår svenska signalordning fanns de i
varje fall med i 1959 års upplaga.
Dromopetarden skulle alltså placera ut en
knalldosa. Hur gick det till? Den bestod av
en pedal som lokets främsta hjul trampade
på - en mekanisk rälskontakt kan man säga. Om pedalen trampades ned utlöste den
en pendel med exakt en sekunds svängningstid. När pendeln efter denna tid nådde sitt yttersta utslagsläge slog den mot och utlöste en
spärr som höll fast en med fjäder spänd lina.
Linan gick till en anordning som håller en
knalldosa i beredskap på rälshuvudet, precis
så långt från pedalen som tåget skulle få gå
på en sekund. När pendeln utlöser rycket i linan åker knalldosan bort från rälsen. Har tåget kört för fort, alltså på kortare tid än en
sekund, så ligger dosan kvar, exploderar och
berättar att "det här gick för fort".
Läsaren kan orientera sig genom förloppet

i de här enkla skisserna, som jag ritat som
förklaring den lite mera komplicerade, här
nedan återgivna figuren från Hemming
Olssons år 1915 utgivna Banlära. Observera
att mina skisser är mycket förenklade, så att
läsaren inte skall fastna i detaljerna!
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Jaha, när loket trampar på änden av balansarmen 1 så vippar änden med kroken 2
upp och släpp~r taget i pendeln 3 som är
upphängd i ett stadigt stativ 4. Efter prick en
sekund är pendeln framme vid vipparmen 5,
slår till den och lossar därmed öglan 6. Den
stållina som är fäst i öglan är i sin andra ände
spänd med fjädern 10 och löper över hjulen 7
och 8. På hjulet 8 sitter en arm som håller en
knalldosa 9 i beredskap över rälshuvudet.
Avståndet från balansarmen 1 till knalldosan
är precis den väglängd som tåget får gå på en
sekund, alltså medan pendeln slår. Med en

tillåten hastighet av 30 km/h, alltså 30.000 m
på 3.600 sek blir avståndet 8,3 m. När öglan
6 lossats, rycker fjädern bort knalldosan
från rälsen precis en sekund efter det loket
trampat ned balansarmen 1. Kör tåget fortare så ligger dosan kvar på rälsen när loket
kommer fram, och det smäller. Och smällen
kan ju antingen användas för att tala om för
lokföraren att "nu går det för fort" eller a.tt
tala om för någon övervakande att "den här
lokföraren körde för fort".
(På sätt och vis tycker jag att min beskrivning liknar gamle Storm Pedersens berömda
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uppfinningar, men delar man upp hela förloppet i detaljer blir det lätt den effekten!)
En och annan gammal broingenjör eller
banmästare kanske minns apparaten och kan
berätta något om var den använts. Såvitt jag
vet har SJ bara använt den vid broarbetsplatser - broombyggnader, provisoriska broar
eller broar där man upptäckt allvarliga brister i hållfastheten och måst begränsa hastigheten. Förutsättningen för att man skulle
kunna nyttja en dromopetard var naturligtvis att man höll platsen bevakad - det måste
finnas en banvakt som dels kunde tala om
vilket tåg som utlöst pendeln, och dels ladda
om med en ny knalldosa. Detta gjorde naturligtvis att apparaten var personalmässigt dyr
i drift och inte så ofta användes.*
Det finns dock ett europeiskt land som ex-

perimenterat med en liknande anordning
som hållit en knalldosa på spåret så länge
stations infartssignal visade stopp. Gamle
sektionschefen Victor Röll, i österrikiska
kommunikationsdepartementet, som åstadkom en magnifik Enzyklopädie des Eisenbahnwesens (utgivet 1912-1923, Röll avled
1922 och fick alltså inte se sitt tiobandsverk
helt färdigt) berättar att Belgien experimenterat med den nämnda anordningen. "Aber
abgesehen von Belgien haben solche Einrichtungen weite Verwendung nicht gefunden", säger doktor Röll i band 6 under rubriken "Knallsignale".
* Den finns omtalad i Malmslättskommissionens rapport om säkerheten på Statens järnvägar ( 1917), i Banläran och i Uppfin_ningarnas Bok.
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En levande dromopetard
Detta vackra foto hittade vi på järnvägsmuseet i en bunt av tusen negativ som en fotograf erbjudit oss. Tyvärr vet ingen var det är
taget, men tiden lär vara 40-talet.
Av omgivningen att döma kan man gissa
att apparaten står vid ett brobygge, eftersom
det ligger ett upplag av kamstål bakom banvaktens rygg- och kamstål började nyttjas i
brobyggen på 40-talet.
Det är möjligt att trafiken leds på en provisorisk bro hitom apparaten - fotografen
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skulle alltså stå i det trafikerade spåret och att det är den blygsamma tillåtna hastigheten 20 km/h på en provisorisk träbro som
är anledningen till dromopetarduppsättningen.
Mannen på fotot ser ut att hålla på med att
gillra apparaten - han fäster just främre haken av vipparmen 5 i öglan 6 och spänner
därvid utlösningslinan från fjädern 10. Vid
20 km/h skall avståndet mellan 1 och 9 vara
5, 6 meter. Foto P Lundkvist.

Utrangerad
Den gamle föraren mediterar över den nya tiden

Håhå, jaja, jag har kanhända inte här att göra.
Ursäkta mig kamrater, att jag vågar ta mig ton.
På mina gamla sträckor skall jag aldrig mera köra,
maskinen står på stall och jag har avsked med pension.
Vi är för gamla båda två,
vi orkar inte hålla på,
man har fått nya grejar nu och typen är en annan,
nu finns det ingen ånga mer, och fyren under pannan
den ser man inte röken av, men det tycks gå ändå.
Man är en gammal gubbe och har blivit utrangerad
och växlad undan på ett lugnt och stilla sidospår.
Den sista semaforen är för längesen passerad ...
Men ännu lever minnena från glada ungdomsår.
Ja, herregud, sån karl man var
när efter mödosamma dar
man äntligen fick slänga sista skyffeln kol på fyren
och ta ett rörande farväl av eldarebestyren
och vägen upp till förarplatsen slutligen var klar.
Mitt första lok. - För mig var det det finaste på jorden,
ett under utav stål och järn och ingenjörsteknik.
Ja, det är längesen - nu är maskinen gammal vorden,
mot våra nya bjässar är den rentutav antik.
Det var i banans ungdom, då
på åkern bonden syntes stå
och titta med beundran och förskräckelse på tåget,
och hästarna dom skenade på vägen, när dom såg'et
och mången passagerare var blek där han steg på.
Så småningom fick även jag den rätta yrkesvanan,
man kunde varje kurva, varje stigning utantill .. .
Ja, det var många turer upp och ner på Västkustbanan
med herrskapsfolk och bönder och med kreatur och sill.
En byggnadsstil förnämligt flott
med anor ifrån danska slott
behärskade stationerna med torn och krusiduller,
och stinsen fällde bommarna för hand med bång och buller
och viftade med flaggan och stod i och hade brått.
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Ja, det var dagar det, då det var lusteligt att leva,
med hårda törnar, knog och slit, men ännu mera fröjd.
Och gamla vännen Bruce stod i Tvååker och veva,
och Meuller stinsade i Varberg, fryntlig och förnöjd,
och Sundberg klippte sin biljett
korrekt och putsad, fin och nätt,
och Löfqvist full av rackartyg och pigg och glad beständigt,
det var kamrater hela dan, som gjorde livet lätt.
Nu är dom borta, vännerna, de flesta har väl hunnit
till den station, där livets långa resa når sitt slut.
De glada ungdomsdagarna har länge sen förrunnit,
de gamla kurvorna har Granholm rättat ut.
Och min maskin ska skrotas ner
för ånga duger inte mer,
snart är dess välde brutet och dess härskartid förgången,
snart lyssnar ingen förare till slagen av pistongen
och ingen svettig eldare vid fyrarna man ser.
Snart rullar här väl el-tåg över hela järnvägsnätet
och alla gamla ånglok bli försatta ur trafik.
Snart tillhör jag ett svunnet skede, nära nog förgätet,
men dock, för mig var yrket mera fyllt av romantik . .
Maskinen nu för alltid kall,
den var ett djur av blank metall,
vars jättestyrka det var mig förunnat att betvinga,
den gick utav sig själv, och ledningstrådar fanns där inga ...
För mig är den maskinen nummer ett i alla fall.
P.Arne

