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Bernt Forsberg 

F 1200 sjuttiofem år 

Majestätiskt står hon där, påhedersplats i sin hall 
på Sveriges Järnvägsmuseum, Drottningen bland 
svenska ånglokomotiv, F-loket nr 1200. 

Hon uppnår under 1989 den aktningsvärda 
åldern av 75 år, men är trots sin höga ålder en 
verkligt vital dam. 

Hon kom till världen våren 1914 i Trollhättan, 
hos den anrika lokomotiv byggarverkstaden N yd
qvist & Holm. Hon var Sveriges första lokomo
tiv av Pacificklassen, dvs ett lok med axelanord
ningen 2Cl. Tillsammans med sina tio yngre 
systrar kom Hon att ingå i den enda serien av 
snäll tågslokens "formel 1 "-klass i Sverige. 

På Baltiska utställningen i Malmö, sommaren 
1914, intog Drottningen, blott två månader gam
mal, sin första hedersplats, då Hon representera
de det absolut senaste av svensk lokomotivbyg
garteknik. 

Drottningen kom senare att få inta ännu en 
hedersplats, när det gällde att med tunga snälltåg, 
med få stopp på mellanstationer, kunna utklassa 
sina kolleger, A- och B-loken. 

Hon kom också i sin verksamma tid att bli 
huvudperson i Sveriges största jämvägsolycka, 
Getåolyckan, men hon repade sig och kom tillba
ka på spåren för att i ytterligare femton år leda 
sina systrar i den tunga snäll tågstrafiken på södra 
stam banan. 

År 1936, ännu i ung ålder, blev Hon tillsam
mans med sina systrar "förtidspensionerad", men 
fick möjlighet att emigrera till Danmark, där en 
ny vår kom dem till mötes. 

Efter 26 år i Danmark återvände Drottningen, 
nu ensam, till sitt gamla hemland, där Hon väl
komnades av jämvägsvänner och fick inta sin 
sista hedersplats, nu på Sveriges Jämvägsmu
seum. 

På följande sidor får Hon sin hyllning under 
sitt sjuttiofemte år. 

Pacificlokens utveckling och 
införande i Europa 
Lokomotiv med axelanordningen 2Cl utveckla
des och infördes först i USA, där chefingenjören 
vid Lehigh Valley Railroad i Pennsylvania, 
George S Strong, år 1886 insatte världens första 
lokomotiv med denna axelanordning i tjänst. 
Loktypen 2Cl kom att betecknas "Pacific". 

Det kom att gå 21 år till dess att Pacificloken 
kom till Europa. Chefingenjör Andre Chapelon 
vidParis-Orleansbanan satte ijuli 1907 Europas 
första Pacificlok i tjänst. Loket nr 4501 följdes tre 
månader senare av ett systerlok, nr 4502. Dessa 
franska lok kom att tillverkas i 98 exemplar och 
de var driftsdugliga, men hade ett något ålder
domligt utseende i jämförelse med första tyska 
exemplaren av denna typ, som sattes i tjänst 
några månader senare. 

De tyska lok av Pacifictyp som kom i tjänst på 
hösten 1907 var de av Maffei i Mtinchen kon
struerade loken av typ IVf för Badische Staats
bahn. IVf-loket, som var en sensation för sin tid, 
hade vindklyvarform på hyttgaveln, spetsig front 
på rökskåpet och även i övrigt ett mycket hög
hastighetsbetonat utseende. Det hade emellertid 
sina svagheter: driv hjulen var för det stora loket 
förhållandevis små med 1800 mm i diameter 
vilket föranledde mycket höga underhållskost
nader, varför loktypen relativt snart blev oaccep
tabel. 

Pacificloken vann emellertid både i Tyskland 
och Frankrike gott rykte för sin snabbhet och 
goda bränsleekonomi. De s k Länderbahnen som 
vid denna tid var verksamma i det förra landet tog 
fram varsin version av 2Cl-loket. 

Wiirttembergische Staatsbahn kom näst i tur 
efter Badische med att få ut ett Pacificlok på 
spåret. Detta lok, som kom att betecknas Reihe C, 
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blev en av förebilderna för det kommande sven
ska F-loket. C-loket var byggt av Esslingen och 
kom att bli det minsta av alla tyska Pacificlok, 
men var mycket driftsekonomiskt och bränsle
snålt. Det var skräddarsytt för de driftsförhållan
den som råder i Wiirttemberg, med mycket kraft
iga stigningar och relativt få horisontella sträck
or. C-loket fick i likhet med Badische IVf en 
drivhjulsdiameter på 1800 mm, men de problem 
som förekom hos IVf fanns aldrig hos C-loken. 

Samtidigt med de tyska lokkonstruktörerna i 
början av 1900-talet arbetade vid Great Western 
Railway i England CME (Chief Mechanical 
Engineer) George J Churchward med sin version 
av Pacificloket. Efter mycket arbete kom slutli
gen 1908 Great Westerns första och endaPacific
lok, "The Great Bear" med numret 111, i tjänst. 
Loket blev mycket omskrivet i England men var 
inte så lyckat, eftersom det redan 1924 byggdes 
om till ett 2C-lok. 

l Tyskland låg utvecklingsarbetet emellertid 
inte nere efter det att IVf- och C-loket hade kom
mit i tjänst. Bayerische Staatsbahn måste hänga 
med i utvecklingen och kom 1909 med sin ver
sion av Pacificloket. Loktypen betecknades S 3/ 
6 och var även den byggd av Maffei. Detta 
Pacificlok kom att byggas i inte mindre än 149 
exemplar under 22 år. Endast det svenska F
laket, sedermera littera E i Danmark, kan beteck
nas som en mer långlivad 2Cl-typ med 36 år 
mellan F 1200 i Sverige och E 999 i Danmark. 
Bayerische S 3/6 blev kända över hela världen för 
sina insatser i de berömda Rheingold-Express 
och Orient-Express. 

Pacificloket gick vidare söderut. Den mycket 
kunnige österrikiske lokkonstruktören Karl Göls
dorff konstruerade 1908 sin version av 2Cl-
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Pacificlok av typ C vid Wiirt
tembergische Staatsbahn, en 
förebild till det svenska F-
laket. Foto Sveriges Järn
vägsmuseum. 

loket, men den får betecknas som en omvänd 
Pacifictyp med sin axelanordning 1 C2. Loken 
fick i Österrike seriebeteckningen 310. Anled
ningen till denna omvända axelanordning var att 
Gölsdorff ville få fram en större rostyta än sina 
tyska kollegor, därför att den österrikiska kol
kvaliteten hade ett sämre värmevärde. Österri
karna höll fast vid sin omvända version, även i 
modernare lok. Det gick tom så långt att de döpte 
om loktypen efter ett närmare hav, "Adriatic". 

På Great Northern Railway i England fanns 
emellertid från mitten av 1910-talet en framsynt 
CME vid namn HerbertNigel Gresley, som många 
år senare kom att bli Pacificlokens grand old 
man. Gresley hade redan 1915 en Pacificmaskin 
klar på ritbordet, men av olika anledningar dröj
de det ända till april 1922 innan hans första 
Pacificlok, nr 1470 "Great Northern", en tre
cylindrig maskin, rullade ut från verkstäderna i 
Doncaster. 

Pacificlokens höjdpunkt i Europa nåddes 1918 
då Badische hade tagit vara på de erfarenheter 
som man fått med IVf och presenterade sin be
römda loktyp IVh, "die Badenstoltz". Loken av 
typen IVh var inte bara de effektstarkaste och 
största av samtida tyska Pacificmaskiner, de var 
också med sina 2100 mm drivhjul de största 
seriebyggda Pacificloken i världen. Badische 
hade nämligen baktanken att en gång för alla 
konkurrera ut sina kolleger på andra sidan Rhen. 
Maffei i Miinchen levererade samtliga tjugo lok 
av denna typ. De hade till skillnad från alla 
tidigare Pacificlok som satts i tjänst s k dubbel
axeldrift. Innercylindrarna verkade på den första 
drivaxeln och yttercylindrama på den andra (jfr 
det svenska fyrlingloket UGJ litt Bb). För att nå 
denna effekt var man tvungen att placera inner-



cylindrarna ganska långt fram, varför IVh-loket 
fick ett ganska säreget utseende. 

Det råder inget tvivel om att byråingenjör Carl 
Flodin och hans medarbetare på Kungl Järnvägs
styrelsens maskinbyrå tog ett stort intryck av 
framför allt de sydtyska Pacificloken under sina 
studieresor i Europa inför den förestående upp
giften att konstruera ett svenskt Pacificlok. F
loket har drag av både IVf- och C-loket. 

Carl Flodin 
F-loket konstruerades och beräknades i sin hel
het på Järn vägsstyrelsens maskin byrå. Chefkon
struktör var byråingenjören Carl Erik Flodin. 
Flodin, född 1868 i Motala, utexaminerades som 
maskiningenjör i Norrköping 1887. Efter sin 
examen fick han omgående anställning som rita
re och konstruktör vid Motala Verkstad. Den 1 
oktober 1898 anställdes han vid Statens Järn
vägar som ritare och konstruktör vid maskin
byrån. Han befordrades till byråingenjör 1908. 

Carl Flodin medverkade på maskinbyrån vid 
konstruktionen av A- och B-loken, och även R
loken har detaljer som härstammar från honom. 
Efter arbetet med dessa loktyper blev Flodin, nu 
som förste byråingenjör, inkopplad på konstruk
tionsarbetet av det nya snälltågsloket litt F. 

Förste byråingenjör Carl Flodin,F-loketsfader. 

Flodin, som till skillnad från sina samtida 
engelska kolleger Churchward, Stanier, Gresley 
och andra (av vilka flera adlades) verkade i det 
tysta, kan med fog kallas "de moderna svenska 
ånglokens fader". Han följde sina F-lok under 
hela deras verksamma tid vid SJ och pensionera
des den 1 mars 1935. 

Lokens konstruktion 
Vid anskaffandet av nya snälltågslok måste gi
vetvis de krav som den stegrade trafiken ställde 
på lokens dragförmåga och effekt noga beaktas. 
Detta föranledde Järnvägsstyrelsen att i mitten 
av 1912 besluta om anskaffandet av en ny sex
kopplad loktyp, avsedd för snälltåg. Loket förut
sattes få axelanordningen 2C 1, dvs Pacific. 

Förslagsritningar och samtliga detaljritningar 
på det nya loket utarbetades på maskinbyrån 
under Carl Flodins ledning. Enligt beräkningar
na skulle loket kunna framföra ett snälltåg med 
360 ton vagnvikt i långa stigningar 1: 100 med en 
hastighet av minst 60 kmh och på horisontell 
bana med minst 100 kmh. Loket åsattes en kon
struktiv maxhastighet av 127 kmh, som dock 
aldrig kom till användning på svenska banor. 

Sedan offerter infordrats från Motala Verk
stad och N ydqvist & Holm antogs anbudet från 
de senare till ett pris av 109 000krförtillverkning 
av ett provlok. Det första F-loket levererades i 
mars 1914 och fick numret 1200. 

Nedanstående beskrivning av F 1200 är en 
redigerad version av Carl Flodins beskrivning till 
Järnvägsstyrelsen av det nya loket 1913. 

Ångpannan 
F-lokets ångpanna är i huvudsak konstruerad likadan 
som på lok litt B. Rundpannans centrumlinje ligger 
dock 150 mm högre än på B-loket, eller 2900 mm över 
rälsens överkant. 

Inre eldstaden är utförd av 15 mm kopparplåt med 
undantag av tubplåten som utförs med 27 mm. Yttre 
eldstadens sidor, tak och gavlar har resp 17 och 16 mm 
plåttjocklek. Rostytans längd ärl 953 mm och bredden 
1900. 

Eldstadens bak- och framgavlar lutar ca 16 grader 
framåt mot vertikallinjen, detta för att få pannans 
tyngdpunkt framflyttad. Rundpannans längd är 5585 
mm och den utförs i tre plåtsvep. Det närmast rökskå
pet liggande svepet är1095 mm långt och i svetsat 
utförande. Samtliga övriga skarvar i pannan samman
fogas med nitförband i dubbel överlappsskarv. Den 
längsgående skarven är även den utförd som dubbel 
överlapps skarv, där den inre har tredubbla ni trader och 
den yttre två. 
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Monteringsarbete på F 1200 i maskinverkstaden hos Nydqvist & Holm i Trollhättan hösten 1913. 
Observera nedan lagerboxen på löpboggin med kullagerhus. Foto Nohab. 
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Tuberna, av Sandvikens tillverkning, är valsade i 
mjukt stål med en längd av 5300 mm. För att vid denna 
längd få ett jämnare expansionsskede mellan de stora 
och tjocka tuberna samt de små och tunnare görs de 
större tuberna vågformade, sk esstuber, vid eldstaden 
efter en längd av 500 mm. Eftersom eldstaden är 
bredare än avståndet mellan hjulringarna måste dess 
framgavel förläggas bakom tredje koppelhjulparet. 
Detta är orsaken till rundpannans stora längd liksom 
till att rökskåpet är hela 2,9 m långt. Rökskåpsluckan 
är konformad i likhet med på B-loken. 

Skorstenens diameter är 400 mm och längden 825. 
På grund av rundpannans läge måste den dras ned i 
rökskåpet, varför endast 500 mm är synligt ovanför 
detta. Överhettaren utförs enligt system Schmidt. 
Ångdomen placeras så långt fram som möjligt med 
hänsyn till pannans tyngdpunkt. 

Ångpannan uppbärs dels framför rökskåpstubplå
ten av ett kraftigt sadel stycke av stålgjutgods till vilket 
den skruvas med trettio 26mm bultar. Vid eldstadens 
bakgavel finns en vertikal plåt som pendelstöd för 
eldstadens expansion . Dessutom finns mindre stöd
plan vid eldstadens framgavel och en stödplåt under 
rundpannan mellan axel IV och V. 

Asklådan har förutom de vanliga gavelluckorna 
även en renslucka på vardera sidan. 

Armaturen är utförd enligt den gängse standard 
som redan finns på SJs överhettningslok. De två injek
torerna av Greshams modell har storlek nr 10. Den 
högra injektorns matarrör utmynnar i pannan i en 
pannstensavskiljare försedd med kran för renblåsning. 
Pannan är isolerad med "magnesia sectional loco
motive boiler lagging" och bekläds utvändigt med ox
iderade plåtar som även täcker rökskåpet. 

Cylindrar och maskineri 
Under konstruktionsstadiet ifrågasattes huruvida lo
ket skulle förses med fyra tvillingcy lindrar eller två par 

kompoundcylindrar. Båda systemen har såväl fördelar 
som nackdelar. Största betänkligheten mot att använda 
kompoundprincipen var det höga ångtryck som detta 
system fordrade med vidhängande höga under
hållskostnader. Kompoundsystemet valdes dock och 
cylinderdimensionerna anpassades till ett effektivt ång
tryck om 13 kg/cm2

• 

Lågtryckscylindrarna placeras utvändigt på ram
plåtarna, dels för att högtryckscylindrarna därmed får 
ett mer skyddat läge och dels för att man vid revisioner 
ietc lättare skall kunna handskas med de tunga låg
tryckskolvarna och cylinderlocken. 

Cylindrarna är parvis sammangjutna med ett ge
mensamt slidskåp. De erhåller lutningen 1 :9, 1 mot ho
risontallinjen, dels för att ge utrymme för boggihjulet 
under lågtryckscylindern, dels för att bereda plats åt 
högtryckscylinderns maskineri över första koppel
axeln. Lutningen är dock inte tillräcklig för det senare 
syftet, varför högtryckscylindrarna höjs 800 mm pa
rallellt med lågtryckscy lindrarna. Högtryckscy lindrar
nas kolvstänger förlängs också något. 

Varje cylinderpar fastsättes vid ramen med fjorton 
32 mm bultar och är dessutom fastkilade med två hårt 
indrivna kilar. Cylindrarna isoleras med isolercement 
och bekläds utvändigt med oxiderade plåtar. 

För att erhålla ett jämnt receivertryck är båda cy lin
derparen förenade med ett i rökskåpet inlagt 210 mm 
rör. Sammanlagda receivervolymen uppgår till 330 
liter eller 3,6 gångervolymen av en högtryckscylinder. 
Slidskåpet till denna cylinder blir ytterst litet, varför 
ångröret får en diameter av 136 mm. Ångans medel
hastighet blir för denna diameter 60 m/sek vid en kör
hastighet av 100 kmh. Den för ett cylinderpar gemen
samma sliden har en diameter av 260 mm med dubbel 
ånginströmning för lågtryckscylindern. Sliden är för
sedd med smala, fjädrande kolvringar. 

Figuren nedan [här hämtad ur Elis B Höjer, "Loko
motiv lära", Tillägg nr 1, 1915] visar schematiskt hur 

TILL ~~:nt:.N 

g;pc_.ij ÖfV(R.Hr:.TT,"\D ÅNGA Af" l'c .s I\(; _ ,R'<CK. 

~ Rf:CEIVL1' 

r==:::J Af"LOPP5 

~ .s • 

Q:, • 
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cylinderanordningen är utförd. Högtrycksånga insläp
pes i mitten av slidskåpet, därutanför receiverångan 
och ytterst avloppsångan från lågtryckscylindern. Med 
denna anordning, som förutsätter att den varmaste 
ångan skall komma innerst och den kallaste ytterst, 
måste högtryckscylindrarnas ångkanaler korsas. Låg
tryckscylinderns ångkanaler är mycket korta, vilket 
gör att av loppsångan lätt utsläppes till blästerröret och 
vidare ut i skorstenen. 

De båda samarbetande cylindrarnas vevar ligger ej 
i 180 graders vinkel mot varandra utan är något för
skjutna. Står exempelvis högtryckscylinderns vev på 
framcentrum och lokomotivet går framåt, går låg
tryckscylindems vev 174° 47' 22" efter. 

Med denna vev anordning blir trots den gemensam
ma sliden fyllningen i lågtryckscylindrarna ca 4 pro
cent större än i högtryckscylindern. Då ångan är över
hettad och följaktligen har en starkare fallande expan
sionslinje än mättad ånga, kan detta fyllningsförhål
lande tillåtas utan riskför att receivertrycket blir alltför 
högt. Gjorda beräkningar har visat att receivertrycket 
varierar mellan 3,0 och 4,5 kg/cm2 • 

Lågtryckscylindrarna har kombinerade luftvägs
och säkerhetsventiler liknande dem som finns på B
loket. Lågtryckscylindems utblåsnings ventiler är dess
utom kombinerade med mindre säkerhets ventiler. Hög
tryckscy lindrarna och receiverröret är försedda med 
en säkerhetsventil, placerad på rundpannan framför 
skorstenen, som är inställd på att blåsa ut ångan vid ett 
effektivt tryck av 7,5 kg/cm2

. 

På ånglådan i rökskåpet finns en luftsugningsventil 
och vid högtryckscylindramas ångkanaler en luft
vägskran, den senare av typ Garbe, som båda manöv
reras från förarplatsen. Garbekranen har till uppgift att 
minska luftmotståndet i cylindrarna när loket rullar 
med stängd regulator. Kranen kan också användas vid 
igångsättning, då högtrycksångan släpps in i receivern 
den vägen. 

Om denna luftvägskran öppnas samtidigt med regu
latorn kommer ångan att strömma över från den ena 
sidan av högtryckskolven till den andra. Eftersom 
säkerhetsventilen på recei vem är inställd på 7 ,5 kg cm2 

kommer högtryckscylindern, om luftvägskranarna 
stängs när detta ångtryck uppnåtts, att i igångsätt
ningsfasen arbeta med ett tryck av 13,0-7,5 kg/cm2 

och lågtryckscylindem med 7,5 kilo. Lågtryckscylin
dems luftvägs ventiler stängs samtidigt som regulatorn 
öppnas när högtrycksångan insläppes ovanför en med 
ventilen förbunden kolv, när den i figuren visade 
kranen intager läge "A". Genom att från förarplatsen 
vrida kranen till läge "B" sätts rummet ovanför kolven 
i förbindelse med fria luften. Ventilernas hålls då 
öppna av den under kolven befintliga fjädern. Låg
tryckscylindramas båda ångkanaler kommer att kom
municera med varandra, varav följer att lågtrycks
cylinderns maskineri försätts ur verksamhet. Eftersom 
högtryckscylindramas luftvägskranar vid detta tillfäl
le skall vara stängda, framdrives lokomotivet således 
enbart av högtryckscylindrarna. 
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Denna manöver, som var lämplig att utföra vid kör
ning med ensamt lok och vid gång på vändskiva eller 
till tågsätt, togs sedermera bort eftersom den var all
deles för krånglig att utföra. 

Cylindrarna är placerade 4300 mm framför det 
mellersta kopplade hjulparet, vars axel är gemensam 
drivaxel för alla cylindrar. Vevstakar och koppel
stänger är tillverkade av smidesstål med en hållfasthet 
av minst 45 kg/mm2 samt en förlängning om minst 20 
procent av normal längd. 

Tvärstyckeshuvudena löper på enkla gejdrar, 110 
mm breda och 94 mm höga. Materialet är även här 
smidesstål med samma värden som för vevstakarna. 
De är gjutna av medelhårt martinstål med 400 mm 
långa, lätt löstagbara glidytor, som är fordrade med 6 
mm tjock babbits. Kolvstängerna är fästade till tvär
styckeshuvudena med en 138 mm lång konisk tapp 
med en konicitet på 1 :23 och en kil om 66 x 26 mm. 

Cylinderkolvarna är gjutna av medelhårt martinstål 
och har en bredd av 124 mm. Hög- och lågtryckskol
varna är tätade mot cylinderväggarna genom tre fjäd
rande kolvringar med respektive 20 x 12 och 20 x 16 
mm tvärsektion. Högtryckscylinderns kolvdiameter 
är 82 mm och lågtryckscylinderns 96. På grund av att 
högtrycksvevstakarna är kortare än de för lågtryck, är 
en extra styrning anordnad för högtryckskolvstäng
erna. 

Cylinderlockens pack boxar är självcentrerade med 
den på överhettningslok vanliga konstruktionen. 

Slidrörelsen, som är gemensam för hög- och låg
tryckscylinder, utföres enligt Heusinger von Wald
eggs system och placeras utvändigt. Rörelsen till den 
mellan cylindrarna befintliga sliden överförs via en 
vickaxel. Slidomkastningen är anordnad som på B
loken, men skruvens gängor har en något reducerad 
stigning för att lättare övervinna de stora slidernas 
motstånd. 

Cylindraroch slider smordes genom två smörj
pressar av Dicker & Wemeburgs system med sex 
rör. Då utrymmet i förarhytten inte tillät en pla
cering där, sattes smörjpressama på en någor
lunda varm plats bakom cylindrarna, intill ång
avloppsrören. Denna placering ändrades sedan 
och smörjpressarna sattes in i hytten, framför 
eldarplatsen. 

Förarhytten är byggd i trä och utvändigt beklädd 
med oxiderad plåt. Framgaveln är kilformad med taket 
neddraget mot pannan. 

För att, med hänsyn till de höga hastigheterna, er
hålla en mjuk och säker gång i kurvor är framtill två 
hjulpar förenade i en boggi med 55 mm sidoförskjut
ning åt vardera sidan och vridplanets centrum förskju
tet bakåt 50 mm. Löphjulen, axel VI, har en radiell 
förskjutning av 50 mm åt vardera sidan. Fjädrarna till 
dessa hjul vilar mot kilformade glidplan för att ge 
stadga åt lokets bakände. 



Drivhjulsparet har 10 mm tunnare flänsar än övriga 
hjulpar för att denna axel i möjligaste mån skall skyd
das mot böjningspåkänningar uppkomna från hjul
flänsens tryck mot rälen. Boggins största sidoutslag 
bestäms av att i en 300-meterskurva med axel V gå
ende radiellt det yttre hjulets fläns, både vid första 
boggiaxeln och första koppelaxeln, skall löpa mot 
yttre rälen. Detta blir möjligt genom att boggicentrum 
är upphängt i fyra pendellänkar. 

Ramplåtarna, med ett inbördes avstånd av 1190 
mm, är utförda i två delar. Den främre delen är tillver
kad av 30 mm plåt medan den bakre är i stålgjutgods. 
Skarven mellan ramplåtarna är förlagd bakom axel V 
och förbandet utgörs av kallstukade nitar som drivits in 
23mm. 

Ramarna är väl förbundna genom vertikala och 
horisontella stag av plåt och gjutgods. 

Utanför axel Vis hjul är kraftiga bärplåtar av stål
gjutgods anbringade. Från dessa plåtar, som framtill är 
inbockade mot huvudramen, finns lagerboxgejdern 
till axeln. 

För att det mellan ramarna befintliga maskineriet 
på ett enkelt sätt skall kunna avsynas och smörjas är 
ramplåtarna försedda med lämpliga urtag. Större fot
steg med ledstänger finns anordnade mellan axel III 
och IV. 

Hjul, axel och axelboxar 
Lokomotivets samtliga hjul är gjutna av mjukt martin
stål. De båda koppelhjulparen är helt identiska, varför 
de utan hinder kan omflyttas för erhållande av ett jäm
nare slitage av hjulflänsarna. 

Eftersom de fram- och återgående maskindelarna 
till varje cylinderpar motverkar varandra är de inte ut
balanserade med motvikter i hjulen. Därmed uppstår 
heller inga centripetalkrafter som kan förorsaka skad
liga variationer i skentrycket. Det betyder att F-loket 
kan medges större hastighet än lok av litt A och B vid 
passerandet av svagare bansträckor. 

De kopplade hjulens axellagerboxar är utförda av 
fosforbrons med ingjutna speglar av vitmetall. 

En stor nyhet var att boggiaxlama hade kul
lager, anordnade så att axelbelastningen togs upp 
av två lagersystem (SKF nr 1324) och axial
belastningen av ett system (SKF nr730). Nr 1200 
var emellertid det enda F-loket som försågs med 
kullager. Alla de andra hade från leveransen van
liga glidlager. Belastningen på de sfäriska kul
lagren blev för stor, och kullagren på F 1200 
byttes redan efter något år ut mot glidlager. Kon
struktionen av sfäriska rullager för jämvägsfor
don påbörjades först 1919. 

Tender 
Tendern, som är fyraxlig, blir i huvudsak av samma 
konstruktion som på lok litt A och B, med undantag av 

att vattencisternen får en halvcirkulär tvärsektion. 
Tendern, som är av "Vanderbilttyp", uppbärs av fyra 
på långsidorna pånitade bärbalkar av martinstål. Ten
dersektionen har en radie av 1500 mm. För att förhin
dra skvalpning är vattenbehållaren avdelad i två kom
municerande rum, och vidare finns flera skvalpplåtar 
inlagda. 

Tenderaxlama på lok nr 1200 var försedda 
med kullager av samma konstruktion som bog
gin på loket. De kom efter några år att röna sam
ma öde som boggilagren. Tendems bromskraft 
uppgick till 50 procent av tenderns vikt med hal
va förråd. Den var från början vacuumbromsad 
men ändrades efter övergången till Knorrbroms. 

Vattenförrådet, 25 m3, fastställdes efter prov 
med A- och B-lok med ånga pådragen till ångvär
meledningen. Därvid konstaterades att det via 
ångvärmen förbrukades ca 275 kg vatten per tåg
kilometer. Kompoundanordningens vattenför
brukning antogs till 250 kg per tågkilometer. 
Med en tågvikt om i medeltal 485 ton kunde 
således vattenförrådet, med en reserv av 3,0 m3, 

vara säkerställt för en vägsträcka om 180 km. 

Leveransen av det första F-loket 
Några tidningsnotiser: 

Världens första lok med kullager 
Lokomotivet, avsett för Baltiska utställningen och 
tillverkat hos Nydqvist & Holm härstädes , provkördes 
i måndags på Bergslagsbanan. Ett missöde inträffade 
vid Alv hems station, i det loket kördes mot ett godståg, 
varvid ett par finkor spolierades. Lokomotivet blev 
nästan oskadat. På provresan medföljde i särskild vagn 
överdirektör Klemming, ett par byrådirektörer, ingen
jörer från verkstaden m fl. 

Vid sammanstötningen slängdes de huller om bul
ler. Missödet berodde på obekantskapen om kullagrens 
verkan. Trots att alla bromsar sattes till i vanlig tid, 
kunde lokomotivet ej stoppas utan kilade på tills miss
ödet inträffade. 

Sammanstötningen var så våldsam, att det av 50 
vagnar bestående godståget knuffades framåt åtskilli
ga metrar. Den sista vagnen formligen splittrades och 
en massa i densamma stående mjölkflaskor krossades. 
De två nästföljande vagnarna ramponerades svårt och 
pressades vid kollisionen upp mot varandra. Prov loket 
självt slapp undan med några smärre skador. 

Loket fördes av en ingenjör med en lokmästare från 
Göteborg som lots. 

På lokets främre del hade placerats tvenne arbetare 
från Nydqvist & Holms verkstäder, vilka hade till upp
gift att kontrollera lokets rörelser. Vid kollisionen blev 
den ene av dem fastklämd, men dock lyckligtvis ej 
livsfarligt skadad. Sedan man fått honom loss, klagade 
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han över smärtor i bröst och mage. Den andre arbetar
en hann draga sig ett stycke tillbaka på loket och 
undkom med några smärre kontusioner. 

Konduktören på godståget befann sig vid tillfället 
på väg in i sista vagnen. Hade olyckan inträffat endast 
en halv minut senare och han hunnit in i vagnen hade 
han säkerligen dödats vid kollisionen. 

De båda skadade arbetarna fördes omedelbart med 
prov loket till Trollhättan, där de fingo nödig vård. De 
ramponerade vagnarna måste kvarlämnas i Alvhem. 
En av dem var en nyreparerad kombinerad konduk
törs- och resgodsvagn, som var ute på provtur. 

Enligt vad man från verkstadsledningens sida för
klarat, torde sammanstötningen vid Alv hem ha vållats 
av, att de å loket an bragta kullagren gjorde det omöjligt 
att stoppa loket på beräknat avstånd. Loket ifråga är det 
första i världen som försetts med kullager och på grund 
av den utomordentliga lätthet, varmed även en mycket 
tung massa rullar fram genom denna anordning, sköt 
loket oemotståndligt in i godståget. 

Av lokets sex hjulaxlar voro två försedda med kul
lager liksom tendems fyra axlar. Å de kullagerförsed
da lokaxlama funnos inga bromsningsanordningar, 
varför dessa hjul fortsatte att gå runt, även sedan de 
övriga låst fast av bromsarna. Till den olyckliga ut
gången bidrog givetvis att loket ej hade något tågsätt 
efter sig, vars bromsar kunde bidraga till att hejda 
farten. Både vacuum- och ångbromsar tillsattes ome
delbart efter det man 400 meter från stoppsignalen ob
serverade att ej allt stod rätt till, och maskinen ställdes 
på back, men detta till trots gled tåget på de kullager
försedda hjulen fram mot godståget. 

Det gäller nu att utfinna ett sätt varigenom olyckor 
av nu inträffat slag kunna förhindras. Sannolikt kom
mer ett helt nytt bromsningsreglemente med föreskrif
ter om tidigare bromsning resp avstängande av ånga att 
utfärdas för kullagerförsedda lok. 

Vid olyckstillfället befunno sig i lokets släpvagn 
verkstadschefen Herman Nydqvist med familj, ett 
flertal framstående järnvägsmän, bl a direktör Klem
ming, samt byrådirektörema von Friesen och friherre 
Leijonhufvud, vilka alla vid kollisionen kastades om 
varandra. 

Trollhättans Tidning 3 april 1914 

Statsbanornas nyaste och största lokomotivtyp. 
4-cylindrigt snälltågslokomotiv med kullager 
Stats banornas nya snälltågslokomotiv, det första F
loket, har som förut omtalats i dagarna provkörts för att 
därefter sändas ned till Baltiska utställningen, där det 
kommer att utgöra det förnämsta numret på stats
banornas utställning. 

Det nya lokomotivet, som är det största i Sverige 
och för övrigt bland de största i Europa, är ett fyrcylin
drigt överhettningslokomotiv med compoundanord
ning av den s k pacifictypen. Den nya loktypen är 
avsedd för de stora och tunga men samtidigt snabb
gående snälltågen på linjen S tockholm-Malmö-Trelle-
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borg, där det i sinom tid kommer att medföra en av
sevärd förkortning av restiden. 

Medan snälltågs lokomotivet av A-typen kan fram
föra ett tåg på 200 ton med 50 km hastighet i långa 
stigningar av 1: 100 och det åtskilligt starkare lokomo
tivet av B-typen uppnår samma hastighet på samma 
bana med 360 tons tågvikt och 90 km på horisontell 
bana, är det nya F-loket konstruerat för en hastighet av 
60 km i stigningar 1: 100 och 100 km å horisontell bana 
med en tågvikt af 360 ton. Lokomotiv och tender väga 
tillsammans 138 ton och lokomotivet ensamt 85 ton. 

En av det nya lokomotivets intressantaste nyheter 
är kullager å tender- och lokomotivboggierna. Och 
den av dessa kullager framkallade lätta gången blev 
som förut omtalats den indirekta orsaken till det vid 
provkörningen inträffade missödet, då lokomotivet 
kolliderade med ett på Alvhems station stående tåg, 
beroende på att föraren, ovan vid kullagrens verkning
ar, ej satte till bromsarna nog tidigt. 

Det nya lokomotivet, som konstruerats på järn
vägsstyrelsens maskin byrå, utgör helt och hållet svenskt 
material och arbete. Som så många andra av de sven
ska järnvägarnas lokomotiv har det utgått från Nyd
qvist & Holms välkända verkstad i Trollhättan. Typen 
kallas som redan omtalats litt F. Det första lokets 
nummer i statsbanornas lokomotivpark är 1200. Fabri
kens tillverkningsnummer är 1020. 

Svenska Dagbladet 3 april 1914 

Baltiska utställningen 
Efter en snabb reparation av skadorna från miss
ödet i Alvhem kördes F 1200 ned till Göteborg, 
dit hon anlände på eftermiddagen den 1 april 
1914. Dagen efter kördes hon vidare till Malmö, 
där hon togs in i lokstallama för översyn och 
grundlig lokputsning. 

Några veckor senare skulle hon vara huvud
person på Statens Järnvägars utställningshall på 
Baltiska utställningen, som öppnades den 15 
maj. Baltiska utställningen i Malmö var och för
blir än i dag Sveriges största industrimässa, där 
även järn vägsmateriel i stor omfattning visades. 

Hela utställningen, den sk Vita staden, bygg
des på det område som i dag är Pildammsparken. 
Spårvagnsräls lades ut till Baltiskan och på det 52 
hektar stora området visade svensk, dansk, tysk 
och rysk industri vad den hade att erbjuda. Fin
land, Polen och de baltiska staterna deltog också 
i utställningen. 

"Vita staden" var ·ett provisorium, skickligt 
uppförda teaterkulisser av träställningar, tjär
papp, gips och tyg. Den största byggnaden var ett 
87 meter högt tom, det "högsta trätornet i värl
den", som var så bräckligt att det inte stod utställ-



F 1200 i Göteborg 2 april 1914, på väg till Baltiska utställningen. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

ningstiden ut. En storm raserade den översta de
len den 28 september. 

Statens Järnvägars hall var 70 meter lång och 
24 meter bred. På mittenspåret, omedelbart till 
vänster om huvudentren, fanns F 1200, flankerad 
på sin vänstra sida av E-loket nr 1155 och på den 
högra av S-loket nr 1174. Övriga lok i hallen var 
det liksom F 1200 ny levererade elloket för malm
banan, litt Pa nr 27, samt museiloken Göta, 
Fryckstad och Trollhättan. Av dessa sju utställ
ningslok återfinnes i dag fem på Sveriges Järn
vägsmuseum, varav tre i körbart skick. 

Utanför utställningshallen hade SJ lagt ut en 
hel bangård med växlar och förreglingar samt 
även byggt upp ett helt ställverk. På ett spår 
förevisades den nya ångsnöslungan A 2, avsedd 
för malmbanan, ett flertal specialgodsvagnar och 
malm vagnar. 

Inne i hallen, mitt emot F 1200, visades en 
nylevererad restaurangvagn, ABo3 nr 2135, och 
på sidospåren ett flertal person- och godsvagnar 
av senaste typ. Utrymmet mellan de tre spåren 
upptogs av modeller av lok, vagnar, broar mm. 
De flesta av dessa modeller kan än i dag beskådas 
på Sveriges Jämvägsmuseum. 

Utställningen var som nämnts landets största 
med en specialavdelning för järnvägsmateriel. 
Till detta bidrog i hög grad grannlandet i söder, 
konungariket Preussen, som i sin hall ställde ut 

fem ånglok, bladen kända typen P8, fyra ellok, 
åtta motorvagnar samt ett flertal person- och 
godsvagnar. 

För SJ var F 1200 den största attraktionen, och 
det var med stor förväntan de järnvägskunniga 
utställnings besökarna såg fram mot de komman
de provturerna med loket när utställningen avslu
tats den 4 oktober. 

Rapport till Kungl Järnvägs
styrelsen över provturer med 
lokomotiv litt F nr 1200 
Företagna på linjen Tomteboda-Uppsala-Tomteboda 
den23/10,27/10, 11/11 , 16/11 , 17/11 och24/111914. 

Tågvikter 
23/10, 27/10 och 11/11: 12 boggivagnar, en inspek
tionsvagn, summa 50 axlar, lokomotiv och tender, 
summa tågvikt = 534 ton. 

Den 16/11, 17/11 och 24/11: 10 boggivagnar, en 
inspektionsvagn, summa 42 axlar, lokomotiv och 
tender, summa tågvikt = 527 ton. 

Förkortningar: Cst- Stockholm C, Tm - Tomtebo
da, Jä-Järva, Tbg- Ture berg, R-Rotebro, Vy - Upp
lands Väs by, Rs - Rosersberg, Mr - Märsta, Kn -
Knivsta, Br - Bergsbrunna, U - Uppsala C. 
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Eftersom gångtiderna på de korta stationssträckor
na är avläst på jämna minuter, trots de relativt höga ha
stigheterna, har de iakttagna gångtiderna korrigerats i 
bråkdelar av minuter med ledning av de gångtider som 
registrerats med den i inspektionsvagnen befintliga 
hastighetsmätaren. 

De på detta sätt erhållna gångtiderna äro samman
förda i tabell 1. Understrukna siffror utmärker statio
ner där uppehåll gjorts . Med dessa korrigerade gång
tider erhålles de i tabell 2 angivna medelhastigheterna 
mellan stationer i km/tim. Avdrag för igångsättning 
och bromsning har inte beaktats. 

För uppmätning av vattnet var framtill på cisternen 
uppsatt ett glasrör och bredvid detta en graderad skala. 
Vattenförlusterna genom spill från injektorerna ingår 
således i de i tabell 3 angivna talen på vattenförbruk
ningen. 

Ångförlusterna var under några turer ganska stora, 

eftersom ångläckage förekom på några kranar fästade 
på cylindrarna. 

De på tendern upplagda kolen var noggrant vägda. 
Vid återkomsten till Hagalund vägdes resterande kol. 
Kol för uppeldning och för hållande av backfyr i Upp
sala ingår inte i de uppvägda kolen. 

Som framgår av tabellen var de fyra första prov
turerna ganska likvärdiga vad gäller kol- och vatten
förbrukning. Detta är förklarligt eftersom dessa turer 
företogs efter samma tidtabell, med uppehåll på mel
lanstationer i och för tillsyn av indikatorerna. 

