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Järnvägsbygge i fjällterräng
- en röst från 1870-talets Storlien

1870-talet var ett stort decennium i nordiskt
järn vägsbyggande. För utvecklingen i de förenade kungarikena var det viktigt att deras norra
regioner också fick jämvägsförbindelser, både
till huvudstäderna Kristiania och Stockholm och
från kust till kust. På norska sidan hade R0rosbanen 1861 (meden spårvidd av 3,5 engelska fot)
nått Grundset, strax norr om Elverum, och i dess
norra ände hade man från Trondhjem (som staden då stavades) 1864 nått St0ren. Dessa banbyggen hade beslutats 1857.
Ungefär samtidigt hade man i Sverige på allvar börjat diskutera hur en bana från Stockholm
till Uppsala skulle dragas, men inte förrän vid
1862 års riksdag kunde man bestämma sig, och
1866 kunde vi ta tåget till Uppsala. Norr därom
fanns då, förutom Gävle-Dala järnväg som öppnats till Falun 1859, bara de små, med ångbåtsförbindelser kombinerade Söderhamns- och Hudiksvalls banorna.
Mellan Sundsvall och norska kusten hade i
tusen år funnits en intensiv trafik, men en organiserad trafikled - en kombination av landsvägar
med skjutshåll och sjö- och älvsträckor med
ångbåtstrafik - kom inte till stånd förrän 1863.
Och i den trafikledens planer fanns tankar på en
järnväg Sundsvall-Torpshammar (med fyra fots
spårvidd, liksom Söderhamns och Hudiksvalls
järnvägar). Men när det gällde järnvägsbygge i
Norrland var tveksamheten i riksdagen länge
mycket markant. Det stora stambanebygget i
södra och mellersta Sverige hade bekostats med
lånemedel, och riksdagsledamöterna ryggade
inför tanken att ytterligare skuldsätta sig med en
olönsam kulturbana. Skulle någonting byggas
till exempel från Sundsvall tänkte man sig ett
privatbanebygge.
Sedan statsbanebygget nått Uppsala hade

Styrelsen för statens jernvägsbyggnader i ett
brev till Kungl Majt 1867 påmint om att det verkligen vore dags att tänka på hur (och om) statsbanebyggandet skulle fortsättas norr om GävleDala järnväg, där man dittills tyckts ha ansett att
statsbanornas intresse skulle sluta. Ända sedan
1856 hade kommitteer och intresseorganisationer diskuterat och argumenterat om linjesträckningen norr om Uppsala, och avsnittet UppsalaKrylbo-Storvik blev inte beslutat förrän vid 1870
års riksdag och invigt 1875.
Vart skulle man sedan ta vägen? Ser vi västerut igen, så hade norska stortinget 1872 beslutat
att resten av R0rosbanen skulle byggas, och den
stod klar 1877. Och sundsvallsboma förverkligade 187 4 drömmen om Torpshammarsbanan, men
den byggdes nu med spårvidden 3,5 engelska fot
- man sneglade västerut, jo, också i viss mån
söderut, för riksdagen hade av sparsamhetsskäl
beslutat att ovanför Storvik skulle statsbanorna
byggas med R0rosbanens spårvidd. Men lyckligtvis hann man ändra och ångra sig.
1867 års brev framhöll, att om man skulle
tänka sig en bana längs det bebodda kustlandet
upp mot Västerbotten så kom man dels över
djupa och breda älvdalar som krävde dyrbara
brobyggen, dels genom stora glest befolkade områden mellan älvdalarna- båda omständigheterna till men för banans ekonomi. Vore det då inte
riktigare att från Storsjötrakten bygga en bana
mot en isfri Atlanthamn och knyta ihop den med
bygden kring Sundsvall? Och med tanke på att
Trondheim hade en god hamn som aldrig frös och
var på väg att bygga bana mot huvudstaden
Kristiania, vore den staden en bra målpunkt för
"stambanan genom Norrland" som det nya arbetsnamnet var.
Hur banan skulle gå från Storvik och norrut
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diskuterades länge. Upp mot Järvsöbygden var
man nog sams men sedan fanns det tre huvudriktningar både för bana och intressen-mot nordväst
direkt mot Jämtlands Storsjöbygd, mot nordost
med sikte på Sundsvallsbanan och Ångermanälvens industriområden eller direkt norrut mot
Ånge och Sollefteå. Och av varje huvudriktning
fanns många alternativ. Men 1873, när rallarna
redan stod i Krylbo, beslöt riksdagen att banan
skulle byggas "rakt norrut mot lämplig punkt på
en bana mellan Sundsvall och norska gränsen",
och normalspårig, men fortsättningen till Norge
skulle fortfarande vara smal. Stortinget hade
1873 beslutat att bygga vidare frän Trondheim
till svenska gränsen via Meraker med 3,5 fots
spärvidd. 1874 års riksdag och storting beslutade
emellertid till sist att banan Torpshammar-Trondheim skulle byggas normalspårig.
Fortfarande saknades dock beslut om så viktiga saker som hur banan skulle dras mellan Torpshammar och Nälden (norr om Storsjön) och frän
Ljusdal upp till banans tvärgäende del. 1874
började man i alla fall förberedelserna för ett
fortsatt byggande frän Storvik norrut och frän
Ytterän i Jämtland västerut. Inte förrän 1877 års
riksdag hade anvisat anslag för 1878 års byggande blev den slutli~a linjedragningen klarlagd och
grenstationerna Ange och Bräcke fastlagda.
Detta-betydde alltså att på linjen genom Jämtland den västligaste delen, frän Ytterän, startades
som ett isolerat arbetsföretag, som också hann
färdigställas och till och med trafikeras av norska
järnvägen innan tvärbanebygget TorpshammarÖstersund var färdigt. Det blev biten Östersund-Nälden som sist passades in. Och det betydde också att det östra partiet, TorpshammarÖstersund, hann bli trafikerat i ett par är innan
norrgående stambanebyg&et nådde fram till den
föreningspunkt som blev Ange. Tvärbanans första tåg passerade Ånge då stambanebygget bara
nätt Bollnäs ...
Västra delen av jämtländska tvärbanan blev
alltså ett av tre fristående arbetsdistrikt. Till den
västligaste arbetsstationen, avsnittet VisjöänStorlien, kommenderades i augusti 1877 ingenjören Per Svan beck, som gått till våra järnvägshistoriska minnen för sin noggranna beskrivning
av hur man bär sig ät för att i obebodd och ogästvänlig, väglös fjällterräng inkvartera och underhålla en stor arbetsstyrka och effektivt- trots värt
klimat - driva ban-, bro- och husbyggnadsarbeten. Han hade sedan hösten 1875 varit placerad i
Mattmar och energiskt bedrivit sittjärnvägsbygge väster om Ytterän, men med tanke på de
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svårigheter som skulle möta på fjällsträckan blev
hans stationsort frän hösten 1877 Storlien. Fjällsträckan var färdig för provisorisk trafik nyåret
1880, då normännen hunnit fram med sin bana
hösten 1879 och möjliggjort rälstransport frän
hamn i Hommelvik.
Arbetsstyrkan på Svanbecks område uppgick
i oktober 1877 till 230 man och minskades mot
december till 200. Därefter utökades styrkan
snabbt-i januari 1878 290, i mars 350, i april 430
och i juli 700 man. Toppen tycks ha nåtts i augusti
(850 man), sedan minskar styrkan gradvis till
cirka 350 man kringjul och nyår. Under 1879 näs
600 man i maj och 640 i juni. Dessa siffror kan ge
en liten bakgrund till Per Svan becks redogörelse.
Jag har härnedan låtit Per Svanbeck berätta,
precis som han skrev och stavade för 111 år sedan
- bara med en hel del uteslutningar av statistikuppgifter, tabeller och instruktioner. Svanbecks
manuskript, illustrerat med teckningar, finns i
Sveriges Järnvägsmuseum.
Man kan inte undgå att värmas vid tanken på
den omsorg han hela tiden fäster vid att hans
arbetare har det bra. Det kan kanske ge ett annat
perspektiv än det van liga på hur man tog hand om
sina arbetare för hundratolv är sedan.
Börje Thoursie

Per Svanbeck (ateljefoto Gösta Florman, Karlstad).

Något om författaren
Överste Hjalmar Fogelmarck, en gång överingenjör vid Statens Jämvägsbyggnader, gladde
oss efterkommande genom sina notiser om järnvägsbyggandets organisation och om dess ingenjörer. Om de senare skrev han i vissa fall rätt
utförlig personhistoria. Lyckligtvis gäller detta
också Per Svanbeck. Här följer överste Fogelmarcks kapitel om Svanbeck.
Per Svanbeck
Född i Värmano 9/8 1840, död i Stockholm 11/9 1912.
Gift i Sala 1881 med grevinnan AJ Matilda R Creutz,
född 1857.
Svan beck var elev vid Högre allmänna läroverket i
Jönköping 1851-57 samt vid Teknologiska institutet i
Stockholm 1858-61, varifrån han utexaminerades.
Därefter var Svan beck under åren 1861-64 sysselsatt
med konstruktion av vattenbyggnader, gruvmätningar
mm.
Han var sedan anställd hos Styrelsen över statens
järnvägsbyggnader 1864-68 och förflyttades 1869 till
nordvästra stam banan, där han tjänstgjorde som nivellör till 1871 och därefter som byråingenjör (Skåre,
Karlstad).
Svanbeck var därefter stationsingenjör vid östra
stambanan under åren 1873-74, varifrån han 1/8 1875
flyttades i nämnda befattning till banbyggnaden
Torpshammar-Riksgränsen med stationering i Mattmar till 31/12 1877 och därefter i Storlien.
Vid arbetenas fullbordande därstädes övergick
Svanbeck i SJ-tjänst och blev baningenjör 1879. Han
avgick ur SJ 1882. Svanbeck övergick då till enskild
verksamhet och blev disponent vid Lessebo AB , vil ken post han lämnade 1887 då han återgick till järnvägarna, nu som trafikchef samt ban- och maskiningenjör vid de enskilda järnvägarna Karl shamn-Vislanda och Västra Blekinge järnvägar.

Svanbeck lämnade den aktiva järnvägstjänsten
1903. Under senare delen av sitt liv var han anlitad av
Kungl Järnvägsstyrelsen för forskningar i äldre handlingar och därpå grundade statistiska utredningar.
Svanbeck var en energisk man, ytterst samvetsgrann i allt vad han hade för händer. Sina byggnadsarbeten planerade och övervakade han in i minsta
detalj. Detta arbetssätt var väl förtjänstfullt på den
tiden Svanbeck var verksam vid järnvägsbyggnaderna, men hade nog blivit litet omständligt i våra dagar.
En sak kunde man vara säker på, att vad Svanbeck
gjorde, det gjorde han grundligt och riktigt.
En förträfflig inblick i Svanbecks arbetssätt och
beträffande hans detaljerade noggrannhet - och för
övrigt i den tidens järnvägsbyggande - får man av en
skrivelse av 24 juli 1879 från dåvarande stationsingenjören vid Storlien Per Svanbeck till byråingenjören
Oscar Zander. Denna skrivelse, som för övrigt på
grund av den prydliga handstilen och i densamma förekommande färglagda skisser är ett litet konstverk - är
en mycket detaljerad rapport angående arbetenas igångsättande och fortlöpande vid arbetsstationen ifråga. I
densamma förekommande beskrivningar på arbetenas
utförande, transportväsendets ordnande och allmänna
ordningsföreskrifter med mera, voro helt säkert karakteristiska för Svanbecks uppfattning om sina plikter
och om hans sätt att leda honom anförtrodda arbeten.
Svan beck var icke så litet envis och kunde vara rätt
så "bitande", vadan han av somliga ansågs vara litet
"svår att tas med". De som förstodo Svan beck rätt säga
dock, att detta berodde på att han icke frångick en åsikt
utan att bliva övertygad om att han hade orätt, men blev
han det, var han ingalunda sen att "taga skäl" och var
då angenäm att samarbeta med.
Stockholm i september 1938
Hj Fogelmarck
f d överingenjör för Sjb

Per Svanbeck

Sjunde arbetsstationen af Stambanan
genon1 Norrland
Anteckningar rörande arbetenas utförande

Jernbanans läge och sträckning
Hufvudriktningen af stam banan, beträffande här
berörde arbetsdistrikt, följer Storsjön samt Indalselfvens vattendrag. Sedan urminnes tider har
denna sträckning utgjort Jemtlands handelsväg
vesterut; en utvecklad affärsverksamhet och företagsamhet hafva medfört förbättrade kommunikationer genom användning och tillgodogörande
af vattenvägarne, hvarföre nämnde vattendrag
stå i ett så väsentligt och oskiljaktigt samband
såväl för nutidens som för framtida skeende
hastigare utveckling inom Jemtland till följd af
jernvägsbyggnaden, att ett, om än flygtigt, omnämnande af dessa vattenlägen och de dem omgifvande trakter, ej torde sakna intresse i samband med öfrige anteckningar, som här sammanföras.
Vi fästa oss då hufvudsakligast vid lndalselfven, hvars floddal (under olika benämningar)
jernbanan troget följer, med undantag af de för
naturförhållandena nödiga afvikelser. Vi blifva
under en sådan färd påvisade de väldiga naturkrafter, som hittills blott sparsamt och i enstaka
fall kunnat tillgodogöras; vi öfverraskas af en
viss bördighet och utvecklad odlingsflit i de lägre
belägna bygderna; af de mest storartade, mäktigt
tilltalande, naturscenerier i högre trakter, omkring elfvens vattenbassiner, der de större tillflödena utmynna, och hvarest vi finna en rikedom af växtlighet kring stränder och dalgångar;
den förer oss till sist på de ödsliga, högt belägne,
grunda fjäll dalarna, der vi dock träffa vidsträckta
betesmarker, hvilka sträcka sig högt på de mot
söder belägne fjällsluttningarne. Vi äro nu vid
någon af elfvens källor och fortsätta vi färden,
nås nya fjällvatten, hvilka äro ursprungen till
vattendragen mot vesterhafvet. Vi stå då nära
målet för en turistväg, då vi efter en kort dock
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något mödosam fotvandring, beroende på årstid
och väderleksförhållanden, kunna förflytta oss
till högfjället; de intryck sådan färd medföra och
den anblick, som här möter oss, tillkommer dock
icke tillfället här att söka beskrifva eller återgifva.
Vid Krokom träffar och öfvergår Stambanan
första gången Indalselfven, som här eger sitt
utlopp ur Storsjön; i nordvestlig riktning derifrån
berör banan sjön Nelden, samt med sträckning i
vester passerar den Ytterån, en af Storsjöns större
tillflöden (kommande från Alsensjön, hvilken
genom Faxån står i förbindelse med Nelden,
vidare med Hällsjön och dertill förande fjällvatten). Banan fortgår vidare förbi norra ändan af
Storsjön (Trångsviken) förbi Mattmar, der vattendelare passeras, och inträffar i lndalselfvens
dalgång vid Åckesjön, hvarefter den oavbrutet
följer elfven och dess vattenbassiner till Forssaforssen. Indalselfvens inlopp i Storsjön är vid
Qvi tsle (eller äfven kalladt Böle, ena ändpunkten
för den s.k. kommunikationsvägen, sommartiden
utgörande förbindelse mellan Norrige från Levanger öfver Melen, Anjan, Kallsjön, Hjerpen,
Bye och Åckesjön). Följa vi nu uppför elfvens
lopp till nämnda Forssafors, träffa vi första bassinen, Åckesjön, der Damån, Sellsjöån och Semlaån infalla. Elfven benämnes nu olika: den kallas
Skeldran emellan Åckesjön och sjön Liten, och
erhåller der ett af sina största tillflöden genom
Hjerpeströmmen (utlopp för Kallsjön, Jufvuln,
Anjan och Stora Renesjön). Från Liten till Åresjön kallas nedre delen Undersåkerselfven och
öfre delen Brattlandselfven; emellan Åresjön till
Forssaforssen kallas den Åreelfven. Sjön Liten
och elfven genom Undersåker, der den bildar
Prest- och Ristafallen, hafva gifvit anledning att
denna byggd omnämnts såsom den vackraste, i

de hittills mera besökte trakter af Jemtland.
Emellan Qvitsle och Liten bemärka vi Qvitslefallen samt Eggforssen vid elfvens inlopp i Åckesjön, vid hvilka båda forsar finnas industriella
anläggningar, qvarnar och träförädlingsverk;
emellan Åresjön och Forssaforssen bemärka vi
Tegeforssen, der äfvenledes sågverk är uppfördt.
Vid Åresjön passerar Stambanan foten af Åreskutan. Emellan Qvitsle och Åresjön äro träbroar
uppförde öfver elfven vid Qvitsle, Mörsill,
Undersåkers kyrka och Edsåsen, för att förmedla
förbindelsen emellan elfvens båda stränder.
På den sju mil långa sträckan emellan Ytterån
till södra stranden af Forssaforssen hade Stambanan vid ursprungliga utstakningen erhållit ett
annat läge, hufvudsakligast genom att med ett
föreslaget större fyllningsarbete öfvergå Trångsviken, samt medelst bro elfven vid Eggforssfallen och följa södra stranden. Genom till mig
lämnadt uppdrag förrättades omstakning, hvarigenom jernbanan förlades norr om Trångsviken
och följer norra stranden af el ven (med gren bana
från Hjerpeströmmens utlopp i Liten till Kallsjön
(Bonäset)), samt når den ursprungliga sträckningen efter passerandet af Forssaforssen. Till
följd af den brutna terrängen synnerligast genom
Undersåker, i förening med andra lokala förhållanden, var denna utstakning förenad med icke
obetydliga svårigheter.
Hittills (vid Forssaforssen eller Staagårdarne)
har banan följt den sedan urminnes tid bebodda
och odlade floddalen, men efter passerandet af
Forssaforssen afviker den i vestlig riktning och
ledes i brantast tillåtna stigning (1 :60) uppåt till
de egentliga fjällbyggderna, träffar ånyo samt
passerar sista gången Indalselfvens hufvudlopp
vid Tångböle, närmar sig Ånnsjön och går öfver
en biflod till elfven kallad Visjöån; sedan den
passerat detta vattendrag, föres banan öfver det
skoglösa fjellet samt den härvid högsta punkten
på vattendelaren, 2025,2 fot (601,3 meter) öfver
hafvet, sänker sig derefter mot och når Riksgränsen på en höjd af 1877,0 fot (557,3 meter) eller
där skogsgränsen åter börjar på vestra sidan af
Kölen. Dessa byggder voro före stambanearbetenas början ej tillgänglige på annat sätt, än att
fotvandra eller medelst "klöfjning" och båtfärder; enstaka nybyggen eller s.k. byalag anträffas,
och hvilka senare tillkommit under tider, då här
bedrifvits kolning för drifvande af kopparverket
vid Huså (Carl Gustafs kopparverk) eller till
Merakersverken på norska sidan; slutligen finna
vi några bovallar eller lemningar deraf från äldre
tider.