Överlämnad till Sveriges Järnvägsmuseum av lokförarna
18930623 Tage Löfquist och 19271202 Bengt Sundberg,
Sävenäs lokstation
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Pär Restadh

Cornrneatu Opes

Årsboken Spår är ju inte avsedd att vara en
bok som avspeglar aktuella händelser under
året, utan snarare en hänvisning till järnvägshistoriska milstolpar eller ge beskrivningar av förhållanden vid de svenska järnvägarna i förfluten tid. Följande sammanfattning uppfyller i högsta grad detta krav
och är dessutom rykande aktuell.
Jag har i olika sammanhang sagt och skrivit att beslutet om Nya SJ och inrättandet av
Banverket fr o m 1 juli 1988 är den största
administrativa förändringen i SJ :s historia
under detta århundrade. Det är klart att riksdagsbeslutet på 30-talet om förstatligande av
enskilda järnvägar på sitt sätt var revolutionerande. Avsikten med detta var att förvandla privatekonomiskt bedrivna järnvägar
till en institution i samhällsnyttans tjänst.
Egendomligt nog är skillnaden mellan dessa
synsätt inte så stora som förespråkarna av
det ena eller andra i polemiskt syfte vill göra
gällande.
I jubileumsskriften till SJ :s 50-årsjubileum
Statens Järnvägar 1856-1906, Centraltryckeriet Stockholm, utgiven i november 1906,
finns på försättsbladet ett emblem med den
latinska inskriptionen Commeatu Opes. Hur
konstnären Olle Hjortzberg inspirerats till
denna kan vara en intressant uppgift att närmare utreda, men frågan lämnas för tillfället
därhän.
Tesens innebörd är Genom tågtransport
(skapas) rikedom. Denna tanke var förvisso
de svenska stats banornas fader, översten friherre Nils Ericson, inte främmande för. Men
samma devis kunde också ha väglett pionjärerna i de enskilda järnvägarnas förlovade
land, USA.

Ovanstående flyktiga titt i jubileumsskriften från 1906 och därav följande reflexioner
har sin orsak i ett påpekande från baningenjören Börje Thoursie, MP. * Veterligen har
ingen annan uppmärksammat att det 1988 är
exakt 100 år sedan Kungliga Järnvägsstyrelsen bildades genom sammanslagning av styrelserna för Statens Järnvägstrafik och Statens Järnvägsbyggnader. Tilläggas bör att
det är 125 år sedan Kungl Maj :ts beslut 30
december 1862 verkställdes i och med att
Nils Ericson entledigades från sin befattning.
Detta innebar att hans uppdrag skulle delas
på de båda ovannämnda kungliga styrelserna
med början 1863. Möjligen kan Börje
Thoursie närmare utveckla dessa organisatoriska föränµringar i ett längre perspektiv och
i ett annat sammanhang.
Den statliga järnvägsdriften har alltså sedan begynnelsen genomgått skilsmässan mellan banbyggande och trafikrörelse år 1863
och 1988 och den hittillsvarande sammanslagna verksamheten har. i princip fungerat i
jämnt 100 år.
Motiven för uppdelningen år 1988 har utförligt behandlats på annat håll, men själva
grundiden att järnvägen berikar finns kvar
oförändrad. Förrförre generaldirektören
Lars Peterson lär på följande sätt ha travesterat vad en chef för General Motors sade
om sitt företags förhållande till USA: "Vad
som är bra för SJ är också bra för Sverige."
Tyvärr har SJ kommit att framstå, inte som
en berikare av samhälle och näringsliv, utan
snarare som en belastning, trots lovvärda
försök att i handling bevisa motsatsen. Det
är i denna belysning som 1988 års förändring
av järnvägens roll ,i Sverige skall ses, an pass81

ningen till samhällets och näringslivets behov
av i dag.
Skillnaden mot den omvärld i vilken SJ år
1863 verkade är att järnvägens dåtida nära
nog monopol på landtransporter förbytts i
en av de renaste konkurrenssituationer som
man i dag kan finna, nämligen inom transportmarknaden. Därmed inte sagt att konkurrensvillkoren är likvärdiga. Banverkets
tillkomst är avsedd att skapa denna likvärdighet mellan transportmedlen. Järnvägarna
har därigenom fått en motsvarighet till Vägverket.
När Nils Ericson f ö redan i slutet av 1856
föreslog den uppdelning som trädde i kraft
1863 fanns två andra motiv, var för sig kloka. Han skrev för det första beträffande sitt
dåvarande uppdrag att det inte i längden
skulle fortfara - "då antingen mitt frånfälle, en bruten helsa eller vården af egna angelägenheter i en hast skulle kunna undandraga
det stora för Fosterlandet så vigtiga och vidtomfattande företaget den vård och den eftersyn, jag med regeringens höga förtroende
deråt hittills kunnat egna."
Nils Ericsons andra påpekande var att den
begynnande trafikeringen vid ett eventuellt
överskott "utöfver administrationskostnaderna" skulle kunna finansiera nyinvesteringar. Skulle det däremot bli brist i trafikintäkterna så skulle investeringsmedlen i stället
kunna användas för att täcka detta underskott. Detta skulle förhindra att medlen tog
en "onödig omväg", underförstått via statens budget.
Jag tror inte att generaldirektör Bengt Furbäck motiverade SJ:s uppdelning 1988 på
samma sätt som Nils Ericson gjorde på sin
tid. När det gäller ekonomi var ju motivet
1988 snarare det motsatta; nämligen att
komma bort från de möjligheter som kan
fresta både staten och SJ att blanda ihop
kostnaderna för fasta anläggningar och affärsrörelser. Om man gör en liten utblick
mot andra järnvägsföretag så kan man nog
säga att det schweiziska SBB följt Nils Ericsons recept att flytta pengar mellan infrastruktur och trafikverksamhet. Praktiskt taget alla järnvägar i Västeuropa - några i Östeuropa har också visat intresse för principen
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- har, eller vill ha, skild bokföring för bana
resp trafikrörelse. Förklaringen till att dock
ingen velat göra uppdelningen i två fristående verk, vilket nu skett med SJ, bör bl a sökas i att man inte vill avhända sig styrningen
av penningmedlen till de för järnvägen mest
lönsamma investeringarna.
De japanska järnvägarna har, vilket
ibland hävdats, inte varit mönstret för SJ:s
uppdelning. De har inte något särskilt banverk annat än för Shinkansenlinjerna, och
då mera finansiellt än tekniskt. Det intressanta och unika med de japanska järnvägarna är att de fått den ekonomiska handlingsfrihet som aktiebolagsformen medger och
dessutom avlastning från gamla skulder. De
nya japanska järnvägsbolagen skall börsintroduceras, om så inte redan har skett. Kostnaderna för banan m m bärs, bortsett från
Shinkansenlinjerna, av respektive bolags
persontrafikdivisioner. Den starkt konkurrensutsatta, och delvis mycket olönsamma,
godstrafiken betalar endast sina marginalkostnader för utnyttjandet av infrastrukturen.
Utan att fördjupa sig i alla orsaker till olika attityder vid järnvägarna kan man spåra
nationella och traditionella särdrag i berörda
länders politik och struktur. Man kanske inte bör gå så långt att man om detta tillgriper
den karaktäristik som skalden Gustaf Fröding gjorde när han sade "vad som är sanning i Berlin och J ena är ett dåligt skämt i
Heidelberg".
Det är viktigt att den till svenska förhållanden anpassade järnvägssatsningen av årgång 1988 ges allt stöd. Det gäller att påvisa
den sanning som vi alla vill tro på, nämligen
järnväg som inte bara 1800-talets, utan även
det 20:e århundradets transportmedel -

Commeatu Opes.