Den 16/11 var kolförbrukningen större än under ti
digare turer, beroende på att ångan under denna tur 
hade för stor vattenhalt och inte kunde höjas till någon 
högre överhettningstemperatur. Tidtabellen för de två 
sista turerna var uppgjord utan uppehåll på mellansta
tioner och därmed större grundhastighet. Den större 
vattenförbrukningen den 17 /11 kan förklaras av att 

Tabell 1. Korrigerade gångtider mellan stationerna i minuter 

23/10 27/10 11/11 16/11 17/11 24/11 Stn Km 23/10 27/10 11/11 16/11 17/11 24/11 

Cst 
4,0 Tm 3,0 3,0 3,7 2,8 4,0 4,0 3,0 

6,0 5,5 5,3 5,0 3,5 6,0 Jä 4,1 7,0 4,3 5,7 6,0 ~ 4,4 
~ ~ ~ ~ 4,8 6,0 Tbg 6,2 1.,Q 3,7 6,0 1-J. 3,5 3,9 
22 6,5 6,3 ~ 3,7 3,7 R 5,8 3,5 3,3 lj_ 3,7 3,2 3,5 
5,3 1.,Q lj_ 5,0 3,4 3,4 Vy 5,3 4,8 4,5 5,0 6,0 4,4 4,8 
5,0 .812 6,7 5,0 4,6 4,8 Rs 7,3 5,7 3,2 6,0 1.,Q 3,1 4,0 
lj_ Q.J2 lj_ lj_ 3,2 3,4 Mr 5,1 il 7,3 .812 .8__j_ 7,2 8,4 

10,5 10,0 10,2 10,0 7,5 8,5 Kn 11,9 7,5 8,0 7,5 8,5 6,5 8,2 
7,2 1.,Q 6,7 u_ 7,2 8,2 Br 10,4 6,7 7,0 7,5 8,0 6,8 7,3 
4,3 5,5 4,5 5,5 4,3 4,5 u 6,8 

53 58 52 53 46 48,5 65,9 50 45 52 56 42,5 47,5 

Tabell 2. Medelhastighet mellan stationerna 

23/10 27/10 11/11 16/11 17/11 24/11 Stn 23/10 27/10 11/11 16/11 17/11 24/11 

Cst 
45 Tm 82 66,4 87,9 61,4 61,4 82 

4 44,7 46,4 49,2 70,3 41 Jä 53,2 86,5 65,2 62 98 82,7 
67,5 67,5 70,2 74,4 77,5 62 Tbg 86,2 93,9 53 81 99,5 84,6 
61 53,5 55,2 53,5 94 94 R 90,8 96,3 90,8 86 99,2 90,8 
60 79,5 90,8 63,6 93,5 93,5 Vy 91,2 97,2 87,5 73 99,5 91,2 
87,5 54,7 65,4 87,5 95 91,2 Rs 53,7 95,6 51 43,7 98,6 76,5 
87,5 51,0 87,5 87,5 95,5 90 Mr 91,5 98 89,3 84 99 85 
68 71,5 70 71 ,5 95 84 Kn 83,4 78 83,4 73,5 96 76 
96,7 89,3 93 83,2 86,7 86,7 Br 60,8 58,3 54,4 51 60 56 
94,8 74 90,6 74 94,2 90,6 u 

71 65 72,5 71 86 77,8 75,5 84 72,5 67,4 88,8 79,5 

Läses uppifrån och ned Läses nedifrån och upp 
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Tabell 3. Kol- och vattenförbrukning Tomteboda-Uppsala-Tomteboda 

Dag Förbrukning av Ånga i Ånga i Kol i Ånga i Kol pr Pr 1000 tonkm 
kg pr kg pr kg pr kg pr kvm 

Vatten kg Kol kg kg kol tim tim eldyta rostyta Vatten Kol 
i tim i tim kg kg 

23/10 8300 + 8100 = 16400 2560 6,4 9550 1490 50,2 414 243 38 
27/10 9400 + 7200 = 16600 2860 5,8 9650 1665 50,7 463 246 42,4 
11/11 8400 + 8700 = 17100 2720 6,3 9850 1565 51 ,8 435 255 40,5 
16/11 9000 + 8600 = 17600 2760 6,4 9675 1520 50,9 422 265 41 ,5 
17/11 8400 + 7100 = 15500 3040 5,1 10500 2060 55,3 572 229 45 
24/11 5760 + 6000 = 11750 1700 6,9 7350 1065 38,7 296 178 25,7 

medelhastigheten under denna tur uppgick till ca 91 Pannans ångutvecklingsförmåga var god och både 
km/tim, mot ca 78,5 km/tim den 24/11. Vidare utgick ångtryck och vattenstånd kunde utan svårighet hållas, 
tåget den 17 /11 från Centralstationen och gjorde under även när vatten inmatades i pannan vid de hårdast 
returresan uppehåll vid Järva. förekommande körningarna. 

Att kolförbrukningen, frånsett de beträffande vat- Samtliga provturer avlöpte utan störande olägen-
tenåtgången nämnda omständigheterna, kom att bli heter. Lokomotivet framkom i gott skick till ändstatio-
avsevärt större den 17 /11 än den 24/11, berodde säker- nerna och maskineriets lager, tappar och glidytor visa-
ligen på att kolen under den förra turen var betydligt de inte några tecken till varmgång. 
sämre och stybbigare, vilket framgår av att endast 5,1 Av tabell 4 framgår att ångans tryck faller under 
kg vatten avdunstades per kilo kol den 17 /11 mot 6,9 vägen från ångdomen till ånglådan med i medeltal 0,6, 
kg den 24/11. 0,9, 1,2 och 1,5 kg/cm2 vid resp 40, 50, 60 och 70 % 

Av tabellen framgår vidare, att den 17 /11 förbrän- cylinderfyllning, samt från ånglådan till högtrycks-
des ca 2100 kg kol per timme, vilket motsvarar 580 kg/ cylinderns slidskåp med 0,15, 0,25 och 0,40 kg/cm2 
m2 rostyta. Det visade sig att lokeldarens krafter och vid resp 40, 50 och 60 % fyllning . Den överhettade 
iakttagelseförmåga ansträngdes mycket för att kunna ångans temperatur, uppmätt i ånglådan, var i medeltal 
skyffla in en så stor kolkvantitet. 290-325°C. 

Tabell 4. Ångproduktion och ångförbrukning 

Fylln Kmh Ång- Effektivt ångtryck i kg pr kvcm Ånga i kg pr 
i högtr temp 
cyl, % Ång- Ång- Högtr Receiver Lågtr Timme Ind Kvm Kvm 

pan- lådan cyl cyl hkr vatten- rost-
nan slid- Högtr Lågtr av- berörd yta 

skåp cyl av cyl lopp eldyta 
lopp tillopp 

40 44 270 13,0 12,7 12,5 4,0 4,0 0,2 5550 5,9 29,2 1545 
40 57 295 13,1 12,6 12,6 4,0 3,7 0,2 6550 6,0 34,5 1820 
40 64 300 13,0 12,5 12,4 3,7 3,5 0,3 7400 6,45 39 2055 
40 104 295 12,0 11,0 11,0 3,5 3,3 0,4 9500 7,15 50 2640 
40 109 285 12,3 11,6 11,4 3,7 3,4 0,4 9600 7,4 50,5 2670 
50 49 295 13,0 12,2 12,0 3,6 3,4 0,3 9600 7,4 50,5 2670 
50 65 300 12,8 12,2 12,0 3,6 3,4 0,4 9050 6,6 47,6 2510 
50 83 300 13,1 12,0 11,6 3,7 3,5 0,5 12000 7,3 63 3340 
50 90 285 12,6 11,4 11,2 3,5 3,4 0,5 12100 7,8 63,7 3360 
50 101 300 12,8 11,8 11,6 3,8 3,8 0,6 11400 7,55 60 3170 
60 49 290 13,0 12,0 12,0 3,8 3,7 0,4 9450 7,25 49,8 2625 
60 71 295 13,0 12,0 11 ,5 3,6 3,5 0,5 12900 7,75 67,8 3580 
60 81 305 12,9 11,5 11,0 3,5 3,5 0,6 13700 7,75 72 3800 
60 98 305 13,0 11,3 10,6 3,6 3,5 0,7 15500 8,4 81,5 4300 
70 54 240 12,2 10,7 10,4 3,2 3,0 0,5 12300 9,3 64,6 3420 
78 30 260 13,0 12,2 4,0 3,8 0,2 8250 8,4 43,5 2290 
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Tabell 5. Prestanda i stigningar 

Stig- Kmh Cyl 
nings fyllo 
längd % 
m 

2200 92 50 
76 60 

2300 67 50 
59 60 

2300 76 55 
65 60 

2870 70 55 
60 65 

Ångtryck kg/kvcm 

Ång- Ång-
panna låda 

12 11 
12,4 
13 12,5 
12,8 12,6 
13 
12,8 
13 11,9 
13 12 

Ång
temp 

290 
290 
300 
295 
290 
300 
295 
300 

Receivertrycket är nästan konstant vid alla fyll
ningsgrader och hastigheter, och uppgår i medeltal till 
ett effektivt tryck av 3,7 kg/cm2 • Receiverångans tryck
fall från högtryckscylindems avlopp till lågtrycks
cylinderns inlopp är i medeltal 0,15 kg/cffi'. Det effek
tiva mottrycket vid lågtryckscylindems avlopp varie
rar mellan 0,2 och 0,7 kg/cm2 och vid större hastigheter 
i medeltal till 0,5 kg/cm2 • Eftersom det är önskvärt att 
något reducera mottrycket för att underlätta accelera
tionen och öka det verksamma medeltrycket i låg
tryckscylindem, har på de senare lokomotiven av F
typ avloppen vidgats och avkortats samt slidens dia
meter ökats från 260 till 280 mm. 

Vid uträknandet av tabell 5:s värde på ångproduk
tion och ångåtgång per hästkraft har hänsyn tagits till 
kompressions- och strypningsförluster. 

Med stöd av de under provturerna erhållna resulta
ten, kan påräknas att under fortvarighetstillståndet 
avdunstas ca 11 000 kg vatten per timme, eller 58 kg/ 
m2 vattenberörd eldyta. Eftersom det per indikerad 
hästkraft i medeltal åtgår ca 7,3 kg ånga vid 50 % 
fyllning kan därvid en medeleffekt av 1500 indikerade 
hkr erhållas. 

Tabell 6. Acceleration för F-lok kontra B-lok 

Kmh 

0-10 
0-20 
0-30 
0-40 
0-50 
0-60 
0-70 
0-80 
0-90 
0-100 
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F-lok l :oo 

Tid,min 

0,30 
0,60 
0,90 
1,22 
1,57 
2,00 
2,55 
3,27 
4,24 
5,67 

Väg,m 

25 
100 
226 
405 
663 

1055 
1645 
2530 
3890 
6160 

F-lok 1:100 

Tid, min Väg,m 

0,65 55 
1,47 257 
2,3 604 
3,19 1114 
4,35 2057 
9,3 6507 

Vid igångsättning med lågtryckscylindrarna upp
går den indikerade dragkraften till 10 420 kg. Igång
sättningen med dessa cylindrar tillgår sålunda, att 
färskånga av reducerat tryck släpps in i lågtryckscylin
drarna genom att de mellan högtryckscylindrarnas 
ångkanaler befintliga kranarna öppnas. Högtrycks
cylindrarna är vid detta tillfälle i stort sett försatta ur 
funktion eftersom deras dragkraft endast uppgår till 
770 kg. 

Den indikerade dragkraften vid 78 % cylinderfyll
ning och kompoundverkan är beräknad till 8830 kg vid 
hastigheten 30 km/tim. Dragkraften varierar under ett 
hjulvarv vid 78, 50 och 40 % cylinderfyllning mellan 
resp 1,19 och 0,78, 1,155 och 0,785 samt 1,095 och 
0,92 gånger medeldragkraften. De fram- och återgåen
de maskindelamas accelerationstryck är inte medtag
na i beräkningarna. 

De i stigningar 1: 100 vunna resultaten återfinnes i 
tabell 5. 

Enligt iakttagelser som gjordes var hastigheten un
der fortvarighetstillståndet i stigning 1: 100 ca 55 km/ 
tim med vagnvikten 385 ton. Vid konstruktionen av 
denna lokomotivtyp var föreskrivet att ett snälltåg av 
360 tons vagnvikt skulle framföras i långa stigningar 
1: 100 med hastigheten 60 km/tim. 

Att denna bestämmelse kunde uppfyllas har prov
turerna visat. Hastigheten bör dock vid stigningens 
början vara 60 krn/tim, eftersom vagnvikten 360 ton 
sakta accelereras i denna stigning. 

Av tabell 6, vilken anger beräknade tider och väg
längder under acceleration av ett tåg med vagnvikten 
360 ton, framgår att om tåget skall accelereras i stig
ning 1: 100 från 50 till 60 km/tim åtgår en tid av ca 6 
minuter vid stigningslängden 4450 m. Som jämförelse 
är motsvarande värden för lokomotiv litt B införda. 
Eftersom lokomotiv litt B har större igångsättnings
kraft, kan tåget accelereras snabbare av denna loko
motivtyp än av litt F vid hastigheter 0-30 krn/tim. Vid 
högre hastigheter blir förhållandet omvänt. 

Det slutomdöme som kan avges, med stöd av de 

B-lok l:oo B-lok 1:100 

Tid, min Väg,m Tid, min Väg,m 

0,22 20 0,42 40 
0,45 80 0,90 155 
0,77 210 1,85 545 
1,18 450 5,00 2365 
1,70 840 
2,37 1460 
3,27 2435 
4,53 4030 
6,62 6990 

13,2 17240 



under provturerna vunna erfarenheterna, är att för 
framförandet av tyngre och snabbare snälltåg lokomo
tivet litt F visar sig fördelaktigare än litt Bi såväl eko
nomiskt som konstruktivt avseende. 

Carl Flodin 

Kullagren 
Lagringarna för F-lokets ledarboggi och tender
boggier utfördes med sfäriska kullager i kombi
nation med ett axialkullager. Det var första gång
en som kullager kom till användning på ett loko
motiv. 

Belastningen på kullagren var emellertid, lik
som också senare kom att visa sig för vagnslager, 
alldeles för hög. Behovet av ett bärkraftigare 
lager för järnvägsfordon kom att leda fram till 
konstruktionen av det sfäriska rullagret 1919. 
Detta lager var utprovat och började levereras i 
slutet av 1920. Lagret är fortfarande den mest 
använda lagertypen för järnvägsfordon. 

Sven Wingqvist vid SKF konstruerade visser
ligen ett sfäriskt rullager redan 1910, men detta 
fungerade inte så bra vid de prov som utfördes i 
SKFs laboratorium och kom aldrig i produktion. 

Uppgifterna i pressen om kullagrens fantasti
ska verkan vid inbromsningen av F 1200 på 
Alvhems station bör tas med en nypa salt. Den 
verkliga orsaken var alldeles säkert att ingenjö
ren som tjänstgjorde som lokförare var alldeles 
för orutinerad. Kullagren vållade emellertid stän
diga bekymmer. Redan i maj 1915 reparerades 
löpboggins kullager under överinseende av in
genjörer från SKF, och vid detta tillfälle blev 
flera ytterringar och ett flertal kulor utbytta. I dag 
repareras inte ett kullager på detta sätt utan man 
byter ut hela lagret. 

Det var i huvudsak radiallagren som kom att 
utsättas för de största påkänningarna, särskilt då 
tenderlagren som hade att ta upp den stora belast
ningen av kol- och vattenförråden. 

Kullagren kontrollerades och reviderades 
därefter regelbundet. År 1917 var 1200 intagen 
på Centralverkstaden varvid konstaterades att 
främre boggilagret, tapp 2, hade ett kullager som 
var totalt ihopskuret. Problemen var ständigt 
återkommande varför SJ 1919 konstaterade att 
kullagren inte var driftspålitliga. Vid den omfat
tande reparationen av F 1200 efter Getåolyckan 
ersattes därför samtliga kullager med glidlager
boxar av standardtyp. 

Det dröjde ända till mitten av 1940-talet innan 
SJ åter lät sätta in rullager i ett ånglok, denna gång 
på de nylevererade loken av littera EIO. Vid 

denna tid hade dock utvecklingen av både kul
och rullager för rälsfordon gått långt framåt. 

Getåolyckan 
F 1200 kom att gå till den svenska lokhistorien på 
ett mycket tragiskt sätt. Hon var inblandad i Sve
riges hittills svåraste järn vägsolycka, Getåolyck
an. 

På kvällen den 1 oktober 1918 varpersontåget 
nr 422 på väg norrut från Norrköping. Tåget be
stod av nio vagnar, varav sju boggivagnaroch två 
tvåaxliga vagnar - tillsammans 32 axlar. Det 
hade avgått från Malmö C redan kl 7 .00 och 
skulle tidtabellsenligt ankomma till Stockholm 
C kl 22.56. Det var en avsevärd restid men tåget 
hade uppehåll vid samtliga mellanstationer utef
ter den 599 km långa sträckan. 

Lokförare på tåg 422 denna kväll var A 0 
W ahlström från Mjölby och eldare K E Karlsson. 
Karlsson hade fått förflyttning til Mjölby från 
samma dag och gjorde sin första tur med tåg 422. 
Lokbyte hade skett i Mjölby där 1200 tog över 
från systerloket nr 1271. 

Vid 19-tiden arbetade sig 1200 med sitt tåg 
upp emot den höga järnvägsbanken vid Getå i 
Kolmården. Hastighetsmätarens visare pendlade 
mellan 75 och 80 kmh. På den vänstra sidan av 
banan reste sig Kolmårdens bergväggar och på 
den högra, nedanför järnvägsbanken, låg Brå
vikens mörka vatten. 

När tåget befann sig på banken strax före Getå 
hållplats gav den plötsligt vika för det tunga lo
ket. F 1200 störtade med oförminskad hastighet 
nedför den höga banken, dragande samtliga vag
nar utom de tre sista med sig i katastrofen. 

Loket lade sig på högra sidan och efterföljan
de vagnar trycktes delvis in i varandra. Belys
ningsgas från vagnarnas gastuber började ström
ma ut och antändes omedelbart, vilket förorsaka
de att vagnsvraken fattade eld. Av de 125 perso
nerna på tåget förolyckades 41, varav fem från 
tågpersonalen. Lokförare Wahlström, vilken und
kom med lättare blessyrer, försökte förgäves in i 
det sista, med fara för eget liv, rädda sin eldare 
som satt fastklämd på sin sida av hytten och 
skållades till döds av utrusande ånga och hetvat
ten. 

De olycksoffer som inte kunde identifieras in
dividuellt jordfästes på Norrköpings norra kyr
kogård, där en fyra meter hög minnessten är rest 
med deras namn inristade. 

Olyckan, som av den efterföljande utredning-
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Getå 1918. Olycksplatsen några veckor efter olyckan. F 1200 ligger delvis demonterad och väntar på 
att spårbyggnaden till vänster skall bli klar inför bärgningen. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum. 

en betecknades som en ren naturkatastrof, föror
sakades av att banken underminerats efter ett 
mycket ihållande regn. Den hade blivit instabil 
och förskjutit sig något redan före olyckan. Några 
minuter före tåg 422 hade ett södergående gods
tåg draget av ett Ga-lok passerat olycksplatsen. 
Föraren på godståget sade sig vid det förhör som 
senare verkställdes ha känt en svag gungning i 
loket vid passerandet av Getåbanken. Han fäste 
dock inte större avseende vid detta utan mötte tåg 
422 i Åby, tio minuter innan katastrofen skedde. 

F 1200 företedde en eländig anblick efter 
olyckan. Loket låg på högra sidan, till hälften 
nedkört i marken. Hytten var uppfläkt och pan
nan tillbucklad. 

Bärgningen tog en dryg månad i anspråk. Man 
fick lägga ut ett provisoriskt spår, och med hjälp 
av domkrafter och ångkranar fick man slutligen 
lokvraket upp på spåren igen. F 1200 transporte
rades till Centralverkstaden i Örebro där hon togs 
in för A-revision den 10 november 1918. Repa
rationen togetthalvår. Den 21 maj 1919provkör
des F 1200 och var därefter driftsduglig igen. 
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Personalomdömen 
Pensionerade lokföraren Uno Malmström (78 år) 
i Malmö är idag en av de sista återstående Iokrnän 
som har erfarenhet av F-loken i tjänst på södra 
stambanan. Malmström var under F-lokens sista 
tid på 1930-talet stationerad i Mjölby, och fick 
under denna tid tillfälle att elda samtliga elva F
lok i den stundtals mycket hårda tjänsten på 
sträckan Alvesta-Mjölby-Södertälje södra. 

Malmströms erfarenheter och omdömen av F
lokens egenskaper återges här. Det kan tilläggas 
att han under sitt sista år före pensioneringen fick 
förtroendet att köra det nyreviderade F-loket 
1200 från Sundsvall till Hagalund. 

Användbarhet och gångegenskaper 
F-lokens användbarhet var ju begränsad såtillvida att 
de ej passade i tåg som stannade ofta. Fick de däremot 
gå i snälltåg med långa körsträckor var de bra. 

Gångegenskaperna var utmärkta, även vid höga 
hastigheter, till skillnad mot B-loken som vid cirka 90 
kmh började kränga och rista ganska hårt. Till en 
början betraktades F-loken med viss misstro av både 



förare och eldare, men efterhand fick man erkänna 
deras duglighet. 

Eldningen 
Eftersom båda eldstadsgavlarna lutade framåt samt 
även rosten var svagt lutad i samma riktning skulle 
nästan allt kol kastas in längs bakgaveln. Vid varje 
påeldning fick man därför göra en snabb helomvänd
ning med kolskyffeln och se till att rosten utefter 
bakgaveln blev väl täckt med kol. Inte minst gällde 
detta bakgavelns hörn. Vid dålig täckning uppstod ett 
farligt tjuvdrag, med dålig förbränning och sämre 
ångbildning som följd. 

F-loken var inte alls så arbetssamma att elda som B
loken, som hade en lång fyrbox och där det mesta av 
kolen skulle ner under valvet mot bakre tubplåten. 
Genom att rosten på F-loken lutade så skakades en hel 
del kol ner mot tubplåten under gång. Man behövde 
bara strö lätt med kol, ett par skyfflar, neråt tubgaveln 
vid påeldningarna. 

F-loken hade också den egenskapen, att om man 
blev efter med ångan tog det ganska lång tid att komma 
i fatt. Hade man däremot god ångbildning och under
höll fyren på rätt sätt var det inte några större svårig
heter att hålla trycket "på strecket", såvida inte loket av 
någon orsak var felaktigt eller på annat sätt trögt för 
ånga. 

F 1200 och 1201 var ganska tröga för ånga eftersom 
blästerrören var ändrade på dessa lok. Man fick verk
ligen akta sig för att få in för mycket kol under valvet 
och se till att inte fyren blev för tjock. De bästa F-loken 
var nr 1202, 1203, 1207, 1208, 1209 och 1271. De var 
starka och lätta för ånga. 

Beträffande F 1200 och 1201 har lokförare Öijer i 
Mjölby gjort följande två anmärkningar i sina annota
tioner: 

23110 1931 
Snt 17 Södertelge S-Mjölby 
Lok F 1200, lokeldare 16 Ohlsson 
axlar 36, vagnvikt 348 ton, bromsvikt 270 ton 
kolåtgång Ses-My = 3300 kg 
Loket mycket trögt för ånga 

29110 1931 
Snt 17 Södertelge S-Mjölby 
Lok F 1200, lokeldare 16 Ohlsson 
axlar 36, vagnvikt 341 ton, bromsvikt 270 ton 
kolåtgång Ses-My = 2900 kg 
Sen ankomst till My på grund av ångbrist 

Sommartid, då det var torrt i markerna, försågs ånglo
ken på alla järnvägar i landet med gnisthuvar för att i 
möjligaste mån begränsa gnistkastningen med åtföl
jande bränder efter banan. I stället för den vanligast 
förekommande modellen med "mössa" på skorstenen 
var F-loken utrustade med en speciell typ av gnisthu
var. Dessa var strutformiga, sattes ned i skorstenen 
med basen uppåt och var osynliga utifrån. Det klaga-

des allmänt bland eldarna över dessa strutar eftersom 
de bidrog till dålig förbränning och därmed sämre 
ångbildning. Ibland gick vi eldare upp på skorstenen 
och tog bort struten. Jag har flera gånger sett dessa 
strutar ligga på durken i F-lokens förarhytter. 

Smörjningen, ett speciellt kapitel 
På F-loken fanns uppsatt två oljekannor, vardera rym
mande 16 kg. En kanna var för vagnsoija och en för 
cylinderolja. För en fullständig utsmörjning av ett F
lok, tex före snälltåg 18 Mjölby-Södertälje S, gick all 
vagnsolja åt. Cylinderoljans åtgång var delvis beroen
de på hur mycket smörjpumparna matade. 

På höger sida i förarhytten, framför eldaren, fanns 
uppsatt två Friedmanns oljepumpar. Det var trångt om 
utrymmet där, och när pumparna skulle fyllas på fick 
man vara nästintill akrobat. Många eldare ansåg att 
smörjningen av F-loket var besvärlig och ville hellre 
ha ett B-lok. Visst var det både jobbigt och smutsigt att 
krypa in under pannan för att smörja den innerliggande 
rörelsen, speciellt under ett kort uppehåll med ett snäll
tåg på en mellanstation. Genom en framställan från 
Lokomotivmannaförbundets avdelning i Mjölby fick 
eldarna de två sista ångloksåren tillgång till speciella 
överdragskläder att användas på F-loken i tågen Mjöl
by-Södertälje S och åter. 

Varmgång inträffade ju ibland även påF-loken. För 
det mesta var det ett tenderaxellager eller någon av 
innervevarna som gick varma. Tenderlagren var starkt 
belastade av de stora kol- och vattenförråden, och be
lastningen blev inte mindre genom den påbyggnad av 
koltagen som utfördes för att få tillräckligt förråd för 
sträckan Mjölby-Södertälje. Dessa större kolförråd 
behövdes sannerligen, men det var tenderlagren som 
fick ta smällen. 

Ny typ av injektor 
För att påskynda ångbildningen på de F-lok som fram
förde de tunga snälltågen på sträckan Mjölby-Söder
tälje uppsattes under de sista ångloksåren en ny typ av 
injektor med förvärmningsanordning. Om jag inte 
minns fel var den uppkallad efter konstruktören Fried
mann. Dessa injektorer var väl bra men de krånglade 
rätt ofta och då fick B-lok sättas in. Injektorerna var 
endast uppsatta på F-loken 1200, 1201, 1202, 1203 
och 1208 som tillhörde 2 ms Norrköping. 

Cylindrarnas olika körlägen 
F-loket var alltså ett fyrcylindrigt kompoundlok med 
två högtrycks- och två lågtryckscylindrar. För intrim
ning av olika dragkrafter från detta kompoundsystem 
fanns på F-loken tre olika körlägen: 

1. Enbart gång med högtryckscylindrarna. 
2. Kompoundgång (gångläge). Alla fyra cylindrarna 

i arbete. 
3. Igångsättnings- och rullningsläge. Endast ånga 

med reducerat tryck till lågtryckscylindrarna. 
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Lokgångar för F-loken år 1931. 

Läget för gång med enbart högtryckscylindrama togs 
emellertid bort under de sista åren eftersom det ansågs 
obehövligt. 

F-lokens stationering och tjänst 
Det första F-loket, nr 1200, placerades på första 
distriktet och tilldelades Hagalund Övre loksta
tion. Det kördes i provtåg och i blandad tjänst 
med snälltåg och persontåg. Under 1915 använ
des loket, som ännu var ensamt i sin klass, i snäll
tåg på linjen Stockholm-Katrineholm- Norr
köping. 

1916 fanns det åtta lok av F-typen. De fyra 
första var tilldelade Hagalund och de sista fyra 
stationerades i Malmö.Nu kunde snälltågen köras 
medF-lokhelasträckanMalmö-Stockholm.Lok
byte företogs i Mjölby och Nässjö. 

1931 var fem F-lok stationerade i Norrköping 
medan de övriga sex fanns i Nässjö. Turerna för 
alla elva loken framgår av loktursdiagrammet 
ovan. 

När södra stambanan 1933 var elektrifierad i 
sin helhet placerades alla F-loken i Malmö där de 
sattes in i snälltågen på Västkustbanan. Loken 
fick emellertid inte samma goda rykte här som på 
södra stam banan. Västkustbanan är bitvis myck
et krokig och dessutom dragen över Hallands-
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åsen med en kraftig stigning. Under hösten med 
dess lövfällningsproblem hade F-loken stora svå
righeter med att hålla tidtabellen över åsen. Det 
gick stundom så långt att lokledningen i Malmö 
ansåg sig tvungen att köra vissa snälltåg med 
dubbla F-lok. Det torde ha varit en fantastisk 
upplevelse att se och höra ett sådant tåg på väg 
uppför åsen. 

Några av loken provades i tåg på norra stam
banan vid mitten av 1930-talet. Resultatet var 
detsamma som på västkustbanan: personalen ville 
ha B-lok. 

I mitten av 1936 började F-loken ställas av. 
Deras användning var så begränsad att ingen 
maskiningenjör ville ha dem inom sitt revir. År 
1937 stod samtliga F-lok avställda på Central
verkstaden i Örebro och väntade på den slutliga 
domen. 

F-loken lämnar Sverige och får 
en ny storhetstid i Danmark 
På försommaren 193 7 nåddes överenskommelse 
med DSB som övertog loken "i befintligt skick" 
till ett pris av endast 23 700 SEK per lok, vilket 
pris i stort sett endast motsvarade skrotvärdet. 



DSB gjorde en mycket god affär om man betänk
er att nytillverkning av ett F-lok vid denna tid 
hade betingat ett pris på cirka 200 000. 

F-loken lämnade Sverige i maj-juni 1937 och 
togs efter ankomsten till Danmark in på Central
verkstedet i Köpenhamn för ombyggnad. Efter
som alla danska lok är högerkörda flyttades all 
manöverutrustning över till höger, och vidare 
återinstallerades vacuumbromsen eftersom den
na ännu var standard vid DSB. Lokhytterna för
ändrades- efter svensk syn dock inte till det bätt
re. Slutligen uppsattes den röd-vita dannebrogen 
på skorstenen och loken var heltigenom danska. 
De erhöll på DSB littera E och numrerades i oför
ändrad följd 964-974. 

Första lok som i ombyggt skick gick ut från 
Centralverkstedet var E 972 (F 1208), som om
gående fick hedersuppdraget att den 26 septem
ber 1937 dra invigningståget över den nya Stor
strömsbron mellan Själland och Falster. Denna 
bro var från invigningen 1937 och många år 
framåt Europas längsta järnvägsbro. 

Loken klargjordes efterhand på Centralverk
stedetoch den 10 december 1937 utgickE 964 (F 

1200) som det sista ombyggda loket. E-loken in
sattes omgående på Själland i de internationella 
expresstågen Köpenhamn-Korsör och Köpen
hamn-Gedser. Några stationerades på Jylland 
med tjänst i snälltågen Nyborg-Fredericia-Pad
borg respektive Fredericia-Århus-Frederiks
havn. 

Eftersom E-loken snabbt blev omtyckta av 
den danska lokpersonalen och dessutom upp
visade stor effektivitet på det danska slättlandet, 
beslöt DSB mitt under brinnande världskrig att 
utöka loktypen med ytterligare 25 lok. Med hjälp 
av de svenska huvudritningarna från Nohab till
verkade Frichs i Århus under åren 1942-1950 
dessa nya E-lok. DSB förändrade konstruktionen 
på flera punkter. De danska loken erhöll bl a en 
andra ångdom med en ångtorkare av samma typ 
som hade utprovats på H-loken av den andra le
veransen. Vidare byggdes förarhytterna helt i 
stål, och en del av de f d svenska loken ombygg
des senare med identiska hytter. Turboelektrisk 
belysning uppsattes på samtliga Frichslok, sena
re även på svenskloken. 

Tendrarna på Frichsloken var genomgående 

Första F-lok i dansk tjänst, E 972 (f d F 1208) drar igång invigningståget över Storstr{j)msbroen den 
26 september 1937. Foto: DSB Jernbanemuseet. 
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utförda i helsvetsad konstruktion. E-loken kunde 
nu indelas i tre varianter efter de olika tender
typema: 

Tendertyp I, ursprungligen svenskbyggd med 
nitad vattentank och träöverbyggnad på koltaget. 
Tjänstevikt 52 ton, vattenförråd 21 m3

• 

Tendertyp Il, ursprungligen svensk nitad tender 
men med danskt koltag, dvs bakåt öppen över
byggnad. Tjänstevikt 56 ton, vattenförråd 25 m3

• 

Tendertyp III, Frichs helsvetsade tender med 
danskt koltag. Tjänstevikt 55,2 ton, vattenförråd 
25 m3

• 

Frichsloken försågs genomgående med hylsbuf
fertar medan svenskloken till en del behöll de 
ursprungliga spindelbuffertema. Efter kriget på
börjades ombyggnad av en del E-lok som utrus-
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"Det danske smil." Loliföra
ren på E 964 är beredd inför 
avgångfrånÅrhus.FotoDSB 
Jernbanemuseet. 

tades med dubbelskorsten. Inget av svenskloken 
fick dock sådan. 

När de första leveranserna av My-lok (diesel
lok Nohab-GM) kom till DSB i mitten av 1950-
talet flyttades flera E-lok från Jylland till första 
distriktet på Själland, där de blev förhärskande 
tillsammans med loken av P-typ. Nu återstod på 
Jylland endast svenskloken samt nr 991 och 992 
av Frichsloken. 1957 överflyttades E 972 (F 
1208) till Själland, något år senare följt av E 969 
(F 1205). Båda loken stationerades i Korsör. 

Efterhand blev E-loken alltmer undanträngda 
av dieselloken. De fick sekundära uppgifter, tex 
vissa persontåg på Kystbanen Köpenhamn-Hel
singör, där de fick gå backgående på returresan 
eftersom vändskivan i Helsingör inte räckte till. 
Sista reguljära tjänst för E-lok var persontågen 
2205 och 254 Köpenhamn-Kalundborg och åter 



DSB iltogslokomotiv litt E nr 964 (F 1200) vid Århus maskindepot oktober 1962. Foto: DSB Jern
banemuseet. 

1967-68. Loken sattes även in i en del godståg, 
dock endast lättare sådana eftersom de stora driv
hjulen inte klarade att dra igång tunga godståg. 

Svenskloken nr 964-974 blev aldrig inblan
dade i några allvarligare olyckshändelser under 
sin tid på DSB. Den enda anmärkningsvärda 
händelsen med ett svensklok inträffade den 27 
december 1941 då en fyrboxexplosion inträffade 
påE 974 (F 1271) när loket stod inne påHadstens 
station. Orsaken var för lågt vattenstånd i pan
nan. Loket reparerades efter händelsen och blev 
kvar i trafik ända till utrangeringen. 

Eftersom uppgifterna för E-loken blev allt 
färre började DSB efterhand utrangera dem. Första 
lok som avställdes var E 973 (F 1209) vilket 
skedde redan 1961. Två år senare avställdes 
nästa E-lok och det var nr 964 (F 1200) som stod 
i tur. Vid 1960-talets mitt skedde sedan avställ
ningarna i allt snabbare takt och utskrotningen 
påbörjades. 

I dag återstår av de 36 loken inte mindre än sju 
exemplar, varav två är svensklok. Förutom F 
1200 på Sveriges Järnvägsmuseum finns även E 
966 (F 1202) kvar. Detta senare lok står uppställt 

i lokstallet i Randers. Av Frichsloken återstår 
fem, nämligen: 

978 uppställt som "monument" 
i Fredericia 

987 sålt till privatperson och uppställt 
i Silkeborg 

991 tillhör DSB-damp (Jernbanemuseet). 
Loket är körklart 

994 DSB Jernbanemuseet i Odense 
996 KLK Jernbaneforening i Kolding. 

Loket är inte körklart 

DetsistaE-loket, nr999, vilket också var det sista 
ånglok som levererades till DSB 1950, var ett 
självklart museilok och sparades också. Tyvärr 
förstördes det fullständigt vid en brand i Struers 
lokstall 1981, och skrotades efter denna händel
se. 

Sista gången E-lok var i drift, och enda gången 
i ett specialtåg, var vid Frederik IXs begravning 
år 1972 då E 994 och 978 i koppling framförde 
begravningståget ifrån Köpenhamn till Roskil
de. 
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Inför hemfärden. E 964 gör sina sista hjulvarv på danska spår. Ombordkörning på färjan i Helsingör 
den 18juni 1963. Foto: DSB Jernbanemuseet. 

Drottningens återkomst 
Efter förhandlingar mellan DSB och SJ samt de 
danska och svenska tullverken i början av 1963 
kom man fram till ett mycket enkelt formellt 
förfarande för att Drottningen på sin ålders höst 
åter skulle få känna svenska spår under sina driv
hjul. DSB-loket E 964 representerade numera 
endast ett skrotvärde, likvärdigt med något annat 
lok. Eftersom det var ganska tungt valde SJ att 
byta henne mot det tyngsta lok man hade till
gängligt för skrotning, nämligen R-loket nr 975. 

Utväxlingen skedde den 18 juni på färjeleden 
Helsingör-Helsingborg. DSB gav till och med SJ 
det förnämliga erbjudandet att leverera E 964 
under ånga i fullt körklart skick, vilket dock 
avböjdes av SJ därför att man inte hade någon 
erfaren personal till att köra F 1200, som loket 
efter passerandet av gränsen åter hette. 

F 1200 transporterades upp till huvudverksta
den i Östersund, där hon stannade i drygt ett år 
innan hon var klar för att med ett utflyktståg i 
Svenska Järnvägsklubbens regi åter ta de sven
ska spåren i besittning. Under året i Östersund 
återställdes hon i möjligaste mån till original-
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utförandet. Förarplatsen flyttades tillbaka till vän
ster sida, pannan renoverades och loket sattes i 
brukbart skick. En del detaljer gick inte att göra 
så mycket åt - förarhytten försvenskades så gott 
det gick, den danska skorstenen blev kvar - men 
F 1200 gick ut från verkstaden i det svenskaste 
skick som kunde uppnås. 

Efter revisionen fick Drottningen åter fram
föra veterantåg på de svenska järnvägarna, till 
förnöjelse för många järnvägsvänner och inte 
minst för de åldrar som aldrig fick tillfälle att se 
ett svenskt Pacificlok i tjänst. 

Den 8 september 1978 kl 14.15 avgick ett 
speciellt tåg från Gävle Central. Tåget bestod av 
en enda boggivagn och drogs av F 1200. Varför 
detta korta tåg efter ett F-lok? Jo, kung Carl 
Gustafhade speciellt uttryckt en önskan att i sam
band med ett officiellt besök hos SJ få åka på ett 
ånglok. SJ tillmötesgick kungens begäran och 
ställde i ordning Drottningen, F 1200. Kungl 
Hovlokförare på extratåget Gävle C-Tierp var 
Rune Lundby från Gävle, vilken undervisade sin 
mest läraktige lokförarelev någonsin i konsten 
att köra ett ånglok. 



Den 13 oktober 1970 kördes F 1200 från Sundsvall till H agalund. Lokförare Uno M almström som i 
sin ungdom eldade F 1200 på södra stambanan fick hedersuppdraget några månader före sin pen
sionering. 

Drottningen fick efter många år äntligen träffa 
sin konung. 