Om vi åter följa Indalselfven uppför från
Forssaforssen, så kallas den Dufedselfven härifrån till sjön Norn; denna sjö och Tennsjön förenas medelst den berömda Tennforssen; vidare
genomlöper den Bodsjön, der den träffar stora
landsvägen vid Bodsjöedet, som är den hufvudsakliga vintertrafikleden till Norrige. Bodsjöedet
är utfartsorten till Tennforssen. Emellan Bodsjön
och Gefsjön kallas elfven Qvarnströmmen och
emellan Gefsjön och Ånnsjön Tångböleelfven.
Ånnsjön är den högst belägna af de mest betydande vattenbassinerna för Indalselfven i desse trakter; den ligger vid foten af Snasahögarna och
B unnerfjällen. En mängd tillflöden från omkringliggande fjäll inmynna här, bland de största af
dessa bemärka vi Handölselfven, med de vid
utloppet berömde Handölsforssarna. Bemärkansvärda äro de här i närheten varande tälgstensbrotten. Ånnsjön, från dess norra strand med nybygget Klocka och den historiskt märkliga Vallabyn
(från krigsåret 1719) erbjuder den mest storartade måleriska fjällpanorama desse byggder hafva
att uppvisa. Annsjön är vid medelvattenstånd
mycket grund, men företer under fjällflod en
relativt betydlig högvattenyta af ofvan anförde
orsaker. Vi bemärka nuEnaforssen, hvarest, sedan
stambanebygget börjat, ett sågverk blifvit anlagt.
Från Ånnsjön blifver benämningen Ena elf till
dess vid Sylfjällen eller "Syltopparna" Indalselfvens källor uppnås.
Bifloden Visjöån är utloppet för Visjön; till
denna sjös tillopp räknas Ripån, Rensjöarna samt
norra och södra Gråsjön med flere små vattendrag, hvilka vi anträffa innanjernbanan passerar
vattendelaren.
Vi befinna oss nu i den verkliga fjälltrakten
med små sjöar och vidsträcktare myrmarker.
Storliens bangård är belägen i det fjällpass, som
ligger straxt vester om den punkt, der banan
kulminerar vid öfvergången af Kölen. Inom bangårdsområdet se vi små vattensamlingar, som äro
källor för den till vesterhafvet rinnande floden
Stördalselfven, och den kallas här Tivlan.
På de höjder, som omgifva Storlien, träffa vi
den ödsliga natur, som endast högfjället kan
erbjuda, och omkring 2 timmars fotvandring norr
från bangården ligger Skurdalssjön. Vid dess
södra strand anträffas den omtalade "stenen i
grönan dal", bredvid den fordom här befintliga
väg, som genom det tätt bredvid varande egendomliga fjällpasset "Skurdalsporten" utgjorde
samfärdselleden öfver Riksgränsen. Vi befinna
oss nu å de nomadiserande fjällfolkens uppehållsorter.
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Besöka vi terrängen vester om fjällryggen på
den korta sträckan emellan Storliens bangård och
Riksgränsen följande Ti vlans vattendrag, så utgår
detta från den å bangården befintliga bassin och
utmynnar i Klefsjön; vid utloppet härifrån bildar
fjället en djup klyfta kallad "Lilla helvetet", hvari
Tivlan nedfaller och fortsätter sitt lopp genom
fjällremnor bildande smärre katarakter till dess
Riksgränsen uppnås; här öppnar sig ett väldigt
bråddjup gifvande intrycket af en under urtiden
skedd naturskakning; detta är "Stora helvetet".
Tivlan nedstörtar utför den lodräta väggen i den
nedanför belägna fjällsjön, från hvars midt upptornar en väldig klippa, hvilken jemte de omgifvande fjällväggarne breder en ständig, mörk
skugga öfver den djupt liggande lugna vattenytan.
Följa vi åter banan, så vidgar sig dalgången
vesterut från bangården och efter att ha ledts
utmed kanten af Klefsjön samt branten av "Lilla
helvetet", når man "Fläcken", en plats <ler banan
med skarp kurva afviker och följer fjällväggarne
i brant lutning (1 :52) till Riksgränsen; dessförrinnan har ett af de mest betydande fyllningsarbeten passerats och benämnes detta på profilen
"Stora helvetet", ehuru denna dalgång ej är att
förväxla med den här ofvan nämnde.
Vid "Fläcken" möter en öfverraskande an blick: till venster "Stenfjället" och djupt under
oss den på norska sidan högst mot fjället belägna
byn Tiveldalen , förbi hvilken Tivlan lugnt framflyter.
Hela denna sträcka från bangården erbjuder i
geologiskt hänseende intressanta tillfällen för en
fackman att studera bergformationerna, som här
förvittrande, skarpt framskjutna eller stympade,
till större delen äro befriade från all vextlighet;
likaså Klefsjöns omgifning, "Lilla helvetet och
de djupa långa bergskärningarne till Riksgränsen.

Förberedande arbeten och
administrativa åtgöranden
En redogörel se för de administrativa åtgärder,
hvilka synnerligast de tvenne första månaderna
här voro nödiga och varpå sedermera arbetets
utveckling i väsentlig mån skulle bero, torde vara
af intresse, ehuru detaljerna, af den mest mångartade beskaffenhet, endast för den med fjällförhållandena förtrogne kunna vara af mera betydelse.
Jernbanans plan och profil utvisa, att ungefär
hälften af7:e arbetsstationen österut ligger inom
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skogsgränsen, då åter den vesterut från Visjöån
är framdragen öfver en ödslig fjällplatå, eller,
med hänsyn till de aflägsna omgifvande höjderna, rättare en grundare fjällsänka, med obetydlig
nivåförändring omkring en half mil i längd. Efter
att jernvägen här passerat vattendelaren mellan
botten- och vesterhafven, sänker den sig hastigt
mot Norrige och träffar granskogen åter i fjällbranterna vid Riksgränsen; här på de sista 9000
foten äro de största bergsprängningsarbetena
koncentrerade. - Man har således genast klart,
hvarest de första angreppspunkterna för terrasseringsarbetena äro belägne.
Samtal med fjällfolket upplysa mig, att med
undantag af lapparne - hvilka en eller två gånger
årligen drifva sina renhjordar öfver desse trakter,
och de närmast inom skogs gränsen boende fjällmännen , som göra en årlig handel sresa på släddon till Norrige i Mars eller April - så hafv a
menniskor under de nio månader, då marken är
betäckt med snö, ej haft anledning besöka desse
trakter; från November till April hafva de varit
otillgängliga, och föga lugnande berättel ser vidfogades om hastiga fjällflöden, snöstormar, samt
i öfrigt om de svåra vädervexlingar, som hemsöka desse byggder, <ler man nu skulle betrygga
vistelsen och utöfva en gagnande verksamhet
med en del menniskor.
Då hufvudändamålet var, att, med så stor
styrka, som man under dessa förhållanden till trodde sig här förlägga, bedrifva under den stundande vintern bergsprängningarne, måste en
hållpunkt beredas , hvilken naturligtvi s blef Storlien. Då denna plats under vissa tidermåste blifva
försatt utom förbindelse med nedanför liggande
bebodda trakter, var angeläget här koncentrera
allt, hvad för en arbetsstyrka e1fordrades: bostäder för befäl och manskap, förråder, stallar m.m .
Men nödvändigt var på samma gång, att äfven
vid arbetsområdets östra ända nedanför fjället
ega en hufvuddepot, dit förbindelsen österifrån
icke kunde anses blifva afstängd och hvarest
förnödenheterna både för arbete och manskap
samlades, att sedan i mån af vägförhållandena
uppföras. Denna plats blef Grubbvallen eller,
som den där planlagda bangården nu kallas,
Enafors. Ett enskildt bolag hade här vid Enaforssen anlagt ett 2-ramigt sågverk.
Med fästadt afseende på desse hållpunkter för
arbetet, blef första hufvudvillkoret fullbordandet
af en farbar väg, emedan de nödvändigaste transporter nu skedde medelst klöfjning.
Det bör här nämnas, att tanken på förnödenheters och materialiers hitforslande genom trans-

Svanbeck med medarbetare i Enafors januari 1875.
portleds dragande vesterut från fjället, alldeles
måste uppgivas. Såsom skäl kunna här anföras:
det branta fjället och de till en del sanka myrmarkerna på den 2,5 mil långa vägsträckan, tills man
nådde farbar väg eller Meraker. Inom detta område
fanns ej att tillgå ett lämpligt vägämne eller grus,
utan måste vägbanan där beredas af dyjord och
kafvelvirke, förorsakande betydande svårigheter
med sannolikt dryga underhållskostnader. Förr
än under gynnsamma vinterförhållanden kunde
en samfärdsel här icke ifrågakomma.
För mig skall dock i hågkomst förblifva de
många tillfällen af vänfullterbjudande, som under
min vistelse här lemnats mig vesterifrån, samt
dermed förenade bevis på vänskap och sannt
kamratskap i uppfattning af gemensamma sträfvanden.
Den 23 augusti 1877, då jag öfvertog befälet,
var arbetets ställning på följande sätt: vägarbetet
emellan Enafors och Visjöån delvis fullbordadt,
samt påbörjat å vissa punkter vester om Visjöån.
4 tält voro för desse vägarbetare uppsatte; en
barack vid Visjöån, 2 baracker vid Storliens bangård; dersammastädes stomme till smedja, ett
kolhus, samt en byggnad efter banmästar-

stugumodellen upptimrad till halva fönsterhöjden. Virke till detta hade under förlidne Maj
månad blifvit forslat på släddon till Storlien. Vid
Grubbvallen och Storliens bodvall voro dervarande små bodvallsstugor förhyrde.
Från min förra arbetsplats i Mattmar förflyttades flere arbetslag, varföre tält anskaffades, och
vägarbetet bedrefs nu med största skyndsamhet.
- Förrådshus och stallar påbörjades i båda bangårdarne. I den mån folket fullbordade sina betingssträckor å transportvägen, beordrades de,
att å anvisade platser uppföra sina baracker vid
gränsafdelningen, och först derefter fingo de
placeras i till dem utlofvade bergschakter. Oaktadten växlande och svår väderlek arbetades med
största ifver, då varje arbetslag eftersträfvade den
tidpunkt, då de kunde inflytta i sina vinterqvarter.
- Dagligen gjorde jag mig underrättad om folkets
behof, emedan man måste klöfja, eller med serskilda proviantåkdon eller medelst bärare allt
efter arbetsplatsernas olika lägen, tillföra arbetslagen af dem betingade fläsk- och brödförråd,
hvilka jämte kaffe voro de födoämnet folket voro
hänvisade till. Bröd erhölls från Tiveldalen i
Norrige eller ett provisoriskt bageri vid Enafors.
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Den ökade personalen och de snart skadade
brödvagname nödgade mig dock, för att förhindra brist, låta hemta brödet 2 till 3 mil; då äfven
priset stegrades, lät jag, sedan materialier anskaffats, genast uppföra en banvaktstuga (med något
större dimensioner än modellritningen) å Storliens bangård, och hvarest bakugnen öfverläts
hyresfritt till pålitlig person, mot villkor, att för
visst pris per vigt tillhandahålla bröd, så att brist
icke uppstod, hvarigenom såmedelst ett väsentligt bekymmer blef häfdt.
Den 15 september 1877 nödgades vi tillföljd
af svåra stormar, kyla och snöfall nedtaga tälten,
och då inga byggnader ännu voro beboeliga,
måste folket underkasta sig umbäranden, för
hvilka jag befarade menliga följder. På bangården varande smedjestomme, stallspiltor och
foderloft samt bodvallsfoderladan blefvo nu
provisoriska bostäder. Dubbla antal fodrade
hårtäcken utdelades. - Men vägen närmade sig
nu sin fullbordan, såväl till Storlien som till
Riksgränsen, eller rättare "Fläcken". Folket, hvars
fältlif befälet i lika grad delade, visade godt mod
och uthållighet, trots att de på lång tid icke haft
om byte af kläder och ofta måste genomvåta gå in
i sina utan eldstäder varande qvarter. En mängd
dragare med virke och materialier af alla slag
ankommo nu dagligen och de brister, som hämmat byggnadsarbetena, fylldes hastigt, hvarigenom murare och timmermän å sin sida nu fingo
tillfälle att utveckla full verksamhet, då snart de
för hvar och en efterlängtade och skyddande
qvarteren kunde få tagas i besittning.
För att skyndsamt fylla dagliga behoven och
genast vänja den enskilta företagsamheten, samt
bereda någon vexling af födoämnen, anmodade
jag en arbetare att utöfva slagterirörelse. Till en
början lämnade jag honom fri frakt å transportleden från Dufed efter skedd anmälan, för det
kött, potater m.m., han uppsände och här borttingat, då den 5 mil långa vägens beskaffenhet
icke medgaf, att drifva slagtdjur lefvande till
fjället och fraktpriser för tillfället voro högt
uppdrifne. En handlande erhöll ett tält uppsatt å
Storliens bangård, för att tillhandahålla nödiga
kolonialvaror. Arbetslagens förmän erhöllo ock
på anmälan tillåtelse, att från Dufed få fri transport å de vegetabilier, som från nedanför liggande orter af dem kunde betingas, samt egde fritt
meddela sig å byggnadens telegraf.
Min åsigt var, att afsedda ändamålet att få
tillförsel bäst skulle ernås genom att i början
underlätta den enskilta företagsamheten, såsom
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här blifvit antydt, då snart måste blifva bekant, att
här fanns en pålitlig afsättningsort - framför att
staten skulle åtaga sig provianteringsåtgärder,
hvilka, förutom ett strängt öfvervakande, erfordrat serskilt lämpliga personer eller "mellanhänder", räkenskapsföring och förrådslokaler, hvartill icke fanns utrymme eller tillfälle att bereda,
och därjemte befäl och materialvakter på allt sätt
voro tagne i anspråk, hvar på sin post med ansträngande sysselsättningar - om ock en del
lifsmedel här till en början blefve dyra. Småningom uppstod konkurrens, som inom en jemförelsevis kort tid reglerade prisen. På anmälan af
läkaren måste dock staten vissa tider tillhandahålla en del vegetabilier (se redogörelse för sjukvård).
Den här åberopade transportled var för denna
del af arbetsdistriktet förut anordnad emellan
Mattmar och Dufed, samt utsträcktes sedermera
till Storlien. Den uppehölls genom 12 par hästar,
hvaraf 2 par voro placerade å hvardera häststationerna Storlien, Enafors, Dufed, Undersåker, Mörsill och Mattmar. 2 tomma vagnar gingo dagligen
österut och 2 lastade vesterut. Förutom desse
användes en mängd extradragare emellan Dufed,
Enafors och Storlien.
Med noggrann tillsyn och föreskrifter arbetades äfven inom husstommarne under nätterna vid
lampsken, för att i tid få murverken fullbordade.
Den 22 Oktober observerades -J 8°, men eljest
understeg icke kylan -8°.
Den 28 Oktober kunde jag rapportera följande byggnader fullbordade:
Vid Enafors ett förrådshus med arbetarebostäder, ett stall med foderloft för 10 hästar och en
barack.
Å Storliens bangård ett förrådshus med arbetarebostäder, kontors- och handelslokal, ett stall
i likhet med ofvanstående, en banmästarestuga
med 4 rum, 2 sammanbyggde vaktstugor bildande 3 rum och kök, 4 baracker, samt utefter arbetslinien 7 baracker för hvardera 16 man.
Alla permanenta bostäder försedde med skorstensstockar, fullständiga kakelugnar, samt i
arbetarebostäderna och barackerna spislar. (Se
vidare afdelning om arbetenas bedrifvande.)
Helsotillståndet visade sig från si utet af Oktober mindre tillfredsställande, genom diarrheer
och svaghet hos en del arbetare, ehuru ej sjukdomsfall af allvarligare beskaffenhet förekommo. Såsom ofvan nämndt, nödgades folket ligga
i fuktiga kläder och, då de ej egde ombyten, voro
i synnerhet de provisoriska bostäderna skadliga.

Dock led folket mest genom brist på varm föda;
lägereldarne kunde icke underhållas tillföljd af
skarpa vindar och daglig nederbörd, samt arbetskläderna ej torkas till följande dag.
Den 4 November voro befäl och arbetare utan
undantag inqvarterade i bostäder med eldrum.

Arbetsstyrkan uppgick till 220 man. Enligt träffadt aftal, lämnade jag tillstånd för 5 gifte arbetare att hitforsla sina hustrur, för att i sina bostadslokaler tillreda och hålla folket tillhanda
med varm och sund föda, samt besörja linnetvätt,
hvilket visade sig vara af stor vikt. Två familjer
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(materialvakt och en timmerarbetsförman) fingo
på dessa villkor bostad i förråds byggnaden, samt
öfrige i vaktstugor och baracker, och anmodade
jag dem till följd af dess fördelar att köpa sig
Bolinders kokspislar, förhvilkadedåhitfingofri
frakt. Detta var högst nödigt, emedan å Storlien
jag redan vunnit erfarenhet, att anskaffandet af
bränsle skulle blifva en betydande utgiftspost
och besparing således vinnas i afseende på dem,
som för matanordningar måste elda dagen igenom, samt större säkerhet äfven ernås mot eldfara.
Nämnde personer hafva sedermera äfven insett
gagnet och nyttan af desse spislars egande.
För öfrige arbetarebostadslokaler och för
provisoriska baracker inköptes sedermera gjutna
"norska" kokspislar till ett pris af 14 kronor
stycket, och äro desse af en serdeles ändamålsenlig beskaffenhet, då de derjemte med lätthet
kunna söndertagas och transporteras.
Barackerna äro med få undantag, eller där sten
i närheten ej kunnat erhållas, försedde med
rymliga murade spislar, hvarigenom god ventilation beredes och lätthet för folket att torka kläder.