* Bör enligt en tidigare chef för Järnvägsmuseum,
Gunnar Nydell, "den glade stinsen" kallad, uttydas Med Pension och ersätta det tråkiga "f" eller
"f d".

Lars Olov Karlsson

Sveriges Järnvägsmuseum
under 1987

Äret 1987 kommer inte att gå till hävderna
som ett av museets mest framstående år, men
visst hände det en hel del. Antalet besökare
var aningen mindre än 1986, 30.776 mot
31. 739 året innan. Nedgången får sannolikt
tillskrivas den dåliga sommaren. Ganska
mycket arbetstid har också fått läggas ned på
att utreda museets framtid i SJ :s nya organisation, ett jobb som sysselsatt museichefen
praktiskt taget hela hösten och som inte kunnat avslutas förrän under 1988. I övrigt har
som tidigare år en hel del arbete bakom kulisserna fått stå tillbaka för den mer allmänna öppethållningen. Många är de som ibland
uppgivet och irriterat, men oftast med förståelse, fått vänta på sina fotobeställningar
och på svar på sina frågor. Museets arkiv har
under året tillförts en mängd nytt material,
varav bara en bråkdel har kunnat registreras
och arkiveras som det borde. Under året har
det inte funnits tid till några fältstudier eller
forskningsinsatser från museets sida. Tyvärr, tyvärr . . .

Personal
För första gången på mycket länge har museets alla fyra (4!) tjänster varit tillsatta hela
året.
Som ersättare för Anneli Oredsson, som
slutade vid årsskiftet, kom Olle Andersson
från SJ: s nedlagda styckegodshantering i
Gävle. Olle har under året ägnat sig åt allt
från att handlägga våra byråkratiska ärenden (diarium, dagsverksjournal, fakturahan-

tering etc) till att guida i museet (inklusive
underhållning medelst sång till gitarr vid ett
par tillfällen). Som vaktmästare har Robert
Herpai vikarierat under nästan hela 1987,
tills han under årets sista dagar anställdes definitivt. Förutom vaktmästarjobbet har Robert också fått utbildning så han kan köra
vår lokomotor i den interna växlingen.
I övrigt har undertecknad, Lars Olov
Karlsson, varit museichef och Kjell Paten
min närmaste man under året.
Från den 1 oktober har Gävle Kommun
anställt Bo Hillman och placerat honom som
allt-i-allo på Sveriges Järnvägsmuseum. Det
har givit en avsevärd förstärkning av vår lilla
skara, vilken har behövts.
I övrigt har öppethållningen under helger
och under sommaren som tidigare år klarats
av med timanställd personal. På samma vis
har vi fått förare till motorvagnskörning och
vid de tillfällen då vi kört ångtåg. Dessa förare får visserligen betalt, men de tjänstgör
högst frivilligt och under tid då de är lediga
från sina ordinarie turer. De har alla ställt
upp på ett lysande sätt, vilket hjälpt oss
mycket.
På den helt frivilliga sidan har vi fått
mycken hjälp av Kjell G Bergström, som i
genomsnitt tillbringat två timmar per dag på
museet med att putsa lok, måla golv och
vändskivor och med att på ett outtröttligt
sätt göra PR för museet på alla upptänkliga,
och minst ett par oupptänkliga sätt. För sina
insatser har han också blivit belönad med
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Arbete på Prins August i december 1987. Till vänster Bengt Lind, till höger Rune Lundberg.
den högsta av alla tänkbara utmärkelser,
nämligen Järnvägsmusen.
Ett annat gäng som trots motigheter gjort
en stor insats är det frivilliga lokreparationsgäng som under vintern jobbat med Prins
August. De flesta kommer från maskinavdelningen på museibanan Jädraås-Tallås
Järnväg. Under erfaren ledning av Rune
Lundby och Bengt Lind har fem stagbultar
och delar av en buffertplanka bytts. Arne
Lindell har hemma i Sundsvall helt renoverat
prinsens vattenpump.
Hur skulle vi klara oss på museet utan detta fantastiska stöd utifrån?

Samarbete
Museet har under året samarbetat med en
rad olika organisationer på olika sätt. SJ har
vi naturligtvis samarbetat med. Bland annat
har större och mindre grupper inom företaget besökt museet i olika sammanhang. När
Järnvägsskolan på hösten gästade Gävle var
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museets område den naturliga platsen. Vice
generaldirektör Stefan Petterson besökte
museet tre gånger tillsammans med sina närmaste medarbetare. Museet har även hjälpt
till vid olika jubileer, som då UddevallaVänersborg-Herrljunga Järnväg firade sitt
120-årsjubileum i Vänersborg. Där deltog
den nyrenoverade ångdressinen från UWHJ
och fångvagnen (med utklädda fångar).
Ångdressinen från UWHJ var också tillsammans med hästvagnen från ÅmmebergZinkgruvans Järnväg på besök i Hamar då
norska järnvägsmuseum hade sin museidag
den 1 juni. Båda uppskattades livligt av norrmännen, speciellt hästvagnen då någon sådan uppenbarligen aldrig använts i Norge tidigare.
En lång rad klubbar har samarbetat med
museet under året i olika frågor. Närmast
står naturligtvis Järnvägsmusei Vänner som
tillfört museets samlingar olika intressanta
föremål. Gävle Modelljärnvägsklubb bygger

vidare på sin modelljärnväg i museets källare
och har som vanligt haft hand om den lekamliga spisen under museidagarna. GävleDala Järnvägs museiförening, Loksektionen
i Grängesberg, Ostkustbanans Vänner och
Stockholm-Roslagens Järnvägars museiförening har alla jobbat med museets fordon
på ett mycket förtjänstfullt sätt. Mer om detta under rubrikerna Nytillskott och Händelser under 1987.
Ett samarbete mellan SJ:s maskinavdelning, museet och några aktiva i Gävle-Dala
Järnvägs museiförening har inletts för att
rädda undan reservdelar till de numera slopade SJ-loken littera Du. Alla föreningar
och museer som har Du-lok, och det börjar
bli ganska många, ska ha tillgång till delar. na. Detta för att inte varje förening ska behöva lägga upp ett eget lager "som kan vara
bra att ha, eventuellt". Lagret kommer sannolikt att placeras i ett antal slopade gods-

vagnar i Falun (de känsligaste delarna under
tak), beställning ska göras via museet och
själva handhavandet ska skötas av GDJ :s
medlemmar. Under 1988 kommer delarna
att samlas in och lagret ordnas.
Slutligen har Svenska Järnvägsklubbens
Gävleavdelning haft alla sina medlemsmöten
på museet, vilket naturligtvis är den rätta
miljön för sådana sammankomster.