Källor 
Höijer, Lokomotivlära, 1921 
Reuter, Rekordlokomotiven, Motorbuch Verlag 

1978 
Tidskriften Lokomotivet, Danmark 
Tidningsnotiser 
Sveriges Jämvägsmuseum 
Jembanemuseet, Danmark 
SKF AB, Göteborg 
Intervjuer med äldre lokförare 

Drottningen möter sin kung den 8 september 
1978. Foto i Gävle av Seved Walther. 
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Tabell 7. F-lokets huvuddimensioner 

Rostyta 3,60 kvm 
Mindre tuber (diam 52/47) 154 st 
Större tuber (diam 131/123) 28 st 
Eldyta invändig, eldstaden 12,3 kvm 

tuberna 177,0 
total 189,3 

Överhettningsyta (rördiam 40/32) 66,0 
Effektivt ångtryck pr kvcm 13 kg 
Pannans vattenrum 7,2 kbm 
Boggihjul, diameter 970 mm 
Kopplade hjul 1880 
Löphjul 1100 
Axlar I & Il lagergångens diam 130 

lagergångens längd 270 
Axlar III & V lagergångens diam 206 

lagergångens längd 240 
Axel IV lagergångens diam 220 

lagergångens längd 240 
Axel VI lagergångens diam 150 

lagergångens längd 280 
Förskjutbarhet hos boggi åt var sida 55 
Förskjutbarhet hos axel VI so 
Cylinderdiameter, högtrycks 420 
Cylinderdiarnater, lågtrycks 630 
Slagets längd 660 
Slidstyrning: Heusinger von Waldegg 
Kolvslid med överströmning, diam 280 
Materialvikt 80,6 ton 
Tryck å skenorna i tjänst axel I 11,9 

axel Il 12,6 
axel III 16,0 
axel IV 16,0 
axel V 16,0 
axel VI 15,3 

Total vikt i tjänst 87,8 
Adhesionsvikt 48,0 
Största dragkraft, kornpoundgång 8,7 
Dito tvillinggång, lågtryckscyl 9,4 
Dito tvillinggång, högtryckscyl 6,3 
Största tillåten hastighet 90 kmh 
Radie av minsta spårkurva framåt 200 m 
Radie av minsta spårkurva bakåt 250 
Tender kolförråd 6,5 ton 
Tender vattenförråd 25 kbm 
Hjulbas av lok med tender 18 200 mm 
Vikt i tjänst, totalt 142,8 ton 
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Urban Thiel 

Järnvägen och militärt försvar 

Det är kallt. Och mycket snö. Sent en januarikväll 
1943. Norrskenet gnistrar och flammar över 
himlavalvet. Sorl och stim på stationen. Järn
vägsfolk och soldater i uniform strömmar av och 
an. Från nordväst norr om Dundret hörs svaga 
men tydliga ångstötar från kopplade E-maskiner, 
och strax ser man den kraftiga ångröken välla 
fram över den låga skogen. Jag befinner mig på 
Gällivare station för att som kontrollofficer ta 
befälet över ett tåg med tyska soldater - permit
tenter som efter någon tids vila hemma i Tysk
land åter är på väg mot den iskalla fronten i norra 
Finland och Sovjetunionen. Jag avlöser den 
kontrollofficer som åkt längs Inlandsbanan, får 
transporthandlingar, hälsar på den tyske trans
portchefen - en major - och kontrollerar antalet 
resenärer och plomberingen på vagnarna med 
vapen och förnödenheter. Byte till ellok, och vi 
rullar iväg mot Boden och Haparanda. Samtal 
med den tyske majoren som berättar om krigets 
helvete och den obefintliga vinterutrustningen 
hos soldaterna. Själv har han på egen bekostnad 
skaffat en päls. Han bjuder på fransk cognac och 
norskt öl. Soldaterna får hålla tillgodo med säkert 
flera veckor gamla råglimpor och korv och öl 
eller vatten. Vid varje station med uppehåll för 
tågmöte bevakas tåget av svensk militär, så att 
ingen deserterar. Till Boden kommer vi mitt i 
natten och tåget omringas av en pluton från I 19 i 
kritvita pälsar och pälsmössor. Tyskarna stirrar 
förundrade, och jag skryter med att hela svenska 
krigsmakten är utrustad på samma sätt. Lokbyte 
igen. En G-maskin drar oss vidare mot Haparan
da, där det är slut för min del. Omlastning till 
finskt tåg för vidare färd till Rovaniemi. 

Var det riktigt av det neutrala Sverige att 
medge dessa krigs transporter? Därom har disku
terats och diskuteras fortfarande. Historikerna 

får så småningom döma när alla hemliga arkiv 
kan öppnas. Det kommer dock alltid att vara svårt 
att döma i efterhand, då det är nästintill omöjligt 
att uppleva den dåtida verkligheten vid besluts
fattandet. 

Tio år senare. Jag är elev vid Krigshögskolan 
i Stockholm. En stor fältövning ska äga rum i 
Norrland, där elevernas militärtaktiska och krea
tiva förmåga sätts på spel. Skolledningen har 
chartrat ett specialtåg med sov- och konferens
vagnar. I Östersund tillkopplas en nästan ny leve
rerad SI-maskin och vi tuffar upp längs Inlands
banan. Det är första och förmodligen sista gång
en jag åker sovvagn på den banan. Vi smider 
planer, skriver order till fiktiva militärförband 
och får veta att det blir avstigning vid tretiden på 
natten i Porjus. Det är tjugo grader kallt och gott 
om snö. Efter några timmars sömn vaknar jag vid 
skrik och tumult och klockan är-ja just det-tre! 
Min kupekompis är utflugen, och jag far upp och 
tror jag försovit mig. Tittar ut och får se stations
skylten Moskosel - det är ju cirka 17 mil från 
Porjus ! Vad har hänt? Jo, det är fråga om vatten
tagning. Vattenhästen har frusit och går inte att 
rubba, ännu mindre kommer det något vatten. 
Förare och eldare har i byn samlat ihop en för
svarlig mängd brännbart material och nu dånar 
en ordentlig brasa runt vattenkastaren. Allt loss
nar och vattnet forsar in i lokets tankar. Men tiden 
ilar. Lärarna hojtar förgäves - hela övningen 
spricker. När loket är fullt går det inte att stänga 
av vattnet och hästen har frusit fast igen. Loket 
blir dränkt i vatten. Till sist blir det i alla fall stopp 
och klart för avgång. Men tji i pumpen! Loket har 
frusit fast i spåret och går inte att rubba! Fram 
med spett och hackor och slangar med sprutande 
ånga och så småningom kommer vi iväg, cirka 
nio timmar sena. Ja, se järnvägar och militärer! 
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Tysk permittenttransport i Järvsö april 1943. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Det här var några personliga minnesbilder 
från Sveriges järnvägar och militärtransporter. 
Efter högskolan hamnade jag några år som mili
tärassistent vid SJ och många nya incidenter och 
tragikomiska händelser inträffade, men det är en 
annan historia. Nu ska vi titta på den militära 
järnvägshistorien och tar det från början, det vill 
säga i England. 

Hur det började 
Så länge det funnits krig har också de militära 
strategerna haft problem med att förflytta trupper 
och forsla fram underhåll och materiel. Ända 
fram till mitten av 1800-talet, dvs för endast cirka 
150 år sedan, kunde man bara förflytta sig till fots 
eller häst på land och med segelfartyg eller rodd
båtar (galärer) till sjöss. Man hade hästar, åsnor 
och annat för att dra vagnar och kanoner. Hanni
bal hade sina elefanter och i Sverige försökte man 
till och med dressera älgar för militära ändamål. 

De stora uppfinningarna - ångmaskinen un
der 1700-talet, ångloket i början av 1800-talet, 
förbränningsmotorn och elmotorn i slutet av 
samma århundrade -revolutionerade det militä
ra transporttänkandet och strategin fullständigt. 
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De ångloksdrivna järnvägarna blev det första 
masstransportmedlet till lands. 

Som alla vet började den moderna järnvägs
historien år 1825, då järnvägen Stockton-Darling
ton i nordöstra England öppnades. Den var av
sedd för godstrafik men även persontransporter 
förekom. Reguljär persontrafik kom igång 1830 
med järnvägen Liverpool-Manchester. Något 
större militärt intresse åstadkom inte detta i Eng
land, som ju är en ö med relativt korta avstånd. 
Emellertid transporterades 1830 ett brittiskt re
gemente från Liverpool till Manchester på två 
timmar i stället för två dagar som krävts, om man 
marscherat till fots. Men inte ens detta tände 
något ljus hos till exempel hertigen av Welling
ton - segraren vid Waterloo - som då ännu levde. 
Ej heller hos andra brittiska militärer eller politi
ker. 

Desto mer tände det på den europeiska konti
nenten. Särskilt i dåvarande Tyskland och Frank
rike, där ju ständiga gränstvister florerade. Den 
kände tyske generalfältmarskalken Helmuth von 
Moltke, från 1830 kapten vid tyska general
staben, var en av de första som insåg järnvägar
nas oerhörda betydelse för krigföringen. Han 
skrev om detta, och i Kungl Krigsvetenskapsaka-



demiens tidskrift ("Gula tidskriften") av år 1836 
kan man bland annat läsa i översättning: "Sedan 
några år hafva vår tids favorite-ideer blifvit rig
tade med en ny, nämligen jernvägarne. Deras 
inflytande är redan eller blifver ögonskenligen 
oerhördt. Det bidrager till communicationernas 
hufvudändamål: upphäfvande af afstånd, vinst af 
tid ... Om en fientlig arme rycker emot oss på en 
eller flera punkter vid gränsen, så kunna vi, med 
ett skickligt begagnande af jernvägarne, i ett 
ögonblick förena vår hufvudstyrka, nedslå likt en 
ljungeld med vår öfvermagt på en framträngd 
fientlig corps, upprifva den helt och hållet, och 
lika fort hasta till en annan punkt för att bereda 
samma öde åt en annan corps." Moltke blev ju 
organisatören av de för preussarna framgångs
rika krigen mot Österrike och Frankrike på 1860-
och 1870-talen. Hans uppmarschplaner med ett 
maximalt utnyttjande av järnvägarna blev be
römda(" getrennt marschieren, vereint schlagen"). 

Den första järnvägen för rent militära ändamål 
byggdes av engelsmännen under Krimkriget 1855 
från Balaklava till Sevastopol på de oframkom
liga sumpmarkerna. Flera hundra vana rallare 
skickades från England och snabbt byggdes en 
järnväg på cirka tio kilometer. 

Nordamerikanska inbördeskriget 
Det stora eldprovet för järnvägarna under krigs
förhållanden blev nordamerikanska inbördeskri
get 1861-1865. Det fördes mellan USAs nord-

stater (Unionen eller de federala) och sydstater 
(de konfedererade). Negerslaveriet i sydstaterna 
var en viktig krigsorsak men inte den enda. Den 
snabba industrialiseringen i nordstaterna stod i 
stark motsats till de aristokratägda bomullsplan
tagerna i sydstaterna, som endast fungerade med 
hjälp av ett förlegat slaverisystem. 

När kriget kom igång fanns i USA cirka SO 000 
kilometer järnväg. Det var så gott som enbart 
enkelspår, lätta räler och oimpregnerade sliprar 
på en svag underbyggnad. Broarna var i huvud
sak "timber-trestles", träbroar byggda av rund
timmer och slanor, stagade med vajrar och rep. 
Alla järnvägar var privata företag och byggdes så 
billigt som möjligt med påföljd att urspåringarna 
var otaliga och de svaga träbroarna ofta förstör
des i eldsvådor. Dessutom hade många bolag sin 
egen spårvidd vilket försvårade samtransporter. 
Mellan New York och Washington fick man till 
exempel byta tåg sex gånger på grund av olika 
spårvidder. 

Båda sidorna insåg snabbt järnvägarnas bety
delse för transport av trupper och förnödenheter 
till de skilda krigsskådeplatserna. Detta medför
de att man på alla sätt försökte hindra dessa trans
porter genom sabotage av olika slag. Man skick
ade ut patruller med uppgift att förstöra fiendens 
järnvägar genom att riva upp banan, tända eld på 
träbroarna och skjuta sönder den rullande mate
rielen. Man gjorde till exempel stora brasor av 
upprivna sliprar och lade i räler till de blev glöd
röda på mitten. Därefter tog man rälerna och vred 

En av de första bilddokumenterade trupptransporterna på järnväg. Ett unions! örband embarkerar ett 
tåg i New Jersey City på väg till Washington 1861. Teckning efter foto. 

29 



Slutet på lokomotivjakten. Loket General utan ved och vatten hinns upp av backgående Texas. Efter 
en samtida målning. 

dem runt trädstammar varefter de aldrig mer kun
de användas. 

En annan berömd händelse i nordamerikanska 
inbördeskriget är "Den stora lokomotivjakten" 
med det likaledes berömdalokomotivetGeneral. 
Den finns utförligt beskriven i många historie
böcker och har filmats flera gånger. Det var en 
civilklädd sabotagegrupp från nordsidan som 
knyckte loket General och tre godsvagnar från 
ett ordinarie tåg Atlanta-Chattanooga djupt inne 
i fiendeland. Avsikten var att förstöra så mycket 
som möjligt av den för sydsidan viktiga förbin
delsen. De körde iväg med loket och tände på 
broar, men en bit upp längs linjen lyckades syd
sidan få ut ett backgående lok bakom General. 
Sabotörerna släppte sina godsvagnar i tur och 
ordning mot det förföljande loket för att åstad
komma en krock, men det upptäcktes och vag
narna fångades upp genom att loket stoppade, 
vände och försiktigt fångade upp vagnen. Till 
slut tog bränslet och vattnet slut för General och 
sabotörerna stack till skogs. De hanns upp och sju 
av dem hängdes som spioner. 

På nordsidan insåg man nu att något måste 
göras med järnvägarna så att transporter och 
försörjning skulle fungera. En känd järn vägsin
spektör- generalen McCallum- utsågs till "järn
vägsöverbefälhavare" med vidsträckta befogen
heter. Alla enskilda järnvägar inordnades i 
"United States Military Railroads" och särskilda 
järnvägstrupper organiserades. Dessa hade till 
uppgift att snabbt reparera förstörda järnvägar 
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och bygga nya där så behövdes. Det blev en 
mycket effektiv organisation. Under kriget repa
rerade eller ny byggde man över 1000 kilometer 
järnväg samt broar med en total längd av 40 kilo
meter. Den överlägsna industripotentialen i nord
staterna blev avgörande för krigets utgång. Järn
vägs- och krigsmateriel levererades i en allt stri
dare ström. 

Nytt i detta krig var också uppsättandet av 
ambulanståg. Man byggde om sov- och sittvag
nar till sjukvagnar med bäddar på längden, man 
byggde operations- och skötselvagnar så att varje 
ambulanståg blev ett sjukhus i miniatyr. 

Man konstruerade också för första gången 
pansartåg med kanoner och kulsprutor som man 
hade avsevärd framgång med. 

Alla dessa erfarenheter från nordamerikanska 
inbördeskriget togs väl till vara i Europa, och 
särskilt då som nämnts av Moltke i Tyskland. 
Härigenom blev detta krig normgivande för all 
senare militär järnvägsstrategi och har därför 
berörts något mera ingående. Det var det första 
kriget som dokumenterades med fotografier. Foto
graferna följde trupperna i sina "covered wag
ons". Varje gång man skulle ta en bild gick man 
in i den mörka vagnen och hällde ljuskänslig vät
ska på en glasskiva som man satte in i en trälåda 
med ett litet borrat hål. Så exponerade man i 
två-tre minuteroch gick in i vagnen och framkal
lade. Dessa foton har en fantastisk skärpa. Än 
idag kan man göra fina kopior från dessa 125 år 
gamla glasnegati v. 



Lok tillhörande US Military 
Railroads. Konduktören 
pekar på kulhål i tendern. 
Teckning efter foto. 

Krigsbro av rundtimmer och 
draglinor 1865. Teckning ef
terfoto. 

Hospital train - sjuktrans
porttåg. Teckning efter foto. 
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Utvecklingen i Europa 
I England och Frankrike fick de privata järn
vägarna sköta sig själva, och man nöjde sig med 
att ingenjörstrupperna höll reda på den militära 
järnvägsutvecklingen. I Tyskland, där järnvägs
nätet till stor del var statligt, bildades ett särskilt 
militärt järnvägsdepartement. Man gjorde utför
liga, detaljerade planer på hur järnvägarna skulle 
användas i krig. Befäl och personal specialutbil
dades och man lade upp förråd av räls, sliprar och 
reservmateriel på strategiska platser. Den tyska 
militärledningen ställde krav vid det civila järn
vägsnätets utbyggnad så att det anpassades till 
krigsförhållanden. Lok och vagnar byggdes fle
xibla för att kunna anpassas till andra länders 
lastprofiler; lokskorstenarna gjordes till exempel 
i två delar så att man kunde ändra på höjden. 
Godsvagnar fick mått så att de passade militära 
krav på lastning av hästar, fordon och vapen, 
sjukhusvagnar färdigställdes i fredstid och så 
vidare. 

Man var på tysk sida överlag noga med att 
snabbt kunna ställa om järnvägarna till krigsdrift. 
Vid en mobilisering ansåg man sig kunna ställa 
om hela järnvägsnätet till krigsdrift på 48 tim
mar. All personal vid de tyska järnvägarna fick 
militär järnvägsutbildning i fredstid, och nu upp
stod benämningen "blauer und grauer Eisenbah
ner", civil respektive militär järnvägspersonal. 
De drog inte alltid jämnt. Det är intressant att se 
hur detta påverkade den svenskajärnvägsmilitä
ra planeringen. 

Första världskriget 
När första världskriget bröt ut i augusti 1914 var 
tyskarna också oerhört snabba i framryckningen 
mot Frankrike - delvis genom det neutrala Bel
gien. Det blev ju snart ett ställningskrig, och i 
mitten av 1915 hade tyskarna ett komplett nät av 
600 mm Feldbahn längs hela fronten. Detta sy
stem blev mycket framgångsrikt. Bakom detta 
fanns ett välorganiserat normalspårigt, ordinarie 
järn vägsnät. 

På den franska sidan var det jobbigare. Visser
ligen hade man adopterat monsieur Decauvilles 
600 mm-spår som utmärkta "chemins de fer mili
taires", menjärnvägsnätet varprivatägtochnågra 
egentliga förberedelser för krigsdrift var inte 
vidtagna. Mycket blev förstört av tyskarnas sa
botageförband, och så skulle man samverka med 
belgarna och den engelska expeditionskåren. Det 
gick inte så bra till en början. Särskilt engelsmän
nen hade svårt att få över rullande materiel - det 
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fanns ju inga tågfärjor. Sådana byggdes nu och 
tågfärjehamnar anlades. Lok- och vagnfabriker
na i England spottade ut ny materiel för högtryck, 
och så småningom fick man ett hyggligt funge
rande militärt järn vägsnät. Engelsmännen orga
niserade en "Light Railway Operating Division" 
(LROD) med materiel huvudsakligen tillverkad 
i USA. Som en nyhet introducerades bensindriv
na små lokomotorer som var mycket effektiva. 
Små ånglok var dock huvuddragkraften på fält
järnvägarna närmast fronten. 

Specialtåg kom nu i stor utsträckning - pan
sartåg, järnvägsartilleri, krigsbromaterieltåg, 
sjukhuståg med mera. Flygvapnet hade ännu inte 
utvecklats och flygbombning av järnvägslinjer 
var sällsynt, så man kunde operera relativt ostört. 
Landsvägar och lastbilar var högst outvecklade, 
och man får nog betrakta första världskriget som 
höjdpunkten i den militära järnvägshistorien. Utan 
järnvägarna hade underhållet varit mycket svårt 
om inte omöjligt. Naturligtvis betydde kriget för 
järnvägen snabba framsteg inom spårbyggnads
tekniken och en avancerad utveckling av den 
rullande materielen. Nu kom också österrikarna 
Roth och Waagner med sin järnvägskrigsbro, 
som man kunde skruva ihop ungefär som ett mec
canobygge. Förbränningsmotorn med flytande 
bränsle gjorde sitt definitiva intåg i dragkrafts
tekniken. 

Första världskriget var ju kriget som gjorde 
slut på alla krig-trodde man och hoppades. Järn
vägarna återställdes till fredstida skick och de lätt 
flyttbara fältjärnvägarna kom till god använd
ning inom jordbruk och skogsbruk, särskilt vid 
sockerbetsodlingen. I Frankrike och England 
skrotade man det mesta av militära järnvägs
anordningar - man litade på att det civila nätet 
vid behov kunde användas även i krig. I Tyskland 
var man mer benägen att ha ett militärt öga öppet 
vid nyanläggningar och nykonstruktioner. Man 
behöll sitt gamla militära järnvägsdepartement 
och hade nog klart för sig att det under uppbygg
nad varande lands vägsnätet och" Autobahn" inte 
skulle räcka till för en militär uppmarsch. Man 
planerade alltjämt för en omfattande järnvägstra
fik vid ett eventuellt krigsutbrott. 

Andra världskriget 
Orosmolnen lägrade sig på nytt över Europa. 
Hitlertyskland byggde upp en stark krigsmakt 
med stor slagkraft för anfallsstrid, "Blitzkrieg". 
Englands premiärminister Neville Chamberlain 
viftade 1938 förgäves med den berömda pap-



Tyskt pansartåg. Foto Bundesarchiv. 

perslappen "Peace in our time", efter att ha för
sökt blidka Hitler med eftergifter. Hitler annek
terade först Österrike och sedan Tjeckoslovakien 
utan strid. Den 1 september 1939 utbröt andra 
världskriget då tyskarna marscherade in i Polen 
som snabbt besegrades. Järnvägarna föll i tyskar
nas händer praktiskt taget oförstörda. Sedan kom 
i snabb följd Sovjetunionens annektering av 
Baltikum och anfall på Finland. I april 1940 föll 
Danmark och Norge, den 10 maj angreps Neder
länderna på bred front och landet kapitulerade 
redan den 15. "Blitzen" överraskade västmakter
na totalt. 

England och Frankrike hade formellt förklarat 
krig mot Tyskland den 3 september 1939. Magi
notlinjen besattes och en engelsk expeditionskår 
grupperades i Belgien och norra Frankrike till 
försvar. Men det hjälpte inte. Belgien kapitulera
de och engelsmänne1 drevs i havet vid Dunker
que. De lyckades genom heroiska insatser av 
marin och flyg samt tusentals fritidsbåtar und
komma över Kanalen med 340 000 man. 

Järnvägarna i de besegrade länderna tog ty
skarna snabbt hand om - de var ju inte mycket 
skadade. För detta hade man i fredstid utbildat 
järnvägsregementen (även i USA fanns för öv
rigt militära förband utbildade i järnvägstjänst). 
Emellertid hade flygvapnet utvecklats sedan första 
världskrigets dagar och då särskilt bombflyget. 
Båda sidor strävade efter att skada kommunika-

tionslinjer för att hindra omgrupperingar och 
underhållstransporter. Järnvägarna, som under 
första världskriget var ett säkert transportmedel, 
hade nu blivit mycket sårbara. Broar sprängdes, 
bangårdar och knutpunkter bombades sönder 
och samman, tåg på linjen besköts med kulspru
toroch raketer. Frankrikes järn vägsnät blev prak
tiskt taget totalförstört - först av tyskarna, sedan 
av de allierade inför landstigningen och invasio
nen i juni 1944. Inte minst den franska mot
ståndsrörelsen åstadkom mycket sabotage på 
järnvägsförbindelserna i Frankrike ända fram till 
invasionen. En realistisk fransk spelfilm - gjord 
efter kriget-visades på svensk TV för ett antal år 
sedan, och där fick man verkligen klart för sig 
vad en aktiv motståndsrörelse kan göra i ett ocku
perat land. 

Ostfronten 
Ur järn vägssynpunkt är det intressant att studera 
händelserna i öst. Tyskland och Sovjetunionen 
hade 1939 ingått en nonaggressionspakt och i ett 
hemligt tilläggsavtal delat upp Europa i intres
seområden. Men Hitler litade inte på ryssarna, 
och den 22 juni 1941 anföll tyskarna Sovjetunio
nen på bred front mellan Svarta havet och Öster
sjön. Nu fick den tyska järnvägsorganisationen 
verkligen visa vad den kunde åstadkomma i 
främmande land. I Polen satte man från slutet av 
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1940 in 30 000 man och byggde tjugo nya järn
vägsstationer. Vid inmarschen i Ryssland fanns 
fyra järnvägskommandon (Feldeisenbahnkom
mando) beredda, med en personalstyrka om 
25-60 000 man vartdera. Den snabba framryck
ningen krävde ytterligare järnvägspersonal, och 
man organiserade på nytt "blå" järn vägspersonal 
i fyra avdelningar (Haupteisenbahndirektionen) 
med en sammanlagd styrka av 461 000 man. Men 
liksom tidigare fungerade inte samarbetet mellan 
de "blå" och de "grå" järnvägsförbanden. Det 
medförde svårigheter och järnvägarna kunde 
aldrig utnyttjas till hundra procent. Bland annat 
var lossningskapaciteten vid fronterna alldeles 
för låg, och stora stockningar uppstod vid åter
sändande av vagnar och tomemballage. 

Så kom då vintern 1941-42 med temperaturer 
ned till -40 grader. Landsvägarna blev ofram
komliga av snöhinder och järnvägarnas betydel
se ökade. Men de tyska lokomotiven var inte 
konstruerade för gång i så stark kyla. 70-80 
procent av lokparken blev obrukbar. De ryska 
loken var i detta avseende bättre än de tyska. Tåg
frekvensen gick ned avsevärt. 

I områdena närmast den polska gränsen om
spårades det ryska bredspåret till normalspår, 
men längre in behöll man den bredare spårvidden 
och använde rysk rullande materiel som var mer 
lämpad för det kalla klimatet. Ett annat problem 
var bristen på vatten i vissa delar av de ryska 
områdena. Tyskarna försåg ett antal lok med 
kondensoranordning för att minska behovet av 
vatten, men de blev föga effektiva. Bredspåriga 
vagnar ändrades till normalspår genom press
ning med en 200 tons press. 

Den omfattande ryska partisanverksamheten 
var en starkt försvårande faktor för den tyska 
tågföringen vid sidan av klimatets inverkan. De 
uppgjorda tidtabellerna kunde sällan hållas. Varje 
enskilt tåg fick stor betydelse. Det var svårt att få 
fram tågen, och ibland sände man fram tåg bunt
vis för att höja kapaciteten, till exempel under 
tolv timmar alla tåg i en riktning och nästa tolv 
timmar åt motsatt håll. Metoden "Fahren auf 
Sicht" (drift med framförvarande tåg inom syn
håll) eller tåglots fick ofta användas på grund av 
skador, olyckor med mera. Högsta hastighet var 
då 15 kmh. 

Tyskarna fick snart klart för sig sanningen i 
Moltkes tes, att militära operationer råkar i un
derhållskris om de förläggs mer än tio mil från 
järnvägsslut. Man satte in stora styrkor för att 
bygga fältjärnvägar i takt med den snabba fram
ryckningen i början. Omloppstiden (lastning, 
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transport, lossning, återtransport) var i Tyskland 
och Polen drygt fem dygn, i Sovjet cirka tio dygn. 

Av den omfattande litteraturen om järnvägar
na under andra världskriget framgår rätt klart, att 
tyskarnas järnvägsorganisation under fälttåget i 
öster inte var den bästa. Man anser att man borde 
ha "militariserat" hela järn vägsnätet i Ryssland, 
och att det hade varit enklare och bättre att "göra 
en general av en järnvägsman än en general till 
järnvägsman". Man påtalarocksåliksom förut de 
dåliga relationerna mellan de "blå" och de "grå" 
järnvägsmännen. 

Järnvägsartilleri förekom tidigt - redan i 
nordamerikanska inbördeskriget. Det utveckla
des kraftigt och fick sin största användning under 
första världskriget. Under andra världskriget blev 
ju flygbombningarna alltmer intensiva och de 
stora, klunsiga pjäserna ett lätt mål för fientligt 
flyg. Framförallt Tyskland använde sig av järn
vägsartilleri i Ryssland. Mest uppseendeväckan
de var Krupps konstruktion av 80 cm-kanonen 
"Dora", som användes vid belägringen av Seva
stopol. Det var en jätte med ett eldrör på 32 meter 
som vägde 400 ton. Totalvikten i eldställning var 
1350 ton. För detta krävdes vagnar om vardera 
fyrtio axlar på två parallella spår, med en axellast 
av cirka 34 ton. Projektilen vägde sju ton och 
skottvidden var maximalt 48 kilometer. Man 
kunde skjuta tre skott i timmen och eldrörets livs
längd var cirka hundra skott. Denna mastodont 
betecknar slutet på järnvägsartilleriepoken. 

Pansartågen utvecklades ungefär på samma 
sätt som järnvägsartilleriet och användes flitigt 
under både första och andra världskriget. De är 
dock väldigt sårbara och torde idag helt ha spelat 
ut sin roll. 

Korea- och Vietnamkrigen 
Efter andra världskriget siade många experter att 
järnvägarna hade spelat ut sin roll i militära sam
manhang. Järn vägsnäten i de krigförande länder
na var ju praktiskt taget totalförstörda, och det 
tog lång tid att återställa dem till fredsmässigt 
driftsdugligt skick. I vissa öststater är de inte fullt 
återställda ännu. Spådomen visade sig dock inte 
slå in. 1950 utbröt Koreakriget som varade i tre 
år. I den oländiga terrängen hade de fåtaliga järn
vägarna stor betydelse för Nordkorea. Trots 
Sydkoreas(= USA) totalaflygöverlägsenhetlyck
ades man aldrig förstöra järnvägsnätet. Under
håll och förstärkningar fördes ständigt fram på 
järnvägar som USA trodde sig ha totalförstört. 
Detta har målande beskrivits av den amerikanske 



generalen James A van Fleet i häftet "Rail trans
port and the winning of wars". Han säger: "De 
röda skickade fram horder av folk för att reparera 
skadade järnvägar på nätterna. De anlade förbi
gångsspåroch utvecklade en förvånansvärd upp
finningsrikedom att hitta på metoder att omintet
göra våra ansträngningar. De till och med de
monterade hela brospann och flyttade dem till 
skyddade platser, till exempel en tunnel, på dagen, 
för att på natten montera dem igen och fortsätta 
trafiken!" Så fort amerikanerna hade förstört en 
bro var man där och byggde upp den provisoriskt 
på natten. Amerikanerna lyckades aldrig helt 
stoppa den nordkoreanska järnvägstrafiken. 

Samma sak upprepades omkring 1970 under 
Vietnamkriget. Två järnvägar ledde norrifrån till 
Hanoi och en därifrån söderut. Trots stor luft
överlägsenhet lyckades amerikanerna aldrig att 
hålla mer än en av dessa järnvägar i taget totalt 
utslagen. Genom en personalinsats på sannolikt 
flera hundratusen man lyckades nordvietname
serna reparera sina skador mycket snabbt. En 
sådan personalinsats är troligen otänkbar i väst. 

Framtiden får väl utvisa om järnvägarna fort
farande har någon betydelse för militära opera
tioner. Man torde dock utan vidare våga påstå att 
flygets och robotvapnens snabba utveckling av
sevärt har ökat deras sårbarhet. 

Sönderbombad järnvägsbro över Carlson' s Canyon i Nordkorea. Nordkoreanerna har fyllt upp de 
trasiga spannen med enorma travar av timmer och sliprar. 
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Sverige 
Vårt land har ju - tack och lov - undsluppit kri
gets fasor under den tid som järnvägar existerat. 
Stats ledningen accepterade dock tidigt utländska 
erfarenheter, och under årens lopp har omfattan
de försök och övningar genomförts för att lägga 
grunden till en god beredskap för järnvägarnas 
användning i den händelse att vi skulle råka i 
krig. 

Första gången som järnvägar diskuterades i 
Sveriges riksdag var 1829, då en motion ingavs 
om en "järnrailväg" mellan Vättern och Hjälma
ren, för att protestera mot att Göta kanal dragits 
till Söderköping i stället för till Stockholm via 
Hjälmaren och Mälaren. Den motionen begrav
des i tysthet. Svenskjärnvägshistoria får väl som 
sin födelsedag räkna den 14 november 1845, då 
greven Adolf Eugene von Rosen inlämnade en 
ansökan till civildepartementet om rättighet för 
honom och andra in- och utländska män att 
anlägga järnvägar i Sverige. Under de debatter 
som följde framhölls bland annat försvarssyn
punkter. Man såg i järnvägarna ett medel att 
övergå från det centralförsvar som Karl XIV 

Johan byggt upp till ett försvar av kusterna. (För
slag: låt oss fira detta 150-årsjubileum 1995.) 

Stam banor 
von Rosen fick sitt tillstånd, men de engelska 
finansiärerna råkade i svårigheter och en stark 
hemmaopinion vände sig emot att utländska in
tressen skulle få inflytande i Sverige. Efter flera 
års intensiva och hetsiga debatter avfärdades von 
Rosens förslag, och i november 1854 beslöt riks
dagen att stambanor skulle anläggas i landet. I 
januari 1855 fick friherren och översten vid 
Flottans mekaniska kår Nils Ericson i uppdrag, 
att med "full makt och myndighet efter eget be
prövande och på eget ansvar" ordna alla tilljärn
vägsbygget hörande arbeten". Ett för den tiden 
unikt mandat i sin vidsträckta omfattning. Redan 
på våren 1855 kom arbetena igång, och som be
kant invigdes de första sträckorna den 1 decem
ber 1856. Över den fortsatta utbyggnaden inläm
nade Ericson i november 1856 ett eget betänkan
de där han bland annat skriver: "Vid bestämman
det af stambanornas rigtning genom landet, få 

Prins Carl och generalstaben vid Lakaträsk station på Sveriges & Norges järnväg den 11 juli 1888. 
Banan ägdes då ännu av engelsmännen. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 



Trupptransport i Skillingaryd 1895. HNJ-lok nr 4. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

icke ensamt de merkantila intressena rådfrågas. de sig för. Man ställde inga krav på trafikförmå-
Landets försvar och de militära dispositioner, gan. Vissa reglementariska föreskrifter kom 1859 
som i större eller mindre grad kunna understödjas med kompletteringar 1862, men det var först se-
genom skyndsam transport och förflyttning af dan generalstaben organiserats 1873 som dess 
trupper samt krigsmateriel, måste äfven tagas i kommunikationsavdelning utarbetade detaljera-
noggrannt öfvervägande." Man ser sålunda att de föreskrifter för järnvägarnas militära använd-
man från första början vägde in de militär-strate- ning i fred och krig. Först nu blev de militära 
giska intressena framförallt när det gällde ban- fordringarna på järnvägarna officielltformulera-
sträckningarna genom landet. de. De fastställdes första gången 1876 och har 

sedan dess reviderats och byggts på flera gånger 

Militära synpunkter 
Redan från början bestämde regeringen att järn
vägarna mot avgift skulle upplåtas för post-, 
fång- och militärtransporter. För post och fångar 
tillverkades specialvagnar, medan militärerna fick 
nöja sig med den befintliga vagnparken. Järn
vägarna hade ju en monopolställning i det inrikes 
transportarbetet och blev det utan jämförelse vik
tigaste transportmedlet. Denna ställning behölls 
ända fram till mellankrigstiden, då framför allt 
landsvägstrafiken började konkurrera på allvar. 
Krigsmaktens transporter har ända från järn
vägarnas uppbyggnadsskede varit starkt beroen
de av dessa, och denna centrala roll för järnvägar
na har i stort sett legat fast under årens lopp. På 
senare år har den dock reducerats därför att andra 
transportmedel expanderat och för att järnvägar
nas sårbarhet har ökat. 

Till en början var det alltså bara bansträck
ningama som den militära ledningen intressera-

i takt med den järnvägstekniska och militära 
utvecklingen. 

1909 kom det första "nybyggnadsbrevet". I 
detta stadgades bland annat att innan ny järn
vägslinje underställdes Kungl Majts prövning 
skulle järnvägsstyrelsen inhämta chefens för ge
neralstaben yttrande angående banans planlagda 
sträckning och allmänna beskaffenhet. Det skul
le finnas 

stationer eller mötesplatser för militärtåg med 
ett största avstånd av 20 kilometer, 
- mötesspår med minst 400 meter mellan fri
pålarna, 
- nödvändiga anordningar för trafikens skö
tande, 
- vattenstationer på var 45:e kilometer enligt 
viss beräkning (reduktion för långa och branta 
stigningar). 

Vidare stadgades att vid besiktning av ny bana 
ombud för generalstabschefen skulle närvara, 
och att detta ombud ägde att yttra sig till proto-
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kallet angående förhållanden som direkt hänför
de sig till banans militära beskaffenhet. Även vid 
om- och tillbyggnader skulle järnvägsstyrelsen 
lämna chefen för generalstaben tillfälle att yttra 
sig. Vad gällde trafikförmågan ställdes kravet att 
sådana anordningar vidtogs, att varje del av banan 
medgav framförande av 15 militärtåg om fyrtio 
vagnar i vardera riktningen per dygn. 

Ungefär samtidigt kom "Reglemente för mili
tärtransporter på järnväg" med detaljerade be
stämmelser för organisation och utförande av 
militärtransporter. Det gällde bland annat mili
tärtågs sammansättning, materiel för transport av 
personal, hästar och fordon för i- och urlastning. 
Vidare fanns föreskrifter för den militära perso
nal som skulle tjänstgöra på stationer och i tåg 
och om vadjärnvägspersonalen hade för skyldig
heter och åligganden. Man skilde mellan freds
och krigstransporter. I krig uppdelades helajärn
vägsnätet- såväl statliga som enskilda järnvägar 
- i krigsjärnvägar och järnvägar i hemorten. En 
särskild krigsjämvägschef utsågs. 

Alla dessa reglementariska bestämmelser 
grundade sig på studier i framförallt Tyskland 
och Österrike på 1870-talet. Där hade man färska 
krigserfarenheter och generalfältmarskalken 
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Hästtransportvagn litt HGr 
för åtta hästar och sex häst
skötare. Foto Sveriges Järn
vägsmuseum. 

Moltkes skickligt genomförda uppmarscher på 
järnvägarna. Resultatet av dessaresoroch studier 
blev att man bearbetade en österrikisk bok, "Das 
Eisenbahnwesen vom militärischen Standpunk
te", som utkom första gången 1878, till den sven
ska "Om anordnande af trupptransporter på jem
väg". 

Militärassistenter 
Den personliga kontakten mellan järnvägarna 
och den militära ledningen skedde till en början 
sporadiskt och när behov uppstod. Sedan gene
ralstabens kommunikationsavdelning kommit 
igång med den militära transportplanläggningen 
uppstod ett behov att fastare förbindelser. Chefen 
för generalstaben gjorde då i slutet av 1880-talet 
en framställning om att få utbilda ett antal office
rare i järnvägstjänst. Kravet bifölls och utbild
ningen startade 1891. Från början var avsikten att 
dessa tjänstemän endast skulle användas i krig. 
Man insåg dock snart att det även i fredstid be
hövdes en nära samverkan mellan järn vägsmyn
digheter och militära myndigheter. 

Allt planläggnings- och tidtabellsarbete utför
des i början på generalstabens kommunikations-



avdelning, men från militärt håll ansåg man att 
det borde skapas en särskild avdelning för för
svarsfrågor inom järnvägsstyrelsen. 1905 till
kom så järnvägsstyrelsens militärbyrå med en 
förste militärassistent som byråchef, vanligen en 
generalstabsofficer. Varje distriktsledning för
sågs med en militärassistent. De enskilda järn
vägarna delades upp på distrikten utom för de 
största bolagen (BJ, SWB, TGOJ med flera) som 
tillsammans fick en egen militärassistent. Från 
1911 övertog militärbyrån huvuddelen av plan
läggningsarbetet från komrnunikationsavdelning
en. Distriktens militärassistenter var från början 
stationerade i Stockholm, men på 1950-taletflyt
tades de ut till distriktens huvudorter som chefer 
för de nybildade försvarsavdelningarna. 

Efter en 1964 genomförd utredning om mili
tärassistenter vid centrala verk beslöts, att byrå
chefen skulle vara en verkets egen tjänsteman 
och till generaldirektörens direkta förfogande 
ställdes en militärassistent. De regionala assi
stenterna bibehölls. På 1980-talet gjordes ytter
ligare inskränkningar så att de centrala militär
assistenterna i kommunikationsverken försvann 
medan de regionala fanns kvar. 