Desse bostäder förlades vid de små fjäll bäckarna
och i skydd af skogen. Genom hyreskontrakt
förvissades om disponerandet af de få befintlige
bodvallslokalerna.
Bränsleanskaffning och -transport har varit en
serdeles tyngande utgift. Vid gränsafdelningen,
der virket af egarne skattas högt, uppgjorde jag
genast kontrakter, för att icke komma i bränsleförlägenhet eller tvistigheter, som eljest lätt kunnat
uppstå. Staten betalar per månad 40 öre i bränsleersättning för hvarje i gränsbarack inqvarterad man. Afdelningsingeniörens rapport ligger
till grund för denna månadtliga ersättning.
Sedan vinterqvarteren voro tagne i besittning,
var angeläget tillse, att ordning och snygghet från
början iakttagas, då så småningom personalen
ökades och tillföljd af väderförhållanden folket
flera dagar nödgades vistas under tak. Desse så
att säga kolonier, enstaka baracker eller läger
ställdes under följande direkta uppsigt och föreskrifter.
Vid Enafors, Storlien samt baracklägret vid
Riksgränsen öfverlämnades tillsynen åt h vardera

Barack och förråd i Enafors 1875, med Snasahögarna i bakgrunden.
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en ingeniör i serskild egenskap som stationsqvartermästare, för hvilka jag utfärdade följande
instruktion:

I samtlige baracker och arbetarebostäder uppsattes följande anslag:

Stationsqvartermästaren

Till förekommande af sjukdomar samt för befordrande af god ordning och trefnad, uppmanas hvar och en,
som bebor af Stam banan upplåtne lokaler, att iakttaga
och medverka till snygghet och ordning; der skäl
härutinnan förefinnes till anmärkning, då arbetsbefäl
inspekterar bostäderna, får den eller de, som ej ställt
sig gifne föreskrifter till efterrättelse eller hvad för
ofvan nämnda anspråk fordras, genast afflytta. Afskrädesplatser anvisas af befälet. Allt vårdslöst handhafvande med eld varder förbjudet och straffas med
afsked, och böra nattvakter eller de personer, som fästa
uppmärksamhet på öfverträdelser och försummelse
härutinnan, genast åtlydas. Då sträng köld samt nederbörd hastigt kunna ställa desse trakter utan tillförsel
och förhindra större samfärdsel, uppmanas härmed
hvarje hushåll och de, som hafva matförråder för egen
eller andras räkning om hand, att från medlet af December till medlet af Maj vara försedde med lifsförnödenheter för minst 8 dagar intill en månads tid; att der
brist utan eget förvållande och egen omtänksamhet
skulle uppstå, derom genast anmäla till arbetsbefälet.
Ingen obehörig eger rätt, att utan befälets vetskap bebo
e1ler vistas i de af Stambanan uppförde lokaler. Sjukdomsfall eller af köld orsakade skador böra genast
anmälas för arbetsbefälet. Hushåll skola hvarje afton
hafva sina vattenreservoirer fyllde.
Storlien etc.

Tillkännagifvande för arbetspersonalen.

A. Brandförhållanden
4. Att egna omsorgsfull tillsyn öfver att sprutor och
tillhörande utrustning äro i fullgodt skick och finnas på
anvisad plats.
5. Att öfvervaka och tillse, att alla hushåll samt
stallet hafva sina vattenreservoirer fyllda hvarje afton.
6. Att handlyktor finnas 1 stycken på hvarje af
nedan angifne platser: i stall, förråd, snickarbod, hos
nattvakt, och hvartill staten lämnar olja.
7. Att vid eldsolycka leda sprutan, hvaröfver befälet
endast eges af qvarterrnästaren och stationsingeniören.
8. Att förrätta brandsyn.
B. Proviant, sjukvård och sanitära förhållanden
9. Familjer och de personer, som hafva mathållning, skola ovillkorligen tillförsäkra, att de för egen
räkning och för dem, som hos dem äta, ega matförråd
för en månads tid i förlag; vid detta fästes hufvudsaklig
vigt under tiden från 15 December till 1 Maj.
10. Tillses att bröd ej saknas, hvilket skall tillhandahållas i förlag å den för handel upplåtne lokal å Storliens bangård af dervarande handlande, samt af den,
som innehar vaktstugan, hvilka i detta afseende endast
ega på desse villkor innehafva lokalerna.
11. Tillses att vedförråd finnes. 300 famnar äro beordrade före den 15 December 1877 till Storliens bangård.
12. Rapport lemnas till stationsingeniör, i händelse
sjukdomsfall inträffar.
13. Qvartermästaren bör hafva sig bekant arbetspersonalens behof, på det stationsingeniören, därom i
tid underrättad, må kunna afhjelpa desamme.
14. Tillse att ordning och snygghet råder i de till arbetare af staten upplåtne lokaler inom bangårdarne vid
Storlien eller Enafors samt utomkring desamma, hvarföre afskrädesplatser eller lårar skola anvisas. Latriner
skola finnas vid Enafors förråd, vid Storliens förråd
och vid barackerna å östra ändan af Storliens bangård.
Allt orenande utom desse latriner förbjudes.
15. Tändstickor i låda samt ständigt bränsle skall finnas i räddnings baracken på fjället; en hylla bör uppsättas med angifvande af tillgångar.
16. Alla baracker, som ej bebos, böra vara stängde
med hänglås, utom nämnde räddnings barack. Uppgift
skall af stationsingeniören lemnas å antal platser i
hvarje barack och huru många, som disponeras.
17. Att ordna med snöskottning, der så erfordras;
och bestämma, hvilka vägar alltid böra hållas af staten
öppna, såsom till vattenväg och körväg till förråd och
kontor. 2ne snöplogar skola finnas vid Enafors och 2ne
vid Storliens bangård.

Brandväsendet egnas tillbörlig tillsyn; vid Enafors och Storlien utdelades nattvaktsur, hvars
diagrammer införas i journaler, som granskas af
befälet. Under de svåra stormnätternagå två nattvakter, att aflösa hvarandra. En större spruta är
placerad i Storlien och en mindre finnes i Enafors. Fylldt vattenkar på släde står hvarje natt
vintertid inkördt i stallgången, för att vattnet ej
må frysa och vara att tillgå.
Föreskrifter för nattvakt
Nattvakt skall, med noggrannt aktgifvande på eldfara
och mot god ordning störande förhållanden, tjenstgöra
å de tider och göra de ronder, som af arbetsbefäl under
olika årstider föreskrifvas.
Allt ovarsamt handhafvande med eld förbjudes. Ingen
tillåtes gå med bart brinnande ljus å vindar, förråder,
foderrum eller i öfrigt lokaler, der personer ej ständigt
uppehålla sig. I alla till arbetare af staten upplåtne
lokaler skola alla ljus och eld vara släckte från kl. half
9 eftermiddagen ti Il kl. half 6 på morgonen, såvidt icke
serskildt tillåtelse för andra tider af arbetsbefälet
lemnats. I snickareverkstäder skall hvarje afton efter
arbetstidens slut allt affall och spån vara bortfördt. Att
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elda i verkstädernas öppna spislar varder förbjudet
från kl. 3 e.m. till kl. 9 f.m. Efter arbetstidens slut
aftonen till morgonen får ej eldas i der uppsatte kaminer.

Brandsyn förrättas med biträde af timmerman
och murare. Då mat ständigt lagas, äro sotbildningarne betydliga, hvarföre regulier sotning sker
i alla rökgångar.
Ett större antal virkes- och stenkörare måste
här, synnerligast vintern 1877-88, användas,
hvarföre stallrum måste beredas. Sådana provisionella byggnader uppfördes vid Enafors, Visjöån och Storlien, och hvilka varit af behof i
flera afseenden äfven för en mängd vägfarande
till Storlien vintertid, såsom förmän, statens
dragare, personer hvilka haft affärer med Stambanan, läkare, polismän m.fl. Då tillföljd af häftiga snöstormar och vädervexlingar desse vägfarande blifvit förhindrade att fortsätta eller återvända, måste såväl stall- som sängplats för dem
beredas. En räddnings barack är uppförd på fjället
emellan Visjöån och Storlien, men sedan vaktstugorna der fullbordats, har denna barack tjenat
såsom arbetarebostad.
S tenkörslorna här fordrade rätt betydande förberedelser. - Körare äro här vande, att mot afdrag
å körbetingen tillhandahållas med fourage för
sina dragare; det var derföre nödigt att härför
göra uppköp. 1877 och 1878 kontrakterades 15
325 lispund hö och 3960 kubikfot hafre, hvilken
sednare magasinerades å förråden, det förra å
stalloften och fritt stående stackar, hvilka togos
af sådan storlek, att, när loften blefvo tömde, en
stack nedtogs och inflyttades. Från norska fjällbyggderna Tydalen och Selbo erhöll jag på desse
villkor med fjällkörslor vane och härdade män,
hvilka möjliggjorde för relativt billiga kostnader
framskaffandet af sten och virke från aflägsnare
ställen och under för andra vanskliga väderleksförhållanden och mödor.
Ingeniör J.O. Pettersson har genom illustrerad
korrespondens till Ny Illustrerad Tidning den 3
November 1877 delgifvit följande såsom ett
bidrag till inblick i fältlifvet här under tidpunkt af
förberedelserna. Jag återgifver detta i sin helhet
med bifogade träsnitt:
Herr Redaktör! Härmed tager jag mig friheten tillsända eder några små skizzer från det nu ny] igen, närmast
riksgränsen, påbörjade jernvägsarbetet. Det kunde
måhända vara af intresse att innan ännu denna nya
förbindelse med det norska brödralandet är knuten, i
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bild återgifva några spridda drag från dessa på kommunikationsmedel vanlottade trakter, der nu civilisationens pulsådra är bestämd att stryka fram, och bringa
lif och rörelse i det öde landskapet.
Stora svårigheter föreligga dock vid ett sådant
företag. Vägar måste under möjligast försvårande
förhållanden byggas öfver sumpiga ödemarker, der ej
någon annan möjlighet än hästryggen - medelst s.k.
klöfjning-finnes att framskaffa nödiga reqvisita, och
denna svårighet, väl öfverstånden, återstår att skaffa
bostäder samt lifsförnödenheter åt det befäl samt den
arbetsstyrka, hvilken här skall i sin mån bidraga till
förverkligandet af denna förbindelse mellan de svenska och norska kusterna- och detta allt innan ännu det
egentliga jernvägsarbetet kan taga sin början.
Det är från denna tidsperiod medföljande små skizzer äro tagna, den ena från Visjöån, med dess under
byggnad varande vägbro, dess baracker och tält, de
sednare tjänstgörande som sommarbostäder, och de
förra ämnade till skydd mot dessa orters stränga vintrar.
Så är der Storlien - en "bodvall" tillhörande norsk
egare - liggande på en höjd af cirka 2000 fot öfver
hafvet, samt omkring 1/4 mil från riksgränsen, der de
öster ifrån kommande tågen skola aflösas af den norska
materielen, som med sina för de svårare terrängförhållandena (från Storliens bangård till den 2 svenska mil
längre västerut belägna norska köpingen Meraker,
sänker sig linien med få undantag nästan oafbrutet
1:52) lämpade lokomotiven skola ombesörja den vidare trafiken vesterut.
Här vid Storliens bodvall, i den lilla stugan längst
till venster på teckningen, är imellertid nu högqvarteret för samtlige här vistande ingeniörer, der man i det
enda lilla disponibla rummet får praktiskt sanna ordspråket: "är sämjan god, är rummet stort".
Hvad den tredje teckningen beträffar, är densamma
ämnad att gifva ett om än svagt begrepp om de ogynnsamma terrängförhållanden, som försvåra banans framdragande i dessa trakter.
Vyen är tagen från bottnen af den vilda bergsklyfta,
som på kartorna erhållit det betecknande namnet "Lilla
helvetet" och i vars kant linien stryker fram, för att
sedan i den mest vilda ödsliga natur, uppför svindlande
höjder och ned i djupa dalar fortsätta fram till norska
gränsen. Här arbetas nu oförtrutet med byggandet af
baracker till de arbetslag, som skola sätta lif i dessa öde
fjällmarker, för att här i liten skala, men fort, åstadkomma, hvad vattnet i stort under lopp af årtusenden
långsamt men säkert verkat.
Det är emellertid ett fullkomligt nybyggarlif, detta
lif bland fjällen, ty här är ej på förhand sörjdt ens för
lifvets nödvändigaste behof, utan allt måste börjas från
början. I aftonskymningen efter slutadt arbete bildas
de mest pittoreska grupper kring eldame vid tälten;
den oumbärliga stekpannan tages fram, det amerikanska fläsket skäres i skifvor, och hvarje karl inandas
med välbehag stekdoften, med lystna blickar öfver~
vakande sin andel, som väl färdig förtäres jemte en

skifva bröd. Och derpå gå de att under den tunna
tältduken söka ett skydd för den kalla nattvinden och
mossarnes fuktiga dimmor, samt hem ta nya krafter ti Il
den kommande dagens ansträngningar.
Och så gå dag efter dag, vecka efter vecka och
hvardagslifvets enahanda afbrytes endast då och då af
någon lapp - eller som han el skar att kallas "fjellman"
- som från sitt läger i grannskapet kommer för att söka
någo n förlupen ren, eller möjligen en eller annan
vandrande positivkonstnär, som på sin konstresa till
Norge tagit denna väg, och om han än ej på den skördar
guld och lagrar, så hvad som säkert är, att han efter sina
förhållanden gör en god recett.
-n

Telegraf
Bland de första och vigtigaste anordningar voro
telegraf och postförbindelse. Ett forceradt arbete, sådant här förelåg med fästadt afseende på
detsammas påbörjande under en för fjällförhållandena sen årstid, påfordrade inom kort tid en
mängd och olika slag af redskap samt byggnadsmaterialier, af hvilka synnerligast de förstnämnde forslades efter dragare 11 mil från Mattmar
eller derjemte från Östersund medelst ångbåtsleden till Qvitsle. Vederbörliga reqvisitioner skulle derföre ske "i god tid", och ifall transportforor
samtidigt hopades vid vissa omlastningsplatser,
måste ett skyndsamt urval försiggå, för att erhålla
det nödvändigaste; kommer så dertill, att under
den första tiden födoämnen af olika slag erfordrades, emedan den enskilda företagsamheten ej
ännu till trott sig, eller kunnat få fast fot. Materialhufvuddepoten inom stationen blef Åsan och
sedermera det nedanför fjället 1,5 mil från Storlien belägna Enafors. De angelägnaste arbetena
bedrefvos nu hufvudsakligast vid Storlien, Enafors och Riksgränsen. Telegrafledningen var
således ett det viktigaste hjelpmedel äfven inom
stationens ändpunkter, då man derjemte tager
hänsyn till, att manskapen vid ankomsten ej egde
mera, än hvad det "gick och stod uti", och placerades på fjället, der ej ett timmerträd fanns att
tillgå. För framtiden hade telegrafen äfven en
serskild uppgift, derutinnan att, då de svåra snöstormarne och nederbörden ställde dessa fjälltrakter utan förbindelse, kunna delgifva oss med
nedanför belägna platser, samt uppgifva de nödvändigaste behofven som efter skedda afbrott i
samfärdseln först borde fyllas för personal och
arbete. Serskild omsorg egnade jag derför stolparnes uppsättning såväl öfverfjällmyrarna, som
fjällområdet i sin helhet, samt trådens sträckning,
på det de antagligen betydande temperaturvaria-

tionerna icke skulle under de mest angelägna
förhållanden föranleda afbrott genom trådbristning eller stormarna urkasta tråden från isoleringshattarna. Sedan uppsättningen har ej heller
något linieafbrott inom arbetsstationens gränser
varit hittills inrapporteradt.
Enligt Distrikts-Ingeniörens ordres träffade
jag hvissa öfverenskommelser rörande telegramutvexling med Merakersbanans arbetstelegraf.
Svensk visareapparat insattes i närmaste telegrafstation, Skurdalsvolden, å norska sidan, dit
tråd sträcktes från Storlien. Förbindelse erhölls
såmedelst, ehuru hvarje telegram måste repeteras för öfverflyttning från denna öfvergångsstation. Vidare skulle enskilta personer vester om
Östersund och öster om Trondhjem ega att få
begagna deremellan belägna arbetstelegrafstationer för telegramutvexling äfven emellan rikena, då afgifterna betalades till banorna efter de
inom de båda rikena gällande telegraftaxor.

Post
Närmaste svenska poststation är Dufed, 5 mil
från Storliens bangård. Ordinarie posten vesterifrån passerar derförbi två gånger hvarje vecka
och likaledes två gånger den österifrån kommande. Sedan jag erhållit anvisning å en pålitlig
person från härvarande trakt, hvilken var väl
förtrogen med fjällområdet och egde erfarenhet
af de vexlande väderleksförhållandena och således fullt lämplig för åtagandet att forsla posten,
som i flesta fall innehöll icke obetydliga värdebelopp, träffade jag med denne öfverenskommelse; och oaktadt under mången gång serdeles
ogynnsamma förhållanden har han hittills under
halftannat år anmärkningsfritt skött detta åtagande. De kontraktsbestämmelser jag uppsatt voro
följande: att inträffa med ankommande posten å
Storlien hvarje måndags och torsdags eftermiddag omkring kl. 3, afresa med afgående post
hvarje påföljande morgon; hålla 2 posthästar,
deraf 1 i reserv, i Tångböle; att medtaga, utom
postväskor, paketer till vigt för ett lättare enbetslass, beroende på vägarnas beskaffenhet; att emot
serskild afgift (sedermera fastställd till 5 kronor
per styck) forsla sjuke arbetare till Dufeds sjukhus; att emottaga och aflemna post vid Tångböle,
Valla, Enafors, fjällstugan, samt hos läkaren i
Dufed aflemna eller emottaga de för sjukvården
i Storlien och Enafors afsedde medicinlådor; att
framforsla posten till fots eller medelst skidor
under de tidsperioder, då fjället icke kan befaras
med häst, vid hvilka tillfällen postföraren borde
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I ngenjörenl O Petterssons, i Svanbecks rapport omtalade, skisser till artikeln i Ny Illustrerad Tidning.
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Överst materialvägsbron över Visjöån, därunder Lilla helvetet och tältläger vid Storlien.
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och skulle åtföljas af en man som eskort och
bärare, hvilken han sjelfaflönar. lersättning uppbäres af postföraren 160 kronor per månad, samt
fritt stallrum och sängplats, då han öfvernattar
inom stationen. För dessa resor är postföraren
oafbrutet verksam alla dagar under veckan. Inom
arbetsstationen är postgången ordnad på följande
sätt: på det icke arbetstid för folket onödigt må
försummas, då afstånden äro stora, att efterhöra
och aflemna post, utdelas densamma från arbetskontoret af dervarande kontorsvakt, hvilken det
äfven åligger att tömma postlådorna från och
med riksgränsen till och med Storliens bangård;
sommartid sändes ock posten från och till dåvarande arbetare på fjället. Materialvakten v!d Enafors sköter posten som tillhör afdelningen AsnanVisjöån; Storliens kontor har posten emellan
Visjöån och Riksgränsen. Postlådor äro uthängde vid Enafors förråd, Visjövall-vaktstugan, Storliens förråd och gränsbaracken No 10. Följande
anslag äro vidfogade postlådorna:
Postordning
Afgående post bör vara inlemnad hvarje måndag och
thorsdag före kl. 6 e.m. å arbetskontoret. Bref, som
icke innehålla penningar och äro försedde med frimärken, kunna inläggas i breflådorna, hvilka tömmas
hvarje middag ofvan angifne dagar. Breflådor finnas
vid barack No 10 vid vestra afdelningen, samt vid
Enafors och Storliens förrådshus. Posten ankommer
hvarje måndag och thorsdag samt utdelas till arbetspersonalen genom serskild postbärare.
Prenumeration å tidningar och tidskrifter kan ske å
stations kontoret.
Frimärken tillhandahållas i postbärarens bostad vid
Storliens bangård samt hos materialvakten i Enafors.
Rekommenderade bref böra af afsendarne sjelfva
inlemnas å stationskontoret.
Storlien etc.
Sedan posten anländt till kontoret och granskats,
lemnas till stationsbefälhafvaren uppgift å saknade tidningar eller dyl., som kan vara att anm ärka, på det ti l1 postexpeditionen i Dufed genast må
göras vederbörlig anmälan, och har jag sökt så
långt möjligt öfvervaka postordningen, på det
arbetarne måtte få tillit till densamma för tidningspren umerations och brefantals ökande. Endast 2
fall hafva anmälts, der afgångna bref kommit i
rubbadt skick till sin bestämmelseort, som var
samma poststation.