Nytillskott
En del museifordon har under 1987 kommit
tillbaka till museet efter längre eller kortare
tids upprustning. Bland dem kan nämnas
snälltågsloket Cc 404 som under museidagarna kom åter i full glans. Det är nu vackert
målat med mörkgrå panna och blåmålade
hjulringar! Enda felet är ångdomen som i
stället för att vara autentiskt svartmålad är
upputsad i blank mässing. Grabbarna i Falun som renoverat 404 vägrade att måla över

Angdressinen från UWHJ rustades upp för att användas vid ett jubileum i Vänersborg. Därifrån togs den direkt till Hamar i Norge, där den visades i samband med norska Jernbanemuseets dag den 30 maj. Först därefter kom den åter till Gävle.
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Cc 404 glänser vackert några dagar efter det att museet fått loket åter från Gefle Dala Järnvägs
museiförening som under flera år rustat upp det.

den vackra mässingen. Och vi kan inte annat
än hålla med! Den får förbli blank. Loket
har f ö fungerande vacuumbroms, något
som testades under museidagarna med en
tillkopplad vacuumbromsad personvagn.
Andra återkomna fordon, nu körklara, är
den tidigare nämnda ångdressinen från
UWHJ (upprustad av lokförare Tommy
Bergqvist i Göteborg) och loket Elfkarleö
(upprustat i Grängesberg). Inte ett lok, men
väl så intressant, är den varmluftmaskin enligt John Ericssons patent som kommer från
en pumpstation på Köping-Uttersbergs
Järnväg. Efter många år i förrådet är den nu
åter körbar. Det är f d lokförare Rune Lundby i Gävle som tagit hem maskinen, gjort
rent den, reparerat och smort upp den. Efter
viss tvekan tuffade den sedan igång och har
uppvisningskörts vid ett par tillfällen, bl a
under Ångans Dag i Mariefred.
Bland de nya fordon som kom till museet
ska först nämnas de elektriska loken 344,
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395 och 846. 344 har littera Du2 och var en
av de sista klassiska D-maskiner som kom att
användas i vanlig tågtjänst. 344 är tillverkad
av ASEA och Nohab 1936. Senast gjorde
den tjänst i Hallsberg. I museet kommer den
att bevaras i det skick den senast gick. Vi kan
då visa hela spännvidden från D 101 i nära
nog originalskick från 1925 till de sista lokens utförande som Du2 år 1987.
395 är ett batterilok littera Öc tillverkat av
ASEA 1935 och senast stationerat i Hagalund för motorvagnsväxling med tjänstefordonsnumret 944 0 076. Loket har fått tillbaka sin gamla märkning (inkl nummerskyltar
och skuggade nummer på buffertbalken) och
röd-gula framändesskärmar. Loket är fullt
driftsdugligt, men batterierna börjar bli dåliga. Vid några tillfällen har det kommit till
användning vid växlingen på museet. För att
kunna göra full tjänst måste det dock upp
under kontaktledningen och laddas ganska
ofta, vilket inte är så lätt.

En varmluftsmaskin som en
gång gjort tjänst på KöpingUttersbergs järnväg, renoverades under våren av Rune Lundby, som här t h eldar på inför
den första körningen på många
år.

846 är det första Rapidloket littera Ra, tillverkat av ASEA och Nohab 1955 och på sin
tid SJ:s stolthet. De två första Ra-loken var
av något annan konstruktion än de senare åtta, så de två särlingarna kom att slopas som
trafiklok 1987, medan de nyare Ra-loken
troligen kommer att rulla ännu något år.
"Rapid 1", som 846 kallas, är i ett mycket
gott skick, bl a finns fullständig A TCutrustning. Detta gör det mycket lämpat som
tåglok vid museala transporter osv. Tills vidare är loket stationerat i Falun där GDJm
har åtagit sig att hålla det rullande och successivt återställa det i ursprungligt skick
(gamla boggier och hjul är räddade, nya
strålkastare av gammal modell ska monteras
och slutligen ska det målas i den första orange färgsättningen).

Två elmotorvagnar har också övertagits av
museet när de togs ur den allmänna trafiken i
juni 1987 (de fick inte användas längre då de
saknade A TC). Det är X 16 960 (ASEA och
ASJ 1955), som ska ingå i museets samlingar, men tills vidare sköts om av Svenska Motorvagnsklubben, och X17 979 (också ASEA
och ASJ 1955) som tills vidare hyrs av Dellenbanans Vänner som reservfordon, och
som eventuellt senare kommer att köpas av
dem.
Flera nya godsvagnar har tillförts samlingarna, alla i stort behov av renovering. En är
behållarevagnen Lns (f d Oubhl) nr 4110039
med fyra olika typer av småbehållare (en
femte typ, reklammålad för Slotts-senap,
tillkom 1988).
Vidare har två tankvagnar kommit till, bå87

Denna tankvagn med okänt ursprung fick museet som gåva av tyska VTG efterförmedling av
deras svenska representant, Nordisk Transport och Spedition.

da av intressanta typer. Den ena är en fyraxlig vagn med länkaxlar (ej boggier), littera
Uh nr 074 6 003 (f d Ql2b 502650). Det är
en privatvagn, ägd och skänkt till museet av
FFV, som använt den för att transportera
flygbränsle i. Från början var det tänkt att
den skulle ersätta en av museets oljetankar
(för uppvärmningsolja), men det visade sig
att tanken inte höll måttet. Den får därför i
stället (tom) ingå i det kommande museala
godståget.
Den andra tankvagnen fick vi som gåva av
västtyska tankuthyrningsbolaget VTG efter
medverkan från deras svenske representant
Nordisk Transport och Spedition i Trelleborg. Vagnen har nitad tank och bromshytt
(den första vagnen på museet med en sådan!)
och är troligen byggd i Tjeckoslovakien under mellankrigstiden. Varken vi eller VTG
vet vilket nummer vagnen haft eller något
mer om dess ursprung. Vi får skicka ut en ef-
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terlysning till tyska entusiaster och se om det
kan ge någon utdelning. Vagnen har i många
år stått på VTG:s verkstad i Duisburg och
transporten därifrån och till Gävle var inte
utan problem. Men det hela löste sig dock
snabbt när en svensk djuplastningsvagn var
på återgång från Jugoslavien. I Duisburg lyftes tankvagnen upp på den och genom tillmötesgående från såväl väst- som östtyska
järnvägsförvaltningar kom vagnen utan
kostnader till Gävle. Nu återstår en ordentlig
upprustning. Att museet har en utländsk
vagn i sina samlingar är helt riktigt om man
vet att i svenska godståg är cirka var tionde
vagn från en utländsk förvaltning. Då passar
ju en utländsk vagn i det historiska godståget
också.
När omlastningsmagasinet för styckegods
på 1950-talet lades ned i Hallsberg hyrdes det
ut som lagerhall för skördemaskiner. För att
kunna köra i hela magasinet fylldes spåren