Från början erhöll militärassistenterna en 
mycket omfattande järnvägsutbildning som var
ade i två år. Den minskades senare, och när jag 
själv började 1955 varutbildningstiden sex måna
der. Man fick studera och verka inom praktiskt 
taget alla verksamhets grenar i olika delar av lan
det. Så körde jag ellok tre veckor i Malmödistrik
tet, ånglok lika länge under vinterförhållanden i 
Vännäs med omnejd, lärde mig det mesta om 
tågledning den svåra vintern 1956 och så vidare. 
Hela järnvägsnätet studerades från förarhytten, 
inlands banan besågs i sin helhet från dressin och 
besök gjordes vid alla verkstäder och omformar
stationer. Det blev mycket att smälta men var till 
god nytta vid de uppgifter som man ställdes inför. 
Idag har denna utbildning helt slopats. 

Militära åtgärder inom olika 
delar av jämvägsdriften 
Bantjänsten. Som tidigare sagts fick militärled
ningen yttra sig när nya banor anlades. Resultatet 
blev ofta en kompromiss mellan kommersiella 
och militära synpunkter, till exempel i N01Tland 
där man av lönsamhetsskäl ville dra banan ge
nom industri- och tätorter som ofta låg vid kus
ten, medan militären ur skyddssynpunkt ville ha 

banan så långt inne i landet som möjligt. Inlands
banan norr om Sveg tillkom ju på militärtinitiativ 
för att få en andra, mer skyddad bana till övre 
Norrland. Också här blev bansträckningen i vissa 
delar beroende av kompromisser mellan civilt 
och militärt. Även ett par andra banor byggdes av 
militärstrategiska skäl - Skövde-Karlsborg och 
den enskilda Karlskrona-Växjö. 

Det normala fredsunderhållet av de olika 
banorna krävde inga särskilda militära åtgärder. 
Man fick dock se till att anordningarna vid till
tänkta lastnings- och lossningsstationer hölls i 
skick. 

Det gamla "nybyggnadsbrevet" är numera 
slopat och ersatt av en överenskommelse mellan 
överbefälhavaren och Statens järnvägar-Svenska 
järnvägsföreningen från 1976. Efter SJs omorga
nisation kommer en ny överenskommelse att 
träffas mellan överbefälhavaren och Banverket. 
I denna sägs bland annat att vid ny-, om- eller 
tillbyggnad av järnväg skall samråd äga rum då 
förändringen avser 
- bergtunnel, 

omfattande ändring av banvall över sank 
mark, 
bro eller liknande byggnadsverk med minst 
tio meter fri spännvidd. 

ÖB får då ritningar på föreslagen byggnad och 
bestämmer om den skall förses med förstörings
anordningar eller inte. 

Vid nedläggning av järnvägsanläggning skall 
berörd totalförsvarsmyndighet ges tillfälle att 
yttra sig om den behövs ur beredskapssynpunkt. 
Detta gäller till exempel station som inte erfor
dras i fred, lastkajer, lokstallar, vändskivor, kol
och vattentagningsanordningar, broar, signal- och 
teleanläggningar. 

Järnvägsbroar har alltid starkt berört de mili
tära intressena. Särskilt järnvägsförbindelserna 
till Norrland som korsar ett stort antal älvar. De 
flesta av våra större broar har förstärkts eller 
byggts om under årens lopp i takt med att axella
sterna höjts. En princip har då varit att försöka 
bevara de gamla broarna som reserv, antingen i 
befintliga lägen eller att de demonterats och för
varats på lämplig plats. Dessa gamla broar har nu 
emellertid sådan ålder att de ej längre kan bibe
hållas. De flesta har rivits och skrotats. På militär 
sida finns även järnvägsbrobataljoner med spe
ciell krigs bromateriel av meccanotyp som snabbt 
kan läggas ut. Under första världskriget anskaf
fades den tidigare nämnda Roth-Waagnermate
rielen, medan man efter andra världskriget har 
skaffat tysk SE-materiel (Strassen-Eisenbahn). 
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Ovan: Roth-Waagnerbro provas över Pite älv vid Älvsbyn 1943. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 
Nedan: Militära reservbroar kan användas även i fredstid , som här i Göteborg 1977 när Marieholms
bron hade blivit påseglad. Då ersattes två spann tillfälligt med militär materiel under ett halvår. Här 
lyfts ett av spannen på plats med pontonkranen "Chapman". Foto LO Karlsson . 
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Interiör av CGr-vagn för 
trupptransport. Foto Sveri
ges Järnvägsmuseum. 

Dragkraften. V nder ångloksepoken vållade drag
kraften inga problem. Tillgängligt antal lok räck
te väl till för militära behov. När sedan elektrifie
ringen blev alltmer omfattande fick man tänka 
om. Ångloken medförde själva sina drivmedel
kol (ved) och vatten - och var så att säga själv
gående. Elloken måste ju tillföras "drivmedel" 
utifrån genom kontaktledning eller tredje skena, 
som i sin tur försörjdes av kraftverk. Kraftverk, 
transformator- och omformarstationer var sår
bara mål för sabotage och flygbombning. I "el
brevet" från 1932 bestämdes bland annat att på 
varje elektrifierad linje skulle kunna framföras 
fyra ångdrivna tåg om 400 tons vagnvikt per 
dygn i vardera riktningen. Detta medförde att 
avställda ånglok i allmänhet icke skrotades utan 
upprustades och beredskapsuppställdes. Så små
ningom tillkom dieselloken som ju liksom ång
loken medför sitt drivmedel, varför antalet be
redskapsånglok under årens lopp minskats. 

Vagnarna. Tillgången på person- och motorvag
nar är i huvudsak tillräcklig för militära behov. 
Vid en mobilisering och samtidig utrymning av 
tätorter torde de emellertid inte räcka, och man 
har då ända sedan järnvägarnas barndom trans
porterat personal i täckta godsvagnar. Dessa s k 

CG-vagnar försågs med speciell truppvagns
inredning, och det var förr vanligt att de på 
skyltar hade beteckningen "40 man, 8 hästar". 
Dessa skyltar är sedan länge borttagna. 

I de gamla trägodsvagnarna litt G gick det 
någorlunda att hålla värmen med kaminer. De 
moderna godsvagnarna i plåt eller plastmaterial 
går inte att värma utan en ordentlig isolering. 
Detta har bedömts alltför kostsamt och oreali
stiskt. Genom att antalet bilar ökat enormt räknar 
man med minskat behov av persontransporter på 
järnväg, och dessa kommer i framtiden att ske 
med befintlig personvagns- och motorvagnspark. 
De gamla truppvagnsinredningarna har slopats, 
liksom hästtransportanordningarna sedan armen 
avhästats. 

Gods vagnsparken torde räcka till under förut
sättning att vagnarna snabbt tas ur ordinarie tra
fik och ställs till militärt förfogande. Ett problem 
i dagens läge är att de gamla O-vagnarna med 
golv alltmer försvinner och ersätts av öppna vag
nar utan hela golv, avsedda för containertrans
port och liknande. Det blir knepigt att lasta kano
ner, bilar och dylikt på sådana vagnar. 

Tankvagnarna räcker väl till och likaså mat
varuvagnarna. Om man kan använda friställda 
malmvagnar för militära ändamål torde vara 
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oklart. Det finns också ett antal specialvagnar för 
transport av stridsvagnar - litt Samp (tidigare 
Sdu). De ägs av krigsmakten men underhålls av 
SJ. 

Eldriften. I den första eldriften på malmbanan 
producerades den 15-periodiga enfasströmmen 
direkt i generatorer i Porjus kraftverk och över
fördes i 80 000 volts kraftledningar till transfor
matorstationer längs banan, som matade ut 16 000 
volt till kontaktledningen. Något militärt bygg
nadsskydd var inte påtänkt. Vid de senare elektri
fieringarna köptes konventionen trefas, 50-pe
riodig ström från kraftbolagen och omformades 
till kontaktledningsström i järnvägens omfor
marstationer. På Göteborgs- och Malmölinjerna 
byggdes fasta omformare utan skydd. Efter de 
omfattande utredningar och försök som ledde till 
"elbrevet" 1932 beslöts, att omformarna i fort
sättningen skulle göras mobila för att kunna 
flyttas till skyddade platser. 

Den enormt ökade trafiken under beredskaps
tiden 1940-45 gjorde att elektrifieringsarbetet 
forcerades för att minska behovet av kol och 
brännolja. Detta var nödvändigt för att inte en 
transportkris skulle uppstå. Byråchefen Thelan
der, som ledde SJs elektrifieringsarbeten, skrev 
194 7 en artikel i tidningen Affärsekonomi, där 
han försökte analysera vad som hade hänt om inte 
SJ varit elektrifierat på huvudbanorna. Han kom 
fram till att SJ hade måst nyanskaffa mer än 3000 
ånglok till en kostnad av 475 miljoner kronor i 
den tidens penningvärde. Ett belopp som vida 
översteg det i statsbaneelektrifieringen nedlagda 
kapitalet. 

Den för fientlig inverkan sårbara kraftförsörj
ningen är givetvis ett problem. Därav bestäm
melserna i "elbrevet". Erfarenheter från andra 
världskriget, särskilt i Frankrike, visar dock att 
det ofta gick fortare att reparera ellinjer än att 
vänta på självgående reservdragkraft. 

Bränsleförsörjningen. Under första världskriget 
utfärdade regeringen på generalstabens förslag 
en förordning, som ålade järnvägarna att hålla ett 
kollager motsvarande ett års förbrukning. Som 
mest uppgick lagerhållningen till en miljon ton. 
Denna bestämmelse upphävdes formellt först i 
början av 1960-talet och har ersatts av en över
enskommelse mellan Överstyrelsen för civil be
redskap (ÖCB) och SJ. Där stipuleras att SJs 
lager av stenkol skall fastställas tre år i sänder och 
motsvara det beräknade behovet för disponibla 
ånglok. Som grund har man sedan gammalt räk-
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nat med en förbrukning av 15 kg kol per lokkilo
meter. Motsvarande beräkningsgrunder gäller 
för behovet av motorbrännolja och smörjoljor. 

Beredskapsstationer. I "nybyggnadsbrevet" 1909 
stadgades, som tidigare nämnts, att avståndet 
mellan mötesplatser ej fick överstiga tjugo kilo
meter. På banorna i Norrland var avståndet i 
många fall längre. Man anlade då "militär
mötesplatser", numera benämnda beredskaps
stationer. Även vissa i fred nedlagda driftsplatser 
kan behållas som beredskapsstationer. Allt detta 
för att de militära kraven på hög tågfrekvens skall 
kunna upprätthållas. Nybyggnads brevet har som 
sagt slopats och ersatts med en överenskommel
se mellan järnvägarna och ÖB i hithörande för
hållanden. 

Trafiken. Från början ställdes alltså inga krav på 
järnvägarnas trafikförmåga. Det var först när 
generalstaben på 1870-talet formulerade de mili
tära kraven som dessa fastställdes till 15 militär
tåg om fyrtio vagnar i vardera riktningen om 
dygnet. För detta utarbetades särskilda militär
tidtabeller vid generalstabens kommunikations
avdelning. Från 1916 utfördes detta arbete vid 
militärbyrån. Dessa tabeller kom av naturliga 
skäl knappast till användning. Det var först vid 
beredskapsförstärkningen 1939 som militärtid
tabellen tillämpades norr om Långsele-Öster
sund. Tabellverket med tillhörande tjänstetidta
beller var hemligstämplat. 

Storblå/idens militärmötesplats före elektrifie
ringen. Mötesplatsen ligger på365 möh (högsta 
punkten på stambanan genom övre Norrland) 
mellan ]örn och Älvsbyn. Foto SJ. 
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Militärtidtabell för sträckan Långsele-Järn 1948. 

Jörn 

Lidlund 

Ku,fors 

Kanblcken 

Raslulrbk 

Mtl.,lidtn 

LAn11•jön 

Å•lri•k 
S~1bdckw 

Lubbotrb)< 

Ektrbk 

Yttenjön 

Hilllnil, ,annlorium 

HAllnh 

Abborr/järn grp 

Vindeln 

Tv~ri\lund 

Gu/lbrick 

TvärAbäck 
St, nnä, gru1t 

Vännb 
P,ngd 
Kllnti/6 

De11Prmyr 

Sr,nrtland 

Hörn,jö 

HögbrAnna 
Tallbtrg,lldtn 

NyAker 
Npdb,i/6n 

Bratt,hacka 

Norrfors 

Trehömin11•Jö 

LAngylhmon 

Mnftarbodum 

Bjöma 
uding 

Rjöm,jii 

Gottne 
Mellan•el 

SiJrbölt 
Anund,jö 

KAi vattnet 

Skorped 

Br,r,nltntt 

Byvattnet mtmp 

A,pel 

GrönA,en 

RnchjiJn 

Sel,jön 

Fonmo 

O,t rrb 
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Sista gången militärtidtabeller utarbetades var 
1948. De begynnande nedläggningarna och för
ändringarna i järnvägsnätet gjorde det omöjligt 
att hålla tabellverket aktuellt. Det slopades i 
början av 1950-talet och ersattes av beredskaps
tidtabellen, där extra militärtåglägen lades in på 
den årligen utgivna ordinarie grafiska tidtabel
len. Idag planläggs järnvägstransporter i följande 
avseenden vid beredskapshöjning eller krigsut
brott: 
- inryckningsresor, de värnpliktigas resor till 
mobiliseringsorterna, 
- koncentreringstransporter, färdigorganisera
de förbands förflyttning till utgångsgruppering, 
- omgrupperings transporter, förflyttningar vid 
ändringar i grupperingen, 
- förnödenhetstransporter, krigsmaktens för
sörjning med livsmedel och underhåll av alla 
slag, 
- sjuktransporter, sjuka och sårades förflytt
ning med s j uktåg och s juktransportmotorv agnar. 

Ambulanstågsätt. Redan i nordamerikanska in
bördeskriget organiserades och utrustades sär
skilda ambulanståg för transport av sårade från 
fronterna. Utvecklingen gick snabbt framåt och 
hela lasarettståg utrustades. Dessa kunde utföra 

första operationer av krigsskadade och var väl 
utrustade som mindre sjukhus. 

Även vid de svenska järnvägarna har funnits 
sjukhuståg med specialinredning för akut läkar
vård och förläggning av sårade. Det fanns ett 
tjugotal på normalspårsnätet och tre på 891-
nätet. Dessa tåg har numera slopats mot bak
grund av den goda tillgången i landet på sjukhus 
och vårdcentraler. Man satsar i stället på sjuk
transporttåg. Kupelösa personvagnar, till exem
pel B 1, töms på stolar och förses med fältsängar 
och oljekaminer för gång på icke elektrifierade 
bandelar. Dieselloken saknar ju värmegenerato
rer till elelementen. Även till Yl har special
inredning anskaffats så att de kan utrustas som 
s j uktransportmotorv agnar. 

Tvättåg. Tvätt av kläder, filtar, lakan med mera 
för krigsmaktens behov var tidigare ett problem. 
För att bemästa detta organiserades 1941 tre 
tvättåg, vardera med kapacitet som ett medelstort 
tvätteri. Ett antal vagnar specialutrustades med 
tvättmaskiner, torktumlare med mera och av
ställdes i fred. Som ångalstrare användes ett 
nedkopplat ånglok som försågs med f yraxlig A
tender (20 kbm vatten) och beredskapsavställ
des. 

Interiör från sjukhuståg. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 
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Pansartåget" Kiruna" i Riksgränsen 1941. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Som kuriosum kan nämnas att jag i slutet av 
1950-talet vid ett besök på tvättågsförrådet i 
Växjö inspekterade tvättågsångloket C7 1814 
och då kunde konstatera att det var identiskt med 
Sveriges första överhettarlok, BJ 52, dock i 
mycket ombyggt skick. Förhållandet anmäldes 
till järnvägsmuseum för vidare åtgärder. Loket 
finns idag hos Nohabs ångloksklubb i Trollhät
tan för restaurering. 

Under senare år har antalet stora tvätterier i 
landet ökat och man anser sig ej behöva tvättågen 
längre. De har skrotats. 

Pansartåg. Pansartåg har förekommit i den mili
tärajärnvägshistorien från begynnelsen. De mest 
märkliga skapelser såg dagens ljus. 

I Sverige kom de första pansartågen under 
beredskapstiden på 1940-talet. Det var general 
Archibald Douglas, då chef för Övre Norrlands 
trupper, som tog initiativet. Han hade i sin ung
dom i finska frihetskriget 1918 sett ett erövrat 
ryskt pansartåg, som de "vita" använde med stor 
framgång. Han beordrade bygge av två pansartåg 
- "Boden" och "Kiruna". Tågen bestod av två 
pansrade Or-vagnar, dragna av ett J-lok på mit
ten. De beväpnades med 37 mm pansarvärns-

kanon och flera kulsprutor. "Kiruna" tillverka
des på LKABs verkstad i Kiruna och "Boden" på 
SJs huvudverkstad i Notviken. "Kiruna" gjorde 
sin jungfrufärd den 20 maj 1940 från Kiruna till 
Vassijaure och råkade där i strid med ett tyskt 
bombplan. En soldat som stod vid stationen blev 
träffad av flygplanets kulspruteeld och avled 
senare på Kiruna lasarett. Så vitt jag vet den enda 
svenska soldat som blev dödad i strid på svensk 
mark under andra världskriget. 

Pansartågen avställdes efter beredskapsåren 
och slopades på 1960-talet. 

Järnvägsluftvärnsartilleri. För att skydda vikti
ga stationära anläggningar såsom verkstäder, 
större bangårdar, broar och dylikt, anskaffades 
luftvärnspjäser och byggdes särskilda luftvärns
torn där kanonerna kunde uppställas. Det fanns 
både 40 och 20 mm pjäser. 

För skydd av tåg under gång fanns ett speciellt 
järnvägsluftvärn som disponerades av maskin
sektionerna. Kanonerna monterades på en 0-
v agn och kopplades till loket. På varje brigad 
fanns tidigare ett luftvärnskompani som också 
kunde användas som järnvägsluftvärn under 
brigadens transport. Dessa förband existerade in 
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Järnvägsluftvärn vid skarpskjutning i Rahanåi
ve 1960. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

på 1970-talet men har nu utgått ur organisatio
nen. På 1950- och 1960-talen förekom många 
övningar med skarpskjutning - från Falsterbo
näset, Hästholmen, invid Storlien och vid Raha
nåive på inlandsbanan för att ta några exempel. 

Personalen. För att driva järnvägar under krig 
krävs också personal. Detta medför att järnvägs
myndigheterna måste begära uppskov för ett 
stort antal värnpliktiga jämvägsanställda. Än i 
dag pågår en ständig dragkamp mellan militären 
och järnvägen om sådana uppskov. Dessa järn
vägsmän blir då vid mobilisering automatiskt 
driftvärnsmän, kläs i militär uniform och utrustas 
med vapen. De fortsätter på detta sätt sin vanliga 
tjänst vid järnvägen. 

Ett annat sätt att ersätta personal som går till 
krigsmakten är att beredskapsregistrera pensions
avgången personal. Den kan under ett antal år 
kallas in till järnvägen för tjänstgöring vid en 
mobilisering. Ett tredje sätt är att utbilda vapen
fria värnpliktiga i järnvägstjänst. Så har också 
skett under efterkrigstiden och pågår alltjämt. De 
utbildas i el-, tele- och signaltjänst vid järnvägs
skolan i Ängelholm. 

Civilförsvar och driftvärn. Civilförsvaret har till 
uppgift att skydda och rädda trafikanter och 
personal mot skadeverkningar vid flyganfall samt 
ingripa vid brand eller annan skada. Driftvärnets 
uppgift är att genom bevakning och försvar skyd
da järnvägarnas personal, anläggningar och 
materiel mot sabotage och fientliga anfall. Den 
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järn vägspersonal som skall ingå i dessa organisa
tioner är utsedd och utbildad i fred. Materiel för 
verksamheten finns beredskapslagrad. 

Exempel från den järnvägs
militära verksamheten 
Före första världskriget hände inte så mycket 
inom detjärnvägsmilitära området som är värt att 
notera. Det var den ur militär synpunkt viktiga 
inlands banan och transporter till större fälttjänst
övningar som tog intresset i anspråk. 

Ett militärtjärnvägsbygge som aldrig blev av 
kan kanske vara värt att nämna. Sveriges försvar 
har i århundraden varit riktat österut. Inte minst 
ryssarnas härjningar på ostkusten och i Stock
holms skärgård 1719-20 har nog många gånger 
influerat det militära tänkandet. Vid sekelskiftet 
1900 diskuterades detta. Man fann svårigheter i 
att snabbt få fram trupper till Roslagskusten och 
yttre skärgården, och ville bygga en normal
spårig järnväg från Stockholm till Kappelskär. 
Det gjordes omfattande rekognoseringar, och 
banan ritades och planerades i detalj med mö
tesplatser och anslutningar. Den skulle gå från 
dåvarande Tureberg norr om Stockholm, korsa 
den smalspåriga Roslagsbanan, fortsätta förbi 
Össeby-Garn över Riala och Frötuna söder om 
Norrtälje till Kappelskär. Det var mycket viktigt 
att banan icke någonstans skulle kunna iakttas 
från sjön. Det hela stannade vid planeringen men 
togs upp igen under oron inför första världskri
get. Emellertid fanns det viktigare saker att göra 
och det hela rann bokstavligen ut i sanden när 
landsvägsnätetförbättrades och bilarna kom. Hela 
denna plan finns väl dokumenterad i Krigsarki
vet, där den intresserade kan finna mycket nyt
tigt. 

En annan teknisk landvinning vid sekelskiftet 
var ju den begynnande järnvägselektrifieringen. 
Redan före sekelskiftet bildade SJ en kommitte 
för att studera problemen. 1905 begärdes hos 
generalstabschefen att en militär expert avdela
des till kommitten för att redan från början ge 
försvarssynpunkter på den tilltänkta utbyggna
den. Så småningom ledde samarbetet mellan 
järn vägsmyndigheten och militärmyndigheten till 
det tidigare omnämnda "elbrevet" 1932. Men 
redan inför elektrifieringen av Stockholm-Göte
borg antogs vissa preliminära bestämmelser i 
försvarssyfte. Det gällde bland annat kon taktled
ningarna, som på dubbelspår skulle vara obe
roende av varandra, så att om den ena blev för-



Långsele 1903. 22 uppelda
de Ga-lok inför det årets fält
tjänstövningar. Foto Sveri
ges Järnvägsmuseum. 

U nionskrisen Sverige-Norge 
i juli 1905. Stridspatrull vid 
Brunnsbergstunneln på nord
västra stambanan. LokAa 63 
Ymer. Foto Sveriges Järn
vägsmuseum. 

Invalidtåg vid Haparanda 
provisoriska station. 
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störd skulle den andra fungera. De nya D-loken 
var av två typer, Dg för godståg och Ds för 
snälltåg. Dg var utväxlad för 75 kmh och hade 
större dragkraft än Ds som var utväxlad för 100 
kmh. Det föreskrevs att kuggväxlar i reserv för 
Dg skulle finnas för inmontering i Ds vid behov. 
Sedan kom då "elbrevet" med ett otal föreskrifter 
om kontaktledningsbryggorpå bangårdar, mobi
la omformare, skyddade reservuppställnings
platser för omformare, reserv av självgående 
dragkraft och mycket annat. 

I samband med beredskapshöjningar vid för
sta världskrigets utbrott blev det tillfälle att i viss 
mån prova denjärnvägsmilitära transportappara
ten. En annan transportuppgift blev invalidtrans
porterna från Haparanda till Trelleborg. De finns 
utförligt beskrivna i SJs 75-årsskrift. Som resul
tat av erfarenheterna från första världskriget till
kom verkskyddet vid SJ. Det omfattade i början 
markbevakning, insyns skydd och reparations be
redskap. Här ingick också "jämvägscensuren", 
en uppgift som sedan länge övertagits av säker
hetspolisen. En annan erfarenhet var att man 

måste beredskapslagra viktiga förnödenheter, till 
exempel kol och smörjoljor. Arbetet med militär
tidtabell verket flyttades nu över från general
stabens kommunikationsavdelning till militär
byrån. 

Under mellankrigstiden 1919-1938 var det 
framförallt utformningen av "elbrevet", lager
hållningen och reparations beredskapen som upp
tog tiden. 1935-37 tillsatte Kungl Maj ten arbets
grupp för den så kallade beredskaps utredningen. 
Den bestod av sakkunniga från järnvägs- och 
vattenfallsstyrelserna samt försvarsstaben med 
dåvarande militärbyråchefen Dyrssen som leda
re. Utredningen skulle till exempel ta fram åtgär
der för att skydda och reparera eldriften med 
mera. Bland annat lät man partiellt elektrifiera 
den nedlagda Svartälfs järnväg för att genom 
flygbombning utröna skadeverkningar och möj
ligheter till snabb reparation. Den mycket omfat
tande och detaljerade utredningen finns att tillgå 
på Krigsarkivet. Den resulterade i speciella an
slag för att genomföra dess förslag, huvudsak
ligen om materielanskaffning. 

ÖB Thörnell och byråchefen vid SJ militärbyrå von Horn vid en trupptransport. von Horn har på 
vänstra armen gradbeteckningen för militärassistenter vid järnvägarna. Foto Sveriges Järnvägs
museum. 
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På den nedlagda Svartälvs 
järnväg övades militären 
1934 bland annat genom att 
spränga banvallen ( som här), 
kontaktledningen ( speciellt 
uppbyggd för tillfället) och 
en uppallad bro. Foto ur Erik 
Sundströms samling. 

Andra världskriget 1939-1945 
Andra världskriget blev det första riktiga eldpro
vet för järnvägarna i försvarets tjänst. Trots 
noggranna förberedelser och all planläggning 
blev det improvisationer vid pådragningen av 
den förstärkta försvarsberedskapen. Den nyss
nämnda utredningen, som tillkommit i samband 
med växande oro i Europa, gav klara direktiv om 
vad som borde göras. Ny mobiliseringsinstruk
tion utarbetades, militärtidtabell verket moderni
serades, planer för militärtågsätt, koncentrerings
trafik, bemanning av trafiksvaga linjer, färd
planstransporter, civiltrafikens upprätthållande, 
banarbeten och dylikt färdigställdes. 

1938-39 upprustades avställda ånglok, re
servuppställningar för omformare anlades och 
anskaffningen av reservmaterial för eldriften for-

VGJ tredjeklassvagn C 1035 
ingick i det ena smalspåriga 
sjukhuståget. Foto ur Erik 
Sundströms samling. 

cerades. Linjerna Boden-Haparanda och Värna
mo-Östra Ljungby förstärktes. Elektrifierings
utbyggnaden påskyndades. 1940 organiserades 
sjukhuståg ochjärnvägsluftvärn, ytterligare mate
riel för trupptransporter anskaffades, pansartåg 
byggdes, krigs brobalkar på upp till tjugo meters 
längd inköptes. 

Militärtransporterna blev naturligtvis domi
nerande. Påfrestningen på personal och materiel 
var oerhörd. Militärtidtabell lades den 8 decem
ber 1939 på linjer norr om Östersund-Långsele. 
Elektrifieringen hade då hunnit just till Långsele 
och norr därom rådde sålunda ångdrift. Alla mili
tärmötesplatser (beredskapsstationer) bemanna
des. Själv blev jag inkallad till krigstjänstgöring 
i Boden i den vevan, och jag minns att vid alla 
mötesstationer norr om Långsele stod ett till två 
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möteståg. Den här tiden, sedd från lokförarplats, 
har detaljerat och levande beskrivits av lokin
spektoren Sune Herbst i TÅG nr 3/89. I slutet av 
januari 1940 upphörde militärtidtabellen att gäl
la. Den hade medfört omfattande besvärligheter 
och förödande inskränkningar av den civila trafi
ken . De återgående tomtågen från Norrland vål
lade trassel och man fick inrätta en särskild tom
tågsledning i Långsele. 

Elektrifieringen Långsele-Boden forcerades 
och blev klar den 1 mars 1942. Bristen på driv
medel för bilar medförde att alltmer trafik flytta
des till järnvägarna. Utöver militärtransporterna 
var det en stor transittrafik på Norge. Ibland 
fanns över åttahunda svenska godsvagnar där. 
Finska vinterkriget medförde en ökande trafik på 
Haparanda med mycket omlastningar. 

Ved- och torveldning infördes på många 
ånglokslinjer, och som exempel på den ökande 
trafiken kan tas förbrukningen av stenkol och 
ved: 
- 1940 7700 ton respektive 45 300 kbm, 
- 1943 210 000 ton respektive 1088900 kbm. 

Dubbelspårsutbyggnaderna på Göteborgs- och 
Malmölinjerna forcerades. Av naturliga skäl 
upphörde malmtrafiken på Narvik efter den 9 
april 1940, och frigjorda elektrolok kunde an vän-

das på andra håll. Malm vagnarna var det däremot 
inte lätt att finna andra trafikuppgifter för. Såvitt 
jag vet användes en del för transport av ved och 
sockerbetor(!). Det fanns i Sverige kvar en hel 
del tyska godsvagnar efter krigsutbrottet och de 
användes naturligtvis i den inrikes trafiken. Det 
vållade en del kritik- man trodde att Sverige ex
porterade varor till Tyskland. 

Den 9 april 1940 var ju en förfärlig dag för 
våra västra grannländer. Själv glömmer jag den 
aldrig. Jag satt som vakthavande befäl i Mjösjö
fortet i Boden. Klockan 6.30 ringer chefen och 
beordrar kort och gott: "Anbefall omedelbart 
högsta strids beredskap!" Vi hörde ju på radio vad 
som hände i Danmark och Norge, och vi var 
ganska övertygade om att kriget var mycket nära 
förestående. Det egendomliga i situationen var 
att man just påbörjat hemförlovning av den första 
beredskapsomgången, och det gick oupphörligt 
tåg söderut från Boden. Nu hände det märkliga 
att order om förstärkning av beredskapen utfär
dades, tågen stoppades och loken fick gå runt och 
köra norrut igen. Vilken besvikelse för alla som 
var på väg hem! 

I detta läge övervägde man i försvarsledning
en att lägga på militärtidtabell i hela landet. Det 
ansågs dock mindre önskvärt, dels med hänsyn 

VR Hr2 1904 (f d Ta 711) i Helsingfors. Foto Finska Järnvägsmuseet. 
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till det kaos som det skulle bli med övrig trafik, 
dels för att icke röja försvarsansträngningarna 
för omvärlden. I stället utarbetades snabbt ett sär
skilt tidtabellsverk anpassat till rådande läge. 
Omfattande truppförflyttningar kunde genom
föras utan att den civila trafiken nämnvärt stör
des. 

Nästa problem - inte så mycket för järnvägar
na som för den politiska ledningen - blev den 
tyska begäran om permittenttransporter genom 
Sverige. Regeringen gav sitt tillstånd och ijuni
juli 1940 började resorna mellan Kornsjö och 
Trelleborg, senare också Riksgränsen-Trelleborg. 
Efter juni 1941 förlades transporterna över Hel
singborg-Helsingör. 

Den 22 juni 1941 startade tyskarna operation 
"Barbarossa", det vill säga anfallet på Sovjet
unionen. I samband därmed begärde Tyskland att 
få transportera ett stridande förband från Norge 
till Finland genom Sverige, den så kallade Eng
elbrechtdivisionen. Efter hårda politiska diskus
sioner gav regeringen sitt tillstånd och ÖB Thör
nell, militärbyråchefen von Horn med flera sam
manträffade med generalen Engelbrecht i en 
järnvägsvagn på gränsen mellan Sverige och 
Norge väster om Storlien för att reglera transpor
ten. Denna startade den 25 juni 1941 och gick via 
Charlottenberg till Haparanda. 105 transporter 
genomfördes och den sista gick den 12 juli. 
Sammanlagt hade 14 712 tyska soldateroch offi
cerare passerat genom Sverige. Det hela gick 
lugnt och utan att några all varligare incidenter in
träffade. Det förtjänar omnämnas att Finland, 
som då ställt upp på Tysklands sida i striden mot 
Sovjetunionen, hos den svenska regeringen hem
ställde att transiteringstillstånd för Engelbrecht
divisionen skulle beviljas. 

Som en följd av att tyska soldater nu befann 
sig i Finland började permittenttransporter även 
via Haparanda-Boden-Gällivare-Östersund
Storlien(-Charlottenberg). Om detta har jag be
rättat något i inledningen. Transiteringsavtalet 
för permittenter med Tyskland sades upp från 
svensk sida på sommaren 1943. 

I Finland uppstod lokbrist sedan fortsättnings
kriget börjat. Man beställde lok hos Nohab, men 
de kunde inte levereras inom önskad tid. Finnar
na erbjöds då av SJ att överta tjugo avställda T
lok - sju Ta och tretton Tb. De ombyggdes till 
1524 mm spårvidd i Sverige. Som ersättning för 
kopparfyrboxarna fick Finland leverera motsva
rande mängd råkoppar. I Finland fick loken litte
ra Hr2 respektive Hr3. De skrotades i början av 
1950-talet. 

Återstoden av beredskapstiden förflöt under 
relativt lugn. Efterfredsslutet 1945 återgickjärn
vägstrafiken snart till det normala. Alla vunna 
erfarenheter togs noga tillvara, och de flesta in
struktioner och planer moderniserades med led
ning av allt som framkommit under de hårda 
åren. Den omfattande elektrifieringen och den 
påbörjade dieselfieringen gjorde ångloken obe
hövliga i den ordinarie trafiken. Så gott som alla 
togs dock tillvara, upprustades och beredskaps
uppställdes på olika platser i landet. Fortsatta 
anslag gjorde det möjligt att bygga ut skyddet för 
känsliga anläggningar. Flera utredningar i järn
vägsmilitära frågor ledde bland annat till ett helt 
nytt planverk för järnvägarnas mobilisering och 
till en modernisering av deras reparationsverk
samhet i krig. 

I samband härmed genomfördes några spekta
kulära övningar i samarbete med armen och flyg
vapnet. I oktober 1961 kördes ett 30-vagnars 
godståg draget av B5 (Tb) 888 på linjen Jön
köping-Ulricehamn strax öster om Ulricehamn i 
70 kmh sedan föraren hoppat av. I backen hade en 
sprängpatrull från I 15 lagt in några kraftiga ladd
ningar, som utlöstes när tåget passerade. Loket 
flög av spåret och lade sig på sidan utan svårare 
skador, medan cirka tjugo godsvagnar bildade ett 
femton meter högt skrotupplag. Avsikten var att 
utröna hur lång tid det skulle ta att göra banan 
driftklar. 

En annan övning ägde rum 1966 i Glissjöberg 
på den nu nedlagda bandelen Sveg-Hede. På 
spåret över en stor myr stod ett tågsätt bestående 
av ett uppeldat KA-lok och ett antal godsvagnar 
av olika slag. Lansenplan från flygvapnet kom i 
vågor och besköt tåget med raketer. Alldeles i 
början träffades pådraget till ångvisslan av en 
raket, och KA-maskinen tjöt av fasa under hela 
beskjutningen. Vagnarna blev ordentligt förstör
da, men loket stod kvar på spåret och kunde dras 
undan med en lokomotor. Sedan vagnarna välts 
åt sidan med hjälp av domkrafter och spel kunde 
spår och kablar snabbt repareras. En flygolycka 
inträffade under övningen. Ett plan kom för lågt 
och gjorde en alltför snabb stigning som resulte
rade i en "superstall". Från tvåhundra meters 
höjd störtade planet ner i myren. Föraren sköt ut 
sig och landade oskadd i fallskärm. 

Sabotageverksamhet 
Någon sabotageverksamhet förekom ej mot järn
vägarna i Sverige under beredskapsåren. Möjli
gen med undantag av Krylboolyckan i juli 1941, 

51 



då ett godståg lastat med tysk ammunition explo
derade på bangården. Ingen dödades men några 
personer fick lättare skador. Man vet inte om det 
var sabotage. 

I våra av tyskarna ockuperade grannländer 
Danmark och Norge utförde däremot motstånds
rörelserna omfattande sabotage. Inte minst mot 
järnvägarna. Från början lade man ut stenbum
lingar och timmer på spåren eller skruvade loss 
en räl, eftersom man saknade sprängmedel. Sedan 
de allierade i England organiserat ett sabotage
högkvarter för alla motståndsrörelser i Europa 
blev det effektivare. Organisationen hette Spe
cial Operation Executive (SOE). Den försåg 
motståndsrörelsema med vapen och utrustning 
och dirigerade dem per radio, så att de kunde 
samordnas med militära operationer. Exempel
vis fick den danska organisationen en order i juli 
1944 i samband med invasionen i Frankrike. Den 
innehöll bland annat följande vad gällde järnvä
garna: 
- förstöring av linjer på strategiskt viktiga 
punkter, 
- vållande av tågurspåringar, 
- förstöring av reparationsverkstäder, lokomo-
tiv, vändskivor och kranar. 

I Norge utfördes också många jämvägssabo
tage, men åtskilliga norrmän fick sätta livet till. 
På viktiga bansträckor placerade tyskarna på 
varje kilometer ut nomnän som ansvarade för att 
ingenting hände tågen. Om en urspåring inträffa
de sköts omedelbart den norrman som hade an
svaret för sträckan. 

Mest känsliga för sabotage är broar, tunnlar, 
omformarstationer, fjärrblockeringsanläggning
ar och teleanläggningar. 
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Det järnvägsmilitära läget idag 
Under efterkrigstiden gjordes en riy organisation 
av järnvägarna i totalförsvaret. Landet indelades 
i järnvägsområden som sammanföll med de be
fintliga militär- och civilområdena. Som chef 
utsågs redan i fred en trafikdistriktschef som 
hade titeln järnvägsbefälhavare (JB). Organisa
tionen skulle verka om landet råkade i krig. 
Många samövningar har hållits med totalförsva
ret under årens lopp och organisationen syntes 
fungera väl. 

Idag har läget helt förändrats. Genom SJ s 
uppdelning på trafikföretaget SJ och Banverket 
(BV) har grunden för det gamla systemet för
svunnit. Det nya SJ är som bekant uppdelat på ett 
antal divisioner - godstransporter, persontrafik, 
maskintjänst, fastigheter med mera. Gods- och 
persondivisionen är i sin tur uppdelade i ett antal 
skilda affärsområden. SJ erhåller inga anslag 
från staten för sin verksamhet utan är helt bero
ende av trafikintäkter. Banverket är indelat i fem 
banregioner, som i sin tur är uppdelade i ett antal 
bandistrikt. Dessa bandistrikt motsvarar i viss 
mån de gamla bansektionerna. Begreppet ban
område och motsvarande har utgått. Banverket 
får anslag från staten för sina anläggningar och 
debiterar därefter SJ avgifter för att köra på spå
ren. 

Alla dessa områden och regioner stämmer 
geografiskt inte alls överens, något som försvårar 
samarbetet i totalförsvaret. Den centrala för
svarsenheten ingår nu som stabsenhet i SJ - Stab 
Försvar (SÖ) och betjänar både SJ och BV. 
Chefen för Stab Försvar (CSÖ) är underställd 
både Chefen SJ och Chefen B V. Anslag för 
försvars verksamheten går till Banverket som för-

Kry/bo 1941. 



Lok B5 888 efter sprängningen utanför Ulricehamn 1961. Foto Borås Tidning. 

delar pengarna på SJ och BV. De regionala för
svarsenheterna består. De finns i Malmö, Göte
borg, Stockholm, Gävle och Luleå, och de består 
av en försvarskonsult (militärassistent) och en 
handläggare. De betjänar både SJ och BV regio
nalt och lyder under CSÖ. 

I krigsorganisationen bildas ur SJ-BV sam
verkansgrupper med beslutsrätt som skall arbeta 
ihop med militär- och civilbefälhavarna. För att 
järnvägarna skall fungera i beredskaps tider eller 
under krigsförhållanden måste den nya organisa
tionen trimmas samman i totalförsvaret. 
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Framtiden 
Försvaret måste i allt väsentligt stödja sig på de 
existerande fredstida transportresurserna. Tra
fikpolitiken styrs av statsmakterna, men hela 
tiden måste hänsyn tas till den tekniska utveck
lingen och energitillgångarna. Fortfarande råder 
konkurrens mellan trafiksätten men debatten 
pekar på en ändring. Främst är det miljöaspekter
na, men också energihushållningen som bedöms 
få en allt större betydelse. Det skulle därför inte 

vara förvånande om utvecklingen medför en re
nässans för järnvägarna. 