Tidskrifters och Tidningsprenumeration
af befäl och arbetare å 7 de arbetsstationen under
187 8 och 1879, uppsatte efter antal exemplar för
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första året, enligt nedanstående tabell
Namn

1878

Fäderneslandet
14
Östersundsposten
7
Svenska Veckobladet
6
Söndags-Nisse
5
Östgöten
3
Nya posten
3
Arbetarens vän
2
Jönköpingsposten
2
Nyaste förposten
2
Dagens nyheter
2
Stockholms dagblad
2
Östgöta Correspondenten
2
Arbetarebladet
1
Freja
I
Gotlands tidning
l
Illustreradt veckoblad
1
Kasper
Norrlands tidning
Nya Wermlands tidning
Nässjö allehanda
Tranås tidning
Familj Journalen
Framtiden
Förr och Nu
Jemtlands tidning
Nu
Vernamo tidning
[]lustrerad tidning
Ober Land und Meer
Fliegende Blätter
Penny Illustr. paper
Fun
Hem vännen
Svenska tidningar
Svenska medborgaren
Jorden rundt
Sköfde tidning
Karlshamns allehanda
Tidn. för Wenersborgs stad och län
Smålandsposten
Sundsvallsposten
Ljungbyposten
Wexio stifts tidningar
Nya dagligt allehanda
Diktarens bazar
Nya följetongen
Djurvännen
Vår tid
Allmännyttigt magasin
Sanningssökaren
Summa

70

1879
21
7

11
5
3
3

4
9
3
3
l

3

2

3
3
2
2
l
I
l
l
I
l
I
l

103

Ovan: Enafors, grund till stationshus 1875. Foto Olof Ericsson, Hammerdal. Nedan: Per Svanbecks
bostad i Storlien.
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Då en del yrkesarbetare öfver vintrarne måste
qvarhållas i dessa nordliga trakter, såsom smeder, snickare, timmermän, stenarbetare och bergsprängare, samt extrafolk, såsom kuskar, stakare
eller nivellörshandtlangare, är det för framtiden
af en oväsendtlig vigt att tillse, det för folket
under de långa oväders- och köldperioderna,
hvilka kunna fortgå i flera dagar och sålunda
utgöra en icke obetydlig procent af dåvarande
arbetstid, tillfälle finnes, att i sina qvarter eller
möjligen gemensamt egna sig åt mera förädlande
sysselsättningar, såsom läsning, skrifning eller
dylikt. Initiativ härför kunna tagas af befälet som äfven till en del ej torde hafva under vintern
sin tid fullt disponerad - vare sig genom att sätta
sig i förbindelse med sällskaper för spridning af
tidskrifter och tidningar m.m. I den antydda
rigtningen lämpliga åtgöranden skulle otvifvelaktigt medföra de mest välsignelsebringande
resultat.

Tull
Förutom att en handlande hyresfritt erhållit lokal
vid Storliens bangård, idkas handel af egarne till
Storlien vid bodvallen. Vid Enafors äro tvenne
salubodar med filialer sommartid på fjället. En
del varor härför till ej obetydliga nelopp forslas
vintertid öfver riksgränsen vid Storlien och före
deras försäljning måste de tullbehandlas vid
Dufed, hvilket skulle fördyra varorna med 10
mils frakt, förutom att de äro utsatte för skador af
väder m.m., eller skulle tulltjensteman uppresa
på varuegarnas bekostnad och magasin finnas
m.fl. omständigheter. - Efter snart vunnen erfarenhet både för kontroll och de praktiska svårigheterna vid detta exceptionella fall, har jag efter
aftal med vederbörande åtagit mig, att undersöka
plomber och lemna intyg öfver varornas oskadade tillkomst, väga dem å förrådsvågen, uttaga
prof, der så erfordras, samt lemna vederbörligt
intyg och uppgifter till Dufeds Tullkammare,
som då på grund häraf och förpassningar m.m.
lemnar förtullning. Tulltjensteman har dessutom
företagit kontrolltjensteresor hit.

Arbetspersonalens aflöningsbesparingar och anordningar
derför
Till Distriktskassören lemna arbetarne penningar att insättas i Sundsvalls enskilda banks afdelningskontor i Östersund på upp- och afskrif22

ningsräkning. Insättarne erhålla der 4 % å på så
sätt disponerade medel, samt bekomma såsom
qvittens en sparbanksbok, hvari de insatte eller
uttagne beloppen införas. Denna sparbanksverksamhet är ett fullkomligt enskildt åtagande,
emedan det icke tillhör Kassörens befattning.
Tillföljd af dessa byggders afskiljda läge från
större handelsplatser, hvilka af arbetarne eljest
besökas, och der på samma gång en rikare befolkad ort ofta bidrager till viss lyx i klädedrägt och
andra af förhållandena skapade utgifter, har åter
här icke gifvits synnerliga tillfällen att omsätta
arbetsinkomsterna. Här förda postböcker utvisa,
att icke obetydliga penningesummor blifvit afsända till arbetarnes hemorter medelst assurerade försändelser och rekommenderade bref, hvilka sednare torde presentera ett ej obetydligt
penningebelopp, hvarutöfver hänvisas till redogörelsen för denna post inom stationen.
Antalet af insättare å sparbank får hufvudsakligast antagas utgöra viss procent af den arbetsstyrka, som kan benämnas stam, eller de arbetare, hvilka qvarstanna hela året inom arbetsområdet. Denna styrka kan enligt dagsrapporterna
uppskattas till omkring 200 man.
Jag har mig bekant ett förhållande, som här
icke bör förbigås, nämligen att en del arbetare
spela å de tyska lotterierna. Afgående bref till
lotterikollektörer, serdeles i Hamburg, lemna
bevis derpå, och då tvenne arbetare inom stationen vunnit ej obetydliga belopp (en stenarbetare
1600 kronor och en smed 6000 kronor), så har
kännedomen härom ej i ringa mån bidragit till,
och för en del ökat, begäret att "försöka sin
lycka".
Ehuru den anförda sparbanks verksamheten är
af stort gagn, och vi alltid skola egna vårt erkännande åt dem, som offra tid och arbete för att
medverka i detta hänseende, så torde dock frågan
om sättet, att vid dessa omfattande allmänna
arbeten vänja folket vid besparing, härmed ej
anses vara tillfredsställande löst. Många arbetare
vinna blott ett par månaders anställning på en
plats och kunna äfven förflyttas till annat arbetsdistrikt, hvarigenom svårigheter, att t.ex. få
medlen hastigt disponibla, uppstå såväl för insättarne sjelfva, som för den, hvilken leder deras
affärer: ofullständiga fullmakter blifva lämnade
att lyfta beloppen genom annan person, räntebeloppen efterskänkas m.fl. i praktiken uppstående
enskildheter. Månget intresse har derigenom
slappats och arbetaren bär då heldre kontanterna
hos sig, hvarigenom tillfälliga utgifter uppstå

Storlien, juli 1878: förrådsbyggnaden. I bakgrunden Storfjället.
eller utlåningar ske, som en arbetsledare finner ej
vara i berörde afseenden till arbetarens fromma.
Mig synes att införandet aflätt tillgänglige räntebärande obligationer, äfven å mindre belopp,
skulle blifva serdeles begärliga och nyttiga papper påverkande till omtanka och sparsamhet.

Sjukvård, proviantering,
inqvartering m.m.
För denna del af arbetsdistriktet är sjukhuset
förlagt i Dufed, 5 mil från Storliens bangård, och
har läkaren äfven sin bostad derstädes. Vid Storlien och Enafors äro derföre medicindepoter, och
med postföraren sändes i serskildt derför gjorda
medicinlådor, hvad som enligt läkarens föreskrifter skall tilldelas de sjuke; vid svårare sjukdomsfall nedsändas patienterna till Dufed. I det
bodvallsrum, som blef förhyrt såsom ingeniörsbostad vid arbetenas början, anordnades sjukrum
med 2 bäddar från början af sommaren 1878,
emedan bland den stora arbetsstyrkan olycksfall
antagligen kunde förekomma. Lyckligtvis hafva
de sanitära förhållandena varit i allmänhet gynnsamma, så att högst få patienter förekommit.
Under år 1878 fullbordades de h ufvudsakligaste terrasseringsarbetena; folket voro då inqvarterade på följande sätt: emellan Enafors och
Visjöån voro 4 statens och 3 enskildte baracker,
5 vaktstugor med dertill hörande uthus, som voro

anordnade till bostäder, samt kasernrummen i
Enafors förrådshus.
På fjällafdelningen emellan Visjöån och Storlien voro 14 tält uppslagne, 3 statens och 1
enskild barack, samt 2 vaktstugor med uthus.
Till Riksgränsen voro 6 tält uppslagne, 10
statens och 2 enskildte baracker, 2 vaktstugor
med uthus samt kasernrummen i Storliens förrådshus.
På fjället placerades tälten i grupper eller
läger, så att arbetame kunde ega gemensamma
förrådstältoch kokskjul, hvilka voro nödvändige
med hänsyn till blåst och nederbörd, för att få
varm mat och torra kläder. Lägerplatserna bestämdes af befälet, och valdes gruskullar med
närhet af något rinnande vatten. Jag nödgades
dock låta folket lägga brädgolf i varje tält. - Efter
den 15 September, då en del folk afmarscherade,
lemnades till de återstående dubbla tält, d.v.s. att
ett tält sattes utanpå hvart och ett af de förut
uppslagna. Den 20 Maj 1878 uppslags första
bebodda och den 4 Oktober nedtogs sista bebodda tält. Dess bostäder voro fullt ändamålsenliga,
och inga patienter inkomma från lägren.
I Augusti företedde fjället en liflig anblick;
men cirka 14 dagar, eller under förra hälften af
månaden, utgör myggen en svår plåga för såväl
menniskor som djur. En del voro mer känslige för
deras bett och blefvo till följd af svår ansigtssvullnad oförmögne att arbeta. Läkaren sände olja
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att bestryka huden; arbetarne upplade långa
strängar af dyjord och torf, der sådan fanns att
tillgå, och efter antändning dref röken bort en de]
av dessa plågsamma insekter. Hand]andena försåga folket med tunn florsduk, af hvilken en del
arbetare gjorde sig fullständig hufvud- och halsbetäckning. - För dragarne uppgjordes nattetid
och under raster torfeldar, omkring hvilka djuren
då ställde sig.
Som tillgång på maltdrycker ej fanns, hade jag
redanunder vintern anskaffat 2 större bryggpannor, samt en de] större grytor, hvilka utlemnades
till lämpliga personer mot villkor, att de skulle
tillhandahålla folket dricka. Mjölk erhölls blott
till ringa qvantitet under den korta tid, eller 6
veckor till 2 månader, då fjällfolket hitförde sin
boskap att begagna fjällbetet.
Til1 ledning för bedömande af mängden af de
förnödenheter, som en samlad arbetsstyrka kan
erfordra, har till mig af 3ne handlande inom
stationens område benäget Jemnadts uppgifter.
Förutom dessas salubodar finnas en vid Riksgränsen, som förut nämnts, och en vid Storliens
bodvall, och har personalen vid Riksgränsen
äfven tagit en del varor från Tiveldalen. Vissa
tillfäl1en uppresa hit handlande från andra trakter
och afyttra kaffe, socker m.m.
(Uppgifter på försålda varor afse bl.a. kaffe,
socker, sirap, sviskon, russin, färsktsvenskt fläsk,
dito amerikanskt, "metvurst", rågsikt, rågmjöl,
grynmjöl, hvetemjöl, potatismjöl, risgryn, bruna
bönor, korngryn, ärter, malt, smör, grovt salt,
Lyneburgersalt, sötmjölksost, sil1, ättika, kardus,
snus i kaggar, rulltobak, fotogen.)
De bagerier, som försett folket med bröd,
finnas vid Storliens bangård, Storliens bodvall,
2ne vid Enafors, samt hafva gränsafde]ningens
folk tagit bröd från Tiveldalen.
Mjölk kunde icke helt och hål1et undvaras för
samtlige hushål1, sjukvård m.m., och vid afhemtning kunde, ofta med svårigheter, blott mindre
qvantiteter erhållas från den norska byn Tiveldalen eller från det mera otil1gängliga Storval1en
mot ett pris af 75 till 80 öre per kanna; hvarföre
hemställdes och erhöl1s medgifvande af Distriktsingeniören, att få insätta 4 kor å Storliens
bangård, för hvilka mot kontant inreversering
fourage skulle erhållas från förrådet. Jag meddelade til1 de personer som bodde i närheten af
vaktstugor el ler der koplats kunde beredas, att de
egde inköpa sig kor att utfordras på desse villkor;
men då blott ett fåtal derigenom erhöl1 mjölk,
inköpte jag sjelf 2ne kor, och hafva, sedan hösten
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1878, 10 olika personer från mig erhå1lit mjölk,
hvilken ut]emnas hvarje dag och i mindre qvantiteter, 1/4, 1/2 och högst 1 kanna.
Första vintern eller Januari 1878 visade sig
fall av skörbjugg, hvilken sjukdom jag förut ej
haft kännedom om. Den yttrade sig på olika sätt,
såsom genom blodförande excrementer, utslag i
leder, uppsväldt och blödande tandkött, hastig
afmattning, värk i ]ederna, liknande rheumatiska
plågor, som arbetarne kallade "torrvärk". Då jag
icke varit förberedd på orsakerna till denna sjukdoms uppkomst, hade jag icke kunnat företaga
nödiga åtgärder, att förekomma densamma.
Läkaren uppgaf orsakerna vara brist på omvexlande och tjenlig föda, synnerligast ständigt förtärande af det salta amerikanska fläsket, och att
folket nödgades under vintern tillbringa vissa
tider i overksamhet inomhus. Föreskrifter blefvo
för de af sjukdomen angripne att föra "hög diet"
och i allmänhet förtära vegetabilier. Den stränga
kylan försvårade hitförandet af dessa födoämnen. Från Norge erhöll jag dock en de] potater,
kål, rötter och rödlök, hvilken sednare folket förtärde, skuren i skifvor, til1 brödet. I Juni 1878
förekom ytterligare fall af denna sjukdom, men
då detta kunde hänföras til1 recidier, sände jag de
för sjukdomen känslige söderut.
Af denna anförde erfarenhet varnad, uppköpte
jag hösten 1878 potater, för att genom materialvakterna tillhandahållas folket mot inköpspriset.
Då ej vaktstugukällarne motstod den stränga
kylan, anordnades potatisgropar i grustägten vid
Storliens bangård. I hvarje grop lades 20 tunnor.
207 tunnor blefvo genom staten uppköpte mot ett
pris af 1721 kronor och utlemnades i smärre
partier till arbetarne vid tillfällen, då annan tillförsel saknades.
Följande af mig antecknade sjukdoms- och
olycksfall hafva under arbetstiden här förekommit: 3 barn hafva dött af skarlakansfeber, en
bergsprängare till följd af vådaskott, då han skulle
uppborra ett ej afbrunnet dynamitskott; 2 benbrott hafva inträffat, hv ilka dock ej medfört några
menliga följder för framtiden; en smed har under
arbetet förlorat ena ögat. I öfrigt, med undantag
af 8 till 10 skörbjuggspatienter, hafva några
nämnvärda sjukdomsfall icke inträffat. Sedan
Juni 1878 har endast ett skörbjuggsfal1 anmälts,
och detta var en arbetarehustru, som bodde i
norska byn Tiveldalen.
Det bör ej förbigås att omnämna, att här på
fjället varit svårigheter få drickbart vatten under
December till April, emedan brunnarne utsina

och de större vattendragen och sjöarne få sökas,
såsom Tivlan, Visjöån, Enaelfven och Åsvallssjön. Fjällbäckarne Ripån och Fiskbäcken hafva
ock oafbrutet varit vattenförande.

Själavård, kyrkliga förhållanden
Till följd af att stambanearbetena hitintills bedrifvits i mera bebyggde trakter, der afstånden till
kyrkor icke varit större, än att folket kunnat utan
alltför stora vanskligheter dit fortskaffa sig, hafva några serskilta anordningar, såvidt mig är
bekant, från statens sida i och för själavård icke
varit i berörda afseende af behofvet påkallade.
Morgonparaden med korum är en stående föreskrift, dock under antagande, att en större arbetsstyrka utan allt för långa arbetsdistanser kunnat
sammanföras. En här ständigt vexlande väderlek
under den korta årstid, som morgonparaden
kunnat anordnas, och långa afstånd till en del
arbetsplatser från bostäderna, der folket sjelfva
först måste anordna en måltid innan de afmarscheradt, m.fl. orsaker, skulle föranledt, att korum, såsom ett synnerligen påtvingadt andaktstillfälle, icke motsvaradt dermed afsedde allvarliga, gemensamma bönestund före början af
dagarbetet.