Denna hemmabyggda spårrensarefick museet som gåva av Hofors bruk. Det är tänkt att buffertar, hjulsats med lagergafflar och fjädrar ska användas vid upprustningen av UGJ-vagnen
nr 20 från 1874. Underredet till spårrensaren kommer, åtminstone delvis, från en GDJ personvagn från 1873.
mellan plattformarna ut med slopade vagnsunderreden. 1987 skulle magasinet rivas och
då kunde museet rädda fem kompletta
vagnsunderreden och ett otal hjulsatser, buffertar m m för .kommande renoveringar.
Vagnarna har kommit till Gävle men exakt
vad som ska göras med dem är ännu inte bestämt. Tills vidare får de vänta på bättre tider.
Nytt på museet, men inte i samlingarna, är
de två godsvagnar som vi fått låna från
Stockholm-Roslagens Järnvägars museiförening under den tid de disponerar ångloket SRJ 28 (tre år). Vagnarna, som är vackert renoverade, kommer från ByvallaLångshyttans Järnväg, men ska senare bytas
ut mot ett par mindre vagnar från Roslagsbanan som vi ska få behålla som "hyra" för
ångloket.
Några tjänstefordon har också tillförts
museet. Störst och mest imponerande är den
stora kran som tidigare stått i Hagalund, lit-

tera Qan 986 0 012, byggd av Krupp Ardelt i
Friedrichshafen 1956. Det är en ångkran som
användes för att röja vid järnvägsolyckor
och att lyfta broar etc. Den har de senaste
åren stått oanvänd i ett skjul i Knivsta, men
en provkörning har visat att den är fullt
brukbar. Med kranen kom också en följevagn med diverse redskap och på vilken
kranarmen vilar. Kranen var på sin tid snabb
att få i gång. Den brukade i brådskande fall
transporteras i person- och snälltåg och under färden började pannan att eldas på. Den
var lätteldad och det berättas att när man en
gång satte full fart från Hagalund söderut
blåste säkerhetsventilen redan när man passerade Stuvsta! Förhoppningsvis kan kranen
komma att demonstrationsköras på museet i
framtiden och kanske även komma till användning vid av- och pålastning av museiföremål.
Kranens raka motsats, åtminstone vad beträffar vikten, är den lilla motordressin typ
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Stortysken, SRJ 28, körde den första officiella turen på Uppsala-Länna Järnväg den 31 oktober. Här är det uppehåll i Bärby. (Samtliga foton L O Karlsson)
MDR124 nummer 3245 som kommit via
verkstaden i Bollnäs. Det är en liten dressin,
byggd i Eksjö och försedd med VW-motor.
För att göra en snygg övergång från
järnvägs- till landsvägsfordon kommer sedan elrevisionsbilen 4100 av Internationals
fabrikat, årgång 1970. Denna bil, som kan
gå såväl på spår som på väg (med nedfällbara rälshjul) användes när man arbetade på
kontaktledningen. Vår bil, som hört hemma
i Ljusdal, var avregistrerad som landsvägsfordon, så den kördes för egen maskin på
spåret Ljusdal-Hudiksvall-Gävle en oktoberkväll. En hel del plåt- och målningsjobb
återstår innan den blir presentabel.
Med denna övergång har vi så hamnat vid
museets sista nya fordon under 1987, en Volvo Duett av 1966 års modell. Denna bil var
på sin tid en mycket vanlig SJ-bil i sin typiska paprikaröda färg. Vår Duett har gjort
tjänst fram till 1987 på Stockholm Central
och den kom på egna hjul från Stockholm.
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För att bli det prydliga och tillförlitliga tjänstefordon vi behöver måste den dock 'genomgå en större renovering, både vad gäller motor, bromsar, plåt och lack. Så tills vi hittar
någon som kan göra detta jobb åt oss (till en
rimlig kostnad) står den avställd.

Händelser under 1987
Under ett museiår hinner det hända mycket.
Allt kan (eller ens bör) inte berättas här, men
vi ska ta lite av varje, glädjeämnen, problem
och vardag.
Aret började i kaos för oss anställda. En
av de osedvanligt kalla helgdagarna i början
av året stannade värmepannan i kanslibyggnaden, och när museets personal kom till
jobbet en måndagsmorgon var det cirka fem
minusgrader inomhus och bottenfruset i värmesystemet. Tur i oturen var naturligtvis att
det fortsatte att vara kallt. Tänk om det tinat
och vattnet hade börjat spruta ur de spräng-

da elementen i fotoarkiv och bibliotek ...
Nu tog det över en vecka fö'r banavdelningens personal att bit för bit tina upp rören,
byta element och få igång värmesystemet
igen. Under tiden inrättade vi i filmsalen ett
tillfälligt kontorslandskap varifrån museet
fick skötas. Av denna händelse lärde vi att
det behövs ett övervakningssystem för värmen och ett sådant installerades omedelbart.
Nu går larmet om en panna stannar, och det
känns betydligt tryggare.
Fyra kvällar i januari hade museet Gävle
Brandkår på besök. Det var den tjänstgörande utryckningsstyrkan som kom och under
några kvällstimmar fick se museet, dricka
kaffe och diskutera säkerhetsfrågor. För
museets del var det bra att kunna visa alla utrymmen, berätta var vi hade olika saker och
få en del råd. Brandkårens personal fick förutom en vanlig guidad tur en god orientering
i lokalerna. Lyckligtvis har man inte fått någon användning för sina kunskaper än.
Den femte februari var en stor dag i museets källare. För första gången kunde då ett
tåg (draget av Rc5-loket 1377 i silverfärg) köra runt huvudlinjen på Gävle Modelljärnvägsklubbs bana. Turen firades med därför

lämplig dryck av de närvarande medlemmarna och några gäster. Än f4erstår dock mycket arbete innan banan blir klar, om nu en
modelljärnväg någonsin blir det.
Under tiden februari-april hade IKEAFamily ett förmånserbjudande till • sina
Gävle-medlemmar. De kunde då kostnadsfritt besöka Sveriges Järnvägsmuseum. Detta uppskattades tydligen, för 704 IKEAbesökare noterades under denna tid.
Mars månad präglades på nytt av kaos på
kansliet. Men nu av angenämare slag. På
grund av att de sönderfrusna elementen måste målas om fattades det kloka beslutet att
hela kontorsdelen skulle målas om, "när
man ändå höll på". Tacksamma trängde vi
ihop oss än i det ena, än i det andra rummet
på kansliet medan vår målande kollega, Picasso kallad, härjade med slip, plastskynken
och färg. Resultatet blev över all förväntan.
Ny matta i två rum, nya gardiner anpassade
till de nya ljusa pastellfärgerna och en del
nya möbler fulländade förändringen. Vad
kan man mer begära? Jo, nymålat i trapphuset, på vinden, i biblioteket och . . . Nä, vi
får nog vara nöjda nu ett tag. Arbetsmiljön
är viktig när man har ett pressat jobb, och