Klart är att järnvägarnas sårbarhet ökar. Men 
även om landsvägstrafiken i fredstid svarar för 
huvuddelen av transporterna, bedöms järnvägar
na ännu ha stor betydelse i krigstid. Det gäller att 
utnyttja deras stora kapacitet så långt det är möj
ligt. Därför måste man nog även i framtiden se till 
att skyddet för järn vägsanläggningarna byggs ut 
och reparationsresurserna förstärks. 

Lastning av militärt förband 
vid Storvik 1936. Foto SJ. 

Urlastning i Falkenberg un
derHallandsmanövernl928. 



Ulf Diehl 

Ostra Centralbanans bilvagnar 

Första världskriget innebar ett stort trafikupp
sving för de enskilda svenska järnvägarna och 
rullande materiel och anläggningar slets hårt. De 
länge uteblivna vinsterna användes alltför ofta 
för att återuppta utdelning till aktieägare och inte 
till ersättning och förnyelse av järnvägen, spe
ciellt som dyrtiden gjorde nyanskaffningar osed
vanligt dyra. Avspärrningen och bränsleranso
neringarna medförde även att järnvägarna endast 
i ringa omfattning utsattes för konkurrens från 
landsvägstrafiken. Den konkurrensen kom i stäl
let i början av 1920-talet, då en närmast häm
ningslös och oreglerad konkurrens startades av 
landsvägstrafiken med oftast mycket enkla och 
primitiva bussar, ibland tom lastbilar med påsat
ta soffor och en presenningsöverbyggnad. Lands
vägs buss trafiken inrättade en stor mängd håll
platser och gav passagerarna på detta sätt en bätt
re service, som järnvägarna inte kunde möta med 
ånglok och tunga personvagnar. Även de dåtida 
motorvagnarna, som konstruerats före och under 
första världskriget, var tunga och jämförbara 
med lokdragna tåg i trafikhänseende. 

Ett sätt att möta landsvägsbusstrafiken var ju 
att konkurrera med samma fordon, dvs sätta 
landsvägsbussen på räls, och över hela Europa 
dök det upp konverterade landsvägsbussar på 
främst privatbanorna. Så även i Sverige där många 
järnvägar nappade på iden (se Spår 1987). I samt
liga fall - utom ett- blev den konverterade lands
vägsbussen ett ensamt och relativt kortlivat for
don på den svenska privatbanan. Och det är ju ett 
(än idag gällande) faktum att ett fordon för lands
vägstrafik med klena dimensioner och kort livs
längd har svårt att accepteras av järnvägsfolk, 
som är vana vid grova dimensioner och i princip 
obegränsad livslängd. 

En svensk järnväg adopterade systemet med 
många lätta, landsvägsbussliknande fordon för 
järnvägens lokaltrafik, nämligen Östra Central
banan (ÖCJ) med linjerna Linköping-Hultsfred 
och Bjärka Säby-Åtvidaberg. Vid samma bana 
myntades även begreppet "bilvagn" för dessa 
fordon, vilket här är lämpligt att använda för åt
skillnad gentemot senare fordon i samma anda 
dvs den vanliga rälsbussen, introducerad på 1930-
talet av Hilding Carlsson i Umeå. 

De tre första bil vagnarna i Sverige importera
des av den välkända agenten Jean L Roth 's Efter
trädare i Stockholm (som även importerade stora 
mängder lok, personvagnar och godsvagnar 
främst från Tyskland under samma tid) och be
stod av landsvägsbussar konverterade för järn
vägsdrift, dvs rälsomnibussar eller bilvagnar. 
Den första inköptes av Uddevalla-Vänersborg
Herrljunga järnväg 1921 och var i likhet med den 
följande vagnen till Mjölby-Hästholmens järn
väg 1922 av typ Fiat med 45 hästkrafters motor 
och 24-27 sittplatser samt 5-7 tons vikt. Anpass
ningen till järn vägsdrift var inte helt enligt svensk 
standard och båda fordonen fick byggas om av 
den köpande järnvägen för att få trafiktillstånd. 
UVHJs motorvagn insattes i lokaltrafik Öxne
red-Vänersborg-Vargön-Grästorp, och för att 
få större kapacitet byggdes en enklare, person
förande släpvagn på den egna verkstaden. MHJs 
motorvagn som levererades följande år komplet
terades även den med en hembyggd släpvagn för 
passagerare. 

Östra Centralbanan följde de förutnämnda 
järnvägarna i spåren genom att beställa en lik
nande vagn från Jean L Roth. Som vagnen är rätt 
annorlunda de förut nämnda bilvagnarna är den 
troligtvis konverterad till järnvägsbruk av någon 
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annan utländsk leverantör, såvida det inte var 
Fross-Biissing respektive Fiat som själva stod för 
förändring till järnvägsdrift. 

Som reserv för bilvagnen påbörjade ÖCJ på 
egen verkstad även en ombyggnad av sin äldre 
ångdressin (levererad av Wallberg & Lundvik i 
Vänersborg 1911) med en inbyggd och bonad 

ÖCJs ombyggda ångdressin 
21 med tolv sittplatser. Foto 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

pasageraravdelning, förlängd ram, ökat axel
avstånd och breddad hytt. Dessutom var den för
sedd med buffertar och inredd med tolv sittplat
ser. 

Första fordon färdigt blev ångdressinen, in
byggd i en präktig glasveranda och omnumrerad 
till 21 i en ny motorvagnserie (även om den 

ÖCJ bi/vagn 22 vid leveransen 1923 med den mystiska tvåaxliga godssläpvagnen. Foto Sveriges 
lärnvägsmuseum. 
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bokföringsmässigt refereras till sitt gamla num
mer 1 ända till slopningen). Trafiktillstånd er
hölls den 8 december 1922. 

Den beställda bilvagnen från Jean L Roth av 
märket A Fross-Btissing levererades på hjul via 
Trelleborg i början av 1923 och sattes den 28 
februari samma år i provdrift på sträckan Lin
köping-Åtvidaberg med nummer 22. Eftersom 
motorvagnen var enriktningsvagn måste den 
vändas på lokvändskivorna vid de båda änd
punkterna. Priset var 22 000 kronor och den tog 
23 passagerare med 40 km/h som högsta tillåtna 
hastighet (samma som ångdressinen f ö). Motorn 
var en fyrcylindrig Btissing bensinmotor på 28 
hästkrafter och med kedjetransmission till bak
axeln. Kylaren pryddes av "Fross-B tissing" både 
på överstycket och på diagonalen. De ursprung
ligen ekerförsedda hjulen med dubbla hjulringar 
gav intryck av landsvägshjul försedda med en 
yttre flänsad hjulring. Drygt 7,7 ton vägde bil
vagnen. 

Ursprungligen hade motorvagnen ett stort 
drivhjul bak på 1035 mm diameter, som dock 
redan 1924 minskades till 1000 mm medelst 
hjulbyte, medan den främre löpaxeln hade 803 
mm diameter. Båda axlarna var fasta. Vagnen 
kunde dock inte godkännas för svensk trafik i le-

ÖCJ bilvagn 22 efter ombyggnaden 1926 med ny 
korg från ASJ Linköping och nytt underrede från 
egen verkstad. Foto Sveriges lärnvägsmuseum. 

veransskick, utan måste byggas om på järnvägens 
verkstad. Bland annat förändrades fotstegen för 
passagerarna. Leveransbilden av bil vagnen visar 
den kopplad till en liten tvåaxlig släpvagn av 

F d vedtransportbilen, ÖCJ bilvagn 23 med tillkopplad släpvagn 26 från ASJ Linköping.Foto Sveriges 
J ärnvägsmuseum. 
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Godsbussen "Grå/len", ombyggdfrån bilvagn 23. Foto SIK Fotoavdelning. 

landsvägstyp, försedd med buffertar och lampor 
för järnvägstrafik. En annan bild av motorvagnen 
med släpvagn påstås vara tagen i Trelleborg, var
för man kan anta att denna medföljde leveransen 
från Tyskland. Om denna släpvagn användes i 
trafiken på ÖCJ är dock okänt, liksom dess vidare 
öden. 

Efter de första månadernas positiva driftserfa
renheter av bil vagn 22 gick man vidare och beslöt 
att bygga om till bilvagn en lastbil som järnvägen 
under kriget använt för vedtransporter. Lastbilen 
av märket Kissel Motor Car byggdes på järnvä
gens verkstad om till bilvagn 23, och till denna 
beställdes hos ASJ i Linköping en lättbyggd 
personsläpvagn. Motorn var en fyrcylindrig 
bensinmotor på 37 hästkrafter med kraftöver
föring via kardan och bakaxelväxel ("cylindrisk 
skruv"!). Båda axlarna var fasta och hjuldiame
tern fram och bak var nästan identisk. Korgen var 
träklädd med stående panel och taket utdraget 
över motorhuven som en imposant solskärm. 
Den färdiga bilvagnen vägde 7 ton och tog 23 
passagerare, och priset togs i bokföringen upp 
som 16 000 kronor. Största tillåtna hastighet som 
ensamt fordon var 40 km/h. Den samma år leve-
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rerade släpvagnen från ASJ i Linköping för 10 000 
kr var främst avsedd för tillkoppling till motor
vagn 23 och anordnad med genomgående nöd
broms samt fällbryggor på båda sidor. Den fick 
nummer 26. Med 23 sittplatser och en kvm res
godsutrymme fördubblades sittplatskapaciteten 
för tåg framförda av bilvagn 23 . Största hastig
heten var dock bara 30 km/h för hela ekipaget, 
som sattes i trafik den 2 januari 1924. Det är 
sannolikt att släpvagnen huvudsakligen använ
des med bilvagn 23 fram till 1930, trots att om
byggnadsfotot av bilvagn 22 från 1926 visar att 
denna hade den speciella koppling av avgasröret 
som fordrades för tillkoppling av släpvagnens 
värmesystem (se nedan). 

För trafiken fordrades särskilda anordningar 
redan vid starten 1923. De dåtida försäkrings
bestämmelserna förbjöd att bensindrivna fordon 
ställdes i samma stall som ångloken, och ett en
kelt plåtgarage fick uppföras i Linköping. Båda 
bilvagnarna var som nämns enriktningsfordon 
och måste vändas vid varje ändpunkt. Detta gav 
inga problem i Linköping, Åtvidaberg, Bjärka
Säby, Kisa och Hultsfred där det redan fanns 
lokvändskivor, men för bil vagnståg som vände i 



Brokind fick en speciell liten bilvagnsvändskiva 
läggas in. Tråkigt nog saknas alla bilder av dessa 
små vändskivor. Sedermera kompletterades an
ordningarna med ytterligare en vändskiva i Rim
forsa (1925), en utbyggnad av lokstallet med 
garage i Kisa (1925) och ett plåtgarage i Rimfor
sa (1928). Ett bensinförråd anordnades vid verk
staden i Linköping. 

Redan efter den allra första tidens positiva 
driftserfarenheter tog man samma år nästa steg 
och beställde ytterligare två motorvagnar från 
Tyskland via Jean L Roth. Det var fortfarande 
frågan om bilvagnar, dvs tvåaxliga enkelrikt
ningsfordon, men nu utvecklade till en lätt mo
torvagnstyp med stabil plåtram och plåtklädd 
korg med 43 sittplatser enligt kontrakt. Vagnarna 
levererades från Waggon- und Maschinenbau 
AG i Görlitz (Wumag) i april 1924, men fordrade 
även de omfattande kompletteringar på den egna 
verkstaden, innan de fick trafiktillstånd. Motor
erna var fyrcylindriga, bensindrivna Biissing
motorer på 55 hästkrafter, försedda med kardan 
och kuggväxel på bakaxeln (vilket ogillades av 
ÖCJ och endast accepterades under förbehåll av 

utbyte vid funktionsstörningar). I likhet med de 
tidigare bil vagnarna var driv axeln/bakaxeln för
sedd med avsevärt större hjul än den främre 
löpaxeln. Vagnsvikten var 14 ton, men antalet 
sittplatser bara 38 förutom toalett och resgods
rum avskilt bak i vagnen, dvs färre sittplatser än 
vad som specificerats. Vagnarna var dock ram
märkta 45 sittplatser vid leveransen! I likhet med 
övriga vagnar hade dessa rak bakgavel med dörr 
och övergångsbrygga. Största tillåtna hastighet 
sattes till 40 kmh. Priset var rimligt eller 35 000 
kr styck, men det var billigt att handla i Tyskland 
vid denna tid. 

De nya bilvagnarna fick nummer 24 och 25 
och insattes i trafik den 31 maj respektive 10 juni 
1924 till sommartidtabellen. De utgjorde kom
plement till de ångloksframförda persontågen 
och en mängd speciella motorvagnshållplatser 
inrättades mellan de vanliga stationerna. För
utom lokala tåg Linköping-Bjärka Säby-Rim
forsa och Linköping-Bjärka Säby-Åtvidaberg 
kördes även en daglig tur hela vägen till Hults
fred. Med den låga största tillåtna hastigheten 
blev genomsnittsfarten 25-28 kmh, att jämföra 

Leveransfoto av ÖCJ 24. Foto Wumag!Sveriges Järnvägsmuseum. 
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Tabell 1. Bilvagnshållplatser 
(sammanställd av P-O Brännlund) 

Linköp ing-H ul tsfred: 
5,3 Hackefors (ändrad till håll

och lastplats 1929) 
8,6 Landeryd kyrka (senare Flygelgården) 

11 ,2 Vreta (från 1927, 1934 Vreta by) 
27 ,5 Ene backen 
31,5 Kåtebo (nedlagd 1927) 
32,7 Rössledalen (från 1927) 
40,1 Linnäs 
43 ,0 Håkantorp (från 1927 Nygård, 

nedlagd 1932) 
51,3 Tjustad 
56,6 Nygärde 
58,1 Sjövalla 
61,4 Bjärkeryds kvarn 
78,6 Ökna (nedlagd 1932) 
84,1 Låxbo (nedlagd 1932) 
88,6 Skärstad (nedlagd 1932) 
97,9 Nybble (nedlagd 1932) 

100,2 Tullstugan (nedlagd 1927) 
103,2 Hamra (nedlagd 1932) 
107 ,2 Hästmossen (nedlagd 1932) 
109,3 Solnehult 
115,0 Mjällbo (nedlagd 1932) 
118,2 Norrhult (nedlagd 1932) 
120, 1 Slätten (nedlagd 1932) 

Bjärka Säby-Åtvidaberg: 
2,6 Mosshult (nedlagd 1928) 

14,5 Malmviken 
17,7 Fågelsången 

med persontåg 1 som framfördes med ånglok på 
samma sträcka med 36 kmh i snitt. När bilvag
narna sedan fick största tillåtna hastigheten höjd 
till 60 kmh steg deras snittfart till samma värden 
som ångtågens, trots alla extra hållplatser. Den 
långa fyratimmarsturen till Hultsfred kördes till 
och med den 21 maj 1932. 

Biltågen framfördes som enmansbetjänad mo
torvagn, även när bil vagn 23 medförde släp. Som 
ett alternativ angavs att bil vagnarna kunde kopp
las bakände mot bakände med övergångs brygga, 
men detta tycks inte ha tillämpats. Kopplingen 
redovisas på bild i Wumag-fabrikens beskriv
ning av bilvagn 24 och 25. Detta skulle dock ha 
erfordrat två förare om båda vagnarna var igång. 
Det kan verka säreget att man inte tycks ha över
vägt tvåriktningsvagnar eller ombyggnad till 
sådana, men eftersom man redan investerat i spe
ciella vändskivor var det i praktiken inget pro
blem. Tvärtom angavs: "Föraren har under vag
nens gång sin plats bredvid motorn, varigenom 
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den fördelen vinnes att minsta oregelbundenhet i 
motorns gång genast kan observeras." Som synes 
var man mycket nöjd med sina bilvagnar, och 
"vår bil vagnstrafik har vunnit trafikanternas stora 
tillfredsställelse och efter allt att döma varit en 
god motvikt i vår konkurrens med landsvägs
trafiken", som trafikchef Lindman skrev 1928. 

Bilvagnarna var utrustade som bilar med fot
broms men dessutom kompletterade med häv
stångs- eller skruvbroms, tryckluftsbroms och 
utrustade med nödbroms. Belysningen var elek
trisk från vanlig bilgenerator med batteri. Upp
värmningen skedde - som vanligt på denna tid -
genom att motorns avgaser leddes genom ku
peerna i speciella element. Detta gällde även 
släpvagnen som kopplades till bil vagnens avgas
rör med en genomgående ledning. 

Ett problem var uppvärmningen av fordonen 
när de ej användes. De första bilvagnarna fick 
speciella element som kunde kopplas till lokens 
ångvärmeledning. 1928-1930 kompletterades 
detta med elektriska element för uppvärmning av 
kupeerna och motorns kylvatten från speciella 
värmeposter. 

Med bilvagn 23 + släp på sammanlagt 46 sitt
platser och de båda nya vagnarna med 38 platser 
började bilvagn 22 med endast 23 sittplatser bli 
för liten, och 1926 beslöts om en radikal om~ 
byggnad. Från ASJ i Linköping beställdes en helt 
ny korg med 40 sittplatser och toalett för 18 000 
kr. Underredet med motor och transmission samt 
ett helt nytt ramverk med yttre lagerboxar och 
fjädrar iordningställdes av ÖCJ själva på egen 
verkstad under ledning av verkmästare C Hans
son. Motorn och transmissionen behölls men den 
förra ändrades till alternativ drift med träkols gas. 
Hjul och hjulaxlar byttes, och löp- och drivhjul 
fick samma diameter (940 mm). Den främre löp
axeln anordnades dessutom som länkaxel för 
bättre gång. Samtidigt ökades axelavståndet från 
4 till 5 ,65 meter och vikten med fulla förråd till 13 
ton. Vagnen inreddes elegant med bl a oxhuds
klädda resårsoffor, och antalet sittplatser blev 
alltså hela 40 plus toalett. En höjning av största 
tillåtna hastighet till 60 kmh skedde samtidigt. 

De båda bil vagnarna från Görlitz ombyggdes 
1927 (nr 25) och 1928 (nr 24) så att två kupeer 
inreddes med en ny mellanvägg samtidigt som 
toaletten flyttades längst bak i vagnen, vilket gav 
45 sittplatser som ursprungligen hade specifice
rats. På bil vagn 25 minskades diametern på driv
hjulen till lO00mm. 1930respektive 1931 sked
de så den redan vid leveransen önskade om bygg-



lnteriörbild av ÖCJ 25. Den 
bakre dörren syns tydligt. 
Foto Sveriges lärnvägsmu
seum. 

naden till kedjetransmission i samband med stor
revisioner, och samtidigt utbyttes de ekerför
sedda drivhjulen mot skivhjul. 

En femte bilvagn levererades 1929 från AB 
Lindholmen-Motala Verkstad. Det var en vagn 
på 14,5 ton med 47 sittplatser som fick nummer 
27. Motorn var en sexcylindrig Scania-Vabis på 
70 hästkrafter med tillhörande växellåda och 
transmissionen naturligtvis kedjedrift. Priset var 
nu 40 000 kr och samma hjuldimensioner använ
des som på den ombyggda bilvagn 22, men 
axelavståndet hade ökats till hela 6,25 meter. 
Korgen var träklädd och i övrigt var bilvagn 27 
lik vagn 22 i ombyggt skick. Den insattes i trafik 
till sommartidtabellen den 15 maj 1929. 

Släpvagn 26 var avsedd att medfölja bilvagn 
23 med hastigheten nedsatt till 30 km/h. Det var 
en nackdel, och 1930 ombyggdes förutom släp
vagnen bilvagnarna 22, 25 och 27 med genom
gående tryckluftsbroms samt nya buffertar och 
draginrättningar så att de kunde framföra släp
vagnen i oreducerad hastighet. Bilvagn 24 om
byggdes följande år på samma sätt. Vid ombygg
naden minskades även släpvagnens godsrum 
något (0,3 kvm) och togs toaletten bort så att 
sittplatsantalet kunde ökas till 30. 

Därmed var bilvagn 23 med dess endast 23 
sittplatser ej längre behövlig som släpvagnsdra
gare, utan kunde 1932 ombyggas till godstrans
portbuss, varvid det bakersta fönstret ersattes 
med en skjutdörr. Dessförinnan, 1928, hade vag
nen, med smeknamnet Grållen, fått sin utslitna 
Kisse] Car-motor utbytt mot en annan ameri
kansk motor i form av en begagnad sexcylindrig 
Buickmotor på 45 hästkrafter, samtidigt med att 

även den fick sin största hastighet ökad till 60 
km/h. Vagnen slopades redan 1935 och skrota
des samma år. 

Även bilvagn 22 erhöll ny motor, sedan den 
gamla Biissingmotorn havererat i ett vevstaks
brott 1931, och fick då något så stiligt som en 
begagnad Rolls Royce-motor på 60 hästkrafter. 
En större kylare kompletterade 1934. 

Ångdressinen 21, som sannolikt använts myc
ket litet (om ens alls) som driftsreserv slopades 
1929, sedan en begagnad Hudsonbil inköpts 1928 
och konverterats till inspektionsdressin. Bil vagn 
27 fick efter en motorbrand vid Slätmon 1935 en 
ny motor i form av en 100 hästkrafters Scania
Vabis. En bagagelåda hade hängts upp i under
redet året innan. 

Den 21 november 1932 brann motorvagn 24 
vid Mormors gruvan mellan Åtvidaberg och B jär
ka Säby efter ett fatalt bensinläckage, och där
med var antalet bil vagnar för persontrafik nere i 
tre (22, 25 och 27 samt släpvagn 26). Antalet 
förblev oförändrat fram till 1937 då SJ övertog 
Östra Centralbanan. En minskning av bilvagns
trafiken skedde även, och de flesta hållplatserna 
söder om Rimforsa drogs in den 21 maj 1932 då 
bilvagnarna slutade gå ända till Hultsfred. 

Bilvagnarna, som utdömts redan av Järnvägs
förstatligandekommisionen 1933, såldes av SJ i 
april 1939 tillsammans med släpvagnen som 
blivande sommarstugor i Vislandatrakten. Kö
parna var Carl Svensson (22), Ivar Jönsson (25), 
Thure Blom (27) och Axel Stål (26), och priset 
var några hundralappar. Två vagnar i Blädinge 
överlevde som sommarstugor och en (25) har 
1988 räddats till Sveriges Järnvägsmuseum som 
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representant för alla de bilvagnarsom varokända 
föregångare till ett av Sveriges mest kända for
don - rälsbussen. En liknande vagn, hembyggd 
av Mellersta Östergötlands Järnväg 1925, finns i 
orenoverat skick i Vadstena. 

ÖCJ har under den aktuella perioden mycket 
utförliga årsberättelser, som tillåter den intresse
rade att i detalj följa alla ombyggnader och åtgär
der. Man kan inte undgå att fundera över hur pass 
mycket motorvagnarna ombyggdes på de järn
vägar där motsvarande dokumentation ej finnes. 

Tabell 2. Tekniska data 

~ilvagn 22 22 
Ar 1923 1926 
Hästkrafter 38 38 
Sittplatser 23 40 
Tjänstevikt, ton 6,2 10,2 
Största hastighet, kmh 40 60 
Löphjulsdiameter, mm 803 940 
Drivhjulsdiameter 1035 940 
Axelavstånd, mm 4000 5650 
Längd ö b, mm 8630 10 084 
Golvyta, kvm 7,1 18,5 

Tabel I 3. Motorer 

~ilvagn 22 22 
Ar· 1923-31 1931-? 
Typ Biissing Rolls 

Royce 
Cylindrar 4 
Hästkrafter 38 60 
Rpm 1000 1400 
Cylinderdiameter, mm 115xl55 ll4xl21 
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Per-Olov Bränn lund, som forskar kring ÖCJ, 
har bidragit med uppgifter och synpunkter för 
vilket jag är tacksam. 

Källor 

ÖCJ årsberättelser 
Svenska Enskilda Järnvägars Ingenjörsförbund, 
Medd 97 (1928) 
Eislieg Rundschau 7, 1925, s 179-180 
Sveriges Kommunikationer 1925, 1928, 1930, 
1937 

24+25 24+25 27 26 
1923 1924 1930 1930 1929 
37 55 55 70 
23 38 45 47 23 
5,3 14,4 15,7 10,8 4,8 
30 40 60 60 30 
870 850 850 940 
900 1150 940 940 
4770 5750 5750 6250 3200 
7690 10 850 10 850 11 090 6350 
8,8 20,5 20,5 19,5 8,8 

23 23 24+25 27 
1923-28 1928-36 1924-? 1929-35 
Kisse! Buick Biissing Scania 
Car Vabis 
4 6 4 6 
37 45 55 70 
1200 1800 900 1600 
108xl40 86xl22 125xl60 95x136 



Leveransfoto av Motalabyggda bi/vagn 27. Foto Motala/Sveriges Järnvägsmuseum. 

"Dubbelmotorvagn" 24-25. Foto Wumag!Eislieg-Rundschau. 
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Erik Sundström 

En tidig pulvergodsvagn 

Vagnar med trattformig botten för lossning mel
lan rälsen är en ekonomisk lösning när man har 
stora transporter av massgods till en fast mot
tagare som kan bygga de speciella mottagnings
anordningar som behövs: viadukter, bandtrans
portörer etc. Länge var malm det enda godsslaget 
av denna typ, och Gellivarebanans treaxliga vag
nar från 1888 var bland de första i Europa. 

I USA hade trattvagnar (hopper cars) redan 
införts för kol och malm. Andra godsslag trans
porterades inte i sådana mängder att det var värt 
att införa speciella vagntyper, eller hade en mängd 
små mottagare fördelade över en mängd statio
ner som inte kunde vara specialutrustade, t ex 
kalk och cement. 

När man började köra annat gods i trattvagnar 
var det ofta sådant gods som gick från en industri 
till en annan och dessutom var ömtåligt för fukt. 
Sockerbolaget anskaffade med början 1919 sock
ervagnar för transporter från betbruken till raffi
naderierna. Det var dels stora treaxliga vagnar 
med 325 hl rymd och 24 tons last, registrerade på 
TRJ och SbhJ, dels sammanlagt 32 gamla låd
vagnarlittll registrerade vidLTJ, MTJ ochMYJ 
som provisoriskt fick en tvådelad cistern med 
136 hl rymd och 10 tons last. 

Samma cisterner används sedan på Gotland 
med två- eller treaxliga underreden, och 19 51 på 
SJ som litt Ql5 på gamla Ns- eller Os-under
reden. 

En långlivad täckt trattvagnstyp på SJ var de 
femton vagnar litt Ql5 nr 29980-29994 som 
byggdes på Vagn- och Maskinfabriken i Falun 
1917 för transport av torvpulver. Efter att ha gjort 
åtskilliga försök att elda lok med sticktorv eller 
torvbriketter, som krävde så mycket arbete från 
eldaren, att man på större lok måste ha två eldare, 
startade SJ 1917 ett stort försök med automatisk 
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torvpulvereldning av ångloken på linjen Fal
köping-Nässjö, varvid 18 lok av typerna A, Cc, 
Cd, E, Kf, Sb och Tb blev utrustade med torvpul
verbehållare. Exakt vilka lok det var varierade 
genom tenderbyten. 

En torvpulverfabrik byggdes i Vislanda där 
torven maldes och torkades när pulvret av en 
skraptransportör drogs över gjutjärnshällar som 
värmdes med rökgaser från eldstäder. Det torra 
pulvret lyftes med ett paternosterverk till en stor 
silo som rymde 220 ton, från vars botten det 
sedan kunde tappas direkt i vagnarna. Vid lok
stationerna i Falköping, Jönköping och Nässjö 
tömdes sedan vagnarna i en grop mellan rälsen 
och fördes av ett paternosterverk upp i en något 
mindre silo, från vilken loken fylldes. Försöken 
fortsattes en bit in på 1930-talet, och de två sista 
loken med torvpulverutrustning slopades 1936 
efter att ha varit avställda några år. En tender, nr 
746, överlämnades sedermera till Järnvägsmu
seet. 

Trots att vagnarna egentligen anskaffats för SJ 
egna behov blev de registrerade som trafikvag
nar och målades brunröda. Efter torvexperimen
tens slut användes de i den vanliga trafiken bl a 
med spannmål till Vasabröd i Filipstad. 

Tre vagnar, nr 29992-29994, såldes 1933-34 
till Johannisberg-Ljungaverks järnväg där de 
fick nr 502003, 04, 06 och användes som under
reden till tankvagnar för salpetersyra. 

Torvpul vervagnarna rymde 450 hl och lastade 
16 ton; efter byte till rullageraxlar var lasten 18,5 
ton. Vagnarna var alltså dimensionerade för 
mycket lätt gods, och kunde inte lastas till sin 
fulla rymd med spannmål. En konstruktiv egen
domlighet var bromsen, en parkeringsbroms på 
ena axeln med dubbla block som manövrerades 
med en lodrät hävstång i vagnens hörn. Den 



Tillverkningsfoto Falun 1917. SJK-F. 

Samma vagn SJ 29981 i Filipstad 1964, oförändrad utom axelbytet. Foto E Sundström. 
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motiverades av att man behövde placera vagnen 
med precision under silon vid fyllning. 

I slutet av 1950-talet kompletterades vagnarna 
litt Q15 med vagnar litt Kö, som blivit påbyggda 
med tak så att de fick 300 hl rymd och 23 tons last, 

Litt Q15. Cisternvagn med bottentömning. 

vilket bättre svarade mot behovet av spannmåls
transport. Litt Q15 slopades just före införandet 
av UIC-littera 1968, då litt Kö blev Udg, ändrat 
1981 till Ugkkpp för de 150 vagnar som fått tak, 
se TÅG 87:8. 

650 --------- 5000-------+4---
_ _ _ _____ 7000 -------~ 

'4------------ 8300 - - -------____.; 
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Otto Stjernqvist 

Klosterverkens j ämvägsplaner 
före Byvalla-Långshyttans järnväg 

Klosterverken bestod ursprungligen av gruvor, 
hyttor, smedjor och valsverk i Husby socken i 
nuvarande Hedemora kommun, bl a Kloster, 
Långshyttan, Ehre och Engelsfors. Från Högbo 
bruks konkurs tillköptes 1868 Edskens hytta, och 
1871 övertogs det intilliggande Stjernsunds bruk 
med Silvhytteå och Fors hytta. Galtströms bruk 
vid kusten norr om Hudiksvall förvärvades 1873. 
Edsken nedlades 1875, Silvhytteå 1877 och Eng
elsfors 1885. 

Efter att under första världskriget ha över
tagits av ett spekulativt bolag som uppgavs pla
nera kullagertillverkning, kom Klosterverken att 
till väsentlig del ingå i Fagerstakoncernen som på 
1920-talet bildades av flera konkursdrabbade 
företag. Till sist var bara Långshyttan kvar av de 
många produktionsställena. 

Eftersom alla bruksenheterna låg vid sidan av 
de stora allfarvägarna kom en stor del av brukets 
framtidsplaner att gälla transporterna, och dessa 
planer var ofta svårare att realisera än de som 
gällde själva bruksdriften. 

Länge var man som vid andra bruk hänvisad 
till att transportera malm, träkol och tackjärn i 
släde på vintern, med 400-500 kg per lass. 

Railchaussee 
Det första förslaget att åstadkomma något mera 
framkomligt och permanent än de vanliga leriga 
landsvägarna kom 1836, då Kungl Majt på begä
ran av bruksägare och köpmän i södra Dalarna 
anmodade löjtnanten CA Beijer att undersöka en 
hästbana från Brunnbäck vid Dalälven till Väst
erås i landsvägens sträckning. Till Dal älven kunde 
man lätt ta sig från Långshyttan över sjön Amung
en. Beijer gjorde en studieresa till Ryssland för 

700 riksdaler, men fick sedan inget anslag för 
fortsatt arbete. 

Däremot beviljade Kungl Majt pengar för 
studier av Mac Adam-iserade vägar, som skulle 
vara både billigare och bättre genom att brukens 
och forböndernas egna vagnar kunde utnyttjas, 
och gav J af Ekens tam uppdrag att projektera en 
sådan. Planerna trycktes 1839 och innehöll för
slag till ombyggnad av vägen Västerås-Sala-A ve
sta-Säter-Torsång-Falun med sidogren Tors
ång-Amsberg. 

Den gamla vägen med dess djupa hjulspår 
skulle byggas ut till en "railchaussee" med tre 
makadamiserade strängar av packsten, kilsten 
och schyttsten med tillsats av lera och grus, som 
skulle komprimeras med en tung hästdragen vals. 
Vänstertrafik skulle råda, och mittsträngen skul
le vara så bred att tunga vagnar kunde mötas utan 
att köra ner i mellanrummen. Lättare fordon 
skulle köra på de breda renarna. 

Bygget skulle kosta 319 404 riksdaler för 
huvudlinjen och 231 000 för sidogrenen, men 
1842 meddelade Kungl Väg- och vattenbygg
nadsstyrelsen att förslaget var otillräckligt utrett. 
Riksdagen beviljade däremot 15 000 riksdaler 
till förbättring av de befintliga vägarna. Därmed 
fick chausseeförslaget falla. 

Förbindelser norrut 
Trakten norr om Långshyttan var väglöst land 
även sedan Engelsfors anlagts 1822. Transpor
terna mellan det nya bruket och Kloster/Lång
shyttan gick över sjöarna ovanför Stjärnsund, där 
Klosters Bruksägare hade en lastnings- och upp
läggningsplats på annans mark. För att få härden 
vid Engelsfors ständigt privilegierad måste upp-
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Ännu 1864 saknade enligt von M entzners karta trakten norr om Långshyttan allmänna vägar. Avstån
det mellan gästgivare gårdar anges i fjärdingsväg (2 ,6 km). 

görelse ske med ägaren till Stjärnsund. Denne 
ville ha tillbaka lastageplatsen i Stjärnsund och 
erbjöd sig att betala en tredjedel av en ny väg 
mellan Långshyttan och Engelsfors (1836). Så 
tillkom den första vägen till Engelsfors, och en
ligt Miles Söderberg ("Husby socken i Dalarna", 
3, s 65) i nuvarande sträckning över Hienshyttan 
samt Mossbo och Sandplatsens f d fäbodar. Dra
garna måste ha slitit ut sig på denna backiga och 
bitvis branta väg. 

I protokoll från 1845 har Klosters ägare avträtt 
begagnandet av lastageplatsen Björknäbben vid 
Stjärnsund. Samma år får man domstolsutslag på 
att Edske bruk inte får bygga väg till Engelsfors 
över bolagets mark. Transporterna av den i Klo
ster valsade plåten som huvudsakligen försåldes 
i Stockholm var också besvärlig, och Åkerhielm 
ger en beskrivning av svårigheterna i sin PM till 
1852 års stämma. 

En stor och dyr lösning, beräknad till 215 500 
riksdaler banco (1855 är 1 rdr banco = 1,5 rdr 
riksgälds= 1,5 rdr riksmynt, och 1873 är 1 rdr rmt 
= 1 krona) föreslogs 1855 för en transportled från 
Bispbergs gruvor till Storsjön. 

Den skulle gå med järnväg från Bispberg till 
Dalälven, åter järnväg mellan Amungen och 
Lången,mellanBysjönochWikshammare(ovan
för Rörshyttan), mellan Sörbosjön och Grycken, 
mellan Grycken och Fullen, mellan Kalvtjärn 
( öster om Edsken) och Lilla Gösken, mellan Lilla 
Gösken och Stora Gösken, mellan Stora Gösken 
och Walls hammare där vägen Stjärnsund-Tors
åker passerar Hoån, förbi Hammarby bruk och 
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vidare förbi Gavelhyttan. Sträckan Bispberg-Jäd
ran i Storsjön angavs till 93,5 km, varav bara 14,0 
km var landtransport med järnväg. Planen var väl 
alldeles för storstilad för att komma till utföran
de, och jag har inte ens kunnat finna att bolags
ledningarna diskuterade den. 

1857 uppdrar stämman åt disponenten att byg
ga ny väg från Långshyttan till Västervik vid sjön 
Fullen, vilken led fortsätter sjövägen till Engels
fors. Disponenten tvekar något år, men 1860 
byggs den av vägbyggmästaren Eric Olsson. 

Klosters Bruksägare tillfrågas 1855 om de vill 
bidraga till järnvägsbygget mellan Gävle och 
Falun, men man vill före beslut veta om järnvä
gen kommer att ge lättnad i transporterna. 1861 
beslutar man att bryta väg till Käll vikens station 
vid sjön Hyen, senare kallad Korsåns station. 
Såväl Korså bruk som Edske bruk använde denna 
station. Nästa år tvekar man om vägbygget och 
vill vänta med beslut tills riktningen på norra 
stambanan blivit känd. Detta var kanske helt 
naturligt. Diskussionerna gick heta om norra 
stambanan skulle gå direkt på Norrland från 
Uppsala. Margretehill (Fors backa) nämndes som 
skärningspunkt med Gävle-Dala järnväg. Ett 
annat alternativ var att norra stambanan skulle 
vara en linje till Siljansbygden, varifrån det skulle 
räcka med smalspår upp i Norrland - vilket vi i 
dag fattar som ett extremt alternativ. I södra 
Dalarna slogs Horndalspatronen för en sträck
ning med övergång av Dalälven vid Näs bruk, 
medan riksdagsmannen Jan Andersson i Jönvik 
och andra arbetade försträckningar över Garpen-



Glaså vid sjön Edsken. Fär
jeläget låg vid udden som 
sticker ut i sjön. 

Efter 1892 blev Born håll
plats med liten väntkur. Last
kaj och stationshus låg tidi
gare till vänster. 

Borns stationshus flyttades 
1892 till Stjärnsund. 
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berg, t ex Krylbo-Avesta-Garpenberg-Dorm
sjö-Storvik. I ett förslag skulle linjen gå öster om 
sjön Grycken upp till Robertsholm (Hofors). Det 
diskuterades också andrajämvägslinjer. Bolaget 
har 1864 uppmanats att bidraga till undersök
ningskostnadema för två föreslagna nya järn
vägar. Det ena är en järnväg från Västerås till In
sjön med tvärbana från Norberg till Storvik, det 
andra är en järnväg från Robertsholm förbi Ho
fors bruk och till sjön Edskens östligaste punkt. 
Men i Kloster föredrar man att stå kvar vid Bom
altemativet, om uppgörelse kan träffas med GDJ. 

1863 har man under trycket av att lösa trans
portproblemen diskuterat två altemati v. Altema
ti v I innebär att man drar en ny väg från Engels
fors till Malmbergsås och sedan använder vägen 
från Edske bruk fram till Käll vikens station. Hela 
vägen blir 11 000 alnar (1 aln = 2 fot = 0.60 
meter), varav 9000 nybrutet. Alternativ Il inne
bär väg från Homsjöboms vaktstuga förbi Örlax
bo nya gruvor. Hela vägen blir ca 10 500 alnar 
varav ca 6500 nybrutet. Det första alternativet 
förutsätter tydligen att man med lagens hjälp kan 
tvinga ägarna till Edske bruk att få begagna deras 

väg. De är ovilliga - kanske därmed betalt för 
gammal ost för bråket 1845. Man bestämmer sig 
Bomaltemativet och vägen byggs 1866 av Eric 
Olsson. 

Man kan för övrigt fråga sig varför vaktstugan 
hette Homsjöbom. Det är ju jämvägsbanken som 
skurit av Hornsjön från Häglingen. Men kanske 
var det ett bom (= landsträcka mellan sjöleder) 
vid änden av Hornsjön. Stationen, som 1892 ned
klassades till håll- och lastplats, fick det kortare 
namnet Bom. 