De platser, som här förlagde personal haft
tillfälle besöka för allmän gudstjenst, äro Stordalens fjällkapell i Norrige, cirka 2 mil från Storlien. Från svenska sidan måste man färdas dit
medelst skidor, eller någon gång efter häst, men
sådant tillfälle har under den tid, jag vistats här,
endast yppat sig en gång (den 7 April 1878),
emedan snöstormarne göra en sådan färd äfventyrlig, då man måste passera öfver de högre
kringliggande fjälltrakter; öfvernattning i de glest
bebodda fjällen kan ej heller påräknas. När derjemte vårsolen redan i slutet af Mars börjar verka,
kunna ej utan svårighet hästame under dagen
framdrifvas; och sommartid äro vi fullkomligt
derifrån afstängde. Meraker är den andra å norsk
sida belägna kyrka, 2 1/2 mil vesterut från Storlien. Äfven dit kan man endast vintertid färdas
med häst och åkdon från högfjället, och om än
färden härifrån utföres kanske på jemförelsevis
kort tid, så måste man, tillföljd af det branta
uppstigandet, för hemfärden beräkna en andra
dagsresa. Närmaste kyrka på svensk sida är den
österut belägna Åre, 5,6 mil från Storlien.
Oaktadt anförda besvärliga kyrkovägar, har
en stor del af arbetspersonalen besökt både Stordalen och Meraker. Af uttagne prestbetyg och
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derpå gjorde anteckningar af norske prestmän
har jag funnit, att arbetarne vid dessa kyrkobesök
begått H.H. Nattvard.
Å norska arbetslinien anställd prestman har
till mig per telegraf underrättadt, då s.k. bibelläsning hållits i någon af gränsvaktstugorna eller
barackerna; har detta inträffat å helgdag (hvilket
dock ej alltid varit fallet) hafva våra närmast
boende arbetare ej försummat att närvara.
I Evangeliska fosterlandsstiftelsens tjenst
varande kolportörer och s.k. bibelspridare hafva
hosmig anhållit om tillstånd, att hålla föredrag
vid bangårdarne Enafors och Storlien, och hafva
för detta ändamål snickareverkstäderna upplåtits,
ehuru utrymmet deri varit alltför begränsadt.
Under mina tillfälliga besök eller inspektioner
i barackerna, har jag ej sällan funnit arbetarne
sjelfva under helgdagar hafva anordnat gemensamma andaktsstunder.
Emellertid, i mån arbetsstyrkan ökats, fann
jag alltmer det allvarliga behofvet af att gemensamt förrätta Gudstjenst, och sedan byggnadsarbetena så fortskridit, att godsmagasinsbyggnaden å Storliens bangård var uppförd, blef det
väsentligaste hindret häfdt, nemligen bristande
utrymme. Jag anmodade då pastor J.O. Norrman
från Mattmar, att den 28 Juli här förrätta offentlig
Gudstjenst, hvilket, sedan jag bekommit ett
gynnsamt svar, genom dagordres delgafs arbetspersonalen. Derefter anmälde sig öfver 200 personer, att få begå H.H. Nattvard, hvilket dock af
här nedan anförde skäl ej kunde försiggå. Efter
att ha rådgjort med nämnde prestman, vidtog jag
följande åtgärder i denna fråga: den 1 Augusti
1878 afsände jag en så lydande skrifvelse till
Distriktsingeniören:
Till Distrikts-Ingeniören m.m. Herr Kapten H.E.
Lundborg
Som behovet af gemensam Gudstjenst alltmer synes
vara angeläget för härvarande arbetsstyrka, får jag i
detta afseende vördsamt anföra följande, samt på grund
deraf göra nedanstående framställning.
Sjunde arbetsstationen, 2 mil i längd från Riksgränsen österut, der största arbetsstyrkan är förlagd på
fjället och vid Storliens bangård, är belägen omkring
5 mil från närmaste kyrka, Åre, på svenska sidan, samt
2 mil från Stordalens fjällkapell och 21/2 mil från
Merakers kyrka, båda på norska sidan, till hvilka
sednare vägen sommartid är ofarbar. Förliden vinter
kunde tillföljd af väderleksförhållandena de norska
kyrkorna sällan besökas och af brist på lokal och
likaledes en ogynnsam väderlek, har icke någon prestman här kunnat inträffa. Arbetsstyrkan uppgick då till
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300 man; för närvarande är arbetsstyrkan 800 man, en
del ega familjer, samt då derjemte bosatt sig personer,
som förse folket med förnödenheter, kan antalet inom
arbetsområdet befintliga uppskattas till öfver 1000
menniskor. En magasinsbyggnad är nu uppförd å
Storliens bangård och anses lämplig såsom samlingsplats. Jag anmodade pastor J.O. Norrman frän Mattmar, att den 28 sistliden Juli här förrätta Högmässotjenst och genom dagordres blefvo arbetarne derom
underrättade; cirka 200 personer anmälde sig derjemte
önska begå H.H. Nattvard, men pastor Norrman förklarade sig icke utan serskildt bemyndigande frän
Högvördiga Domkapitlet i Hernösand, kunna i detta
fall, då kyrka ej var att tillgå, tillmötesgå denna begäran.
Då väderleksförhällandena under innevarande
Augusti månad på fjället anses fördelaktigas t, hemställes, om till H. Domkapitlet begäran kunde ingå, att
för prestman, som af arbetsbefälet anmodas, bemyndigande gafs, att här förrätta Nattvardens utdelande,
dock torde dervid serskilt betonas, att för alla eventualiteter, någon bestämd person ej förordnades.
Dufed och Storlien den 1 Augusti 1878
Per Svanbeck

Hvilken skrifvelse gaf till resultatföljande af mig
delgifna Consistorii Utlåtande, på gjord framställning af Distrikts-Ingeniören:
Utdrag af protokollet, hållet i Hernösands
Consistorium den 14e Augusti 1878
§ 16.
- - - - - fann Consistorium med stöd af Kongl.
förordningen den 12 Febr. 1858, hinder icke möta för
den prestman, som af arbetsbefälet tillkallas för ändamålet, att, på sätt i skrifvelsen begärts, vid Storliens
station uti dertill lämplig lokal utdela H.h. Nattvard åt
jernvägsarbetarne; hvadan Consistorium beslöt, det
skulle utdrag af protokollet meddelas Distriktschefen
Lundborg att gälla såsom ofvan begärda bemyndigande från Consistorii sida för den prestman, som af
vederbörande arbetschef anmodas, att ifrågavarande
uppdrag besörja.
Ut supra
in fidem
E.A. Tjerneld

Den 8 September 1878 hölls här äfven af pastor
J.O. Norrman för 2dra gången i godsmagasinet
offentlig Gudstjenst åtföljd af Nattvardsgång,
hvartill cirka 180 personer hade anmält sig, och
således anordnades både högmessogudstjenst och
aftonsång.
Äfven denna högtidsdag blef gynnad af ett
herrligt väder, och genom att å ömse sidor af
byggnadens fa~ader tillbakaskjuta magasinsdör-

rama, bereddes godt tillfälle för den äfven utanför byggnaden stående menigheten, att afhöra
och deltaga i Gudstjensten.
Vid så isolerad plats, som här varit fallet,
finner en arbetsledare snart behofvet och nödvändigheten af att icke lemna folket utan tillfälle
till andlig ledning; vigten häraf, såväl som betydelsen af de gemensamma andaktsöfningarne,
kan törhända mest beaktas af den, som blifver
försatt i läge, att närmare aktgifva, leda, och
genom omständigheternas kraf bringas intränga
i arbetarnes enskilda lifs förhållanden; att således
här,eller för framtiden i sådant fall, fordrats
medverkan inom berörde område, kan ej förnekas; att det ej finnes, torde väl kunna sägas vara
ett missförhållande, som när detta uppmärksammats, säkerligen ej fördröjes att då blifva afhjelpt.

Geologiska iakttagelser
Å östra delen af 7 de arbetsstationen äro terrasseringsarbetena hufvudsakligen verkställde genom
sand- och grusschakter. - Föreslagne grustägter
äro här angifne vid s.k. Barackbäcken och i större
mängd vid Åsan. Enafors bangård 1 mil 2100 fot
öster frän Riksgränsen är belägen på en höjd af
(balansplanet) 1864,5 fot (553,6 meter) öfver
hafvet. Vid grundgräfning för stationshuset derstädes anträffades fina blålerlager på cirka 6 fot
under balansplanet. Omkring 1000 fot sydvest
frän bangården, tätt invid den nyanlagda transportvägen till fjället, anträffades brun lera i jordytan, läget i öfrigt emellan Fiskbäckens högre
floddal och den lägre nedom varande Enaälfvens. Dessutom har lera endast kunnat anträffas
på ett ställe, anvisat af en fjällman; denna fyndort, af stor vigt för de vid Storlien erforderliga
behof, är belägen högt på fjället. Om man nemligen följer uppför den fjällström, som rinner
förbi Ås bov all en och sedan utmynnar i Visjön, så
anträffas i dess flodbädd å östra kanten ett vid
botten utskjutande blålerlager, cirka 200 fot öfver
Visjön.
Den grunda dalsänkan emellan Visjön och
Storlien eger i midten en grusås, som sträcker sig
i rigtning ungefär S.O. till N.V. och hvilken
banan följer. Här äro delvis goda betesmarker,
såsom Visjövallen, och hvilka sträcka sig uppför
de norra fjällsluttningarne emot Rensjöarne och
till Gråsjölien; i fjällsluttningen bemärka vi den
bördiga Åsbovallen. Sjelfva dalbotten är i öfrigt
myr, genomskuren af en mängd små fjällbäckar
och små fjällgölar. Myren är 8 till 10 fot djup och

derunder grusbotten.
Visjöåns botten, der banan framgår, är hornblände-glimmerskiffer. Banan passerar Kölen
eller i härvarande fjällsänka vattendelaren på
högsta punkt 2025,2 fot (601,3 meter) öfver
hafvet, 4000 fot öster om Storliens bangård,
hvilken åter är belägen i ett trängre fjällpass och
på en höjd (balansplanet) af 1994,0 fot (592,0
meter) öfver hafvet. Bergformationerna framträda i dagen först sedan bangårdsplanet är passeradt. Synnerligast vid Klefsjön erbjuda dess lagringar serskildt intresse. Endast här hafva vi
anträffatkristaller af svafvelkis i eller omkring de
qvarzgångar, som här följa glimmerskiffern.
Bergarterna äro hufvudsakligen glimmer- och
horn b ländeskiffer.
Större jättegrytor anträffades i schakten tätt
vid Klefsjön; de voro fyllda med klappersten och
grus; djupet af dem ungefär 20 fot och diametern
6 fot. De i öfrigt djupa bergschakten till Riksgränsen gifvaen tydlig bild afbergartens lagringar.
På bangården vid Storlien har en större grusschakt blifvit uttagen, der lagringarne voro än
gröfre, än finare och slutligen några tum fin sand
närmast berget. - 6 till 7 fot under jordytan voro
lagringar af gröfre grus eller sten af0,5 till l tums
diameter; inuti desse tätt sammangyttrade lager
voro små tomrum i längdriktningen, och ytan på
de små stenarne, som bildade väggarne i desse
rum, voro öfverdragne med ett svartbrunt beck,
som afsatt sig likt kondenserad vattenånga.
Närmast Storlien 1000 fot från östra ändan af
bangården är en större grustägt och likaledes en
dylik 2000 fot vesterut.
Sten till trummor och broar har tagits frän
närgränsande berg, och vid murningen har till en
del på grund af stenartens beskaffenhet cementbruk måst användas. För pall- och grus skift samt
betäckningsskift i broarne hafva dock hårdare
stenarter måst anskaffas; under hösten 1877, och
78 på sommaren, lät jag för detta ändamål genomsöka trakterna, och genom anvisning affjällfolk erhöllo vi de flesta flyttblocken af granit och
gneiss omkring Ren- och Gråsjöarne, äfven en
del vid Handöl, foten af Snasahögen samt på närmaste höjder omkring Storlien; de flesta voro
nedsänkte i myren och vilade på grusbotten.

Meteorologiska iakttagelser
Såsom ett bidrag till de inom landet pågående
meteorologiska iakttagelser, men hufvudsakligast för att med afseende på en blifvande jern27

vägstrafik och lifligare samfärdsel, erhålla en
förberedande erfarenhet, huru på dessa fjälltrakter de meteorologiska förhållandena gestalta sig,
erhöll jag uppdrag af GeneralDirektören för
Statens jernvägstrafik m.m. 0. Troilius, att vid
Storliens bangård förrätta observationer.
Denna bandel är belägen emellan 63° och 64°
nordlig bredd samt 4°till 5°vester från Stockholm.
Observationerna äro verkställde å Storlien på en
avvägd höjd af 2017 ,33 fot (598,87 meter) öfver
hafvet.
Storlien kan anses vara belägen cirka 5 a6 mil
frånvesterhafvet och 30 mil från bottenhafvet.
Iakttagelserna togo sin början den 1 Januari 1878.
Iakttagelser å barometer, psykrometrar, vindriktning samt himmelens moln beklädnad antecknas 3 gånger dagligen, nemligen kl. 8 f.m., kl. 2
och 9 e.m. Maximi- och minimitermometrarne
för dygnet kl. 9 e.m. och nederbördsmängden för
förlidne natt och föregående dag kl. 8 f.m.
Under arbetstiden har jag vid flera tillfällen
haft god ledning för bedömande af vädervexlingar genom desse observationer, derigenom att
barometern och vissa vindriktningar bebåda under
ogynnsamma årstider den eljest plötsligt öfverraskande svåra nederbörden och stormarna.
En fortsättning för framtiden, äfven sedan
jernvägens arbeten äro afslutade, skall i afseende
på desse iakttagelser ej sakna sitt såväl vetenskapliga som enskilta intresse; de redan gjorda
kunna då såsom jemförelsetal vara af värde. Vid
banans trafikerande anställda personer blifva
härigenom äfven hastigare förtrogna med vädervexlingame.
Med snöbetäckt fjäll äro de ostliga vindarne
kalla och under ostlig storm är vistelsen utom
bostäderna äfven på kortare sträckor förenadt
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med fara. Nordvestvinden är under vintern blidare än den ostliga, men stormar med nederbörd
och plötsliga yrväder åtfölja densamma. Från
medletafNovembertill Januari är härenjemnare
nederbörd. Februari och Mars äro de svåraste;
vädervexlingame äro då hastiga och hela fjället
ofta insvept i en snöhvirvel, hvarvid man ej kan
skönja något föremål. Personer, som ej nå bostäder, förlora hastigt den väg, de skola gå, och då
inga föremål finnas eller kunna ses, så utmattas
inom kort vandraren. - Förlidet år omkommo 2
personer straxt inom norska gränsen, under en
kort fjällfärd, då de blefvo öfverraskade af februaristormen.
Vintern 1877-78 ansågs affjällfolket som den
blidaste här i mannaminne upplefvats; men ej
heller hade en sådan nederbörd af regn förut
blifvit iakttagen. Fjällstormen inträffade då med
öfvervägande nederbörd från den 1 till 11 och
från den 19 till 24 Februari. Förbindelsen till
Storlien var under dessa angifna dagar afbruten
såväl öster- som vesterut; natten 22-23 Februari
pågick en orkanliknande N.V. storm, fjällplatån
Visjöån till Storlien stod till en del under vatten,
och på norska sidan bortflöto de öfver fjällströmmarne lagda provisionella vägbroarna. Under
nuvarande år 1879 inträffade denna fjällstorm i
Mars; nederbörden var snö i förening med stark
kyla,hvarföre en fullständig snöstorm pågick och
afbröt all samfärdsel med Storlien från middagstiden den 9 till 19 Mars. Nätterna emellan den 4
och 5, 10 och 11 samt 11 och 12 Mars fortgick en
orkanlik N.V. storm. Vintern 1877-78 fanns å
fjället blott räddningsbaracken men obebodd;
vintern 1878-79 voro 3 stugor och 3 baracker der
bebodda.
Fjällkörslor förrättas till slutet af December

samt efter början af Mars månad; solen verkar
<lerefter ej obetydligt midt på dagen, varföre
under April och Maj körslor förrättas nattetid
eller från klockan 2 eller 3 på morgonen, då ky Ian
å förnatten lemnar en god körbana. Fjällfolket
anser denna tid lämpligast. På dagen eller å
obanade vägar förses hästarne med "trygor",
hvilka jemte skidor denna tid tillhöra körutredningen.
Till sommaren räknas Juli, Augusti samt en
del af September (i gynnsammaste fall). De ostliga vindarna äro då blida, men N.V. åtföljes af
regn och täta dimmor.
I öfrigt lemnas här några utdrag af an teckningar:
1877 Sept. 15. nedtogos tälten, emedan marken var
betäckt med snö till 3 tums höjd.
1878 Maj 20 uppslogs första tält.
Juli 2 föll sista snön.
Sept. 11 voro Snasahögarne täckta med snö.
0kt. 4 nedtogs sista bebodda tält.
1879 Juni 6 uppslogs första d:o d:o.

Rörande jernbanan och den inverkan vinterförhållandena kunna hafva på en regulier trafik, så
anföres här de iakttagelser, som hittills blifvit
gjorda; men då bergschakterej hunnit utsprängas
samt skärmar ej uppföras, äro uppgifterna hittills
ej tillfyllest. En kommande vinter torde <lerföre
med uppsättande af provisionella skärmar på
anvisade ställen gifva ett slutligt utslag i frågan,
om och huru långt dylika skydd här kunna vara af
gagn. Som terrasseringsarbetena då äro fullbordade och någon trafik ej torde ifrågakomma, böra
fullständiga snöprofiler upprättas efter vinternederbörden eller i slutet af Mars.
Då några tillförlitliga uppi ysningar af fjällfo 1ket icke kunnat erhållas, blef februariflödet 1878
ett gynnande tillfälle att aktgifva inverkan på
banvallen och dertill hörande vattenöppningar.
Jag gjorde derföre under denna tid iakttagelser
å snösamlingar och vattenhöjdsobservationer;
detta gaf till resultat att banvallen måste höjas
betydligt öfver redan föreslagne samt att vattengenomloppen förändrades från trummor till mindre broar. Då terrasseringen är genom grus och
sandschakter voro de ökade kostnaderna och arbetena utförbara.
Förhållandena gestalta sig på annat sätt för
bandelen Storliens bangård till Riksgränsen, der
nästan uteslutande djupa bergskärningar anträffas. På bangården lägger sig i medeltal 5 fots snö,
men huru vid storm snön här framdeles lagrar sig

kan ej utrönas förrän samtliga större byggnader
blifva uppförde, då nemligen byggnadens höjd
och läge i förhållande till hvarandra dervid betydligt inverkar.
Samtlige bergskärningar måste förses med
skyddsmedel; de svårast besvärade synes vara
vid Klefsjön, öster om Lilla helvetet, Fläckskärningen samt bankar närmast vester derifrån. Huru stora skärningar öster om Stora helvetet
påverkas kan ej nu uppgifvas.
Trafikens storlek torde bestämma snöskyddens omfattning, der sådana skola anordnas; men
om en synnerligen stor vintertrafik ej är afbehofvet påkallad eller genom lämpliga åtgärder på
för- och eftervintern kunde ombesörjas, så synes
med kännedom om fjället skäl vara att öfverväga,
huruvida ej uppehåll bör göras från medlet afJanuari till medlet af April. En hastigt inträffad
snöstorm skall nemligen tillintetgöra dyrbara
och tidsödande snöskottningar, förutom faran att
ett tåg stoppas innan det nått bangård.
Vattentillgång för maskinerna är äfven en
högst väsentlig omständighet, att här taga i beaktande, då de österifrån kommande tågen svårligen under ogynnsam väderlek kunna passera
fjället till Storlien, eller från vester kommande
forcera skärningarne från Riksgränsen.