På egna räls hjul (den har
körförbud som landsvägsfordon !) kom denna International rälsbil till museet
från Ljusdal via Hudiksvall
och Ostkustbanan.
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det har vi alla på museet, så den förbättrade
standarden var mycket välkommen och uppskattad, även om den tyvärr inte har rått på
alla högar med papper som så lätt samlar sig.
Men det är ett annat problem.
Råhällans station på linjen Gävle-Ockelbo skulle rivas i mars, och i en snabb insats
tog vi där tillvara biljettluckan, som senare
ska komma till användning. Huset dokumenterades fotografiskt innan det senare
snabbt jämnades med marken.
Runt påsk var det så dags för den årliga
modelljärnvägsutställningen. Ett av de mera
uppskattade inslagen var Jörgen Edgars
samling på över 100 lok i skala 1: 160 som visade alla el- och diesellokstyper som funnits
på SJ och TGOJ. Modellerna var huvudsakligen byggda i papp och ståltråd, men en fantastisk målningsteknik gör att de blir helt lika dyra industrimodeller. I övrigt visades
många intressanta modeller, allt från en
gummisnoddsdriven afrikansk motorvagn
(tillverkad i Frankrike på 1940-talet) till pyttesmå rälsbilar. Innan april var slut och besöksströmmen ökar på museet tog hela personalstyrkan en tvådagars studieresa till Göteborg. Här besöktes olika museer och det
var "glädjande" att de hade delvis samma
problem som vi, trots att de hade större resurser. Vi fick också en specialtur i en av
Ringlinjens gamla spårvagnar, innan vi samlades på Liseberg för att provåka den nya
bergbanan med ett extratåg! Museet har
nämligen hjälpt Liseberg med en hel del när
det gäller utformningen av den gammaldags
station som är ingång till bergbanan och
samtidigt restaurang. Såväl station som
bergbanetur var imponerande och båda kan
utan tvekan rekommenderas. Preliminärt
kom vi överens om att vi som första järnvägsmuseum i världen (?) också skulle ta
över en bit av Lisebergs gamla bergbana och
en vagn för att visa denna sorts järnvägsdrift. Ja, helt utan anknytning till SJ och
järnväg är faktiskt inte den gamla bergbanan, för det var en SJ-tjänsteman som varje
år inspekterade och godkände banan innan
den fick tas i bruk.
Under maj månad var det traditionellt
många skolklasser på besök, men skolornas
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dåliga ekonomi gör att det minskar för varje
år. Vissa dagar är det dock fortfarande full
rulle på museet från morgon till kväll. Det
går åt mycket glass och modelljärnvägen slits
hårt.
En majsöndag kördes extratåg med ångloket B4 1513 för ett par olika grupper, bl a
för grannen AGEVE. Det uppskattades.
Äka efter B4 fick även ett gäng engelsmän
på skandinavientur. De kom från Locomotive Club oj Great Britain och de kom till
Gävle i det tomtåg som Ostkustbanans Vänner anordnade för att köra B4-loket till Gävle.
I slutet på augusti var det täta höjdpunkter. Lördagen den 22 var museet startplats
och mål för ett veteranbilsrally med bilar
från 1950- och 1960-talet. Ett femtiotal bilar,
allt från en liten Lloyd till en vräkig Cadillac,
ställde upp. Museets brandbil deltog inte i
rallyt men visades upp under dagen.
Några dagar senare var det dags att köra
kungligt tåg. Hans Majestät Kung Carl XVI
Gustaf och drottning Silvia skulle på sin
Eriksgata åka veterantåg mellan Ferluga (på
linjen Bollnäs-Orsa) och Bollnäs. Bollnäs
Kommun beställde ett extratåg av museet
och den 24 augusti tuffade ett säreget tåg
norr ut från Gävle på stambanan. Från början var det meningen att Prins August skulle
dra det kungliga tåget, men det visade sig att
pannan och vattenpumpen på det loket måste åtgärdas, och det skulle inte hinnas med
före turen. Därför fick i stället Göta (som
trots en liten spricka i fyrboxen blev godkänd vid pannbesiktningen) och OFW J 8 dra
tåget. Ett kungligt tåg måste ju komma fram
säkert, så därför ska det alltid ha två lok. Ätminstone var det så förr. Vagnarna i tåget
var Kung Oscar Il audiensvagn och som
bromsvagn Sveriges första boggievagn, Frövi-Ludvika Järnvägs vagn nummer 1.
Det historiska tåget draget av de 111 och
121 år gamla kämparna, tuffade snällt på
utefter stambanan och gjorde endast ett kort
uppehåll i Ockelbo för vattentagning. Farten
hade beräknats till 30 km/h, men stundtals
uppnåddes sannolikt det dubbla (båda loken
saknar hastighetsmätare). Till Freluga drogs
hela tåget nästa dag baklänges av en V5-

En Lloyd startar just i "Lopp
60", en veteranbilstävling för
yngre veteraner. Start och mål
var på museets område.

diesel. Där blev hela tåget bombsanerat av en
kraftig schäfer och sedan var det bara att
vänta på de kungliga gästernas ankomst.
Sent omsider - men helt enligt den tänkta
planen - dök de så upp och kunde med
lämplig uppvaktning ta plats i Oscars audiensvagn. I F:LJ-vagnen placerades några utvalda journalister och ett okänt antal allvarliga män i kostym och med fladdrande blick.
Så bar det av mellan flaggviftande hälsingar.
Turen på sju kilometer gick helt planenligt
och tåget lyckades, trots den som bromsare
tjänstgörande museichefens nervositet, stanna mitt för den röda mattan. Resan hade
uppskattats av både kung och drottning som
snabbt lotsades till nästa muntration, en stor
mottagning på torget i Bollnäs. För oss på
museitåget återstod bara hemresan till
Gävle, som gick lika friktionsfritt som uppresan. Det är helt fantastiskt för övrigt hur
fint "Spinnrocken" Göta går. Gångegenskaperna är faktiskt bättre än Oscars audiensvagns!
Några dagar senare åkte jag och Kjell Palen på en ansträngande men givande veckolång tjänsteresa. Vi började i Wien där vi var
med om en av de fordonsparader som avhölls med anledning av de österrikiska järnvägarnas 150-årsjubileum. Många intressanta fordon visades, bl a många välrestaurerade godsvagnar. Men intressantast var nog
ändå de riktigt gamla loken, som Liacon

från 1851 (även om det var kraftigt ombyggt,
bl a från tenderlok till sadeltank) eller
Graz-Köflachs eller de ungerska järnvägarnas sexkopplade tenderlok med ytterramar.
Men det fanns mycket annat intressant, rälsbilar från andra världskriget, dressiner och
motorvagnar. Wien besöket rundades av med
ett besök på det nyöppnade spårvägsmuseet,
innan det var dags att åka vidare till Budapest och fem dagars internationell transportmuseikongress.
Kongressen hölls på transportmuseet i Budapest med dess många fina modeller i skala
1:5 (man fick sluta bygga dessa modeller på
1950-talet då det visade sig att modellen blev
dyrare att tillverka än originalloket!), men
flera intressanta utflykter gjordes med smalspåriga ångtåg, ångspårvägståg och hästdiligens! Studiebesök och meningsutbyte av detta slag är mycket värdefulla. Även om de besökta museerna i sig kanske inte kan sägas
vara speciellt framstående finns det alltid något att lära, några tankar som väcks och
många viktiga personliga kontakter som
knyts. Och detta då som en extra bonus, för
det är förbaskat trevligt också.
Väl åter i Gävle och återhämtade efter
Österrike-Ungern kom nästa viktiga besök
på museet. Det var SJ:s dåvarande båda generaldirektörer, Bengt Fur bäck och Stefan
Pettersson, som med sina närmaste i projektgruppen inför det "Nya SJ" besökte museet i
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Inför resan med kungen och
drottningen pryds här Göta i
Bollnäs på morgonen den 25 augusti. Lokförare Karl-Erik Eggefjord t v och museets Kjell Pa/en
t h.

två dagar. Det var allvarliga diskussioner
blandade med mer lustfyllda episoder, då de
intresserade herrarna bl a fick tillfälle att köra radiostyrt diesellok (littera V5) respektive
gammaldags ånglok (Göta och E/fkarleö).
Allt gick bra även om vissa deltagare visade
tendenser att försöka busköra. På kvällen
första dagen skulle George Högsander, avgående chef för godstransportavdelningen, avtackas och vi fick i uppdrag att ställa i
ordning ett lämpligt tåg. Det blev en trupptransportinredd Gbs, med bänkar, kamin,
filtar, halm på golvet och torrmugg, som
drogs av en lokomotor. Ska en gods transportchef transporteras ska det väl vara i en
godsvagn? Under färden, som uppskattades
av alla inblandade såvitt det gick att skönja i
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stearinljusets sken, överlämnades också
Högsanders avskedspresent, en kanot i naturlig storlek, som han sedan fick glädjen att
på egen hand transportera hem. Allt behöver
inte gå så strikt till väga bara för att det är på
ett museum!
Så randades då Järnvägsmuseidagarna,
första helgen i oktober, jobbiga men roliga
för oss på museet. Detta år provade vi med
fritt inträde under de två dagarna. Det var
vår present till de järnvägsintresserade, även
om det till en del berodde på att vi inte hade
folk så det räckte till biljettförsäljning vid alla grindarna! Uppskattades gjorde det dock
av de cirka 2.000 besökarna var dag. Det
kom inte så många extratåg denna gång, däremot kunde SJ erbjuda en förmånlig biljett.