År 1866 godkänner stämman disponentens 
åtgärd att tillsammans med åtskilliga andra in
tressenter ha byggt väg från Västanvik till Eng
elsfors och från Örlaxgruvoma till Homsjöbom. 
Därmed fanns det ny väg hela sträckan från 
Långshyttan till Bom, förmodligen till största 
delen i nuvarande landsvägens sträckning. I Hom
sjöbom skulle byggas ett kolhus, en arbetar
bostad och ett stall. 

1868 beslutar stämman att låta bygga en väg 
från Väderbacken förbi Ålängen till Bom. Hur 
resultatet blev vet jag ej. Topografiska kartan 
visar en stig från Väderbacken till Sandplatsens 

Hästdragen träkolsvagn vid färjeläget i Stjärnsund omkring 1880. På själva rampen står en täckt 
vagn. Kusken heter P Utter. Foto Husby hembygdsförening. 

70 



N 

tl 

Il 

o ~------5L----~~L-.,. __ _.JliK~ 

~GDJl8S"8 

- - - - Föna:;l ..iji?Cl sj;;bQnor 1855 
L..o.nalsvå30.r-

oL-____ sL....---~~-------~1SkM - Klos-ler Ae,:~ sj~nor 
l8G8-IB'i2 

GJ:>J oeh 5J 
Lcr-'c<svö9ar 

71 



f d fäbod, och vägen mot Ålängen tog av mellan 
Sandplatsen och Engelsfors. 

S jöleder och hästbanor 
GustafLilliehöök, som senare blev chef på Hofors 
och styrelseledamot i Kloster, föreslår 1868 en 
led från Flinesjöns utlopp i Dalälven, med anord
ningar för att dra pråmarna i Bergaströmmen till 
Långshyttan. Huvudalternativet i Långshyttan är 
lastageplats vid åns utlopp i Amungen, i förslaget 
kallat Masse qvam och Rödängsån. 

Man börjar också bygga en hästbana från Räl
lingsbergs gruva till Långshyttan för att ersätta 
en tidigare grävd kanal. 1871 konstaterar man att 
transportapparaten som släpar godset på axel är 
både tung och dyr, och man funderar på att ordna 
en vattenväg. Senare på året köps Stjärnsund och 
då blir det bråttom. Stämman beslutar att så fort 
kontraktet undertecknats börja bygga slussen i 
Silvhytteå mellan Fullen och Grycken och un
dersöka anläggandet av hästbanor mellan Bysjön 
och Grycken, alternativt från Engelsfors till Bom 
eller från Edsken till Käll viken. Eftersom bolaget 
köpt Edske bruk 1868 var det senare alternativet 
nu ägomässigt likvärdigt. 

1872 beslutar bolaget att låta en vattenled gå 
över Sörbosjön och Hålen (på kartan kallad Sund
sjön) nedströms Stjärnsund och fram till Wiks 
smedja, där hästbanan till Bysjön skulle möta. 
Men man ändrar sig åter 1873 och anlägger 
hästbana hela sträckan mellan Bysjön och Stjärn
sund. Detta år har vägbyggmästare Eric Olsson 

Ritning till en av de tidiga färjeklaffarna. 

I 
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det arbetsamt. På vintern gräver han för slussen 
i Silvhytteå, på sommaren bygger han järnvägen 
från Glaså hamn till Bom med bispår till Engels
fors, men hinner inte fullborda det arbetet förrän 
följande år. Han bygger vägen mellan Stjärnsund 
och Kloster, och den blir färdig samma höst. Då 
slussen vid Silvhytteå är svår att använda vid 
lågvatten byggs också här en kort hästbana mel
lan två bryggor, och Edskens hytta får ett spår till 
sjön. 1873 rensar bolaget ån mellan Lången och 
Bysjön vid Långsbro samt även i Myckelbyfor
sama i Dalälven mellan Fäggeby och Arnungs
landet för att underlätta malmtransportema från 
Bispberg, och man förbättrar och lägger delvis 
om vägen mellan Myckelbyn och Långshyttan. 
10 000 rdr tecknas i Dalelfvens Trafik AB som 
bedriver ångbåtstrafik på älven. 

1874 lät man ett annat järnvägsförslag bero. 
Från Fors station på norra stambanan, som öpp
nats från Krylbo till Storvik 1875, föreslogs en 
linje via Garpenberg, Dormsjö, Kloster, Svinö 
och Berga med övergång av Dalälven och fram 
till Bispbergs gruvor. Långshyttan skulle med 
bibana få förbindelse med Svinö. 

Samma år får man i drift två ångbåtar från 
Motala, den ena på fem och den andra på åtta 
hästkrafter. Man bygger också en körväg från 
Nordbäcksbo kalkbrott för 993 rdr. 

Lokdrift på sjöbanorna 
I flera år diskuterar man lokdrift på sträckan 
Glaså-Bom. T o m de snåla revisorerna trycker 
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Skiss till Örlax vägport. 

på. Från Kristinehamns mekaniska verkstad, med 
goda referenser från bruksbanor kring Nora och 
Filipstad, beställes 1879 det sexhjuliga, fyrkopp
lade loket Oscar, verkstadens nummer 26, tjänste
vikt 10,3 ton, pris 11 000 kronor, och det levere
ras den 4 juni 1880. 

Man tillverkar en ångbåt på egna verkstäder, 
om än med panna från Motala verkstad, och rap
porterar att man nu har en ångbåt på vardera av 
sjöarna Lången, Grycken och Fullen (som står i 
direkt förbindelse med Edsken). Spåret från 
Rällingsberg till Långshyttan får en gren till en 
brygga vid Lången, då kanalen genom Tyllingen 
till Långshyttan är svårtrafikerad vid lågvatten. 
Bryggan består av en fast del och en rörlig del 
med växel så att man kan ansluta de tvåspåriga 
färjorna som tar max tio vagnar vardera. Två fär
jor fanns på Lången och åtta på Grycken/Fullen/ 
Edsken. 

Den 1 maj 1882kantrartvåspårlagdapråmar, 
tillsammans förande 16järnvägsvagnarmed 1000 
centner (= 42,5 ton) tackjäm, i en stormby på 
Fullen. Man tar upp dykare från Stockholm, men 
i den dyiga bottnen kan järnet inte återfinnas. 

Styrelsen lämnar i sin berättelse för 1882 upp
gifter om antalet djur som bolaget äger. Man har 
ökat antalet hästar för att föryngra beståndet och 
kunna driva ut sågtimmer med egna krafter. Siff
rorna anger beståndet vid årets slut. 

1881 1882 
Hästar 76 93 
Oxar 13 14 
Tjurar 7 11 
Kor 179 180 
Föl 4 2 
Ungnöt och kalvar 56 44 

År 1887 köper man från Kristinehamn det lilla 
sexkopplade loket Lake, med samma dimensio-

ner som loket Åg på Korså bruks bana Vintjäm
Åg-Hinsen. Det bär verkstadens nummer 45, 
väger endast 7,5 ton i tjänst, kostar 9750 kr och 
levereras den 15 juni 1887. Sannolikt går det en 
tid som bygglok vid Stjemsund eftersom verk-

. · staden uppger leveransadress dit, men det flyttas . 
tidigt till Galtströms bruk där det ännu finns kvar. 

1888 beslutar styrelsen att mellan Långshyt
tan och Stjärnsund anlägga en smalspårig järn
väg för lokdrift. Fraktkostnaden per centner gods 
beräknas sjunka från fem till två öre. 1889 inkö
pes från Nydqvist & Holm i Trolhättan det sex
kopplade loket Kloster med verkstadens num
mer 303 för 12 000 kr. Det levereras följande vår. 
Oscar flyttas då till Stjemsund som bygglok och 
Kloster övertar trafiken till Bom. 

Den rullande materielen på Engelsforsbanan 
var ovanligt gedigen för att vara_på en gammal 
hästbana, med skruvbroms och riktiga koppel 

Lokförare Fengnell vid banan Glaså-Born. 
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(som syns på bilden från färjeläget), och man 
hade hoppats kunna använda den på den nya 
banan till Byvalla. Väg- och vattenbyggnadssty
relsen underkände den dock totalt med hänsyn 
till att underredena var helt av trä, och man måste 
beställa en helt ny vagnuppsättning, vilket för
senade öppnandet. 

Till Byvalla når järnvägen 1892, och året där
på öppnas den för allmän trafik som Byvalla
Långshyttans järnväg. Den gamla hästbanan från 
Rällingsberg till Långshyttan byggs 1894 om för 
lokdrift. 

Senare, orealiserade förslag 
1906diskuterarstämmanatttecknahögst 100 000 
kr i något av olika järnvägsalternativ. I ett nor
malspårsförslag drages en linje från Falun (Nors
lund) till Upp bo, och i det ena alternativetfortsät
ter linjen till Hedemora med bro över Dalälven 
vid Fäggeby. Enligt det andra alternativet dras 
linjen från Uppbo längs södra kanten av Kyrk
berget till Svinö (med bispår till Långshyttan) 
över Hanåker och Hansbyn samt längs Fline
sjöns östra strand, med station vid vägen till 
Stjärnsund en kilometer norr om Kloster, och 
vidare mot Bosjön för att följa vägen Dorm
sjö-Plogsbo-Finnhyttan fram till föreningssta
tionen med Garpenberg-Fors järnväg vid Gar
penbergs bruk. Ett smalspårsförslag har samma 
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Rester av banans vägport 
över vägen söder om Örlax
bo. 

sträckning som det sistnämnda nonnalspårs
altemativet. I en variant skall det förkortas ge
nom att gå norr om Amungen från M yckelbyn till 
Långshyttan. I Hosjö skall det knytas samman 
med Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg via en 
linje Hosjö-Linghed. Normalspårsförslaget ser 
Garpenberg som länk i ett större företag, där 
linjen fortsätter från Fors till Enköping via Run
hällen. 

1921 togs nonnalspårsförslaget åter upp i en 
utredning med några alternativa lin jeföringar. En 
linje till Hedemora var inte längre aktuell. 

Avslutningsvis skall tilläggas att på 1930-
talet tillkom och förbättrades medelst AK-arbe
ten vägen Hofors-Falun. Tidigare fick man åka 
från Gävle till Falun via Dala-Husby eller Svärd
sjö. 

Källor 
För artikeln har främst använts Klosters Bruks
ägares och Klosters ABs protokoll från styrelse
möten och stämmor. Vägbyggmästare Eric Ols
son var flitigt använd i södra Dalarnas bruks trak
ter, och han ger i sin levnadsbeskrivning årliga 
uppgifter över utförda arbeten ("Vägbyggnads
praktiken ", Östersund 1889). Uppgifter finns 
också i "Fagerstabrukens historia", "Husby sock
en i Dalarne" och "Husbyrocken". 



Lars Olov Karlsson 

J embanemuseet i Odense 

"O, hvilket Aandens Storvrerk er dog denne 
Frembringelse!" utbrister en av de första järn
vägsentusiasterna, sagokungen H C Andersen, 
när han första gången kommer i kontakt med en 
järnväg. Därför känns det på något sätt riktigt att 
det danska järnvägsmuseet är placerat i H C 
Andersens födelsestad, Odense. 

Danmark har en längre järnvägshistoria än 
Sverige. Den första järnvägen i nuvarande Dan
mark öppnades 184 7 mellan KSZ)benhavn och 
Roskilde, men redan tidigare fanns en järnväg 
mellan Kiel och Altona i dåvarande danska 
Schleswig-Holstein. Nåväl, omkring sekelskif
tet började man planera för ett danskt järnvägs-

DSB lokaltåg slok littera 0, nr 318, i Odense. Det är byggt 1898 av Borsig i Berlin och var i tjänst, som 
ett av de sista 0-loken, ända till 1958. Alla foton LO Karlsson, april 1988. 
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museum, men det kom att dröja ända till 1928 
innan samlingarna (av mindre föremål) blev till
gängliga för allmänheten. Slutligen kunde man 
1975 öppna första etappen av museet i Odense, 
liksom vårt inrymt i ett gammalt lokstall. Trafi
ken behövde då större delen av stallet, men 1988 
kunde museet återinvigas efter att ha utvidgats 
till femton stallplatser mot tidigare sex. Än har 
dock trafiken kvar några stallplatser. 
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Det lilla växelloket L2 var ett 
av fyra lok byggda av Alex
ander Chaplin & Co, Glas
gow 1869 och 1872. L2 var 
ur den första serien och gick 
i År hus fram till 1884, varef
ter det till 1892 användes som 
stationär ångmaskin. Där
efter plockades loket ner, men 
bitarna blev kvar och sattes 
1929 åter ihop till ett lok för 
detframtidajärnvägsmuseet. 
Totalvikten i tjänst är enbart 
åtta ton. 

Vad finns då i Odense? Ett tiotal lok och 
motorvagnar kan visas och ungefär lika många 
vagnar. Sedan finns det en stor modelljärnväg, en 
separatutställning om färjedriften och en sta
tionsmiljö från sekelskiftet, "Slotsl0kken sta
tion". På museets baksida finns en museistation, 
"Dronning Louises station", där man ibland har 
trafik med veterantåg. Vi är ju i Danmark så 
naturligtvis fattas inte en välförsedd cafeteria 

En räls bil från DSB, en Ford 
V8 av 1938-39 års modell, 
finns också i Odense. 



. de J ernbanem Det utvzdga d lands teckning. 0 E Ne er · Odense pa useetz 
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och en intressant museishop. Plats finns också 
för tillfälliga utställningar. 

Museet i Odense drivs av DSB som fortfaran
de har kvar dess arkiv och en del mindre utställ
ningsföremål i K0benhavn. DSB museumsverk
samhet driver också museifärjan Sjcelland i 
K0benhavn, en affär för souvenirer i Lyngby, ve-
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terantågskörning med DSB lok och vagnar med 
mera. 

Museet i Odense är väl värt ett besök. Som 
medlem i Järnvägsmusei Vänner har du dess
utom fri entre. Museet är öppet dagligen mellan 
10 och 16 från 1 maj till 30 september och under 
övrig tid av året söndagar 10-15. 

Det är bara att stiga in i tred
jeklasskupen på vagn Bj 665, 
byggd av Midland Waggon 
Co , England. Konduktören är 
inte någon av museets med
arbetare utan en av de myck
et naturliga dockor som pry
der museet. 



Börje Thoursie 

Något om hjulingar 

De första banvakterna hade, enligt 1858 års in
struktion, att besiktiga sin sträcka till fots före 
dagens första tåg och därpå efter varje tågpas
sage. Den sträcka de hade att svara för höll sig 
omkring 2,5 kilometer. Så länge det inte gick mer 
än några tåg per dag blev det inte så mycket 
vandrande, och när nattågen infördes 1873 till
kom ytterligare två vakter per mil. 

1931 års minnesskrift säger att vid den tiden 
hade varje dagvakt att färdas fyra mil per arbets
dag bara för dessa sträckbesiktningar. Man för
står att det ganska snart kom fram något slags 
transportmedel. Banvakter, som alltid är kunniga 
och uppfinningsrika personer, riggade till trä
ramar med någon sorts hjul och sparkade eller 
stakade sig fram. En hel del olycksfall lär ha 
inträffat, och dessa hemtillverkade dressiner för
bjöds redan 1874. 

På åttiotalet kom de så småningom åter i bruk, 
och i samband med att den vanliga cykeln gjorde 
sitt intåg bland allmänheten kom omkring sekel
skiftet också en rad hembyggda och fabriksgjor
da cykeldressiner. Formellt blev de tillåtna först 
1911, men säkert hade många banvakter med 
bysmedens hjälp ordnat sin trampdressin långt 
tidigare. När jag 1940 hade glädjen att arbeta 
med elektrifieringen av stambanan genom övre 
Norrland fanns det fortfarande många banvakter 
som nyttjade hemmabyggda trampdressiner med 
träram. 

Det fanns också på normalspår dragdressiner, 
där man drog en spak fram och åter- men jag har 
aldrig sett sådana. Jag vet att de existerade ett tag 
innan cykelmodellen slog igenom, och på många 
av våra smalspårsbanor var dragdressinen van
lig. Genom att man satt centralt på fordonet var 
den stabilare än cykeldressinen. Men på nor
malspåret var den trehjuliga cykeldressinen sä-

kert en av de enklaste och bästa typer som byggts. 
Den tillverkades serievis bl a av flera industrier i 
Bergslagen och var, om man skötte om den, 
nästan outslitlig. Den var lätt att lyfta, det gick 
t o m att fälla ihop vissa modeller om man ville 
lasta upp dem på lokalgodståget, och den kunde 
förses med diverse tillägg, t ex ett nät att lägga 
grejor i, en plattform av trä för samma ändamål -
och t o m en mopedmotor. 

Iden bakom dessa fordon är en och samma. En 
trekantig ram, med två dubbelflänsade hjul i 
tandem och ett hjul utan fläns ytterst i triangel
spetsen, "lillhjulet". Med denna anordning knä
böjde man på en trall på ramen och sparkade sig 
fram, eller stod och stakade som i en eka. "Cykel
versionen" kompletterade konstruktionen med 
en cykelram över de två tandemhjulen och ett 
vevparti som med kedja drev bakhjulet. Ett styre 
behövde man också för att hålla sig i. Men man 
minns ju hur värdigt de gamla banvakterna tram
pade sin sträcka, med händerna på ryggen, ryg
gen rak och blicken fäst på spåret långt framåt. 

Så småningom kom det i säkerhetsordningen 
in en föreskrift om så kallade C-fordon - "små
fordon" som inte fick vara tyngre, med eller utan 
last, än att de av en man omedelbart kunde lyftas 
eller tippas av spåret. Hur gick det då till? För att 
lyfta en trampdressin skall man stanna den, kliva 
av, lasta av de grejor som ligger på ramen eller 
trallen, och så kliva in i ramen och ta tag i de båda 
lyfthandtagen. Och så rätar man på ryggen och 
kliver ur spår med sitt dyrbara fordon. Det låter 
komplicerat, och det var det också. Nå, det där 
som säkerhetsavdelningen sade om att tippa, då? 
Det var egentligen en nödlösning, den var inte 
snäll mot de stora klinghjulen, men nog var det en 
absolut nödvändighet - man bara hoppar av 
fordonet, tar ett rejält tag i styret och rycker 
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dressinen med sig i flykten. Och hoppas att alla 
prylar man hade med sig också följer med - för 
oss som hörde till staknings- och mätnings gänget 
var det ju ofta så att på ramen låg stång och stativ 
och instrumentlåda till ett Bergs avvägningsin
strument, och så stålmåttband och stakkäppar, 
och så matboxen, förstås. Banvakten uppförde 
sig naturligtvis bättre, han lastade inte på så 
mycket prylar (och så var dressinen ju hans pri
vata egendom, jo) men vi unga på byggnaden 
hade ju alltid bråttom, och många grejar. Och 
med tanke på kolbrist och vedeldning var det ju 
vårt intresse att få fram strömmen till Boden så 
fort det gick! 

Man kan naturligtvis säga att tramphjulingen 
var ett fordon som hörde ihop med forna tiders 
järnvägstrafik. Bevakade stationer (att fråga om 
tågtider), banvaktstugor (med bantelefon) och 
bevakande banvakter, ångloksdragna tåg (som 
hördes lång väg, och ofta även syntes) och en gles 
tidtabell. Med ökad tågtäthet, större hastigheter, 
tysta eltåg, obemannade stationer och sålda ban
vaktstugor skall man nog inte försöka arbeta med 
trampdressin. Vi påelektrobyggena märkte fram
för allt skillnaden under krigsåren, då vi praktiskt 
taget saknade tidtabell (eller fick en ny varje 
månad)-det kördes massvis med extratåg och de 
flesta tåg var försenade, och driftradion var inte 
uppfunnen ännu ... Vårt transportsystem kallade 
vi så där inofficiellt för att köra tills man såg 
röken och så lyfta- ja, det var ångloken som var 
räddningen många gånger. Det märkte viju tyd
ligt när vi släppte på strömmen! . 

Sista byggnadsåret, 1942, hade vi så att säga 
fått grundelektrifieringen klar, de flesta tåg drogs 
av elektrolok (eller av ång- och elektrolok i 
koppling), men vi höll fortfarande på och snodde 
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Den ursprungliga sparkhju
lingen, en träram med trall
hjul, dubbelflänsade på lång
sidan och utan fläns på lill
sidan. Trallhjulen byttes se
nare mot klinghjul som var 
lättare samt tålde snö och is 
bättre . 

längs banan på våra trampdressiner därför att 
ännu återstod många kurvrätningar - där man 
provisoriskt elektrifierat gamla linjen, på trästol
par, medan vi höll på med att bygga nya och 
bättre och snabbare linjesträckningar, och vi hade 
inte alls klarat av alla bangårdsförlängningar. 
Och nog märkte vi snart att tågen inte längre 
hördes, och att vi inte heller såg röken-tillvaron 
blev liksom lite vanskligare. Men till all lycka 
skedde inga allvarligare missöden - det var bara 
så att man lärde sig tippa mycket effektivt. Redan 
då insåg åtminstone jag att trampdressinen inte 
var något framtidsfordon på elektrifierad bana 
med hela 80 km/h som topphastighet. 

Långt, långt efter Norrlandselektrifieringen, 
fyrtio år efteråt, kom en ung amerikan på resa 
genom Sverige. Han var en ivrig vän av cykel
sport, och en regnig dag fick han i Borås syn på 
en trampdressin. Han blev alldeles vild, han skis
sade fordonet, någotsånär riktigt uppfattat, och 
han skrev ett bönfallande brev till centralförvalt
ningen: 

Dear People, 
I would like your help to learn more about a 

fascinating piece of machinery I saw one rainy day in 
Borås, as I looked over a fence to the railway tracks and 
saw a tricycle sitting there, a tricycle which could be 
used on the railway .. . 

Så började på nyåret 1980 en korrespondens som 
skulle sträcka sig över fyra år. Brevet - och upp
giften att besvara det - hamnade hos mig, och av 
den officiella starten blev en lång trevlig privat
korrespondens. Den frågande visste mycket om 
cyklar och cykelsport och mycket lite om järn
vägar, och jag tänkte i fortsättningen berätta lite 



om vad Gregg ville veta och vad jag försökte 
berätta. 

Jo då, trampdressinen är ett bra fordon bara 
man lär sig dess begränsning. Att den inte tycker 
om att köras genom växlar i mer än vissa lägen 
lärde man sig snart - det räckte med ett misstag. 
Att se noga efter om något låg i spåret i plankors
ningar var också nyttigt. Och att spana efter 
nerplattade skarvar, och övergångsskarvar mel
lan olika rälstyper, var vitalt även det. 

Egentligen fick man inte transportera passa
gerare, men med villkoret att de också omedel
bart kunde lämna spåret gjorde vi ju så - man 
måste ha en medhjälpare i måttbandsänden eller 
vid avvägningsstången, och vi hade inte hur 
många hjulingar som helst på elektroförrådet. 
Men man fick uppfostra nyblivna passagerare 
noga - det gällde att hoppa bakåt så att man inte 
kom i vägen för den tippande dressinen. Alla var 
inte lika intelligenta, men alla klarade sig. Under 
alla förhållanden kände man sig tryggare som 
passagerare stående på ram eller trall än sittande 
på pakethållaren - vi hade ju inga katapultsto
lar. .. 

Den där iden med mopedmotor var ingenting 
för oss på byggnaden - en mopedmotor har lite 
väl hög röst för att man skulle höra ett lok andas 
bakom ryggen. Men en del banvakter hade stor 
glädje av dem, och senast i somras mötte jag en 
norsk banvakt i Ustaoset, på Bergensbanan, som 
körde moppe, och med långa branta stigningar 
förstod jag - med minnen från Selsjön och 
Anundsjö och Korsträsk - väl att han gillade sin 
lilla medhjälpare. 

Gregg var mycket intresserad av hur fort man 
kunde (vågade) köra, och hur det kändes. Jag 
hade en uppfattning att banvakten inte körde stort 
mer än 15 km/h för han skulle ju se saker och ting 
också. Vi mera vilda byggnadstrupper däremot, 
vi trampade nog på allt vad som gick när vi trodde 
att tiden var knapp, och nog blev det på så vis 
både 20 och 30 km/h. Det gällde verkligen att 
man inte råkade ut för sneda skarvar eller sten på 
plankorsningen eller nerblåsta kvistar! Jag har 
fortfarande i minnet när vi var tvungna att göra 
5 km på 10 min, Anundsjö-Mellansel, om vi inte 
skulle tvingas vänta minst en halvtimme på gods
tåget, i skymningen också. Den gången gick det 
undan ... 

Hur det kändes? Ja, trampdressinen var ju 
ofjädrad, och spåret inte av högsta klass. "Unge
fär som att rida på en trähäst", svarade jag. Det 
kändes i ändan ... 

En primitiv cykeldressin, byggd på träram med 
klinghjul. Säkert ett hembygge! 

På tal om uppfinningar så lär det ha funnits 
isjakter också. Ur Nordiska Museets folklivs
arkiv har det berättats att innan tramphjulingen 
sett dagens ljus hade någon hittat på att bygga en 
träram med lådor i hörnen, lådor som han fyllde 
med packad blöt snö och lät frysa under natten. 
Lådorna hade träfläns som styrning. Si, det var ett 
fint vinterfordon. Och så kom nästa uppfinning
seglet på isjakten ... men det gillade inte över
heten, misstänker jag. Det tar tid att reva ett segel 
när man ser tåget ... och det var definitivt inte 
längre något C-fordon, om det begreppet funnits 
då. 

Här stakar banvakten Fryklund på nordvästra 
stambanan sin sparkhjuling av trä. Att banvak
ten många gånger fick frakta små f amiljemed
lemmar på detta riskabla sätt var naturligtvis 
motiverat av att många banvaktstugor saknade 
vägförbindelse. 
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Den vanliga trampdressinen i smalspårsutförande på 1067-banan Karlshamn-Vislanda-Bolmen. 

Gregg från Minnesota var också nyfiken på 
dressinens "civila" användning. Man hade även 
i USA en hel del döda och sovande banor, och jag 
beskrev för honom praktik och juridik kring 
dressinturism - jag tror att med hans cykel
främjandebakgrund så var nog detta hans största 
intresse av dressinåkandet. Men jag varnade 
bestämt för åkande på trafikerad bana, även om 
det bara var en godsbana med gles trafik. För 
finns det tåg någon gång på dygnet så kan man 
vara säker på att chansen är stor att man träffar på 
det. 
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Dressinens glansperiod var naturligtvis den 
gamla järnvägen - den som jag anställdes vid. 
Där banvakter bodde på varje halvmil, i en stuga 
i skogen, och nyttjade dressinen både för sitt 
arbete och för familjen. Där banarbetarna bodde 
i gårdar längs linjen och med egen dressin tralla
de till arbetet och hem. Och där det fortfarande 
var fråga om daglig spårinspektion av åkande 
banvakt. Nu är den tiden förbi. Och dressinens 
framtid tillhör nog vännen Greggs turister, och 
de likasinnade i Liljendal och Edsbyn! 



Håkan Olsson 

Malmö-Limhamns lok 1 Limhamn 

När Malmö-Limhamns Järnväg i maj 1989 fira
de sitt 100-årsjubileum som landets sista normal
spåriga enskilda järnväg, kunde man som andra 
järnväg i världen ställa upp med samma rullande 
materiel som vid invigningen! 

Först en kort historik. 
"Limhamnskungen" Rudolf Fredrik Berg flyt

tade 1888 Skånska Cementaktiebolagets huvud
produktion till den nya cementfabriken nära kalk
brottet i Limhamn. Trots nyanlagd hamn räckte 
inte transportkapaciteten; en järnväg måste till. 
Till skillnad från den befintliga kalkbrottsjärn
vägen blev MLJ normalspårig, för att lätt komma 
ut på rikets nät. Men för att utnyttja kalkbrottets 
skrotstensmassor lades linjen ut smalspårig från 
Limhamn till Malmö. Med "Brottets banas" lok 
och vagnar kördes kalkavfallet ut på banvallen i 
strandlinjen och på en sträckning av två kilo
meter rakt över en havsvik vid Ribersborgs se
dermera berömda bad. På tillbakavägen från 
Malmö spikades banan ut till normalspårig. 

Trafiken blev en succe. Gick godstrafiken bra, 
slog persontrafiken alla förväntningar och i bör
jan på seklet var MLJ landets mest lönsamma 
järnväg, räknat per bankilometer och dag på den 
endast halvmilen långa järnvägen. I den fruk
tansvärda julastormen 1902 vräkte havet halva 
banan över ända, men den malören tog det bara 
två månader att reparera. Värre var det att spår
vagn 4 kom fram tillcentralaLimhamn 1915 och 
stal de 700-900 000 passagerarna om året från 
MLJ. Efter första världskriget upphörde person
trafiken, med undantag för den färgstarka resan
degrupp som fiskarehustrurna, prångarna, ut
gjorde. De åkte in med morgontåget för att sälja 
sill i Malmö och ända bort till Lund. Därav 
namnet "Sillatåget" (som MLJ delar med betyd
ligt större silltransportörerna Malmö-Simrishamn 

och Blekinge kustbanor). Prångartrafiken upp
hörde kring andra världskriget och sedan dess har 
MLJ varit en ren godsbana för moderbolaget 
Cementa. De idag dominerande godsslagen är 
cement och kalk för koncernen, och stora mäng
der soda för Boliden. På 1950-talet ersattes ång
loken med de två lokomotorerna Z4 10 och Z6 11 
som fortfarande ombesörjer trafiken med två 
tågpar per vardag och omfattande växling på 
totalt 14 km spår. 

Av MLJ s nio ånglok återstår två. Den kända 
sadeltanken Berg lämnade efter 64 års trogen 
tjänst Limhamn 1971 och återfinns idag hos 
Skånska Järnvägar i Brösarp. Dock var loket 
hemma på jubileet och förgyllde festligheterna 
som pålitlig dragkraft. 

Även lok 1 Limhamn kom hem till jubileet 
efter en sejour utomhus på Malmö museum under 
22 år. Ursprungligen anlände Limhamn till MLJ 
redan i november 1888, i god tid före trafikstarten 
den 21 december 1889. Utöver loket hade MLJ 
bara anskaffat kombinerade 3&4- klassvagnen 
Co 1 och godsfinkan G 2, senare omnumrerad till 
26. Godsvagnar räknade MLJ med att kunderna 
på Limhamn skulle hålla med själva. 

Det första ångloket nr 1 Limhamn var ett av 
Sveriges minsta normalspåriga ånglok. Det har 
iallt funnits endast dussinet lok med Limhamns 
axeluppsättning lA, en löpaxel fram och en driv
axel bak. Ett likadant lok byggdes samtidigt för 
Göteborg-Hallands järnväg. Alla loken var nor
malspåriga. GHB betalade 14 558 kr för sitt lok 
och MLJs pris låg på samma nivå. 

MLJs första lok dyker första gången upp i 
protokoll från ett styrelsemöte den 9 december 
1887. Berg redogör för sin korrespondens med 
Trollhättans mekaniska verkstad, det vill säga 
Nydqvist & Holm AB (hädanefter kallat Nohab 
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Tidig bild på lok 1 Limhamn. / hytten syns tv eldaren Lars Jönsson Brodd ochförarenAlbert Nilsson. 

med sin signatur från 1916). Styrelsen beslutar 
att anta Nohabs anbud om 15 000 kr, grundat på 
SJ s maskindirektör Brodins förslag om ett litet 
tvåaxligt ånglok. Ordern villkoras av att Nohab 
tar 2000 kr i form av aktier i MLJ, ett vanligt 
förfarande för nya banor. Vid ett styrelsemöte 
den 12 juni 1888 beslöts att lokets namn skulle 
vara "Limhamn", färgen svart och personvagnen 
grå. Den 23 november 1888 provkördes loket i 
Malmö av Brodin. Resultatet var bra, men han 
ville höja skorstenen, göra fjäderfästena regler
bara och ha bättre ljus på tendern. Efter åtgärder
na förvarades loket av Brodin fram till trafikstar
ten. Vid syneprotokollet den 17 december 1889 
meddelade Väg och vattens inspektörer Gagner 
och Nathorst att loket var utan anmärkning. 

Lokets ringa dimensioner förklaras av att Berg 
hade väntat sig begränsad både gods- och person
trafik, men också av MLJs gynnsamma sträck
ning: nästan ingen lutning och kort bana. Loket är 
ett okopplat ramtanklok med en främre ledaraxel 
och utvändiga cylindrar. Pannan är försedd med 
hög skorsten med ledskenegnistsläckare i botten. 
Den utvändiga slidstyrningen är av typ Allan. 
Längd över buffertar 6,2 m och tjänstevikt blott 
15,2 ton. Ramtanken rymmer 1700 liter vatten 
och kolfickan 480 kg stenkol. Drivhjulsdiameter 
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1100 mm mot löphjulens 920 mm. Dragkraften 
anges till 1 003 kg. Loket är försett med rörled
ning och vakuumejektor till vagnarnas vakuum
broms, men har ingen bromscylinder utan loket 
bromsas med en hävstångsbroms. Belysningen 
består av fotogenlyktor. Sth 40 kmh, men den kan 
inte utnyttjas den första tiden då banans sth är 25 
kmh. 

Loket LIMHAMN var ett praktexemplar. När man 
kom opp i hytten kunde man föreställa sig att det var 
mycket större än det var, alla grejer var så ordentligt 
tilltagna. Och säkert gick det. Jag kommer ihåg vad 
maskiningenjör Klemming brukade säga: "Har man 
ett lok från Nohab ( och därifrån var ju LIMHAMN), så 
kan man gärna vara full när man kör, det går bra ändå"! 
Nåja, jag prövade aldrig om han hade rätt. - Det var 
mycket att putsa. Massor med mässing, hela domen, 
och en hop rör också, metallrören längs pannan, ven
tilhusen, och så en del i hytten som skulle hållas blankt. 
Där var att göra. 

Ögonvittnet heter Lars Jönsson Brodd. Född på 
Limhamn 1870 är han ett omistligt vittne till 
samhällets snabba utveckling och som den förste 
lokeldaren vid ånglokspremiären på kalkbrotts
banan den 26 maj 1884 har han skarpsynta iakt
tagelser från järnvägarna. Brodd var med och 



byggde MLJ och städslades som lokförare vid 
premiären och pensionerades 1933. Han levde i 
pigg välmåga in på 1960-talet och skrev välfor
mulerade minnen i Cementbolagets personaltid
ning "Cement- och Ifö-revyn". 

Järnvägen var långtifrån färdig när loket och 
personvagnen levererades, den senare i septem
ber 1888, så den rullande materielen fick ställas 
undan tills normalspåret var utspikat. Bortsett då 
från uthyrningen 1889 för Södra stambanans 
utflyktståg då vagnen uppträdde som SJs första 
boggivagn. Just till utflykter (inte alltför långa!) 
i gott väder bör vagnen ha lämpat sig förträffligt, 
men SJ nappade inte på iden för egen del. Före 
trafikstarten kompletteras vagnparken med en 
Kockumsbyggd godsfinka. 

Lok 1 har varit med om en känd olycka. Kl 
8.50 den 16 februari 1892 avgår tåg 3 från Lim
hamn mot Malmö med lokförare Anders Åberg 
vid regulatorn på lok 1. Eldare är Lars Jönsson 
Brodd. Vid avgång är allt klart, maskineri, va
kuumbroms och handbroms (hävstångs bromsen) 
har kontrollerats vid tåg 2s ankomst till Limhamn 
en stund tidigare - enligt Åberg. Längs havs
stranden ångar tåget fram, passerar Sånekulla 
och Ribersborg och är på ingång mot Malmö
stationen. Men Åberg har glömt en viktig rutin: 
han borde ha provat tågbromsen (vakuumbrom-

sen) mellan Ribersborg och Turbinkanalen. Så 
här berättar Lars Jönsson Brodd om händelsen: 

Det är ju en liten järnväg, men det hindrar inte att man 
kunde få uppleva en hel del under turerna och skulle 
jag berätta allt fick jag hålla på i timtal. En del kommer 
man naturligtvis alldeles speciellt väl ihåg, som exem
pelvis den gången vi höll på att köra i kanalen. Jag tror 
det var 1891. Det var i februari och det var kallt och 
ruggigt. Vi var på väg mot ändstationen i Malmö och 
föraren som på den tiden hette Åberg slog i vanlig 
ordning till bromsarna. Ingenting hände. Lok, boggie
vagn, godsvagnen som tjänstgjorde som skyddsvagn, 
två fullastade flakvagnar, alltihop fortsatte som om 
ingenting hänt. Skenorna var isbelagda. Föraren slog 
back men inte heller det hjälpte och jag fick slutligen 
hoppa av för att dra till bromsen på sista vagnen. Den 
bromsen hade tydligen inte sett olja på år och dag. Jag 
slet och drog. Just som jag lyckades få klossarna an 
mot hjulen var loket på väg ut över kanalkanten efter 
att med buller och brak ha passerat stopp bommen. På 
själva kanten blev det hängande med vattentanken mot 
en pållare. Den pållaren hindrade en katastrof... 

Turligt nog var bara en passagerare lätt skadad 
och lok 1 fick en del skavanker. Förhör visade att 
lokförare Åberg inte kontrollerat bromsarna och 
han tog genast avsked. På loket var fyra buffert
hylsor, främre buffertplankan och högra främre 
cylinderlocket förstörda. Dessutom mindre ska-

Magnifik vy från Limhamns station någon gång 1898-1905. Personal mellan lok 3 Ribesborg med 
godståg tv och lok 1 med persontåg bestående av Co 1, Co 2 och G 2 t h. Konduktören har knapparna 
i sneda rader. Mellan tågen skymtar vagnbodenför personvagnarna. Samling Uno Pettersson. 
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dor på fotplåt, gardjärn och vattentank. Ingenjör 
Hallgren på Cementfabriken åtog sig reparatio
nen på bolagets verkstad för 405 kr. 

För den allt tyngre trafiken in på det nya seklet 
visade de små loken 1-3 sig otillräckliga. Det 
krävdes större lok med bättre dragkraft. Efter att 
ha hört sig för bland loktillverkarna vände sig 
MLJ till en ny leverantör, Ljunggrens i Kristian
stad. Mellan 1888 och 1919 levererade Ljung
grens 36 ånglok och två ångvagnar till svenska 
och norska järnvägar, däribland 15 lok litt Ke till 
SJ. Ljunggrens hade redan 1903 påbörjat till
verkning av ett tanklok på förlag, det vill säga 
spekulation. Loket var av samma typ som 1902 
hade levererats till Kristianstad-Hässleholms 
järnväg CHJ som dess nr 8. MLJ beställde att 
loket skulle färdigställas till sommaren med dess 
trafiktopp. Då utbröt en arbetskonflikt bland de 
mekaniska verkstäderna och Ljunggrens drogs 
in. Loket försenades. På hösten löstes konflikten 
och i slutet av november kom den nya "bjässen" 
till Limhamn. Loket kostade 27 000, men Ljung
grens gick med på att ta lok 1 Limhamn som del
likvid för 5000 kr. 

Efter 16 års trogen tjänst puffar ettan upp till 
Kristianstad och får sky ltama ( och vakuumbroms
ledningen) nesligen nedtagna. Ljunggrens skru
var på namnskylten Limhamn på det nya loket 
som också övertar nr 1. Även vakuumledningen 
övertas. Nya ettan är en innercy lindrad sadel tank 
med axeluppsättning lB. Loket väger 29 ton och 
har dragkraften 3, 1 ton. 