Om arbetenas bedrifvande
Sjunde arbetsstationen bestämdes i längd 1 mil
32413 fot, omfattande 15e och 16e afdelningarne, men erhöll under 1878 en tillökning af l 4e
afdelningen, hvaraf7500 fot ej varit lagde under
arbete; stationens arbetsområde omfattar således
2 mil 3913 fot.
Å arbetsstationen biträdande ingeniörer äro:
A. Ernberg, hvilken haft hufvuddepoten vid
Enafors att övervaka, och ombesörja transporter,
en del leveranser och stenanskaffning, samt
bangårdsanläggningen och terrasseringsarbetena öster från bangården; K. Tran berg: arbetena å
Storliens bangård samt terrasseringen emellan
Åsvallssjön till Stortivlan vestra; V. Tomborg:
afdelningen Stortivlan vestra till Riksgränsen,
omfattande de hufvudsaklige bergsprängningsarbetena; J.O. Petterson: fjällarbetena från och
med Visjöån till Åsvallssjön; I. Fock och
C. Cronstedthvarderarespektive arbetsafdelningaremellanEnafors bangård och Visjöån; F. Holmgren, som här var placerad under de förberedande arbetena och å östra afdelningen, erhöll våren
1878 befordran och transport till 2dra Arbetsdistriktet.
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Beträffande terrasseringsarbetena och de permanenta byggnadernas uppförande, skulle det
åter blifva en uppgift att söka lämpliga förberedelser, placera befäl och arbetsstyrka m.m. så, att
under den korta sommartiden alla arbeten kunde
forceras med så stor styrka, som penningeanslaget tillät, och om än en större medeldagpenning
af rapporter framstod, hafva vi sökt genom ett
hårdt drifvet arbete få de fullbordade byggnaderna samt enhetsprisen å schaktmassorna med
hänsyn till arten af desamma, så mycket möjligt
i slutkostnader,jemförbara med dylika arbeten å
öfrige arbetsområden af distriktet.Huruvida detta
mål närmevis kunnat nås, är här icke tillfälJe att
framlägga af brist påjemförelsetal, men torde de
tekniska rapporterna efter snart skeende afslutning af arbetena lemna utslaget.
Det ligger i sakens natur, med hänvisning till
förut lemnade uppgifter, att arbetarne här räknat
på en högre förtjenst än å annan ort. Folket åtnjöt
visserligen här i flesta fall fördelen af kostnadsfria bostäder, hvilket dock för sjelfva arbetaren ej
är en synnerligt stor utgift (i de lägre belägna
bygderna vanligen 50 öre per vecka). Men hvad
här får beaktas är, att i desse trakter en vexlande
och ogynnsam väderlek ofta nödgade folket
afbryta arbetet, för att söka skydd i qvarteren,
hvarföre de kunde tillgodogöra sig relativt mindre antal arbetsdagar; att födoämnen här stodo
högre i pris, och att de arbetare, som förrättade de
större massornas omflyttande, blott hade en kort
vistelsetid här. Vidare fördyras arbetsqvantiteterna derigenom att i Maj, vid sommararbetenas
början, betydande snöschaktningar måste föregå
innan man nådde såväl jordschakter som fyllnadsplatser; vintertid är nödvändigt att anskaffa
sten till de eljest ofarbara bro- och trumbyggnadsplatserna, hvilka transporter ofta blifva afbrutna under flera dagar genom snöstorm och
fordra nya vägarbeten; vissa arbeten skulle oafbrutet fortgå, såsom bergsprängningar, hvartill
efter inträffade snöstormar snöschakter måste
öppnas och bekostas.

Utstakning
och undersökningsarbeten
Under de första förberedelserna, eller i slutet av
·Augusti och September 1877, blefvo afdelningsingeniörerna beordrade att förrätta permanentstakningar samt kontrollafvägningar. Efter öfvertagandet af respektive arbetsafdelningar verkställdes detaljstakningar och undersökningar af
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marken medelstjordborrningar m.m. Vid gränsafdelningen voro desse af synnerlig vigt för att
utröna jordmassornas storlek, emedan en del
jordrymningar eller jordaftäckningar företogos
före den snart stundande vinterns inbrott. De
djupa dalgångarne och ravinerna med branta
sluttningar i sidoriktningen påfordrade att fy11nadsarbetena der mera planmessigt verkställdes:
jord- och stenfyllningarnes lägen voro <lerföre
icke likgiltiga, hvarföre detaljsektioner upprättades såsom ledning för bestämmelsen.

Anläggning af transportvägen
Transportvägen följer jernvägslinien så nära terrängens beskaffenhet sådant tillåter. Vägens bredd
var bestämd till 12 fot, men minskades sedermera till 8 fot, hvilket, då marken ej är kuperad och
af fast beskaffenhet, väl kunde låta sig göra. Inom
skogs gränsen mötte sjelfva utförandet ej synnerliga svårigheter: man hade tillgång på sand eller
grus och i närheten virke för bäddning öfver de
långa myrsträckorna. Vigtigast var att tillse det
dikningarne ordentligt verkställdes; vattengenomlopp utfördes af rundvirke der sådant fanns att
tillgå; öfver det tätt lagda kafvelvirket kördes
jord och derpå 4 a 5 tums gruslager.
Visjöåns öfvergång var det mest betydande af
vägarbetet. Här placerade jag genast ett jordarbetarelag, att med följande bestämmelser skyndsamt slå broöfvergången: brokaren blefvo 3 i
triangulär form med 8' bas och 18' sidor med
spetsarne mot strömmen; spannens storlek fick
lämpa sig efter virket och läget af en jemnare
botten, som här är berg. Landfästena timrades af
rundvirke. Brokaren, i höjd ca 11 fot öfver botten, fylldes i mån af upptimringen med sten,
tagen från stränderna. Bron har en bred körbana
och derutanför handräcken. Brobanan bildades
af smalt rundt slanvirke, då plank ej fanns att
tillgå. Virke fick tagas ur närmaste på östra strand
varande skog, och ett par hästar ställdes till lagets
förfogande, för att framsläpa virke. Ackordet
bestämdes till 1000 kr. Bron slogs på 13 arbetsdagar och kostar med skogsfällning etc. 1240
kronor. För sjelfva broslagningen åtgingo 203
dagsverken.
På fjället följdes grusåsen; öfver myr- och
träskmarker lades stammar affjällbjörken, derpå
torf samt jord- och grusfyllning. En riklig grustillgång gjorde arbetet relativt lätt utförbart för
varaktighet. Flere mindre vägbroar äro här lagde
öfver fjällbäckar. Emellan Storlien och Fläcken

är till en början ringa och till större delen ingen
tillgång på grus eller jord, hvarföre vägbanan här
bildats af myrjord och sten; vägen här är derföre
ej heller farbar sommartid annat än medelst klöfjning eller släpåkdon, framdragne med fjällfolkets hästar.
Då till en början ej fanns serskilda dragare
eller foder för desamma, så togos de å fjället "på
bete" släppte hästar, tillhörande kringboendefjällfolk, och med dessa hästar framforslades proviant och en del materialier; egarne ersattes sedermera med 2 kronor för på så sätt användt hästdagsverke. -Endast desse djur voro vande att gå
i myrmarkerna, samt släpptes under raster och
nattetid, att söka sig föda på fjället; deras framfötter hop kopplades med här brukliga "hällor",
så att man kunde återfinna dem, då de på så sätt
bundna ej kunde för långt aflägsna sig.

Provisionella byggnader
För Storliens och Enafors förrådsplatser uppgjorde jag genast ritningar och förslag. Vanligt är
att uppföra serskilda förråds- och slöjdbyggnader m.m. Här förenades i samma byggnad förråd,
slöjdbod, kontor, kaserner, ingeniörsbostad och
handelslokal; byggnaden erhöll ungefär de vanliga dimensionerna, med undantag af att takresningen togs 1: 1 för att få en öfvervåning. Ljus för
denna sednare erhölls medelst anbringande af
fönsterkupor. Genom erfarenhet har man funnit
att en arbetarebostadslokal bör inrymma högst
16 a 18 man, eller ett lag, och att serskild utgång
bör finnas för hvarje lokal. -Jemte nödigt utrymme sökte jag så vidt möjligt lägga dessa m.fl.
villkor till grund för mitt förslag, hvarefter förrådshusen blifvit uppförde. Af brist på tegel äro
murverken så mycket möjligt utförde af här brutna

skifferarter; öppna spisar eller nischer anordnades, hvari arbetarne insatte sina kokspislar eller
ock s.k. tälgstenskaminer (från Handöls tälgstensbrott). För alla byggnader i dessa trakter är
nödigt att anbringa kringbyggda ingångar, och
har jag derjemte i dessa utbyggnader genom
brädafskrankning inrättat små förvaringsrum.

Baracker
Baracker äro uppförde hufvudsakligen efter 2ne
modeller.
Före min ankomst till stationen voro å Storliens bangård uppförde 2 dylika byggnader, enligt ritning af Distrikts-Ingeniören. De äro uppsatte af 3 tums plank; sedermera murades spisar
i desamma.
I öfrigt äro de försedde med kringfyllning på
vanligt sätt. Då för de stora bergsprängningsarbetena vid Riksgränsen ett barackläger der
skulle uppföras, bestämde jag desse byggnaders
ungefärliga lägen inom skogs gränsen vid de små
fjällbäckama. Sedan för den första de ungefärliga måtten blifvit gifne, fick folket sjelfva anordna en del detaljer, för att nödiga och för behoven
lämpliga anordningar måtte göras, då desse bostäder voro afsedde för ett långvarigare arbete.
Hufvudmålet var, att hvarje byggnad lemnade
nödigt utrymme för 16-18 man och ett loft för
effekter. Virket togs omkring byggnadsplatserna
af 4 till 6 verktums topp, barkades och klyfvdes
med yxan. En stomme upprestes, derpå hvila 5
takstolar förenade med öfverslag längs nocken;
klyfvda slanor ställdes såsom väggar något lutande och med de något spetsade ändame nedsatte i jorden samt med runda sidan inåt; taket
bildades äfven af dylika slanor; derutanpå lades
granris, derpå jordfyllning och torfbeklädnad.
Spisar murades af i närheten bruten skiffersten.
Nödig dränering verkställdes inuti och omkring;
golf inlades sedermera af bräder, och på vanligt
sätt anordnades 2-mansbritsar i 2 afdelningar
öfver hvarandra. Dessa bostäder hafva visat sig
fullt ändamålsenliga och folket har trifvits väl.
De rymliga spislarna gifva tillfälle till god ventilation, matlagning och kläders torkning.
Den 27 Oktober 1877 kunde jag inrapportera
de 2 förrådsbyggnaderna med murverk och inredning samt två stallar å bangårdarne fullbordade. 11 baracker voro äfven uppsatta, och den 24
November 1877 voro ytterligare 2 baracker samt
öfriga provisionella byggnader inom arbetsstationen fullbordade.
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V aktstugor
Beträffande de permanenta byggnaderna, så äro
vaktstugor och uthus uppförde af plank och bräder. För väl kringdikad grund är 3,5 fots djup ner
under marken tillfyllest. Snön täcker snart marken på fjället innan den starka kylan inträffar, så
att kälen blott i undantagsfall nedtränger på
synnerligt djup.
Som sten måste tagas af skifferbergen och till
många ställen är svår att framskaffa, lades stenpelare i hörn och under midt af syllar samt
anordnades jordsocklar; dock fick man naturligtvis iakttaga att anbringa nödiga lufttrummor.
Uthusen, der källare, vedbod och kostall
sammanbyggas, äro äfven uppförde af plank och
bräder. Källame hafva visat sig ej motstå den
starkare vinterkylan. (Under midten af den vid
Storlien sammanbyggcla vaktstugan erhölls
emellan murarna en liten källare, hvarföre en
lucka upptogs genom golfvet; denna källare har
visat sig vara bästa förvaringsrummet härstädes.)
Man bör ej försumma att borra draghål i källardörrarna, för att få det afsedda gagnet med lufttrumman.
I alJa stugor har jag låtit mura kakelugnar af
tegel, och hafva 3 af dessa, som äro i bangårdens
banbetjeningsbostäder, varit använda hela vintern och visat sig fullt motsvara behofvet. De äro
fyrkantiga, s.k. flata kakelugnar, och åtgå till en
dylik circa 350 styck tegel.
Den 1 Juli 1878 voro 13 vaktstugor uppförda,
deraf 2 samman byggda, samt 13 uthus i enlighet
med nämnde modell.

Stenarbeten
för broar och trummor
DetharförutblifvitantydtsvårigheternaatterhåJla
för arbetena dugliga stenarter. Första intrycket
här var i detta afseende mindre gynnsamt.
De ödsliga fjällmyrarna och de i förvittring
stadde framskjutande och öfverhängande bergväggarne af hornblände och glimmerskifferarter
gåfvo ej synnerliga förhoppningar, att få användbara stenblock. Våra arbetare voro ej heller vane
att bearbeta desamma, och för vissa ändamål vid
användningen fordrades öfning äfven derutinnan
att behandla de olika bergklyften så, att stenen ej
skulle söndersprängas genom de vanliga sätten
att handhafvaredskapen. Emellertid, sedan bergschakter öppnats och terrängen blifvit under
lämplig tid å vidsträcktare områden genomsökt,
har behofvet blifvit fyldt, ehuru det måste med-

Järnvägsbron i Duved med Mullfjället i bakgrunden.
gifvas, att bland de största ansträngningar, kostnaderoch omsorgerdermed varit förenade . Ehuru
alla till dessa stenforslingsarbeten hörande detaljer här vore för vidlyftiga att omorda, bör dock
beaktas att endast under vissa tidpunkter stenen
kunde framskaffas. I större trummor, hvaraf 2ne
med hvardera 2 öppningar (vid Barackbäcken
och genom banken öfver "Stora helvetet"), samt
en med 3 öppningar (för Piskbäcken) äro murade
med cementbruk, då ett utförande under den
förflutna tidsperioden eljest ej skulle varit möjligt. Till pallar, grus- och betäckningsskift för
samtlige broar har dock lyckats erhålla granit,
och har sådan sten i första hand sparats härtill.
Från sprängningarne vid Storliens bangård och
till en del ur bergskärningarna vid Riksgränsen
har duglig mursten erhållits. För transporter å de
kortare afstånden, såsom inom Storliens bangård, från dervarande stenbrott till arbets- och
upplagsplatserna m.m. hafva arbetsräler blifvit
utlagda, som således betydligt underlättat arbetenas skyndsamma och billigare utförande. De
sednast hitsände räler för detta ändamål, vägande
5 ,2 lispund perfot, hafva varit väl svaga för dessa
transporter hvarföre de spikades på 3 verktums
plankor, och utlades dessa på tvärunderlag.

Samtlige broar äro murade i cementbruk, hvilket
består af 3 till 4 delar strid sand och en del
Lomma-cement, hvilket bruk visat sig vara af
utmärkt beskaffenhet, då man noga tillser blandningen. Att murverken af anförde skäl äro dyrbara, framgår ytterligare, då en cementtunna innehållande 4,7 kubikfot här på platsen med anledning af den svåra transportvägen och dess
längd kostar 25 kr. Man får här äfven taga hänsyn
till den omfattning, som förvarings platserna måst
hafva, då endast för desse och andra arbeten kalkoch cementqvantiteterna voro ganska betydande.
Banvakt-uthus och samtlige byggnaders
skyndsamma uppförande voro derföre af väsentlig betydelse.
Inom arbetsstationen (från Åsan) äro 28 trummor, deraf 1 med 3 öppningar, 6 med hvardera 2
öppningar och 21 enkla, samt 7 broar. Genom
serskilda vattenregleringar, såsom omgräfningar
och utsprängningar för fjällbäckarne samt större
utdikningar, hafva antalen vattengenomlopp blifvit, så långt möjligt för bankens säkerhet, reducerade till ofvanstående antal. Vattnet tillströmmar
hastigt från fjällen vid nederbörd, hvarföre öppningarnes storlek måst noggrannt uppmärksam33

mas och bedömas vid dessa flöden. Sommartid
äro en del af dessa fjälltrakter nästan uttorkade.