På museikongress i Budapest fick museets representanter nöjet åka i detta ångspårvägs tåg, draget av loket Haraszti.
Det enda extratåget kom från Stockholm
(med en del från Finspång) draget av två Blok, det ena från SKÄJ och det andra från
Finspångs Museijärnväg. Dessa båda lok
drog sedan båda dagarna ett 1.200 ton godståg (lånat från Gävle rangerbangård) förbi
museet på linjen mot Stockholm. Oannonserat och oväntat för de flesta var det tredje Bloket (från GDJ m) som sköt på tåget. En
härlig upplevelse att fotografera och höra.
En annan höjdpunkt var när GDJm återlämnade Cc 404 till museet efter en total renovering. Från början var det bara meningen att
föreningen skulle rusta upp loket till utställningsskick, men det visade sig att det var i så
bra kondition att det relativt enkelt gick att
återställa fullt funktionsdugligt. Ett bra jobb
har de gjort och museet kan nu stolt visa upp
ett till av de unika loken körbart.
Barnen (och museichefen) kanske mest gillade att få provåka museets brandbil, en Wil-

lys från 1955. Den var 1957-1985 brandbil
på SJ:s huvudverkstad i Örebro och unik då
den är helt öppen. Den har inte gått många
mil, 3.000 stod det på vägmätaren när den
kom till museet och det är inte särskilt mycket vare sig det är miles eller kilometer. Vad
hastighetsmätaren visar har vi ännu inte
lyckats lista ut. Den är graderad från 1 till
14, och vid uppskattningsvis normal fart i
samhället visar den på 8 ! Bilen har en mycket
genomträngande siren och med den starka
raka sexan och låg utväxling är den synnerligen rolig att köra.
På spåret rullade också flera fordon som
nog inte så många sett tidigare gå för egen
maskin, som Elfkarleö och UWHJ ångdressin. Under ånga och i gång var också kungatågsloken Göta och OFWJ 8. Som vanligt
var det marknad och kaffeservering i museet, och en gästande veteranbuss (Scania
1956) gjorde korta turer. En fungerande
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SJ:s dåvarande vice generaldirektör Stefan Pettersson prövar på lokförarens hårda arbete efter
en snabb introduktion av Rune Lundby. Loket är lilla Elfkarleö 1.
Denna Willys brandbil gick i många år på SJ:s huvudverkstad i Örebro innan den via några
omvägar hamnade på museet. Bilen är från 1955 och motorn är knappt inkörd. Det kan inte ha
brunnit mycket i Örebro . . .
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Museets spår tjänade som övningsobjekt vid utbildning av lokförare på Tb-lok under januari.
Samtidigt passade vi på att prova en museal plog ur samlingarna. Tb-lokets plogning var ejf ektivare.
ångbrandspruta från Sandviken fick tyvärr
beskådas stationär, då brandkåren inte kunde ställa upp med någon kunnig maskinist.
Kanske kan den komma igen till ett annat år.
Lördagens upplevelse för de hungriga var
ett restaurangvagnståg som elloksdraget gick
Gävle - Söderhamn - Kilafors - Gävle på
kvällen. Tyvärr blev det ganska snabbt
mörkt, så få kunde njuta av utsikten, men
maten smakade härligt. Det var olika menyer
i de olika vagnarna: I GDJ m R5 åts det
fläskfile, i museets Ro2b (där TR service
stod för serveringen) åts gåsbröst, i SJ:s nyaste konferensvagn "Ericsons vagn" (även
den betjänad av TR) bjöds rostbiff och slutligen i BJ s R5 stod File Oscar på matsedeln.
Därtill kom olika för- och efterrätter och
drycker av olika slag. När tåget något försenat ankom åter till museet hölls öppet hus,
men de flesta var trötta och det blev något

avslaget, även om de sista inte droppade av
förrän vid midnatt.
Järnvägsmuseidagarna var nu avklarade,
men än lade sig inte vinterns lugn över museet. Veckan efter var det Järnvägsskola i två
dagar och den 25 oktober öppet hus med anledning av Sörby Urfjälldagen då alla industrier visar upp sig.
Vecka 46 var fylld av prominenta besök.
Först var författarinnan Sara Lidman, dagen
efter 180 SJ-chefer på konferens och nästa
dag så landshövding Ivar Hising. Alla togs
emot på olika vis och fick se och uppleva något som de kanske inte gjort tidigare.
Med början i november och en gång i
veckan under vintern samlades ett gäng
Statsanställdas Förbund-medlemmar för att
under Börje Thoursies ledning lära sig Gävletraktens järnvägshistoria.
I början av december invigdes GävleBro,
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Minitåget på museiområdet ägs av en privatperson, Kalle Karlsson, som också har byggt de
flesta fordonen, exempelvis detta motorlok. Förare är Magnus Karlsson.
turistfällan vid E4, som ska locka folk in i
stan igen sedan man lagt genomfarten utanför centrum! Museet är bl a representerat
här med en monter och annat informationsmaterial.
Så blev det årets traditionellt sista aktiviteter, Hjulmarknaden i Stockholms Stadshus
och Hjulkaffet på museet i _Gävle. På Hjulkaffet, dit alla de som arbetat på museet, eller hjälpt oss på annat sätt under året, bjudits in utdelades också 1987 års Järnvägsmus. Den utdelades till Kjell G Bergström
från Gävle som hjälpt oss på så många sätt
under året. Förutom all tid han har lagt ned
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har vi registrerat att han gjort av med bland
annat 287 liter grå golvfärg, 11 flaskor kopparputs, 7 liter mönja, 30 liter lackfärg i olika kulörer, 230 liter lacknafta, 30 kg putstrasor, 450 meter maskeringstejp, 6 liter rostskyddsolja, 40 kg Falu rödfärg, 150 liter
Cuprinol och minst 15 penslar. Så nog har
han gjort sig förtjänt av Järnvägsmusen. Det
fanns dock andra kandidater, men det kommer ju fler år, och fler järnvägsmöss.
Året 1987 var till ända, och museets personal och alla medhjälpare tog nya tag inför
1988. Till det återkommer vi i SPÄR 1989!