I januari 1906 sålde Ljunggrens gamla lok 1 
Limhamn till Nybro-Sävsjöströms Järnväg. Or
saken var att NSJ ville sätta in en ny förbindelse 
Sävsjöström-Kalmar-Sävsjöström som skulle 
möjliggöra dagsturer fram och tillbaka. Valet av 
dragkraft stod mellan MLJ 1 för 8000 kr och en 
ångvagn från Mora-Vänerns Järnväg för 10 500. 
NSJ styrelse var tveksam till om lokets dragkraft 
skulle räcka på den backiga och kurviga banan. 
Banans reglemente föreskrev att en skyddsvagn 
skulle vara insatt mellan lok och personvagn, 
vilket plussade på tågvikten. NSJ föreslog att 
man skulle köpa loket på öppet köp och testa om 
loket klarade att dra två fullsatta tvåaxliga per
sonvagnar i 14 promilles stigning i 30 kmh. 
Ljunggrens förefaller inte ha gått med på detta, 
men i slutändan köpte NSJ loket. Trots att Ljung
grens renoverat det, fann Kalmar Järnvägs (som 
NSJ hade samarbete med) maskiningenjör Ek
ström fel på slidrörelsen, asklåda och damper. 
Loket målades svart och ornerades i bästa loko
motivstil, numrerades "3" och märktes NSJ. 
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I februari 1908 skrev NSJ till MLJ te och bad 
om en specifikation över de reservdelar som MLJ 
kunde tänkas ha kvar till loket. Men då loket inte 
användes mycket ville man inte betala några 
överpriser. 1909 köpte KJ hela NSJ. Loket om
märktes till KJ 13, men fick få trafikuppgifter. 
1913 blev det definitivt avställt såsom för klent. 
1915 såldes loket till BrödernaEdstrand i Malmö 
för skrotning. 

Här borde historien sluta, men ett världskrig 
kom emellan. 1917 lyckades man finna en köpa
re till det lilla loket i AB Vakö Torvpulverfabrik. 
Den låg på Vakö myr utanför Hökön, vid Sölves
borg-Olofström-Älmhults Järnväg i sydöstraste 
hörnet av Småland, på gränsen till Skåne. Världs
krigen betydde brist på bränsle. Ved och torv fick 
fylla pannorna, både privat och i industrin. Torv
pulverfabriken byggdes upp 1915-17 för till
verkning av torvpulver, bränntorv och torvbri
ketter. Från Hökön anlades ett 2,4 km längtjärn
vägsspår till fabriken. 

Loket fick behålla nummer 13 och fick nam
net Vakö påmålat. För att kunna köra maskinen 
någorlunda säkert med torvbränsle monterades 
en ny stor skorsten typ Vilda Västern som skulle 
ta hand om gnistorna. 

Efter kriget minskade starkt torvens konkur
renskraft. De närmaste åren innebar en orolig 
kräftgång mot det oundvikliga nedläggandet av 
fabriken 1923. Två år senare var verksamheten 
avvecklad. Ånglok nr 13 ställdes in i sitt ensliga 
stall därute på myren. Allt såldes till skrotfirrnan 
AB Gotthard Nilsson i närbelägna Älmhult. Efter 
en del år störtade taket in och lade sig till ro på och 
omkring loket. 

1939 bröt det stora kriget ut igen, och 1941 
bildades W akö AB för att arrendera torvfabriken, 
myrochjärnväg. Fabriksområdetröjdes, det blev 
åter liv på myren och järnvägen rustades. Efter 15 
års törnrosasömn var lok 13 ingen vacker syn och 
fick revideras för att kunna sättas i trafik. Glim
åkra mekaniska verkstad fick uppdraget och bytte 
ut den sönderrostade skorstenen, sotskåpet och 
en stor del av kolboxen. Lok 13 Vakö ilade som 
en yster bogserbåt mellan Vakö och Hökön, men 
en dag tog även detta krig slut och oljan och kolet 
vällde in över gränserna. 

Nils Zetterquist hette den siste föraren och han 
körde loket till den 1 februari 1949: 

Då satte jag in det i stallet för gott, på grund av att 
arbetet på Vakö mosse var slut, så varken jag eller loket 
hade någon vidare mer uppgift att fylla där. - De åren 
var det liv och rörelse där, mycket arbete och mycket 



Loket som nr 13 V akö under 
eller efter första världskri
get. Namnet skymtar svagt 
på hyttsidan. Samling Claes 
Dahlander. 

folk. Där var 11 nationer representerade, men trots det 
gick allt lugnt och ordentligt till. - När jag satte in det 
i stallet monterade jag ned en del saker som jag ansåg 
att det var risk för att de skulle frysa sönder och 
packade ner dem i en låda och satte den till höger i 
hytten, och där hoppas jag att allt finns kvar. 

Loket stod där i sitt stall och kunde väl ha stått där 
än idag ... 

... om inte en av pionjärerna bland de skånska 
järnvägsforskarna, Yngve Holmgren, hade letat 
reda på dyrgripen ( efter att först ha fått beskedet 
av ett "ögonvittne" att loket var skrotat). Han tog 
dit Sydsvenska Dagbladets Bertil Widerberg som 
skrev en stor artikel i SDS den 12 februari 1961. 
Där menade Widerberg på att Cementbolaget 
borde se till att loket komme till Malmö tekniska 
museum. Cementbolaget antog utmaningen, 1963 
skänkte Gotthard Nilsson loket till Järnvägs
museum som deponerade det hos Malmö tekni
ska museum. (Yngve Holmgren fick så småning-

Här är loket i sitt nya skick 
under andra världskrigets 
rusch på den småländska my
ren med ny skorsten och torv
häckpå kolförrådet. Samling 
Claes Dahlander. 

?m sin belöning, han blev förste chef på det nya 
Järnvägsmuseet i Kristianstad.) 

Finansiering av den dyrbara transportenskul
le man lösa genom att namnen nya lok 1 Lim
hamn pliktade med sitt liv. Det hade avsänts till 
cementfabriken i Hällekis 1954. Nu skulle loket 
tas ned till Limhamn för skrotning där. Men det 
var i för dåligt skick för att dras ned på egna hjul. 
Att lasta det på en djuplastnings vagn skulle över
stiga nettot från skrotningen och slutet blev istäl
let skrotning på plats i Hällekis. Säkert en svår 
~pplevelse för Yngve Holmgren som är expert på 
Järnvägsmateriel från Ljunggrens i Kristianstad; 
detta lok var det äldsta existerande därifrån. 

Skrotningen inbringade 2000 kr, museet bi
drog med 1000 och resterande 7000 tillsköt Ce
mentbolaget. Först den 13 juli 1966 körde den 
stora mobilkranen ut till det gamla förfallna 
skjulet på V akö mosse och lyfte över loket på en 
lastbilssläpkärra. Den ursprungliga tanken att 
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Loket Vakö vilade ensamt i sitt stall i 14 år ... 
Samling Håkan Olsson . 

rulla loket på sin järnväg hade man fått uppge 
efter besiktning av banan. Den gungande mossen 
ställde till mycken förtret och kranen sjönk ner. 
Efter stora vedermödor lyckades man få upp kra
nen, och sedan loket för att därefter ta sig ut från 
mossen och ner till Malmö. Den 14 juli 1966 
återvände lok 1 Limhamn till sin hemmabana och 
kördes in i lokstallet. Ett år senare, den 24 maj 
1967 var renoveringen till MLJ-utseende under 
lokmästare Rings överinseende klar. MLJ s första 
lok kunde sälla sig till MU-vagnarna på Malmö 
tekniska museum, nu åter ifört sina originalskyl
tar Limhamn, som skruvats av Hällekisnamnen. 
Här stod loket ute på gården och kanske drömde 
sig bort till ungdomsårens hjältedåd på MLJ spår 
endast ett sten(kols)kast bort. 

Där kunde historien återigen slutat. Men till 
jubileet den 18-26 maj 1989 syntes åter MLJlok 
1 Limhamn på hemmaspår i Limhamn. Rostig 
och i dåligt skick tände loket ideer hos MLJ 
trafikchef Göran Ek och entusiasterna på musei
järnvägen Klippan-Ljungbyheds Järnväg. Detta 
unika lok kan inte få stå och rosta på museet 
längre. Samtal med museet tyder på att man hell
re ser lok och vagnar placerade där de kan köras 
och underhållas. Resultatet blev att loket förblir 
i Limhamn för upprustning till (förhoppnings-

... tills järnvägsforskaren Yngve Holmgren gjorde sitt livs fynd 1961 och fick det unika loket 
uppmärksammat. Samling Kenneth Larsson. 
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M edf örenade insatser av C e
mentbolaget, Gotthard Nils
son och Malmö museum kun
de loket äntligen styra kosan 
mot hemmaspår den 13 juli 
1966. Samling Kenneth Lars
son. 

vis) körklart tillstånd. Fjärdeklassvagnen är ju 
renoverad till "nyskick" av KLJ-MLJ, godsfin
kan G 26 är i hyggligt skick och nu saknas bara 

MLJ s klassiska skånska betvagn litt I nr 125 från 
1898 som står kvar på museet. I allra bästa fall 
skulle MLJ s första lok kunna eldas på och spän
nas för sitt lilla tåg - som också inkluderar den 
gamla tredjeklassvagnen C 18 från 1887, men 
som inte kom till MLJ förrän 1932 - till det lilla 
inofficiella firandet av MLJs riktiga hundraårs
dag, den 21 december 1989. 

Källor 
Cement- och Ifö-revyn 1957, 1960 
Eurocs arkiv, R F Bergs korrespondens 
Holmgren, Yngve, "Skånska privatbanornas 
ånglok", 1967 
MLJs arkiv 
Olsson, Håkan, "Malmö-Limhamns järnväg 
1889-1989", 1989 
Riksarkivet, Vo V s korrespondens 
Sydsvenska Dagbladet 12 december 1961 

Nästa sida: Överst det troligen första kortet av 
ML.ls blygsammafordonsuppsättning vid snick
erifabriken i Limhamns bangårds utkant cirka 
1890. Lok 1, 3 & 4 klassvagnen Co 1 ochfinkan 
G 2, samt inlånade godsvagnar. Co 1 målad i ce
mentgrått med röda dekorationslinjer; svagt 
skymtar 3, resp 4 klass i stora bokstäver på vagn
sidan. Samling Uno Pettersson. Undre bilden 
visar hur ML.ls ursprungliga tågsätt för en kort 
tid stod uppställt på sin bangård den 31 maj 
1989. Lok 1 Limhamn, Co 1, G 2 (26). Foto 
Anders Lundquist. 
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Då och nu i Limhamn. Se bildtext på föregående sida-
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Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 
1889-1890? 

Tiderna började bli bättre i hela landet. Skogs
industrin varpå frammarsch och stora sulfitfabri
ker byggdes i södra Norrland, tex Hammarby, 
Gysinge och Mackmyra. I Värmland och Bergs
lagen blev många gamla järnbruk ersatta av trä
sliperier. Sågverksindustrin hade en livlig export 
och fick dessutom god avsättning för sitt avfall av 
ribb och bakar som dels såldes till sulfitfabriker
na, dels omvandlades till träkol som på järnväg 
eller med pråm skickades söderut till järnbruken. 

Resandet började demokratiseras genom att 
många banor hade slutat med första klass i dag
tåg. Den enda skillnaden mot andra klass var 
egentligen bredden på sätet, så att man satt 4-6 
i en första klass helkupe, beroende på om vagnen 
hade korridor eller sidodörrar, mot 6-8 i andra 
klass. Även SJ började nu vid revision ändra sina 
gamlatvåaxligaförstaklassvagnartillandraklass, 
ett arbete som fortsatte till 1896, men redan var 
förstaklasspassagerarna bara 4 procent mot 35 i 
andra klass. 

Vid världsutställningen i Paris visades en järn-

vägsteknisk nyhet. Decauvillesystemet hade ut
vecklats så långt att trafiken inne på utställnings
området kunde skötas med ånglok som drog öpp
na boggispårvagnar, "baladöser". Genom att lo
ken var ledade enligt system Mallet kunde de kla
ra mycket skarpa kurvor mellan paviljongerna. 

Malm banan 
Med allt sämre finanser närmade sig engelsmän
nens tid sitt slut vid Sveriges & Norges järnväg. 
I mars 1889 begärdes bolaget i konkurs i London 
och en konkursförvaltare tillsattes, men vid banan 
fortsatte man så gott det gick och hade till sep
tember 1889 fått ned 55 000 ton malm till Luleå. 
Då ingrep inspektörerna från Väg- och vatten
byggnadsstyrelsen och påpekade att bara arton 
mil närmast Luleå var i trafiksäkert skick, resten 
hade genom dåliga sliprar och dålig spikning bli
vit utsatt för en kraftig rälsvandring, och broarna 
var inte färdiga. Man hade inte heller fått tag på 
långa sliprar för växlarna utan lagt korta sliprar 

Några av "baladöserna "från P arisutställningen hamnade på ångspårvägen H elsingborg-Råå-Ram
lösa. 
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om lott. Det blev omedelbart trafikförbud, utom 
för arbetståg med de små växelloken som bara 
fick gå 15 km/h, och dessutom måste gnistsläck
are monteras på skorstenarna. 

I november fick malmtrafiken åter fortsätta 
med 18 km/h, vilket gav tolv timmars gångtid 
från Gällivare till Luleå. Malmen skulle bara få 
transporteras i tvåaxliga grusvagnar. De treaxli
ga, bottentömmande malmvagnama saknade ba
lansering mellan axlarna, hade vållat flera urspå
ringar på det illa lagda spåret och skulle därför 
byggas om med balanser. Intill dess fick de möj
ligen användas som bromsvagnar lastade med 
högst 11 ton, alltså mindre än halva lastförmå
gan, eftersom alla grusvagnarna utom åtta var 
utrustade med fällbroms som inte kunde använ
das på linjen. Ingen trafik på natten tilläts, och då 
hann man bara med tre tåg i veckan i var riktning. 

Banans stolthet, de stora malmtågsloken, fick 
bara användas för snöplogning när banvallen var 
frusen. 

En ny personvagn med plattformar var beställd 
från Atlas, men när man såg att man inte skulle 
kunna betala den fick SJ överta kontraktet i byte 
mot två urgamla vagnar, SJ 253 och 718 litt BC7, 
medan den beställda vagnen blev SJ 880 littBCl. 

När våren och tjällossningen kom uppstod sätt
ningar vid den stora lossningselevatorn vid Svar
tön, på vilken malm vagnar kunde hissas upp för 
att störtlossas i malmångarna. Felet rättades till 
provisoriskt men enligt myndigheterna föga ända
målsenligt. 

Som ett desperat försök att få bättre publicitet 
kördes den 12 juli 1890 ett turisttåg, bestående av 
ett växellok, den tvåaxliga bromsfinkan, en in
spektionsvagn på grusvagnsunderrede, två grus
vagnar med tillfälligt sommarpersonskrov och 
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Sedan de treaxliga malmvag
narnaförbjudits i trafiken fick 
Gällivarebanan köra malm i 
grusvagnarna, och vissa av 
dem blev då ombyggda från 
fältbroms till skruvbroms. 
S&NJ 89 överlevde ända till 
1957 som SJ grusvagnBYCF 
943. Foto E Sundström. 

den engelskbyggda salongsvagnen. 
Samtidigt pågick en kamp om äganderätten till 

banan. I mars 1890 reste K A Wallenberg till 
Rotterdam för att förhandla med de holländska 
obligationsinnehavarna om en försäljning till 
svenska staten, och i maj anslog riksdagen sju 
miljoner kronor för inköp.James Wilkinson stre
tade emot och skrev artiklar i den engelska fack
pressen där han uppmanade den brittiska rege
ringen att ingripa för att bevara det engelska in
flytandet över banan. 

Malmtransporterna på banan under 1890 blev 
små, och det som skeppades med båt var mest 
sådant som banan fraktat ned under 1889. 

Statens Jämvägsbyggnader 
Byggandet av norra stambanan fortsatte och den 
öppnades 1889 till Anundsjö och 1890 till Mel
lansel, medan arbetet pågick från Mellansel till 
Nyåker. Tre större broar fullbordades, över Mo
älven vid Mellansel i ett spann om 40 m, över 
Gide älv vid Björna i tre spann om 27 + 36 + 27 
m och över Lögde älv vid Norrfors i tre spann om 
34 + 40 + 34 m. Den sistnämnda byggdes ovan
ligt nog på land vid södra älvstranden och drogs 
i december 1890 ut över de färdiga mellanpelar
na. 

I Södermanland blev hållplatsen Ramsta ut
byggd till station för malmlastning med bispår 
till gruvan och fick namnetKantorp, senare ändrat 
till Sköldinge för att undvika förväxling med 
Kattarp. 

Sidobanan Matfors-Vattjom, som var en rest 
av den förstatligade smalspårsbanan Sundsvall
Torpshammar, hade behållits smalspårig då man 
var osäker om framtiden för Matfors såg och 
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SJs gasvagnar titt Q4 fick snart en tredje cistern på toppen. 

järnbruk. Då det nu bestämdes att vattenfallet 
skulle utnyttas till ett stort träsliperi sade SJ upp 
trafikeringen till 1890 och sålde banan till Tuna 
Järnvägs AB, ett dotterbolag till träsliperiet. SJ 
erbjöd sig dock att förmedla försäljningen av två 
lok och 39 vagnar till annat håll. 

SJ rullande materiel 
De gamla okopplade A-loken, kallade "spinn
rockar" för att de stora driv hjulen så lätt började 
spinna på våt räls, hade blivit för svaga för snäll
tågen. De flesta var avställda utan tender, och av 
pannor, cylindrar mm från dessa byggde SJ verk
stad i Malmö 1889-1890 sex sadeltankloklittOc 
med axelanordning lB för lokaltrafik. 

Gasbelysning i personvagnarna hade man ex
perimenterat med under hela 1880-talet, och den 
var nu så vanlig att det fanns behov av att fylla 
vagnarnas gasbehållare vid andra stationer än där 

Med panna och ram från 
övertaliga okopplade snäll
tågslok byggde verkstaden i 
Malmö några lokaltåg slok litt 
Oc. Här SJ 385 , ombyggt från 
SJ 61 lift A . Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

gasverk fanns som i Malmö, Nässjö, Tomteboda 
etc. För att kunna fylla vagnar som inte var pla
cerade vid sådana stationer byggdes 1890 de 
första gastankvagnarna litt Q4. Två underreden 
till plankvagnar litt Nl försågs med vardera två 
liggande, svetsade cisterner för 10 atö (bar) . De 
följande åren byggdes ytterligare 15 sådana, och 
från 1897 lades en tredje cistern överst. Gasen 
var vid denna tid oljegas, alltså kolväten som 
erhölls genom termisk krackning av gasolja, un
gefär motsvarande dieselolja. I motsats till acety
len kunde oljegasen komprimeras utan explo
sionsrisk. 

De gamla öppna kreatursvagnarna med höga 
sidor litt L hade blivit impopulära sedan tillräck
ligt många av de nya rymliga, täckta vagnarnalitt 
G 1 utrustats med grindar eller bommar för indel
ning i spiltor, och de blev nedsågade till vanliga 
låga lådvagnar litt Il. 
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Långbanshyttans station var festligt smyckad med konungens namnchiffer när banan P ersberg-Vansbro 
invigdes. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Bergslagen och Dalarna 
Sedan socknarnas besparingsskogar i övre Da
larna fått tillstånd att sälja virke hade trafiken 
ökat alltmer på den 1884 öppnade Siljansbanan 

Gävle-Dala järnväg byggde på egen verkstad 
ett stort antal timmervagnar med fällbroms och 
banans egen buffertmodell. GDJ 882 överlevde 
till slutet av 1950-talet. Foto E Sundström. 
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som mötte ångbåtarna i Insjöns Hamn. Flera 
andra banor planerade förlängningar mot Mora, 
och efter ingripande av landshövding Treffen
berg hade två fått koncession och närmade sig nu 
målet. Gävle-Dalabanans förlängning kallades 
Falun-Rättvik-Mora järnväg och nådde 1889 
Sågmyra, 1890 Mora-Noret. Den hade ingen 
egen rullande materiel utan trafikerades med 
GDJ lok och vagnar, som 1890 kompletterades 
med tre boggi vagnar och ännu några gods tågslok 
av den klassiska longboilertypen, samt hundra 
timmervagnar byggda på egen verkstad. 

Mora-Vänerns järnväg, som var en förläng
ning norrut från Persberg av Östra Värmlands 
järnväg, nådde 1889 Oforsen. De smalspåriga 
sjöbanorna med spårvidd 693 mm blev överflö
diga och överlevde bara som interna spår vid 
Lesjöfors bruk. Till Vansbro nådde MVJ 1890, 
och bygget fortsatte mot Mora. Vid Persberg 
byggdes en ny föreningsstation i stället för den 
gamla som låg nere vid gruvan. Till den nya 
banan levererades från Atlas 1889 fyra tvåaxliga 



personvagnar med lanternin och plattformar, och 
1890 kom åtta boggivagnar. Deras boggier hade 
sväng balk med linsfjädrar och individuella blad
fjädrar över axelboxarna. En av dessa boggivag
nar lånades ut till SJ för kontroll av om brobalkar 
eller andra hinder behövde rättas till innan SJ 
skulle kunna införa boggivagnar. Den försågs 
med en krans av plåttungor runt om sin mitt och 
gjorde en rundresa över alla SJ-linjer. 

Svartälvsbanan, som egentligen var en rest av 
ett gammalt projekt för en bana till Vansbro men 
hade blivit inskränkt till Kortfors-Grythyttan, 
öppnades 1889. Man hade bara pengar till en 
smalspårsbana, men med tanke på anslutningen 
till normalspår i bägge ändar gjorde man en 
kompromiss, normalspår med lika klena räls och 
sliprar som på smalspår. De mycket lätta loken 
från Nydqvist & Holm var de första på svenskt 
normalspår med axelanordning 1 C, och påminde 
i många detaljer om Striberg-Grängens smal
spårslok två år tidigare. 

Frövi-Ludvika järnväg lade in en ny bro av 
järnbalkar i spåret till hamnen vid Hörks kanal, 
där malm från gruvor kring sjön Södra Hörken 
lastades. 

Nora-Karlskoga järnväg, som sedan priskriget 
med den smalspåriga parallellbanan Vikern-

Möckeln var över kunnat koncentrera sig på 
underhåll, bytte bron över Svartälven vid Kort
fors från trä- till järnbalkar. WMJ som nu ägdes 
av NKJ fick expedition och väntsal inredda i ett 
hörn av det gamla stenmagasin som också var 
smalspårets lokstall. WMJ gamla vagnar var ut
slitna efter att ha gått som arbetsvagnar när smal
spåret förlängdes från Striberg till Grängen. De 
som ännu var värda att tas reda på blev moder
niserade och fick gamla gummifjädrar utbytta 
mot stålfjädrar. 

Nordmark-Klarälvens järnvägar som ledde 
Uddeholmsbolagets trafik till Filipstad byggde 
1889 en anslutning till Stjernfors sulfitfabrik, 
förstärkte 1890 bron över Åråsäl ven med stenpe
lare och förlängdes till Munkfors. Gods från 
Munkfors söderut kunde använda älven ned till 
Mons hamn intill Deje, dit Bergslagsbanan hade 
ett bispår. 

Klosters bruk, med anläggningar i Långshyt
tan, Stjärnsund och Edsken, hade länge klarat sig 
med ett nät av sjöbanor och pråmleder till Boms 
station på GDJ, men beslöt 1888-1889 att bygga 
en sammanhängande lokbana till stambanan vid 
B yvalla och den första delen, Långshyttan-Stjärn
sund, blev klar 1890. 

Dala-Ockelbo järnväg hade under sin nya ägare 

Svartelfs järnväg fick två lok med extremt lågt axeltryck och en intressant variant av J oys slidstyrning. 
SIK-Foto. 
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På den första treskeniga banan i Sverige, Ockel
bo-Wij,drog smalspårslokenävennormalspårs
vagnar med hjälp av den hembyggda kopplings
vagnen DON] 79 . Foto 1963 E Sundström. 

Kopparberg-Hofors redan 1888 förlängts för 
timmertrafik till Linghed. 1889 nåddes Wij bruk 
och 1890 Ockelbo, varigenom bolagets järn
bruksrörelse äntligen låg längs en genomgående 
järnväg från gruvan i Vintjärn, hyttan i Jädraås, 
smedjorna i Jädraås och Brattfors, valsverket i 
Wij till omlastningen till SJ i Ockelbo. 

Mälardalen 
Oxelösund-Flen-Västmanlands järnväg beslöt 
sig 1889 för att köra persontrafiken med särskil
da tåg i stället för som blandade tåg tillsammans 
med godsvagnar. För detta ändamål köptes fem 
nya tanklok från Munktells och blev åtta gamla 
engelsktillverkade personvagnar ombyggda till 
fyra boggivagnar. Åtminstone den första boggi
vagnen bibehöll vagnskorgarna oförändrade till 
en början, med fotsteg och plattform även på 
mitten. 

Köping-Hults järnväg byggde en järnvägs
restaurang i Ervalla och ny station i Hovsta norr 
om Örebro. 

Köping-Uttersbergs järnvägs lokstall och verk
stad i Köpings hamn brann sommaren 1889. För
sta vintern klarade sig banan med provisoriska 
träskjul men 1890 uppfördes nya, gedigna bygg
nader. 

Uppsala-Länna järnväg satte i trafik en ång
vagn, byggd 1888 av Ljunggrens, och lade ut en 
tredje skena i Uppsala hamnspår. 

Den första delen av Djursholmsbanan, Ös
by-Framnäsviken, öppnades 1890 som en smal
spårig ångspårväg i den kontinentala betydelsen 

Den smalspåriga Djursholmsbanan var en av de få ångspårvägarna i Sverige. Loket var brunt med 
röda hjul, vagnarna bruna/ gräddgula. Loket var byggt med tak över hela pannan, men blev mycket 
tidigt ändrat till normal hytt. Rester av gamla överbyggnaden syns dock vid sotskåpet och hyttaket. 
Vagnarna var lägre än vanliga personvagnar. Foto Sveriges lärnvägsmuseum . 
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av bana i eller längs en körbana. Vagnarna var 
boggivagnar, för bekvämligheten vid påstigning 
från gatan något lägre än vanliga smalspårsvag
nar och i två färger, gräddfärgade kring fönstren 
och chokladbruna nedanför. De två loken var 
chokladbruna och skulle enligt Nohabs ritningar 
byggas med tak och väggar kring pannan, men 
även tidiga foton visar en normal hytt så om det 
fanns en överbyggnad blev den kortlivad. Tågen 
anslöt i Ösby till Rimbobanans tåg, och redan 
efter två år övertog den senare Djursholms banan 
och körde Djursholmstågen ända in till Stock
holm Ö. 

Lövstabanan 
En järnväg av helt ny typ var Spånga-Lövsta 
järnväg som öppnades i november 1889. Dess 
trafikuppgift var att transportera Stockholms 

Lövstabanan hade vagnar litt 
G för latrinkärl i två våning
ar, som gick till pudrettfabri
ken i Riddersvik. Foto Sveri
ges Järnvägsmuseum. 

Hushållsavfall transportera
des i öppna vagnar litt L till 
den kommunala svin/ armen 
Särimner strax bortom pud
rettf abriken, och tömdes för 
hand. Foto Sveriges Järn
vägsmuseum. 

sopor och latrintunnor ut till Riddersvik, där 
latrinen blandades med torvströ och såldes som 
"pudrett" till trädgårdsmästare i trakten, medan 
soporna sorterades av grisar som tillhörde den 
kommunala svinfarmen "Särimner" innan de 
placerades ut på tippen. Banan trafikerades med 
Västeråsbanans lok och personvagnar, men den 
hade egna vagnar med höga sidor och lossning
sås för sopor och täckta tvåvåningsvagnar med 
skjutbara väggar för latrinkärlen. De sopvagnar 
som var försedda med broms hade ett öppet säte 
för bromsaren högst uppe på vagnsgaveln, ett 
säkerligen otrevligt ställe under varma och blåsi
ga dagar. 

De första åren gick personvagnarna sist i sop
tågen, vilket fick en klagande passagerare att 
skriva till "draskitchefen". 
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Västerviksbanorna skaffade "snälltågslok" som tilläts gå 50 kmh, och skilde på gods- och persontåg. 
Blixten, Kometen, Snabb och Rapp hade utvändiga ramar och vevar på axeländarna, en ömtålig 
konstruktion, och blev inte gamla. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Götaland 
Även på smalspårslinjen Norsholm-Västervik
Hultsfred beslöt man att skilja gods- och person
trafiken, och de deltagande banorna Västervik
Åtvidaberg-Bersbo (W ÅB) och Hultsfred
Västervik (HWJ) skaffade vardera två "snäll
tågslok", tanklok med axelanordning 1B som 
kunde köra 50 kmh jämfört med gods tågslokens 
30. De fick namnen Snabb, Rapp, Blixten och 
Kometen. Verkstaden, i Västervik, blev utvid
gad. 

Mariestad-Kinnekulle järnväg öppnades i 
december 1889 med ett ånglok från Kristine
hamns mekaniska verkstad och två personboggi
vagnar av modern typ med plattformar och lan
ternin, i besiktningsrapporten beskrivna som av 
"amerikansk typ". 

Dalslandsbanan skaffade ett litet tvåaxligt 
ånglok med namnet Lillegut för att dra anslut
ningståget från Eds station nedför den branta 
sicksackbanan till ångbåtsbryggan vid Stora Le 
och upp igen. Loket var av samma typ som tidi-
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gare hade levererats till Uppsala-Gävlebanan 
och Horndals bruk. 

Det smalspåriga 1067-nätet utvidagdes 1889 
genom öppnandet av Mellersta Blekinge järnväg 
Ronneby-Karlskrona och Halmstad-Bolmens 
järnväg. 

Karlshamn-Vislanda järnväg råkade ut för så 
många stenras från taket i tunneln vid Svängsta 
att man blev tvungen att låta en banvakt gå 
genom tunneln före varje tåg för att avlägsna 
stenar från spåret. 

Kosta glasbruk, som redan 1888 öppnat en 
egen järnväg med endast 600 mm spårv idd enligt 
Decauvillesystemet för sina egna godstranspor
ter till Lessebo vid den normalspåriga Karls
krona-Växjö järnväg, sökte och erhöll tillstånd 
att även öppna den för allmän person- och gods
trafik, med förbehåll om åtskilliga förbättringar 
som dock inte hann genomföras förrän 1891. 

Malmö-Billesholms järnväg var först i Sveri
ge med att använda impregnerade sliprar genom 
att man 1890 lade in syllar indränkta i kokande 



karbolineum. Dess grannbana Landskrona
Ängelholm fick lägga om linjen intill Billesholm 
där ras i kolgruvan hade underminerat banan. 

Malmö-Limhamns järnväg öppnades 1889 för 
att förbinda Malmö med Limhamns cementfa
brik, som redan hade smalspår i kalkbrottet. 
Persontrafiken på MLJ bestod utöver fabrikens 
personal av fiskarhustrur som sålde sin fisk i 
Malmö. För persontrafiken skaffade MLJ en 
boggivagn med boggier av dansk Rowan-typ, 
inredd med en tredjeklassavdelning med trä
bänkar och en fjärdeklass med enbart ståplatser 

för dammiga cementarbetare eller fiskförsäljare 
med fisklådor, enligt tysk tradition. På den nästan 
horisontella banan längs stranden behövdes bara 
ett litet okopplat ånglok. Både loket och den 
första vagnen finns ännu bevarade i Malmö. 

Längst i söder beslötBörringe-Östratorps järn
väg att en ångvagn var tillräckligt och byggde om 
den andra boggiångvagnen av Rowantyp till en 
vanlig personboggivagn och ett litet tvåaxligt 
växellok för användning vid sockerbruket i Jord
berga. 

Kosta järnväg öppnades med äkta franska Decauvillelok och fick snart därefter ett lok licensbyggt av 
Munktells efter franska ritningar, det nuvarande musei/oket A Mallet. Foto Sveriges Järnvägsmu
seum. 
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Gunnar Sandin 

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 
1988 

1988 har varit ett mycket intressant år för den 
som är intresserad av svensk järnvägshistoria. 
Inte mindre än sex banor - Borås-Herrljunga, 
Dala-Ockelbo-Norrsundet, Kosta, Malmbanan, 
Malmö-Genarp och Nynäsbanan- blev skildra
de i monografier, och därutöver kom mycket 
annat i separat form, antologier och tidskrifter. 

Det ska genast sägas att min självpåtagna 
uppgift att göra en någotsånär heltäckande "spår
bibliografi" för 1988 blev mej övermäktig. Dels 
fick jag i princip utesluta allt om aktuella förhål
landen eller framtiden - trots att även detta snart 
blir historia. Inte heller spårvagnar kunde kom
ma med. Dels tror jag mej, trots olika sökmeto
der, ha missat alltför mycket. Ett skäl är att 
många publikationer som är daterade ett visst år 
utkommer långt in på nästa, och därtill är de 
offentliga biblioteken ofta långsamma i förvärv 
och katalogisering (inte minst gäller det den vild
vuxna floran av hobby- och hembygdslitteratur). 

Så resultatet har blivit något betydligt blyg
sammare. Men det kan ändå ge en överblick av 
vad som skrivs i ämnet svensk järn vägshistoria 
under ett år, och hur det fördelas på olika del
områden. Och kvar står ambitionen att till ett 
annat år kunna göra något utförligare och bättre. 
Fördenskull är jag mycket tacksam för synpunk
ter. Jag nås på Östervångsvägen 32,223 60 Lund, 
046-135899. 

Ordningsföljden är som synes alfabetisk. "1-2" 
anger dubbelnummer medan "1&2" står för två 
olika nummer. Inom hakparentes står en närmare 
specifikation och/eller subjektiv kommentar. Siff
rorna sist är ett försök till kodning enligt SJKs 
(reviderade) lista. 

Dagstidningar har inte undersökts. Dessutom 
finns en kvantitativ gränsdragning: artiklar som 
är kortare än två sidor har i regel utelämnats. 
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Andersson, Arne, "Malmös första lokförare", 
Dragkroken 2. 3 s. [Om Axel Lindeberg, den 
förste som körde på Södra stambanan efter de 
engelska instruktionsförarna.] 541 

Andersson, Helge, "Malmö-Genarp-Ystads 
järnväg. Ett ofullbordat projekt", Elbogen. 8 s, 
4 foton, karta. [Inte särskilt angeläget, K-G 
Alvfors och Yngve Holmgren har nyligen 
behandlat ämnet utförligare.] 112 

Andersson, Knut, "Järnvägsverkstaden i Nora", 
Förstlingen l. 7 s, 4 foton. 19 

Andersson, Lena, "Staten, malmbanan och 
malmbolagen. Kampen om de norrbottniska 
resurserna under 100 år", i Malmbanan 100 år 
1888-1988, Norrbottens hembygdsförbund & 
Norrbottens museum. 38 s, 5 foton, diagram. 
[Bl a om den skiftande prissättningen på 
malmfrakter och dess samband med SJs och 
gruvbolagens ekonomi.] 60 

BLHJ-boken: egna rättelser och kommentarer 
[tillBLHJ-Lunds stads järnvägar 1901-1939, 
Gamla Lund & Stenvalls 1987], 8 s, 9 foton. 
112 

Bremberg,Jinger, "Stationshusen", iMalmbanan 
100 år 1888-1988, a a. 20 s, 11 foton, ritning ar. 
[Klassificering av stationshusen i sex typer, 
periodisering mm.] 32 

Broegård, Arne, Karta över Sveriges järnvägar. 
Ca 65x110 cm, huvudkarta 1:100 000, norra 
Sverige 1:200000, bantäta regioner i skiftande 
större skalor. [Dekorativ och nyttig, viss in
konsekvens i redovisningen av godsbanor.] 
11 

Dellenbanan, världens nordligaste järnväg, 
Dellenbanans Vänner. 67 s. [Anspråkslös 100-



års historik med utförliga citat ur gamla texter.] 
111 

Duner, Mårten, TR 1938-1988. Resandeservice 
i 50 år. 63 s, 2 sp. [Många bra bilder, kortfattad 
text. Nyttig tabell över TRs stationära re
stauranger.] 221, 59 

Duner, & Mårten & Staffan Sävenfjord, "Den 
svenska restaurangvagnen 90 år, 1 ",Järnvägar! 
1 & 2. 4 s, 4 foton. [Resume av ovanstående.] 
221,59 

·Elgh, Leif (under medverkan av Stig Lundin), 
Falkenbergs järnväg -Pyttebanan, Stenvalls. 
216 s, 2 sp. [Allsidig, synnerligen välgjord 
bok.] 112 

Elgh, Leif, "Livet i Långås", TÅG 4. 4 s, 3 foton. 
[Kommenterad korrespondens mellan Långås 
station och trafikinspektören 1918-1946.] 32, 
40 

Fast; Jon, "NKJ resgodsvagnar litt F", Allt om 
hobby 1. 2 s, 3 foton, ritningar. [Kort text.] 222 

Fast, Jon, "Nora-Karlskoga järnvägars vagnar 
litt I", Allt om hobby 6. 3 s, 6 foton. [Noggrann 

· : . ·beskrivning.] 223 
Fjeld, Ulf, "En blick på BLJ, 4", ÖSJ-bladet 1. 4 

s, 3 foton. [Minnen från resa 1960.] 112 
Forss, Erik, Svenska motorvagnsfordon i 

Dan_ mark, SMok. 80 s. [Ett ämne i utkanten av 
· · bibliografins · område. Men boken är heltäc

kande och vederhäftig.] 216 
Forsberg, Bernt, "OKB under elektrifierings

tider(, Skenbladet 1-2. 3 s, foto. 34 
Forsberg, Bernt & Olle Palm, "UGJ stortankar -

Sveriges största tanklokomotiv", Spår. 7 s, 6 
foton, ritning. [Tillkomst, förändringar, trafik
uppgifter.] 211 

Grönqvist, Klas, "In memoriam ... Blickan", 
TÅG 8. 1 s, 1 foto. [Om en kortlivad "station" 
vid Flemingsberg.] 35 

Haardiek, Clemens,Lapplandspfeil undErzbahn. 
Mit dem Zug nach Narvik - ein Reisebericht, 
Nordis. 32 s. [Mest reportage men med vissa 
historiska uppgifter.] 06 

Hammar, Bengt, "1963 - ett trafikår i Sverige", 
TÅG 1: 6 s, 10 foton. [Fortsättning av serie. 
Strödda notiser, personliga minnen, 
om spårtrafik och trafikhobby.] 11, 15 

Hammar, Bengt, "1964 - ett trafikår i Sverige", 
TÅG 6-7. 6 s, 5 foton. [Dito.] 11, 15 

Hammar, Bengt, "1966 - ett trafikår i Sverige", 
TÅG 9. 5 s, 5 foton. [Dito.] 11, 15 

Hammar, Bengt, "1969 - ett trafikår i Sverige", 

TÅG 2. 5 s, 5 foton, ritning. [Dito.] 11, 15 
Hedborg, Gunnar, "Malmbanan från dröm till 

verklighet", i Malmbanan 100 år 1888-1988, 
a a. 6 s, teckning. [Förord med historisk re
sume.] 11 

Herbst, Sune, "Min ånglokstid i Vännäs", TÅG 
5. 5 s, 5 foton. [Detaljrikt och livfullt: "Alla 
eldare i Vännäs hade svedda ögonbryn."] 211, 
54 

Holmgren, Yngve, "Tendersnöplogarna, ett 
typiskt inslag i Skånejärnvägarnas snöbered
skap", ÖSJ-bladet 1, 2 & 3. 12 s, 10 foton, 
ritning. [Den slutgiltiga redogörelsen i ämnet?] 
224 

Holmgren, Yngve, "Västkustbanan l00år", ÖSJ
bladet 3. 4 s, 4 foton. [Reviderad artikel från 
Signalen 1968.] 11 

Holmgren, Yngve, "Öxnered. En märklig 
mötespunkt för två järnvägar", ÖSJ-bladet 1. 4 
s, 3 foton. [Kort, men intressanta detaljer.] 32 

Jansson, Anders, "Kronprinsvagnen vid Ågs 
bruk",Järnvägar! 3. 3 s, ffoton. [Avlivar bl a 
myten att någon kronprins skulle ha åkt i denna 
personkupe.] 221 

Johansson, Sven G H, "På HNJ verkstad i 
Halmstad på 1930-talet", Spår. 21 s, 12 foton. 
[Värdefull, noggrann skildring av arbets
organisation och rutiner.] 29 