Jordarbete och bergsprängningar
Balansplanets ändamålsenligaste höjdläge var
synnerligast öfver fjällplatån af betydelse att få
närmare utrönt. Förut är omnämndt, att i Februari
1878 fjällfloden erbjöd ett gynnsamt tillfälle att
bilda sig ett omdöme häröfver. Jag gjorde därföre
under denna tid iakttagelser och fixerade vissa
platser, öfver hvilka vattenhöjderna observerades. Med ledning häraf höjdes balanslinien betydligt å vissa ställen och bestämdes vattengenomloppen. Under sommaren 1878 fullbordades större delen af denna arbetsafdelning och
under vintern 1878-79 visade sig här ett gynsamt
resultat. Några betydande jordschakter förekomma icke inom stationen; summajordflyttning till
1 juli utgör 7756,0 kubikstänger.
Bergsprängningsarbetena åter äro af större
omfattning. Dessa arbeten hafva oavbrutet fortgått sedan medlet af Oktober 1877. Såsom af
profilen synes, äro bergschakten koncentrerade
på gränsafdelningen eller från Storliens bangård
till Riksgränsen. Största schaktet är öster om
"Stora helvetet", hvilken dalgång ock fordrar
största kubikmassa fyllnadsämne. (Bankens höjd
från dalens botten å södra sidan är 100 fot.)
Schakter öppnades från båda sidor af sprängningen, samt medelst en sänkbrunn ungefär i
midten af densamma, hvarigenom arbetet kunde
bedrifvas skyndsammare och den stora bankfyllningen fortare verkställas. Södra doseringen af
denna bank är lagd i lutning 2: 1 af fogad sten,
som dock här varit svår att erhålla, då den tagits
från bergschakterna. Efter gjorda iakttagelser
föreslog jag för den i "Stora helvetet" framrinnande fjällbäcken, att mura en trumma med 2
öppningar, hvardera 2,5' x 4'. Denna trumma är
lagd i stenbanken. Som lämplig sten för kallmur
ej fanns att tillgå är trumman murad av sprängsten i cement. - Då sprängningsarbetena oafbrutet måste fortgå, dels för tidsvinst, dels för att
erhålla mursten, så byggdes en provisionen bro
öfver trumplatsen, då tippning av jord och sten
kunde oafbrutet fortgå i vestra delen af dalgången.
Vintertid kunna vandringarne här ej frihållas
från snö, och då alla sänkningar af jordytan fyllas
under snöstormarne, så är det nödigt att ega ett
transportmedel, hvarigenom man är oberoende
af den dagliga nederbörden. Den för såväl jordsom sprängstensflyttningar använda redskap
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kallas "tippsläde", som för horizontela eller långa
distanser köres med häst, i branta lutningar styres
af 1 till 2 man. Modellen är erhållen från de
norska arbetena, der jag fann denna släde allmänt
använd.
Skiftarbete har under April månad någon
kortare tid blifvit användt i nämnde stora sprängning för att fylla bristen på mursten till stora
banken, hvilket arbete måste oafbrutet fortgå. En
lämplig och blid väderlek underlättade sådant
skiftarbete. Skiften voro indelade för 2 lag i
tiderna 2-10 e.m., 10 e.m.-6 f.m., 6 f.m.-2 e.m.
Dynamitflaskor äro för de härvarande klimatiska förhållandena nödvändiga redskap. Af vigt
är, att vara väl sorterad med borrstål; det vanliga
är 3/4" ("spelare") samt l" eller 7/8" ("försättare"). Borrsläggorna böra vara af stål och ej såsom
här varit fallet af jern. För "påläggning" af redskapen har SandviksståletNo 08 och 09 varit bäst
(I "eller 11/4"). Borrstålet härdas ej i nacken.
Det bör ej förbigås att här omnämna det stora
gagnet af en omsorgsfullt uppsatt redskap. 6
månader årligen under en tid af 2 år ha storkärror
varit använda till såväl jord- som stentransporter,
och hittills har icke någon blifvit insänd till
reparation afhjul och axlar, med undantag af 3ne
som för bergras och öfvertippning blifvit skadade. - Detta har besparat ej obetydliga kostnader,
då här varit svårt att erhålla torrt hjulvirke.

Kostnader
Ehuru samtlige arbetena ej ännu äro fullständigt
afslutade, så torde några uppgifter rörande kostnaderna vara af intresse. För terrasseringsarbetena återstår obetydligt, då nästan samtlige jordflyttningar äro verkställde; bergsprängningarne
äro fullständigt afslutade, likaledes alla provisionella byggnader. Å de båda bangårdarne Storlien
och Enafors äro stationshus, godsmagasin och
uthus uppförde m.m.
Arbetsstationens längd är 2 mil 3913 fot (22
539,5 meter). Från arbetenas början till 1 Juli är
enligt kassakontrollboken utbetalat summa kronor 1 015 893.49.
För att få ett omdöme om de kostnader, som
varit förenade med arbetsstyrkans inqvartering,
har jag i nedanstående tabell uppsatt de utgiftsposter, som uppstått genom uppförandet af baracker, tältläger, provisoriska byggnader, hyresersättningar, transporter, ved. Som byggnaderna
ytterligare minst 4 månader komma att bebos af
arbetarne och sedermera försäljas eller öfverlåtas till Statens jernvägstrafik, kommer här på-

Ovan: Kyrkviken i Åre. Nedan: Bro över lndalsälven vid Järpen.
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förda kostnad för arbetarne att förminskas.
Jag har dock här uppfört kostnaden utan afdrag till 1 Juli 1989
Summa kronor: 26 160.14
Medeltal arbetare per år: 450
Kostnad per man per år, om arbetstiden
antages till 2 år: ca 29.07
Här är ej upptaget utbetalte transporter å jernbanor från och till folkets hemorter.
Transportkostnaderna, som för denna station
varit en betydande utgift, har till I Juli 79 utgjort
80 607. 99 kronor. Väganläggningskostnad den 1
Juli 79 till 36 154.03 kronor.

I korthet har jag här sökt sammanföra några
hågkomsteroch data från detta arbetsområde. Den
första vistelsen här var förenad med ansträngningar och ett hopande af göromål, icke allenast
med afseende på att skyndsamt uppgöra förslag
och planer till byggnader, som påfordrade hastigt
utförande i förening med detaljernas öfvervakande, utan dertill fogades äfven de dermed
förenade "kontors göromålen", då bostad ej här
samtidigt kunde beredas för den till förvaltningen hörande personalen. En återblick på denna
tidpunkt kan i viss mån ega intresse. Hvad som
torde vara af vigt är den administrativa delen,
hvilken i desse nordlige trakter sannolikt skall
taga ingeniören i ej obetydligt anspråk, då man
fäster afseende på att nå ett minimum i kostnad af
byggnadens utförande. Jag har derföre i dessa
anteckningar anfört en del detaljer, hvilka torde
fästa uppmärksamheten på omfattningen af de
områden, som här komma att beröras.
I glest befolkade bygder är första villkoret en
lämplig och väl utförd vägförbindelse för beredande af samfärdsel och såmedelst äfven underlätta den enskilta företagsamheten, som alltid
söker följa dessa allmänna arbeten tätt i spåren,
befordrande tillförsel, konkurrens och möjlighet
att såmedelst få arbetsprisen reglerade.
Med erfarenhet och kännedom om arbetets
kraf böra vintrarna väl användas till förberedelser, så att, då den korta gagneliga arbetstiden
inträffar, intet hinder förefinnes att forcera arbetena. De tillströmmande arbetsfriska krafterna
täfla att göra sig inkomster, och ingeniörens
omtänksamhet och vaksamhet, att alla behof äro
fyllda, innan dessa arbetskrafter placeras, är här
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af högsta betydelse, för att ej bristande anordningar och onödiga hinder må förorsaka tidsförlust och kostnader. - Dock må ej anskaffandet af
materialier och redskap anses vara tillfyllest; ett
noggrannt aktgifvande bör äfven egnas åt en
samlad arbetspersonals öfrige behov. - Villkoren
för att ega till sitt förfogande en kraftig och villig
arbetsstyrka betingas icke uteslutande af den
högre dagpenningen; dertill bidrager i väsentlig
mån, att tillgång finns på bostäder, sund och reel
föda, samt att arbetarne från början tillhållas
sträng ordning och snygghet. Arbetarne, längre
tid hänvisade till "torrskaffning" och att dela sin
tid i omtanke, för att i de nödiga detaljerna alltför
mycket ordna med omsorgen för daglig föda
m.m., visa snart enligt erfarenhet oordentlighet,
slapphet m.m., eller uppstå rubbningar, hvilkas
ordnande tager en dyrbar tid från arbetsledaren,
förutom att de sanitära förhållandena ofta härvid
visa sig ogynnsamma. Här kan ej vidare vara
tillfället, att detaljera eller anföra en del iakttagelser, som på platser som denna blifvit gjorda
med afseende på arbetsmanskapet. Dock böra de
befälskrafter, som här skola verka, ej försumma
att egna aktgifvande åt den under deras ledning
stående arbetspersonal, då detta i månget afseende kan föranleda till uppmärksammanden, som
ega ett väsentligt inflytande på de värf, de här
hafva att fylla.
En omsorgsfullt uppgjord och fastställd arbetsplan är i dessa byggder af synnerlig vigt, då
derigenom ingeniören eger stöd för sine åtgöranden, samt han derjemte under dess upprättande
uppmärksamgöres på de blifvande detaljbehofven.
Förut är antydt, att en del yrkesskicklige arbetare qvarstanna öfver vintrarna; och då genom
upprepadt utförande af vissa byggnader och andra
arbeten, såsom murning och stenhuggning detta
folk lemnar solidare, noggrannare och alltid prisbilligare fullbordadt arbete, qvarhållas dy lika för
arbetets gagn, och egna sig uteslutande åt jernvägsbyggnaden. Det tillhör dock arbetsledaren
att påverka och uppmana desse personer till
sparsamhet, emedan man eljest lätt medverkar
till ett proletariat, som, om dessa personer ej gjort
besparingar vid viss ålder eller inträffande arbetsbrist, vore i allmännt intresse menligt.
En del arbetare qvarstanna i kringliggande
byggder hos befolkningen öfver vintrarna och
äro dem behjälplige vid åtskilliga tillfälliga sysslor, såsom skogsafverkningar m.m., för att sedan i lämplig tid åter få inträda vid jernbanan.

Under sommaren har jag ej nekat dessa och äfven
andra vid begäran att permitteras, för att vara
byggdens befolkning behjelplige med några
dagars skörd. Det kan nemligen ligga inom antagandets område, att en del arbetare komma att för
framtiden qvarstanna, om ej i dessa högre fjällbyggder, så i de lägre belägna trakterna. Känne-

domen om de stora och obrukade egovidderna,
jordens i gynsamma lägen naturliga bördighet
och mottaglighet för kultur i viss riktning, samt
andra genom kommunikationer åtkomliga och
framkallade förvärfskällor, skola väl ej undgå att
väcka arbetarens uppmärksamhet.
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Stefan Olsson

DONJ 6 Linghed,

en smalspårig amerikanare

Vid ingången av 1900-talet rådde det högkonjunktur bland de svenska loktillverkarna. Orderböckerna var överfulla och leveranstiderna därefter, utan undantag över ett år.
De flesta banorna fann sig i de långa leveranstiderna medan andra, däribland statsbanorna
och Ystas-Eslövs järnväg, i stället valde att vända sig till Nordamerika för snabbare leverans.
Även Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg,
DONJ, gjorde så och år 1900 levererades lok nr
6 Linghed från Baldwin Locomotive Works.
Linghed, som var det enda amerikanska loket
för smalspår i Sverige, blev det mest långlivade
av de totalt 27 amerikanska lok som funnits i
landet. Med anledning av att det är nittio år sedan
loket levererades redogörs här för bakgrunden
till köpet.
Inför sekelskiftet är situationen på DONJ den att
man haft dryga tio år med enorm expansion. År
1887 är banan fortfarande bara en oansenlig
bruks bana med blygsam malm trafik. 1888 börjar
en ny epok för banan i och med att det nya
ägarbolaget inleder timmertrafik på den då nya
bandelen till Linghed. Bara ett par år senare
beslutar bolaget att anlägga sågverk och hamn i
Norrsundet varför banan behöver byggas ut dit.
Vid färdigställandets "vänds" järnvägens trafikstruktur helt. Från att tidigare ha fraktat timmer
till Linghed för flottning därifrån gör man det
motsatta. Timret lyfts med elevator, lastas på tåg
och fraktas från Linghed i väst-östlig riktning, till
kusten och banans nya slutpunkt, Norrsundet.
Utbyggnaden av banan i kombination med det
kraftiga uppsvinget återspeglas i vagnparkens
utveckling. Under perioden har den utvecklats så
att den vid sekelskiftet består av drygt tvåhundra
vagnar, flertalet byggda på den egna verkstaden
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i Jädraås. På loksidan har dock ingen motsvarande anskaffning gjorts utan man förlitar sig främst
på de tre Atlasloken nr 3-5 från 1888. Utöver
dessa finns bara två äldre lok, varav nr 1 från
187 4 redan är väl klent. Behovet av nyanskaffning framstår därför som angeläget, inte minst
som revisionsbehovet på Atlasloken blir alltmer
uppenbart.
Efter samråd med den nye disponenten för
ägarbolaget Kopparberg & Hofors Sågverks AB,
överstelöjtnanten och riddaren G W Hanngren,
tar trafikchef Westerlund upp anskaffningen av
ett nytt lok upp i kassaförslaget för 1900. De
första kontakterna med de svenska tillverkarna
tas dock av disponenten under våren 1899. Utifrån en rekommendation av stats banans maskindirektör Klemming infordras förslag på ett 22
tons lok från Motala, Kristinehamn och Nydqvist
& Holm, de vid denna tid tre största tillverkarna.
Från N&H får man inget egentligt svar, de säger
sig bara vara "mycket strängt sysselsatta" och har
därför inte någon möjlighet att leverera inom
önskad tid. Ett snudd på ofint svar kan man tycka,
men det är något av ett tidens tecken då man
befinner sig i en högkonjunktur med väl fyllda
orderböcker. Svaret ger också en fingerv isning
om att DONJ redan är sent ute med sin förstärkning. Från de andra två firmorna får man svar
men kanske egentligen inte på sin fråga. Motala
erbjuder ett lok på 20,7 ton, dvs en något mindre
typ, medan Kristinehamn istället erbjuder ett
något större lok på 24,4 ton. Kristinehamns lok
tilltalar dock Westerlund, men kan bara accepteras under förutsättning att det godkänns av
myndigheterna.
Eftersom det av ritningen framgår att typen
även erbjudits Vetlanda-Sävsjö Järnväg vänder
sig Westerlund till HvSJs trafikchef Lindgren för

Leveransbild av DONJ 6 Linghed, Baldwin Locomotive Works 1900, i uppsatt skick före båtfärden
till Europa.
att få ytterligare information. Det visar sig emellertid att HvSJ redan slagit typen ur hågen, både
pga priset 26 000 kr och den långa leveranstiden.
(Även en relativt liten tillverkare som Kristinehamn har fullt upp, om än på en lägre nivå med
bara 4 a 5 lok om året ti11 skillnad från N &Hs 30
a 40.) HvSJ funderar istället på ännu ett "Sturelok" från Motala, en typ som man redan är ägare
til1. Om man genom köp av två lok kan utverka
rabatt på priset, 21 600 kr, kan också Westerlund
till nöds acceptera ett sådant lok.
Den 19 maj gör disponent Hanngren en första
sammanfattning av lokfrågan i ett brev till Westerlund. Den "synes ännu vara temligen oklar,
'Sture' väger ju blott 18 tons ... och att, för det
billigare prisets skuld, taga ett så lätt lok är väl
icke skäl. Endast i händelse 'Stures' vigt kan
ökas, torde vara skäl reflektera derå samt resa ned
och beskåda detsamma. Kristinehamns 24.4 tons
kunna vi icke heller fundera på, då vederbörande
synes lägga hinder i vägen derför. Har Motala
ännu icke svarat på den förfrågan, som Ni skulle
framställa huruvida de kunde öka tyngden å sitt
20.7 tons lok med cirka 1 ton? Först då vi fått veta
detta samt om 'Stures' vigt äfven kan ökas till

cirka 22 tons, hvarom Ni torde göra er underrättad, kunna vi bestämma oss."
Påföljande dag försvinner dock DONJ s intresse för Stureloket, eftersom HvSJ meddelar att
man redan beslutatköpaettnyttsturelok då ingen
rabatt utgår vid köp av flera lok. Leveranstiden är
ett och ett halvt år och för H vSJ s del är vikten, 18
ton, "maximum hvad vår klena rälsvigt tål, serdeles om man tänker sig att köra undan litet emellanåt", enligt Lindgren. För DONJ skulle således
bara återstå att avvakta Motalas svar om modifieringarna av 20,7-tonsloket.
Te Lindgren påHvSJ har emellertid varit grundlig inför sin upphandling och även kontrollerat
vad firmorna i Tyskland och Amerika har att
erbjuda. Detta material får Westerlund låna och
därigenom leds han in på helt nya tankebanor. Av
offerterna framgår det nämligen att ett amerikanskt lok både skulle kunna tillverkas till ett
konkurrenskraftigt pris och levereras på tre till
sex månader, trots båtfrakten över Atlanten. Ett
faktum som för övrigt statsbanoma uppmärksammat när man beställt tjugo lok, litt Ta och U,
för att täcka sin mest akuta lokbrist. Även YEJ
gör detsamma, så det är ingen orealistisk tanke
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Ett av DONJs Atlas lok, nr4 Carlsfors, vid leveransen 1888. För övrigt Atlas första bygge av renodlat
linje lok.
Motalas" Sture/ok" från år 1900, HvSJ 4 A Wilh Petri, vilket blev ännu mer långlivat än Linghed,
då det redan på femtiotalet blev musei/ok i Nässjö.
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ens för en rätt liten privatbana att fundera på
lokköp från USA vid denna tid. Westerlund föreslår därför Hanngren att man ska köpa från USA,
eftersom det annars är "risk för att vi bli strandsatta med alla loken under revision samtidigt".
Svaret från Motala blir beträffande punkten
om viktökning negativt och i sitt nästa brev
undrar disponenten: "Hvad skola vi nu göra i
lokfrågan? Efter Major Nyströms (statens inspektör) utlåtande 23 sistlidne synes det icke vara
annat än att bestämma oss för Motalas 20. 7 tons
lokomotiv, och sedan höja skenvikten (största
rälsvikt är 15 kg/m vid denna tid) i mån af
nyanskaffning. Begär Eder åsigt i saken. Beställningen bör ske så snart som möjligt för att inga
andra hinder skola komma emellan."
Disponenten tycks alltså färdig att gå till beslut, men han avvaktar Westerlunds gillande
vilket kommer ett par dagar senare, den 10 juni.
Någon bställning blir det dock inte. Troligen har
man nämligen redan i detta skede bestämt sig för
två lok, ett nytt som ska vara en långsiktig lösning
och ett som ska täcka de kortsiktiga behoven. Det
är således det långsiktiga behovet som man nu
har tänkt sig att lösa med en svensk anskaffning,
men någon brådska med denna beställning är det
inte eftersom leveranstiden ändå är relativt lång.
Det kortsiktiga behovet är däremot ännu inte
täckt och det är här ett amerikanskt lok skulle
passa in, om man snabbt kan få ett till acceptabelt
pris. Man är dock även öppen för köp eller inbyte
av lämpligt lok, men denna marknad är givetvis
också synnerligen begränsad när alla banor vill
ha mer dragkraft.
Genom HvSJ tar Westerlund reda på vem som
förmedlat de amerikanska anbuden. Det visar sig
vara Alba Johnson, en av delägarna i Baldwin
Locomotive Works i Richmond. Westerlund får
nu Hanngrens fulla stöd att gå vidare med frågan:
"Som jag antager att Ni ega bekanta i de kretsar
dit Herr Alba Johnson torde vända sig för att i
Stockholm introducera sina lokomotiv, kan ni
väl få reda på när han kommer och hvar han kan
träffas ... När Ni fått reda på så res och underhandla så vi sedan kan sammanträffa och bestämma definitivt. " Den 20 juni sker det första mötet
med Johnson. Baldwin har specificerat ett 21tonslok, till ett pris av cirka 22 800 kr (varav tio
procent ska vara betalt senast tre månader efter
leverans), för leverans sex månader efter beställning. Med detta förhandsbesked får Westerlund
fria händer att själv förhandla då disponent
Hanngren, något sent kan det tyckas, bekänner