Årsberättelse 1987

Styrelsen för Föreningen Järnvägsmusei
Vänner avgiver härmed sin årsberättelse för
verksamhetsåret 1986-1987.
Föreningens
året varit:
Ordförande
Sekreterare
Kassör

styrelse har under verksamhets-

Erik Sundström
Bernt Forsberg
Sickan Fredin
(from 1986-10-04)
Ledamöter Morrgan Claesson
Börje Thoursie
(fr o m 1986-10-04)
Börje Eklund
(fr o m 1986-10-04)
Lars Olov Karlsson
(Museichef SvJvm)
Pär Restadh
(Statens Järnvägar)
Egon Karlsson
(t o m 1986-10-04)
Föreningens medlemsantal 1987-07-01:
465 personer.
Under året har styrelsen avhållit åtta protokollförda sammanträden.
Ett allmänt medlemsmöte har hållits på
Sveriges Järnvägsmuseum. Deltagare: 18
medlemmar.
Föreningen har under verksamhetsåret,
tillsammans med Sveriges Järnvägsmuseums
utskick "Nytt från Sveriges Järnvägsmuseum", bifogat sex medlemsinformationer.
Årsboken SPÅR förelåg till "Hjulmarknaden" i Stockholm den 7.12.1986, där medlemmar mot uppvisande av medlemskort
kunde avhämta sitt exemplar. Övriga medlemmar har erhållit årsboken per post.
Föreningen har under året medverkat till
att två st äldre betvagnar från Karpalunds
Sockerbruk, senaste ägare Olssons Presservi-

ce i Vingåker, har införlivats med museets
samlingar. Ett antal medlemmar i föreningen
hjälpte till med demonteringen av vagnarna i
Vingåker.
Föreningen har under året medverkat till
att en äldre tankvagn, senaste ägare Nitro
Nobel AB Gyttorp, som gåva från nämnda
företag har tillställts Sveriges Järnvägsmuseum.
Föreningen har under året bidragit med
medel till inköp av en unik vapensköld vilken
utgjort 50-årspresent till dåvarande trafikchefen Simonsson på Bergslagernas Järnvägar år 1890. Vapenskölden återfinnes i BJrummet på Sveriges Järnvägsmuseum.
Föreningen har under året bidragit med
medel till inköp av en samling äldre modelljärnvägsmateriel. Samlingen har - efter inventering utförd av en medlem i föreningen
- delvis tillställts Sveriges Järnvägsmuseum. Återstående materiel ur samlingen
kommer senare att utbjudas till försäljning.
Föreningen har som gåva från anhöriga
till f d lokmästare Uno Larsson i Hagalund
erhållit en större samling anteckningar, instruktionsböcker etc. Samlingen har tillställts Sveriges Järnvägsmuseum.
Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till
medlemmar, företag och privatpersoner för
det gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt fram emot nästa verksamhetsår och
är övertygade om fortsatt framgång för föreningen och dess verksamhet.
Gävle den 11 augusti 1987
· Erik Sundström
Morrgan Claesson
Si.ekan Fredin
Lars blov Karlsson

Bernt Forsberg
Börje Thoursie
Börje Eklund
Pär Restadh
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GODSVAGNAR

Standard- och
specialgodsvagnar för
industrier och
iärnvägsförvaltningar.

RANGERLOK
40-tons radiostyrbara lok
avsedda förväxlingsarbeten på
industri- och rangerbangårdar.

SKANDINAVIENS GODSVAGNSCENTRUM
Box 655 , 801 27 Gävle Tel. 026/ 11 58 90

AGEVE och ABB Traction utvecklar
teknologin för morgondagens järnvägstransporter.
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ERICSSON
Ericsson Signal Systems AB
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i Västberga, södra Stockholm,
utvecklar och marknadsför system ttJr styrning och tJvervakning av järnvägstratik, säkerhetssystem och signalutrustning.
Ericssons Affärssektor Signalling
Systems är en internationell signa/grupp med egna bolag i Sverige, Danmark, Italien, Spanien och
Australien och med verksamhet i
många andra länder. Ericsson har
ett långt förflutet inom branschen.
Vi är 1000 anställda inom området
järnvägs- och vägtrafik.
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24 oberoende alternativ för svenska
transportköpare:
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- - . ,~rdisk Transport står utanför de
stora transportörkonstellationerna
och är därmed landets största fristående speditör med 24 kontor i Sverige och 16 i utlandet. I 200 medarbetare erbjuder personlig närservice åt
alla er som inser fördelarna med ett
oberoende alternativ.
Nordisk Transport är ett resursstarkt fullserviceföretag som bara står
i beroende till en enda part - transportköparen!

iills Nordisk Transport
Arlanda 0760-61 I 00 Borås 033-13 71 90 Bulltofta 040-93 44 50 Charlottenberg 0571-20 I 06 Eskilstuna O16-1 I 71 80 Göteborg 031-17 I020
Haparanda 0922-1 15 50 Helsingborg 042-1790 00 Holmsund 090-415 65 Kalmar 0480-240 03 Karlstad 054-11 52 00 Landvetter 031-94 17 00
Linköping O13-11 14 50 Luleå 0920-571 60 Malmö 040-722 30 Norrköping OI 1-1 I 17 30 Skellefteå 0910-770 70 S_tockholm 08-744 00 60
Sundsvall 060-15 76 40 Trelleborg 0410-540 00 Uppsala O18-10 03 70 Västerås 021-12 73 70 Ystad 0411-184 50 Orebro O19-27 11 30
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Falkenbergs Järnväg -

Pyttebanan

Leif Elgh berättar om hur F J byggdes i etapper, hur man
transporterade timmer, kalk och kreatur, försökte sälja lok
för att få in pengar, skaffade motorvagnar för att minska
kostnaderna men råkade ut för att motorvagnen brann upp,
hur järnvägen förstatligades och lades ned. 216 sidor, rikt ill
med foton, kartor, ritningar och spårplaner, inb, kr 160:-.

Malmö-Genarps Järnväg
av Björn Astedt. MGJ var järnvägen där tiden tycktes stå
stilla. Samma ånglok som hade inköpts till starten 1894 fortsatte att dra tågen till nedläggningen 1948 och sth höjdes
aldrig över 40 km/ t. Men banan hade också sin storhetstid
med bettåg, krittransporter från Kvarnby och utflyktståg till
Bokskogen. Då drevs också vidlyftiga godsvagnsaffärer och
planer på förlängning till Ystad. Allt detta beskrivs
omsorgsfullt med hjälp av många fotografier, ritningar och
tabeller på 135 sidor. Hft, kr 92:-.

Ölands järnvägar
av Göran Adolfsson, Sune Lantz och Hjalmar Nilsson.
Smalspårsbanorna på Öland byggdes i etapper 1906-10,
slogs samman 1928 till Ölands Järnväg, förstatligades 1947
och lades ned 14 år senare. Skogsbanan i Böda Kronopark,
Domänverkets längsta, byggdes ungefär samtidigt med trafikbanorna, och en del av denna har återuppstått som
museibana. Den innehållsrika boken skildrar ölandsbanornas tillkomst, svårigheterna att enas om linjesträckning och
att hålla banan igång. Den berättar om trafik, personal, lok,
vagnar och tågfärjor. 240 sidor med ca 220 foton samt kartor och ritningar av lok och vagnar. Inb, kr 160:-.
BLHJ - Lunds stads järnvägar 1901-1939, kr 130:-.
Södra Lidingöbanan, kr 140:-.
Roslagsbanan 100 år, kr 130:-.
Staffanstorp - järnvägsknuten på slätten, kr 38:AGEVE, kr 100:-

Frank Stenvalls Förlag har sedan 1966 gett ut ca 1JO böcker
om trafik, framför allt järnvägar. I vår bokhandel och per
postorder säljer vi praktiskt taget alla böcker inom området.
Vi sänder regelbundet ut kataloger till våra kunder. Om Du
inte redan är kund skickar vi katalog mot 4:40 i frimärken.

Frank Stenvalls Förlag
Föreningsgatan 67, 211 52 Malmö. Tel 040/12 77 03. Öppet måndag-fredag 9-18.
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JARNVÄGS~,tUSEI VÄNNER
Jämvägsmusei Vänner är en stödforening for Sveriges Järnvägsmuseum. Stödet sker på många sätt, allt ifrån frivilligt
arbete på något speciellt projekt till
inköp av foremål som normalt inte ryms
inom museets snäva budget. Föreningen 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 speciella visningar, vernissage osv. Medlemsavgiften är for närvarande 70 kronor och for den får man då också en årsskrift. Är du intresserad av att bli medlem, skriv till: Järnvägsmusei Vänner
c/o Sveriges Järnvägsmuseum
Box 571

80108 Gävle
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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
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