Järnvägen i Mariefred. Norra Södermanlands 
Järnväg-Statens Järnvägar-Östra Söder
man lands Järnväg, ÖSIJ. 36 s. [Prydlig histo
rik om banan och stationen under de tre 
epokerna med fina ritningar av stationshuset.] 
112, 32 

Land gren, Kenneth, Göte Johansson & Bengt 
Hammar,Nynäsbanan, SJK. 175 s, 3 sp. [Följer 
"normaldispositionen" för monografier över 
(f d) privatbanor, men nästan ett överflöd av 
foton och andra illustrationer. Bra kapitel om 
bolagets sidoaktiviteter.] 112 

Larsson, Bruna, "Snöminnen från Trelleborg
Rydsgård", ÖSJ-bladet 1. 5 foton. [Från vin tem 
1947 som eldare.] 211 

Larsson, Hanna C, "Minnen från Kortfors station", 
Förstlingen 4. 3 s, foto. [En kvinna som skriver 
om järnväg!] 32 

Larsson, Lars-Henrik, "Lokaltågs vagnar typ B6", 
TÅG 10. 4 s, 4 foton. [Uppföljning av artikel i 
TÅG 1974.] 221 

Lennakatten. Specialnummer av Roslagsex
pres sen. [Innehåller 6 s historik om ULJ och 
dess stationer samt ca 10 s om rullande ma-
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112, 15 
Lind, Lars Olof, "Brintbodarne-Malung, en öde

marks bana", TÅG 6-7. 7 s, 9 foton, karta. [All
sidig studie.] 112 

Lundin, Stig & Anders Jansson, "VGJ motorlok 
nr 51 ", Jernvägsnytt 2-3 . 7 s, 5 foton, ritning. 
213 

Monö, Rune, Njutningen av att åka tåg , 
Carls sons. 200 s. [Ca hälften om Sverige. Bl a 
läckra teckningar av klassiska inredningsde
tal jer.] 10 

Ni ved, Ole & Malte Ljunggren, "Kalmar-Berga 
järnväg", 3-6, Ångkvasten 1, 2, 3 & 4, totalt 33 
s, 15 foton, många spårplaner och materiel
ritningar. [Del 1-2 kom 1987. Sammantaget en 
bra, om än inte definitiv, historik över KBJ som 
man gärna skulle se i samlad form.] 112 

Olsson, Anders, "Lunds mekaniska verkstad", 
ÖSJ-bladet 2. 4 s, 4 foton. [Om verkstadens 
järnvägsanknutnaverksamhet.] 08 

Olson, Dan, "I huv/et på en tågklarerare", TÅG 
6-7. 8 s, 6 foton. [Minnen från trafiktjänst i 
Dalarna och södra Norrland 1951-1988.] 40 

Persson, E Bertil, "Malmfältens transportfråga 
och malm banans tillkomst", i M almbanan 100 
år 1888-1988, aa. 80 s, 14foton, diagram. [Ut
förligt om tillkomsten, suveränt om malmba
nesystemet som teknisk helhet men alltför 
kor fattat för att vara den slutgiltiga be
skrivningen.] 40, 59 

Persson, Harald, Minnesbilder från ett ban
arbetarliv, utgav JHFs tidning Linjen. Urval, 
ordförklaringar och kommentarer av Roland 
Andersson. [Fina teckningar från arbetslivet i 
förening med enkla, rättframma dikter.] 02, 37 

Petersson, Lennart, "Biltransportvagnar till
verkade vid ASJ i Arlöv", TÅG l. 2 s, 2 foton. 
223 

Pettersson, Uno, "Enhässleholmarei HO .. . ",Allt 
om hobby 8. 3 s, 5 foton, ritning. [Utförligt och 
bra om HHJ 53 "Blå geten" och persontrafiken 
Hyllinge-Bjuv-Billesholm.] 216 

Prahl, Egon, "En resa på Malmö-Simrishamns
jämvägen", Byahornet 3. 11 s, 2 foton. [Fiktiv 
resa 1908, inte särskilt kunnigt om järnväg.] 
112 

Ranby, Henrik,Bebyggelsen vidHöganäs-Mölle 
järnväg-historia och bevarande, Institutionen 
för konservators- och bebyggelseantikvarisk 
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utbildning, Göteborgs universitet. 136 s. [Bred 
allmän historik kring banan som inledning och 
ram till den utförliga utredningen om dess 
husbyggnader - främst men inte bara sta
tionshusen.] 112, 32 

Ranby, Henrik, "Höganäs-Mölle Järnväg -
olönsam badbana med intressant arkitektur", 
Spår. 16 s, 8 foton, husritningar, kartor, spår
planer. [Sammanfattning av ovanstående 
arbete med koncentration på banans allmänna 
historia.] 112, 32 

SJ Notvikens verkstäder 75 år. 40 s. [Rapsodisk 
historik av typ "bokfilm", utgiven av verk
staden.] 19 

Sten, Rolf, Från inlandet till kusten. En historik 
om Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg 
1876-1970, JTJ. 188 s, 3 sp. [En på flera sätt 
"stor" historik som hade vunnit på stramare 
textbehandling och typografi.] 112 

Sundberg, Bengt, "Göteborg-Hallands järnväg", 
Vår bygd, 5 s, 2 foton. [Rätt allmänt och 
rapsodiskt.] 112 

Sundberg, Bengt, "Mellersta Hallands järnväg", 
Hallandsbygd, 8 s, 3 foton. [Dito.] 112 

Sundström, Erik, "Kinesvagnarnalittlbr/Eamo", 
Järnvägar! 4-5. 3 s, 3 foton, ritning. [Landets 
ledande godsvagnskännare fortsätter sin långa 
redovisning. Se även artiklar nedan.] 223 

Sundström, Erik, "Omställbara bottentömnings
vagnar", TÅG 4. 4 s, 8 foton, ritningar. 223 

Sundström, Erik, "Vad hände vid Sveriges 
järnvägar år 1887-1888?", Spår. 4 foton. 
[Fortsättning av krönika som inleddes 1987. 
Mycket information på litet utrymme.] 11 

Erik Sundström, "Vägar och transporter", i Ann
Charlotte Backlund (red), Boken om Bergs
lagen - resor i en levande historia, Rubicon. 7 
s, varav 3 om järnvägar. 03 

Sundström, Erik, "Västkustbanans och andra ti
diga personboggivagnar'', Spår. 10 s, 10 foton, 
ritningar. 221 

Svensson, Jan-Olov, Slutet på en smalspårig 
epok. Järnvägen Vadstena-Ödeshög under SJ
tiden åren 1950-58, VÖFJ, 61 s. [Utmärkt 
redogörelse för ett begränsat trafikskede.] 111 

Svensson, Sören, "SJ elmotorvagnar X9", ÖSJ
bladet 2 & 3. 14 s, 12 foton, ritningar. [I syn
nerhet om trafikuppgifterna.] 216 

Svensson, Torgny, "Malmvagnshistoria", Spår. 
9 s, 11 foton. [Delvis samma ämne som be
handlas av E Bertil Persson men fördjupning 
om relationerna mellan SJ och LKAB.] 223 

Sörlin, Sverker, "Järnvägen som kulturbärare", i 



Malmbanan 100 år 1888-1988. 82 s, 30 foton. 
[Bygger på metodiken och inriktningen i Sör
lins stora studie "Framtidslandet": malmbanan 
mot bakgrund av "Norrlands integrering med 
Sverige", sambandet med tidens nationella och 
naturromatiska föreställningar, rallarna som 
kulturförmedlare och de snabbt växande folk
rörelserna i malmbanans spår mm.] 10 

Thoursie, Börje, "Dromopetarder - hastighets
kontroll före ATC", Spår. 5 s, foto, ritningar. 
[Humoristiskt om bisarr apparat.] 35 

Thulin, Bertil, Borås-Herrljunga järnväg 
1863-1988, SIK. 223 s, 2 sp. [Vacker och 
välskriven bok med föredömliga tabellbilagor.] 
112 

Tvärbanan Ljusdal-Hudiksvall. Dokumentation 
av Fotosektionen, SJ Fritid. 47 s, 60 foton. 

[ Kort historisk beskrivning med stark slagsida 
för ett par epoker.] 111 

Ullman, Georg, Bengt Ullman ochFrykstabanan, 
utgav Ullmanska släktföreningen. 40 s. [Bio
grafisk skildring av BU som var förvaltare på 
banan från 1858 till nedläggningen.] 04 

Unver, Bengt, "Ljuständare på tågen", Tåg och 
Spår l. 1 s, teckning. [Trots knappheten en 
intressant text om en udda funktion.] 41, 54 

Walldow, Thomas, "Dingtuna station - en 
historik", TÅG 10. 5 s, 9 foton. [Välgjort om ty
pisk svensk småstation.] 32 

Welander, Lennart, Kosta Järnväg. Linjen 
Lessebo-Kosta-Målerås, Hummels Jernvägs
byrå och Kostasystemet, ÖSIJ. 147 s. [Sjätte 
"kapitlet" i vad jag ser som Sveriges hittills 
bästa järnvägshistoriska arbete.] 111 

Åstedt, Björn, Malmö-Genarps järnväg 1894-
1948, Stenvalls. 135 s, 2 sp. ["Normaldispo
nerad" och välavvägd.] 111 
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Lars Olov Karlsson 

Sveriges Jämvägsmuseum under 1988 

Att vara järnvägsmuseichef är det roligaste jobb 
jag någonsin har haft, och då har jag ändå haft 
förmånen att få arbeta såväl som journalist, 125-
årsjubileumsgeneral, tidsstudieman och kassör. 
Men jag har aldrig haft ett jobb där skillnaden 
varit så stor mellan jag velat göra och vad jag har 
kunnat göra. Trots toppenmedarbetare och för
stående chefer har resurserna inte alls räckt till att 
genomföra allt det som borde göras. Föregående 
års satsning på att öka besökarantalet fick i viss 
mån stå tillbaka för annat, och det gav genast 
utslag på besökandestatistiken. Museet kunde 
under 1988 bara inräkna 28 848 besökare, jäm
fört med 30 77 6 år 1987 och 31 739 1986. Men vi 
ska inte hänga läpp för det. Det har trots allt skett 
mycket under 1988, som ni ser av den kommande 
redogörelsen. 

I och med Stig Larssons tillträde som general
direktör kom den redan tidigare väckta frågan om 
museets framtid åter upp till diskussion. Stig 
Larsson fick redan på ett tidigt stadium klart för 
sig vilken tillgång Sveriges Järnvägsmuseum är, 
och han har sedan verkligen intresserat sig för 
museet. Vad det leder till är ännu för tidigt att 
säga, men flera nya djärva ideer har vädrats. 
Tveklöst är det positivt med detta intresse, även 
om under 1988 många mer eller mindre sanna 
rykten om planerade flyttningar och annat gjorde 
verksamheten svår att styra. När detta läses vet vi 
kanske mer. 

Personal 
Som tidigare år har museet under 1988 haft fyra 
fast tillsatta tjänster. Förutom författaren till dessa 
rader som museichef har Kjell Paten, Olle An
dersson och Robert Herpai varit det gäng som 
fått museet att fungera. 
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Men fungera skulle det heller inte göra om vi 
inte haft våra helgflickor, Eva och Eeva, vår som
marfågel sen flera år, Anna, och en hel del andra 
tillfälliga hjälpare. 

Lokalerna har på sedvanligt sätt vårdats av 
Gun Melin och vi hade under delar av året hjälp 
av Bo Hillman och Hans-Åke Nordahl med lite 
av varje. 

Frivilliga medhjälpare har som vanligt gjort 
stora insatser, ingen nämnd och ingen glömd. 

Slutligen hade vi under en stor del av året, från 
mars till oktober, förmånen att ha två tjänster 
tillfälligt besatta för att göra en inventering av 
alla våra föremål. Tjänsterna betalades av läns
arbetsnämnden och längst i tjänst var Jan Nilsson 
och Sven Nylund. De började med att inventera, 
registrera och fotografera alla föremål som f n 
finns utställda i museet. Men, nu återstår jätte
arbetet att gå igenom alla de föremål som finns i 
förråden, sen alla fotografier, biljetter, tryck
saker osv ... Förhoppningsvis kan vi få mer peng
ar från länsarbetsnämnden. Det behövs minst en 
fyra till sex manår till innan vi vet vad vi har i 
museet. Detta är bara ett exempel på avståndet 
mellan vad vi vill och vad vi kan. 

Utställningar 
Trots resursbristen har Sveriges Järnvägsmu
seum under året haft två specialutställningar. 

Den första var den årliga modelltågsutställ
ningen som nu hölls från den 26 mars till den 10 
april. Den omfattade en mängd egna och inlåna
de modeller av olika slag. Nytt för året, men 
säkert inte för sista gången, var den hopkoppling 
av olika byggares moduler (en liten bit modell
järnväg) enligt den sk Västeråsmodellen. Denna 
gång var det sju moduler som framgångsrikt 



Smalspårsfrämjandet på 
Järnvägsmuseum i maj 1988. 
Alla foton L O Karlsson. 

kopplades samman, och en viss trafik kunde ske. 
Jörgen Edgar visade ett urval av sina hembyggda 
modeller i skala 1: 160, denna gång alla idag 
förekommande loktyper på SJ, NSB och DSB. 
Många andra hembyggda modeller visades, lik
som Gävle Modelljärnvägsklubbs bana i källa
ren. Utställningen besöktes av ett par tusen per
soner. 

Den andra utställningen öppnades i augusti, 
och det var tänkt att den skulle pågå ett par 
månader. Av olika skäl blev det dock hela året. 
Det var en utställning med järnvägskonst, till 
största delen med anknytning till Nora Bergslags 
järnväg eller "Alfred Nobels järnväg" som ut
ställningens initiativtagare, Sven Sannesson, 

Till firandet i Nora var det 
tänkt att ett extratåg från 
Gävle skulle gå med loken 
PrinsAugustochCc404samt 
fyra 1800-talsvagnar. Tyvärr 
fick Prins August bryta i Stor
vik och linka hem med hett la
ger. Cc-loketfullgjorde dock 
den långa turen med glnas . 
Här på återvägen i Frövi den 
21 augusti. 

gärna vill kalla den. Utställningen bestod av 
tavlor av Ulf Wahlberg och Sixten Haage samt 
två modeller ( eller skulpturer som konstförstå
sigpåarna säger) föreställande stationshusen i 
Nora och Nyåker förfärdigade av Anders Åberg. 
Öppnandet av utställningen sammanföll med 
utgivandet av två järnvägsfrimärken, båda med 
motiv av Ulf Wahlberg. Originalet till ett av fri
märkena visades på museet. 

Prinsresa med förhinder 
En av årets höjdpunkter för den järnvägsintresse
rade var det tioårsjubileum av Nora Bergslags 
Veteranjärnväg som hölls i Nora den 13-14 
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augusti . Sveriges Jämvägsmuseum genomförde 
en unik resa dit i 1870-talsvagnar (KHJ 35 från 
1854,FLJ 1 från 1877,NBJ22från 1876ochFLJ 
45 som bromsvagn) dragna av Prins August från 
1856 och Cc 404 från 1892. Resan gick från 
Gävle till Avesta-Krylbo den 12 augusti och 
dagen därpå till Nora. Åter gick tåget på en enda 
dag, den 21 augusti . Tåget var upplåtet för resan
de hela sträckan, men till ganska höga priser 
vilket kanske retade en del. Men det var ju en 
verkligt unik resa, som inte kommer att upprepas. 
På grund av ganska dålig och framför allt sen 
marknadsföring var det glest med resenärer, men 
det hela gick runt ekonomiskt och jag tror ingen 
var missnöjd med resorna, som gick perfekt med 
ett undantag. 

Det var loket Prins August som gjorde sin 
första längre tur efter vinterns stagbultsbyte och 
pumprevision. En kortare provkörning till Valbo 
slutade med att prinsen var i gott skick. Men 
tyvärr gick ett tenderlager varmt redan mellan 
Sandviken och Storvik. Istället för att riskera 
något kopplades prinsen bort och Cc 404 fick dra 
tåget ensamt vidare. Prins August fick långsamt 
linka hem till Gävle under ständig kylning av det 
trilskande lagret. Hemresan gick bra, men efter 
ett par korta körningar på museiområdet under 
sommaren fick lagren plockas ned, gjutas om och 
skavas in under vintern 1988/89. 

Nytillskott 
Mycket stort och smått har i vanlig ordning till
förts museets samlingar under året. Vi ska här 
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Världens 
snabbaste 

körklara mu
seivagn? SJ 
R3 4409 på 

Järnvägs
museum den 

6 juli. 

bara nämna några av dem. Vackrast av årets till
skott är kanske den restaurangvagn, R3 4409, 
som AB Trafikrestauranger högtidligen över
lämnade vid sitt femtioårsfirande den 21 novem
ber. Vagnen gick till helt nyligen bl a i City Ex
press, och det är i detta skick den kommer att be
varas. Vid upprustningen i Malmö målades den 
och försågs med nyreviderade boggier som gjor
de att den nu har högsta tillåten hastighet 160 
kmh. Den torde vara en av världens snabbaste 
körklara museivagnar ... 

Inte lika vacker, men minst lika intressant, är 
den motorvagn som räddats åt eftervärlden efter 
femtio år som uthus i de småländska skogarna. 
Den kommer ursprungligen från Östra Central
banan, ÖCJ (med linje Linköping-Hultsfred och 

Korgen till Östra Centralbanans motorvagn 25 
räddades från den småländska skogen, och ses 
här upplastad på en öppen godsvagn i Linkö
ping . Mycket arbete återstår. 



Bjärka Säby-Åtvidaberg) där den var "bilvagn 
25". Det var en för sin tid avancerad motorvagn 
byggd i nitad stålkonstruktion av tyska Wumag 
1925. I slutet av 1930-talet, när SJ övertagitÖCJ, 
drogs vagnen till Vislanda och skrotades. Men 
inte värre än att hela korgen, inklusive ramen, 
såldes som uthus. En järnvägsvän från Linköping 
gav oss tipset, och med lokal hjälp av bl a Ulf 
Fjeld i Alvesta lyckades det oss att först köpa 
korgen (Ulf skötte förhandlingar och affär, och vi 
förstår ännu inte riktigt hur en ny motorsåg kom 
in i köpet, men huvudsaken var att det fungera
de ... ), organiserade transporten ut ur skogen 
(med kranar och traktorer) och ombesörjde last
ningen på en slopad O-vagn. Korgen står nu i 
Linköping där några entusiaster ser till den och 
även har påbörjat upprustningen. Men än saknas 
det mycket (motor, växellåda och kylare av märket 
Biissing, inredning m m) innan den kan visas 
upp. 

Mindre i formatet är två nya dressiner. Den 
ena är en typisk Bergdressin av öppen modell 
med framskärm. Vår dressin har ett förflutet 
inom försvaret, troligen hos en järnvägsbyggar
bataljon. Museet köpte dressinen viaFFV i Sunds
vall med hjälp från Ostkustbanans Vänner. Den 
andra dressinen är av cykelmodell, men en mer 
ovanlig sådan, ens k befälsdressin. Den har stora 
hjul och är högerkörd ( dvs dressinören sitter över 

En Bergdressin tillfördes mu
seets samlingar under som
maren. Den kommer från för
svaret och har antagligen till
hört utrustningen i en järn
vägsbyggarbataljon. 

den högra rälen i färdriktningen) i motsats till de 
flesta andra dressiner som är vänsterkörda. Dres
sinen är en gåva av förre maskinchefen vid TGOJ 
Gunde Lanzingh, vars far använde dressinen på 
Bergslagernas järnväg fram till 1948. Denna 
dressin har under årets sista månader varit utlå
nad till Nynäshamns Järn vägsmuseum, som också 
målat upp den och visat den på sin utställning 
över Stockholm-Nynäs järnväg. 

Två nya lok har också tillförts museets sam
lingar men inget av dem har kommit till Gävle än. 
Det ena är dieselloket T41 204 (Nohab 1956), ett 
av de första stora dieselloken för linjetjänst på SJ. 
Det finns tills vidare vid SJ-skolan i Ängelholm, 
där motorn används som övningsobjekt i under
visningen av lokreparatörer. Loket kommer inte 
att ändras eller fara illa, utan ska senare i fullgott 
skick (ja troligen i bättre skick än när det ställdes 
av) överlämnas till museet. Det andra loket är Hg 
756, tillverkat av AseaochNohab 1948 för Södra 
Dalarnes järnväg. Hg-loket står tills vidare upp
ställt i Falun. 

Under året har också ett antal godsvagnar 
överförts till Sveriges Järnvägsmuseum. Det rör 
sig om G- och O-vagnar som tills vidare kommer 
att användas som förråd i Gävle och Falun. Sena
re kommer några av dessa vagnar att renoveras 
som museifordon, medan andra kan komma att 
skrotas eller säljas. 
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Händelser och annat 
Året började stillsamt på alla fronter. Vid SJ s 
stora omorganisation den 1 april fick Sveriges 
Järnvägsmuseum en ny hemvist. Från att tidigare 
ha hört till "extern information och PR" på lnfor
mationsavdelningen kom museet nu att hamna 
under avdelningen "administration" på "Allmän 
service". Denna tillhörighet kan tyckas märklig, 
men till samma avdelning hör också SJ s bibliotek 
och arkiv. Chef för avdelningen är Per Restadh, 
som på intet sätt är främmande för museets verk
samhet då han sedan 1985 varit SJs representant 
i Järnvägsmusei Vänners styrelse. 

Redan den 22 april besökte generaldirektör 
Stig Larsson museet för första gången. Han fick 
då en snabb presentation av museets problem och 
planer, och har sedan aktivt tagit del i diskussio
nen om museets framtida utveckling. Var denna 
diskussion slutar vet vi inte idag. 

Den 16-17 april var museets personal på besök 
i Danmark. Det var i första hand för att ta del i 
nyöppnandet av det utvidgade danska järnvägs
museet i Odense, men också för att träffa nordi
ska kollegor. 

Den 11 maj hade P3 ett långt inslag om Sve
riges Järnvägsmuseum av en glad och entusia
stisk reporter, Esko Wiklund. 

I samband med malmbanans hundraårsfiran
de hade SJs malmbanedivision fått låna tre ång
lok från museet. Det var Ma 779, N 576 och R 
976, alla en gång aktiva malmbanetyper. Tanken 
var att man i Luleå skulle försöka få fart på alla 
tre loken inför sommarens parader. Det lyckades 
med R och i någon mån med N, medan Ma-loket 
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På årets Järnvägsmuseida
gar framträdde Spårhunden 
med Elfkarleö som podium. 

fick lämnas kallt. Till jubileet lånade man även 
elloken Pa 27 och Ra 846, som med några vagnar 
för egen maskin kördes från Gävle till Luleå. I 
augusti kom så hela konvojen med lok och vag:. 
nar åter till Gävle efter en lång och strapatsrik 
resa. Tyvärr hade speciellt R-loket tagit skada, 
främst i lagren, varför det genast fick tas omhand 
för reparation. Skadorna var så stora att det inte 
kunde användas för museidagarna i oktober som 
först var tänkt. Men till 1989 ska det komma igen 
med nygjutna lager och omsedd panna. Från 
jubileet på malmbanan gjordes för övrigt en 
mycket fin TV-film där bl a R-loket deltar. 

Under sommaren hölls bostadsmässan Bo88 i · 
Gävle, och Sveriges Järnvägsmuseum var under 
en del av mässan representerad med en egen 
monter och skärmutställning. Museet förekom 
även i en allmän datorstyrd turistinformation om 
Gävleborg med massor av TV-monitorer och 
bandinspelade meddelanden. När jag besökte 
mässan hade det hela hakat upp sig, så vilken 
information man än beställde på knapparna så 
kom det en bild från Sveriges Järnvägsmuseum 
upp i monitorerna. En effektiv om än oavsiktlig 
marknadsföring som den tillkallade dataoperatö
ren dock snabbt avbröt. 

I juli lånades museets lokomotor Z3 284 ut till 
Ostkustbanans Vänner i Sundsvall som snabbt 
satte den i brukbart skick. Den har sedan använts 
i klubbens växlingstjänst. Med tiden ska lokomo
torn komma tillbaka till museet. 

En annan klubb som lånat fordon från museet 
är Nynäshamns Järnvägsmuseum som fick låna 
ångloket BJ H3 84 mot att de rustade upp det till 
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TyskajärnvägsvännerfrånLubeckbesökte museet i egetdubbeldäckartåg den23 augusti. Tågetdrogs 
till Gävle från Stockholm av Ra-lok och togs ned till museet med Öd-lok. Vidarefärden från Gävle till 
Falun skedde efter Dm! 

körbart skick. Efter många timmars hårt arbete 
lyckades man få loket igång, och sedan körde det 
utan problem för egen maskin till Nynäshamn. 
Där användes det, lätt förklätt till Stockholm
Nynäs järnvägs lok nr 1 (som var 84ans syster
lok) under några jubileumsresor. Av praktiska 
skäl har loket sedan blivit kvar i Nynäshamn över 
vintern och kommer nog inte tillbaka till Gävle 
förrän sommaren 1990 (på grund av platsbrist i 
stallarna i Gävle). 

Våra dieselmotorvagnar gjorde också några 
utflykter, förutom att de användes i körningarna 
mellan museet och Gävle central. En gång gick 
en motorvagn mellan Dannemora och Gimo, en 
annan gång på banan mellan Bollnäs och Eds
byn. 

I augusti fick vi reda på att de sista resterna av 
Gävles spårvägar skulle tas bort. Det var några 
spårspann som knappt synliga låg kvar på Söder 
i Gävle. Gatukontoret skänkte välvilligt spåren 
till museet mot att vi bekostade transporten. Nu 
ligger spårspannen på museiområdet. Vi vet ännu 
inte vad vi ska göra med dem, men på något sätt 
ska de väl kunna komma till användning. 

Den 25 augusti kom ett märkligt tåg till Gävle. 
Det var Ltibecker Verkehrsfreunde som kom i en 
egen dubbeldäckarvagn. Vagnen hade från Stock
holm dragits av Kulturtågets ordinarie lok, Ra 
993, och växlades från Gävle central till museet 

av batteriloket Öc 395. Efter museibesök gick 
färden först med radiostyrt växellok från Ageve 
till Gävle central och sedan vidare mot Falun 
efter ett mäktigt Dm-lok. 

Några dagar senare, den 31 augusti, var mu
seet åter värd för ett gäng utländska entusiaster. 
Denna gång var det den europeiska modelljärn
vägsunionen, Morop, som under sin veckolånga 
kongress i Stockholm gjorde en utflykt till Gävle. 
Dagen till ära var såväl Prins August som Elf
karleö uppeldade och tuffade snällt för de utländ
ska gästerna. Besöket i Gävle upplevdes av många 
deltagare som kongressens höjdpunkt. 

I september köpte Järnvägsmusei Vänner in 
den kompletta inredningen från en banvakts
stuga i Floby och skänkte den till museet. Stugan 
hade bebotts av samma familj sedan 1920-talet 
och skulle nu rivas. Inredningen är tänkt att 
användas när museet bygger upp Hosäters ban
vaktsstuga, som sedan ett par år ligger nedmon
terad på museigården. 

1988 års Järnvägsmuseidagar gick, i brist på 
frivilliga medarbetare, ganska stillsamt till. Ång
loken Prins August, Elfkarleö och OFWJ 8 var 
under ånga, elloket Pa 27 körde ett blandat tåg 
förbi museet och ett extra rälsbusståg gick till 
Fredriksskans. För små och stora barn kördes 
brandbil och Spårhunden kom åkande på Elfkar
leö och delade ut godis. På lördagskvällen var det 
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Under museidagarna 1988 
skulle egentligen ett malmba
nelok, R 976, defilera på 
huvudlinjen med ett tungt 
godståg. men loket var tyvärr 
inte brukbart. Därför blev det 
förbifart av ett mindre, men 
dock intressant blandat tåg 
som det kunde ha sett ut på 
1930-talet. Dragare var Pa 
27, elveteranfrån 1914. 

Sörbybanan, miniatyrbanan 
som byggts och drivs av Kalle 
Karlsson,fick under 1988 et 
nybyggt litet motorlok, här 
under provkörning med äga
renl byg garenl konstruktören 
som loleförare . 

Vid den europeiska modell
järnvägsunionens ( Morop) 
möte i Sverige besökte man 
givetvis också museet. Bland 
annat var Prins August och 
Elfkarleö under ånga. Här 
växlar just Elfkarleö undan 
en modern godsvagn som 
använts som musiktribun 
under dagen. Är lok och vagn 
verkligen i samma skala? 



stillsam samvaro på museet med bl a information 
om ånglokets inre och om spårets uppbyggnad. 
För denna information svarade Karl-Erik Egge
fjord och Börje Thoursie. 

När det närmar sig jul är det dags för Hjul
marknaden i Stockholms stadshus, där museet 
denna gång deltog via Järnvägsmusei Vänner. I 
år hölls även en Hjulmarknad i Lund där museet 
deltog genom välvillig hjälp av bl a Frank Sten
valls förlag. 

Sista muntrationen för alla museets anställda 
och vänner blev det traditionellaHjulkaffet, denna 

gång den 6 december. Då utdelades också 1988 
års Järnvägsmus, som välförtjänt hamnade hos 
f d lokförare Rune Lundby, som i många år och 
på många olika sätt hjälpt museet. Senast har han 
tagit del i upprustningen av Prins August. Tyvärr 
fick Rune bara ta emot en "nödmus" i plast, då 
den riktiga keramikmusen exploderat i ugnen! 
Ersättningsmus är dock beställd. 

När kaffe- och glöggdoften väl vädrats ut efter 
denna sammankomst lade sig julefriden över 
Sveriges Järnvägsmuseum och ännu ett verk
samhetsår var till ända. 

Ibland ges tillfälle att fotografera museets fina modeller när glas huvarna tas av för rengöring eller 
dylikt. Här är det B-loket somfår lite frisk luft. Modeller av denna klass går inte att få gjorda idag, 
åtminstone inte med rimliga ekonomiska insatser. Vi kan vara glada att museet har så många redan. 
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Arsberättelse 1987 /88 

Styrelsen för Jämvägsmusei Vänner avgiver här
med sin årsberättelse för verksamhetsåret 1987-
1988. 

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 
varit: 

Ordförande 
Sekreterare 
Kassör 
Ledamöter 

Erik Sundström 
Bemt Forsberg 
Sickan Fredin 
Börje Thoursie 
Börje Eklund 
Lars Olov Karlsson (chef Jvm) 
Per Restadh (SJ) 
Morrgan Claesson 

Föreningens medlemsantal 1988-07-01: 588per
soner. 

Under året har styrelsen hållit tio protokoll
förda sammanträden. Årsmöte hölls den 3 okto
ber 1987 i närvaro av 32 medlemmar. 

Föreningen har under året tillsammans med 
Sveriges Jämvägsmuseums utskick "Nytt från 
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Sveriges Järnvägsmuseum" bifogat 6 st med
lemsinformationer. 

Årsboken SPÅR utkom något försenad i bör
jan på 1988 och tillställdes medlemmarna per 
post. SPÅR ökades till att omfatta 96 sidor. 

Föreningen har under året arrangerat en med
lemsresa till England där bl a olika järnvägs
museer besöktes, tillika med en resa efter det be
römda ångloket Mallard. 11 medlemmar deltog. 

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till 
medlemmar, företag och privatpersoner för det 
gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt 
fram mot nästa verksamhetsår och är övertygade 
om fortsatt framgång för Föreningen och dess 
verksamhet. 

Gävle den 18 augusti 1988 

Erik Sundström 
Sickan Fredin 
Börje Thoursie 
Per Restadh 

Bemt Forsberg 
Morrgan Claesson 
Börje Eklund 
Lars Olov Karlsson 

Under Järnvägsmusei Vänners 
resa i England sommaren 1988 
gjordes bl and annat en tur med 
Mallard, rekordloketfrån 1938. 
Här iBeverly i närheten av Hull. 
Foto L O Karlsson. 
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Arsberättelse 1989 

Styrelsen för Föreningen Järnvägsmusei vänner 
avgiver härmed sin årsberättelse för verksam
hetsåret 1988-1989. 

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 
varit: 

Ordförande Erik Sundström 
Sekreterare Bernt Forsberg 
Kassör Sickan Fredin 
Ledamöter Börje Thoursie 

Börje Eklund 
Morrgan Claesson 
Lars Olov Karlsson (chef Jvm) 
Per Restadh, SJ 
(tom 30.9) 

Anders Lundberg, SJ 
(from 1.10) 

Föreningens medlemsantal 1989-07-01: 678per
soner. 

Under året har styrelsen avhållit sex protokoll
förda sammanträden. 

Föreningen har under året tillsammans med 
Sveriges Järnvägsmuseums utskick "Nytt från 
Sveriges Järnvägsmuseum" bifogat fem med
lemsinformationer. 

Årsboken SPÅR utkom veckan före jul och 
tillställdes medlemmarna per post. SPÅR utöka
des till att omfatta 104 sidor. 

Föreningen har under året inköpt och till Sve
riges Järn vägsmuseum överlämnat inredning och 
möbler från Floby banvaktsstuga. Föreningen 
har vidare inköpt en fribiljett i 18 k guld från 
Wexiö-Alfvestads Jernväg. Biljetten kommer 
att överlämnas till Sveriges Järnvägsmuseum. 
Ordförande Erik Sundström har medverkat till 
att föreningen som gåva från AB Bergvik Kemi 
i Sandarne erhållit ett vagnsunderrede från en av 
GDJ träkolsvagnar. Vagnsunderredet har över
lämnats till Sveriges Järnvägsmuseum. Trans
port från Sandarne till Gävle ordnades av Saab
Scania. 

Föreningen har under året varit representerad 
vidHjulmarknadernaiLundden26.1 l och Stock
holm den 3.12. 

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till 
medlemmar, företag och privatpersoner för det 
gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt 
fram mot nästa verksamhetsår och är övertygade 
om fortsatt framgång för föreningen och dess 
verksamhet. 

Gävle den 15 augusti 1989 

Erik Sundström 
Sickan Fredin 
Börje Eklund 
Anders Lundberg 

Bernt Forsberg 
Börje Thoursie 
Morrgan Claesson 
Lars Olov Karlsson 
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. . . för billiga tågresor i Västtyskland! 
Begär Sparpreis eller Super-Sparpreis när du vill ha en 
tågbiljett, tur och retur, till fast pris i Västtyskland. 
Priserna gäller mellan valfria tyska stationer ända från 
dansk/tyska gränsen och även till Basel och Salzburg. 
Medresande erhåller 50 % rabatt. För 1 barn betalar du 
hälften av det rabatterade priset. Sparpreis gäller 
2 månader. Super-Sparpreis gäller 10 dagar . 

Exempel Puttgarden-Munchen: 

2 klass 

1 vuxen 
1 medföljande vuxen 
1 medföljande barn 

Tillägg 50 % för 1 klass. 

Sparpreis 

180OM 
90OM 
45DM 

Super-Sparpreis 

130OM 
650M 
33OM 

Planera med våra superlåga priser i sommar. Ytterligare 
information får du hos din resebyrå eller hos SJ. 

DEUTSCHE BUNDESBAHN (I i] •1] 
Barnhusgatan 3, 111 23 Stockholm 

1 

TANORDI&l{TRANSPORIS 
HELTAG DIREKT! 

Bästa vägen till Sydeuropa. 
Sydeuropa kommer närmare svensk industri. 
Med NTS heltågskoncept ligger Italien, 
Frankrike, Schweiz, Österrike och Spanien 
bara ett stenkast från Skandinavien. 
På några få dagar är Era varor på marknaden. 
Vi lagrar nära Era kunder och distribuerar 
till dörr. 
Vi har stor kapacitet och täta avgångar. 
Vi tar ansvar hela vägen. 
Vi utnyttjar järnvägen till Er fördel. 

illi Nordisk Trans~ort Rail 
Hela tåget till Ert förfogande! 

Kontakta Nordisk Transport Rail AB, Trelleborg angående heltågen. 

Trdlchorg tel. 04 10-540 00, telefa x 041 0-402 71, 041 0- 1 I 2 JO papper, 041 0-438 14 trä 
HaparanJa tel. 0922- 11 5 50, telefax 0922- 123 97, Helsinghorg tel. 042- 17 90 00, telefax 042- 18 43 73 

YsrnJ tel. 04 11- 184 50, te lefax 041 1-735 11 



SJ EXPRESSGODS 

\lKERT 
\\ÄRA 
\\\ABBT 

Med persontåg utan onödiga omlast- ( 
ningar. Centralt placerade stationer 

och längre öppethållande. Bud-
bilsservice på alla större orter. { 

) ~ 
Enkel prissättning, beira vik- .....,_,, 

ten avgör-inte avståndet. 0 
Framme samma dag 

~"~ till de flesta orter. ( 

JA,~' f6,et.0~~1_ ... rändring . ~ {\ ,;:;z 
0. -~-

=-( 
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EB~ SIGNAL 

EB Signal AB utvecklar och mark
nadsför system för styrning och över
vakning av spårtrafik, säkerhetssy
stem och signalutrustning. 

EB Signal AB ingår som ett affärs
område inom ABB Transportation 
och är dotterbolag till Elektrisk Bu
reau A/S i Norge. Affärsområdet är 
en internationell signalgrupp med 
bolag i Sverige, Norge, Danmark, 
Finland, Italien, Spanien, England 
och Australien samt verksamhet i 
många andra länder. 

Verksamheten övertogs under 1989 
från Telefonaktiebolaget LM Erics
son och vi har över 70 års erfarenhet 
inom branschen. Sammanlagt är vi 
närmare 1.000 anställda inom om
rådet för järnvägs- och vägtrafik. 

EB Signal AB 
Box 42505 
126 12 STOCKHOLM 
Tel. 08-7262000 

Nya trävagnar 

marklfn 
4270 Personvagn, SJ litt BC 05a, 2 och 3 klass 

4271 Postvagn, DF 01 



SWEDCARRIER 
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Falkenbergs Järnväg - Pyttebanan 
Leif Elgh berättar om hur FJ 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-Limhamns Järnväg 1889-1989 
Till Sillabanans hundraårsjubileum har denna grundliga his
torik över Sveriges sista normalspåriga enskilda järnväg ut
givits. MLJ är den lilla godsbanan vid Öresund som under 
sitt första kvartssekel hade en enastående persontrafik i Sve
riges enda fjärdeklassvagnar som förspändes de småskaliga 
loken. Fram till första världskriget var MLJ landets lönsam
maste bana. Allt höll dock på att omintetgöras i den rasande 
julstormen 1902 då över hälften av järnvägen blåste i sjön. 
Boken omfattar 220 sidor, är inbunden och rikt illustrerad 
med kartor, ritningar och foton. Pris kr 160:-. 

Ölands järnvägar 
av Göran Adolfsson, Sune Lantz och Hjalmar Nilsson. 
Smalspårsbanorna på Öland byggdes i etapper 1906-10, 
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 åter
uppstått som museibana. Den innehållsrika boken skildrar 
ölandsbanornas tillkomst, svårigheterna att enas om linje
sträckning och att hålla banan igång. Den berättar om tra
fik, personal, lok, vagnar och tågfärjor. 240 sid med ca 220 
foton, kartor och ritningar av lok och vagnar. Inb, kr 160:-

Malmö-Genarps Järnväg, kr 92:
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 115 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 5:- 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 stödfåre
ning får Sveriges Järnvägsmuseum. Stö
det sker på många sätt, allt ifrån frivilligt 
arbete på något speciellt projekt till 
inköp av föremål som normaltinte ryms 
inom museets snäva budget. Före
ningen har också medlemsmöten och 
träffar av olika slag. Sorn medlem har 
n1an fritt inträde på museet under hela 
året och man blir också inbjuden til spe
ciella visningar, vernissage osv. Med
lemsavgiften är får närvarande 70 kro
nor och för den får man då också ·en års
skrift. Är du intresserad av att bli med
lem, skriv till: Jämvägsmusei Vänner 
c/o Sveriges 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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