han att "jag icke förstår mig på lokomotiv". Han
anser dock att såväl pris, vikt som leveranstid
verkar bra och ger även några ord på vägen inför
de kommande förhandlingarna, nämligen att
specifikationen och ritningarna ska kontrolleras
noggrant. Vidare anser han det vara helt nödvändigt att tillverkaren bistår med en man under
uppsättning och provning.
Samtidigt som underhandlingarna med Baldwin pågår fortsätter kontakterna med svenska
tillverkare, och från såväl N&H som Motala tas
specifikationer in. Från Helsingborgs Mekaniska Verkstad tar man till exempel in uppgifter om
ett likadant lok som det till Dannemora-Hargs
järnväg levererade, men typen visar sig vara för
lätt.
Efter ett möte med Hanngren i Dala Husby far
Westerlund direkt till Stockholm för ett nytt möte
med Johnson. De båda herrarna tycks denna gång
komma överens i allt utom betalningsvillkoren.
Eftersom en amerikansk anskaffning för DONJs
del är förenad med stor osäkerhet, kräver man att
bara halva summan ska betalas vid lokets ankomst till svensk hamn och resten betalas först
sedan det vederbörligen godkänts för trafik. Det
är krav som Baldwin emellertid inte kan acceptera.
Vid besöket i Stockholm träffar Westerlund
också en del kolleger som är ute i samma ärende.
De utgjuter sig över de svenska leverantörerna,
som visserligen utlovar acceptabla leveranstider
men inte alls kan hålla dem. DHJ har till exempel
fått vänta på sitt lok mer än ett halvår längre än
som sagts. De amerikanska däremot "försöker ju
i alla fall " som man säger. Vid besöket begär Westerlund in offert också från Graham Brothers
som representerar statens leverantör, Richmond
Locomotive Works,Richmond, Virginia. (I detta
sammanhang är Westerlunds noteringar intressanta: Grahams påstår att RL W har två lok under
tillverkning för CWJ och ett för NKJ. Möjligen
kan det röra sig om lite skryt av Grahams och att
man egentligen bara ligger i underhandlingar.)
Ryktet om DONJs intresse sprider sig även till
andra firmor. En av dessa önskar brevledes få en
ritning, men då någon sådan inte existerar kompletterar Westerlund helt enkelt sin specifikation
med en bild av Motalas 20,7-tonslok. Han påpekar dock att DONJ ej har buffert med hake vilket
bilden visar! Värt att notera är också att Westerlund i följebrevet skriver att man gör ett försök
med amerikansk anskaffning trots att man blivit
avrådd.
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I mitten av juli avger Graham Brothers sitt
anbud, 32 650 kr, men efter att ha misslyckats
med att pruta tvingas Westerlund avböja. Hela
affären går därför i stå och så mycket mer händer
inte förrän i början av september. Av den sammanställning Westerlund då gör över anbuden
framgår det att ett svenskt lok bara skulle kosta
24 a 25 000 kr men med en uppgiven leveranstid
av minst ett år, samt att Baldwin är billigast av de
amerikanska firmorna. Från statsbanan har han
också inhämtat att deras lok "går att använda"
men inte håller svensk klass. I ett slags vanmakt
konstaterar Westerlund i ett brev till disponenten
att "om verkstaden i Falun blef klar kunde vi
beställa därifrån". Det ska dock dröja ytterligare
nära två år innan Vagn & Maskin i Falun levererar sitt första lok, så något realistiskt alternativ är
det inte.
Han föreslår dock även en annan lösning på
problemet.Av formuleringen att döma är det inte
första gången det dryftas: "Jag hemställer därför
ännu en gång om vi icke få ställa till och göra ett
(lok) sjelfva - jag garanterar att det skall blifva
lika bra, och minst 20 % billigare än anbuden från

verkstäderna nu äro." Ett onekligen djärvt steg,
men stärkt av erfarenheterna med tillverkningen
av drygt hundratalet vagnar och en ångdressin är
Westerlund alltså även beredd att tillverka lok!
Någon information om Westerlunds förslag från
denna tid finns inte bevarad. Ett rimligt antagande är väl att han redan nu skisserat på det två år
senare byggda, kedjedrivna loket Björn, ett renodlat växlingslok.
En vecka senare inkommer Hanngrens svar:
"Har nu tagit mig en funderare på Eder framställning ... den 6:e (september) rörande tillverkning
af ett lokomotiv vid Jädraås och, på Eder garanti
för godhet och pris, må Ni ställa till och göra ett.
Antagligen kommer jag i denna månad åt Ockelbo och få vi då tala närmare härom." Bara fyra
dagar senare kommer det på morgonen emellertid telegramledes kontraorder från Hanngren:
"Kunna få köpa lokomotiv. Tillverka icke." Vad
som hänt är att Hanngren gjort upp med brukspatron Nisser på Stjernsund om köp av, som det
står, Byvalla-Långshyttans lok nr 2 Stjernsund.
Numret är dock ett missförstånd då lok 2 är det i
Långshyttan ännu bevarade Kloster. Av korre-

Ett unikum i sig, Westerlunds hembygge från 1902, loket Björn. Loket ägdes aldrig av DON] och fick
sluta sina dagar i förtid i en brand redan på 1910-talet.
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BU 3 Stjemsund, Kristinehamns Mekaniska Verkstad 1889.
spondensen framgår att det rör sig om nr 3 Stjernsund, vilket just är under revision men ska vara
klart inom fjorton dagar. "Detta lok är för lätt (
loket väger bara 15 ton), men jag har tänkt att vi
dermed skulle kunna hjelpa oss fram till dess vi
hunne få tyngre och hvilket man då kan beställa,
och i lugn invänta levererandet av detsamma",
skriver Hanngren. Dessutom känner han sig lättad eftersom: "De amerikanska lokomotiven tror
jag, att döma efter alla uttalanden i pressen, man
kan vara glad slippa undan." Möjligen är det så
att ett med BLJ redan tidigare avtalat loklån
genom Nissers medverkan istället blivit en försäljning till Hanngren. Disponenten har tänkt sig
att "när rep af loket blir färdig ... verkstadsförman Johansson skulle resa ner till Långshyttan
för att afbesigtiga detsamma å våra vägnar, han är
väl mest kompetent dertill?"
Några mer ingående data får Westerlund först
fjorton dagar senare: adhsionsvikten är 14,2 ton,
dragkraften bara 1600 kg och koppelhöjden endast
575 mm. "Hvad säger Ni härom? Kraftigt är det
väl icke och bufferhöjden är bra låg (DONJ har
760 mm). Att sköta växlingen vid Linghed kan
det väl duga till?, men nog bör man då hafva det
för godt pris t ex 10 000 kronor . . . Som jag

nämnde har det varit tyngre och kan nog återställas till sin första tyngd." Westerlund räknar på
loket och finner att sambandet mellan adhesionsvikt och cylinderdiameter inte gör det meningsfullt att öka vikten. Loket kan därmed bara dra 4
a5 vagnar, vilket i och för sig räcker för växling.
I Linghed, där det är tänkt att loket ska tjänstgöra,
är det dock behov av att kunna dra upp 15 vagnar
per dag till Rysjön och det på tider då det är
"bråttom". För det tänkta priset är Westerlund
emellertid beredd att acceptera köpet. Kanske
känner han sig därtill "nödd och tvungen", för
han tillägger att allt går bra med timmertransporterna och att man därför troligen ej behöver låna
något lok eftersom man är såpass långt in i
hösten.
Det är dock inte bara för Westerlund köpet
innebär avslag. Även de amerikanska firmorna
får nu nej av DONJ. Eftersom man löst den
omedelbara lokkrisen är man beredd att acceptera den längre väntetiden på ett som man tror
bättre svenskt. Således tycks äntligen allt ha rett
ut sig. I det korta perspektivet klarar man sig med
de lok man har samt BU-loket. I det längre
perspektivet tillkommer ett helt nytt; visserligen
är det ännu inte beställt, men olika förfrågningar
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är ute hos de svenska tillverkarna, och redan nu
är det troligt att de mest intensiva kontakterna tas
med N&H i Trollhättan.
Två saker kommer dock att kullkasta planerna.
För det första inkommer Christensen i Kristiania,
Baldwins representant i Norden, redan efter en
vecka med ett nytt bud. För det andra dröjer
beskedet från Nisser angående BU-loket, och
när man väl kommer blir det en besvikelse,
åtminstone för Hanngren. "Klosters aktiebolags
'maskindirektör' har kommit underfund med att
ett af deras som fullt tjenstbart ansedt lokomotiv
var felaktigt, och nu våga ... de icke sälja lok
Stjernsund till oss, så nu stå vi ungefär på samma
punkt som för fem månader sedan", konstaterar
han och fortsätter: "För att muntligen få avhandla
frågan så möt mig i Storvik onsdagen den 25
dennes kl l,4em. dervikunnafåsamråda till 3,25
em. Medtag de amerikanska pappren."
De amerikanska kontakterna odlas nu genom
Christensen som kan meddela attBaldwin accepterat DONJs betalningsvillkor. Detta för att, som
man säger, återupprätta de amerikanska fabrikernas rykte. Även de svenska kontakterna intensifieras. I slutet av oktober gör man en ny förfrågan
hos Nydqvist & Holm på ett likadant lok som de
till Norra Häsinglands Järnväg levererade, men
med leveranstid 5 a 6 månader. Även Atlas
kontaktas, dock om ett lok lika med de egna äldre
loken, men deras anbud är alltför högt. Man
försöker även lösa frågan genom annonsering
efter ett begagnat lok, helst genom byte med
ångvagnen Majorn, vilket man dessbättre inte
lyckas med.
I början av november avvaktar man N&Hs svar
samtidigt som korrespondensen med Christensen går vidare. Bland annat har Westerl und begärt
att få ett fullständigtkontraktsförslag på ett lok av
Baldwin. "Wi våga icke spekulera på mer än ett
men om vi komma i affär och leverans blir till vår
belåtenhet torde såväl vi som andra jemvägar
inom landet komma att anlita Eder." Förslaget
ska bygga på vad som hittills utfästs, bland annat
ska priset vara 25 000 kr fritt Stockholm eller
Göteborg, varav 15 000 betalas när loket anländer och resten när det godkänns. Westerlund
förbehåller sig även rätten att ändra konstruktionen där han anser att så erfordras.
Den 15 november tvingas Hanngren ännu en
gångkonstatera: "Lokfråganärsegsliten ... (men)
tror ... att på Edra framställda villkor bör det icke
vara riskabelt tagaBaldwins." I en mer personlig
note skriver Hanngren: "Hoppas attEderförbätt44

ring fortgår. Arbetssamt tyckes det nu hafva varit
för Eder en tid." Det sista torde med råge stämma,
eftersom man just fått den segslitna frågan om
koppeltyp på den nya bandelen avgjord och därmed kan begära slutsyn på hela banan inför
starten av den sedan länge planerade persontrafiken, frågor som givetvis har engagerat Westerlund hårt. Vidare är problemen med de tre Atlasloken från 1888 stora, bland annat pågår upphandling av en ny panna, samtidigt som man
bygger femtio vagnar på den egna verkstaden.
Trots att han till detta har de vanliga trafikchefssysslorna att tänka på har han alltså inte heller
varit främmande för tanken på ett eget nybygge
av ånglok!
När Baldwins förslag till kontrakt kommer
visar det sig att priset är höjt med 1045 kr samt att
leveranstiden på grund av arbetsanhopning i
verkstäderna är något förlängd. Westerlund skriver dock: "Lokomotiv måste vi hafva och om
detta deras anbud antages kunna vi påräkna att få
detsamma nästa midsommar - jag är dock rädd,
ty öfverallt hvarest amerikanska lok användes
hör man klagan öfver att de sluka för mycket kol
utan att lämna motsvarande effektivt arbete."
Han överlåter därför till disponenten att avgöra
frågan. Just frågan om kolförbrukningen gör
Hanngren tveksam varför han föreslår att man
ska sammanstråla i Linghed den 2 december för
att gemensamt bestämma sig definitivt.
Vid sitt möte i Linghed fattar herrarna äntligen
beslut i frågan, och den 4 december skriver
Westerlund två nästan likalydande brev till herrar Nydqvist & Holm i Trollhättan respektive
Sofus Christensen i Kristiania. Båda har lydelsen
att han inom de närmaste dagarna kommer för
uppgörel se om anskaffningen av lokomotiv. Man
har således sl utligen bestämt sig för att skaffa två
lok. Det ena med okänd kvalitet, men kort leveranstid, från Amerika och det andra med som
man hoppas garanterad svensk kvalitet men med
längre leveranstid. Trots att man är inne i årets
sista månad och julhelgen snart stundar är Westerlund överlupen med arbete. Mycket återstår
att detaljspecificera på de båda loken , och på det
amerikanska är det särskilt bråttom för att inte
sinka leveransen. N&H-loket avvaktar man med
till en bit in på det nya året.
Redan den 15 december skrivs ordern in i
Baldwins orderbok. Man fastställer då axeltrycken, liksom att loket ska märkas nr 6 Linghed.
Efter detta börjar en diskussion om pannans dimensioner. För Westerlund är detta den viktiga-

Helsingborgs Mekaniska Verkstads lokfrån år 1900, DHJ 4. Loket fick sluta sina dagar 1956 efter att
ha sålts till BU år 1948.
Nydqvist & Holms NHJ-lokfrån 1896. Två av loken hamnade så småningom på SJ och slutade sina
dagar på femtiotalet, långt från sin gamla hemmabana.
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ste frågan eftersom det påverkar bränsleekonomin. Det första som beslutas är att öka panndimensionen från 32 till 34 tum. På så sätt kan
eldytan ökas vilket är Westerlunds absoluta
önskan. Något senare ändras också tubernas
diameter, från 2 till l3/4 tum, och sammantaget
ger de gjorda förändringarna 430 kvadratfots
eldyta mot ursprungligen 390. För att ge tyngd åt
sina ändringar bilägger Westerlund även den
specifikation som han just godkänt för det från
N &H beställda loket. Han tillägger: "Häraf synes
att totala eldytan uppgår till icke mindre än 531
engelska kvadratfot ... hvilket spelar en ofantlig
roll i fråga om arbetsförmåga, bränslebesparing
och dylikt."
Någon drömkund för Bald win blir W esterlund
inte mot bakgrund av dessa och andra omfattande
omkonstruktioner. Det går till och med så långt
att såväl Christensen som Baldwin är mycket
irriterade. Det påpekas också att Baldwin går
med på alla ändringar bara för att visa att man
verkligen duger något till, vilket borde vara
överflödigt eftersom man redan tillverkat mer än
24 000 lok!
I princip avslutas diskussionerna efter att ritningarna på kopplen går över till Baldwin, och
den 16 mars 1900 konstaterar Westerlund: "I
hopp om att allt kommer att utfalla till såväl vår
som Eder tillfredsställelse har jag ingenting att
anmärka, väntar nu blott den dagen skulle vara
randad då vi få meddelande om att maskinen är
på väg hit."
Det önskade meddelandet kommer redan den
21 maj. Då meddelas att DONJ 6, Linghed, har
avsänts till Stockholm i nedmonterat skick. Den
11 juni anländer kollina till Stockholm där omlastning sker till järnväg och den 15 juni, det vill

säga på dagen ett halv år efter överenskommelsen
om leverans, levereras loket till DONJ.
De båda loken, nr 6 Linghed och även det ett år
senare levererade nr 7 Ockelbo, får en kort glanstid. Redan år 1906 leverar V agn & Maskin i
Falun de tre tenwheelerloken nr 9-11 och 1910
kommer de tre Malletloken. De båda loken blir
därför snabbt nedklassade till lättare tjänst och
växling.
Linghed genomgår under senare delen av trettiotalet en omfattande ombyggnad där de flesta
amerikanska dragen utplånas. Det är därefter i
tjänst fram till femtiotalet, främst på den s k
Abrobanan. Under femtiotalets sista år avställs
loket, och vid ingången av sextiotalet slutar dess
historia med att en skrotfirma skär ner det i
Jädraås.
Av alla de 27 amerikanska loken i Sverige blir
det dock därmed det mest långlivade med sina
nästan sextio år i drift.

Källor:
DONJ kopieböcker samt bevarade brev,
specifikationer och ritningar etc
Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson, Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar,
1973
Yngve Holmgren, Östgötaånglok, 1979
Yngve Holmgren, De skånska privatbanornas
ånglok, 1966
Rolf Sten, Från inlandet till kusten -D.O.N.J.
1876-1970, 1988
Erik Sundström, Ånglok tillverkade i Sverige,
1974

Andra amerikanska ånglok i Sverige
BÖJ 4
YEJ 13
YEJ 14
YEJ 15
LaKJll
LaKJ12
SJ Ta 582-591
SJU 592-601
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Baldwin 12341
1891
Richmond 2998
1900
Richmond 3000
1900
Richmond 3001
1900
Baldwin 12730
1892
Baldwin 12731
1892
Richmond 2831-2840 1899
Richmond 2841-2850 1899

Jordberga
S:t Olof
Borrby
Frosta

SJ Y2 1527
SJ Y2 1528
SJ Y2 1529
sålt 1907
LyJ byggnad 1911
skrot
skrot

skrot 1931
skrot 1956
skrot 1956
skrot 1956
skrot
skrot
1928-1941
1923-1935

Ovan DON] 6 Linghed efter 1930-talets omfattande "avamerikanisering". Nedan dess underdel i
Jädraås 1953. Sveriges Järnvägsmuseum.
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Lars Olov Karlsson (text och foto)

NygaITimalt museuITI i Utrecht

När de holländska järnvägarna firade sitt 150årsjubileum under 1989 hade man också sett till
att få färdig den första etappen av det moderniserade museet i Utrecht.
Nederlands Spoorwegmuseum, det holländska järnvägsmuseet, grundades 1927. Det skulle
dock dröja till efter andra världskriget innan man
kunde öppna i den sedan 1939 nedlagda stationen

Maliebaan i Utrecht. Ja, även om stationen är
nedlagd lever järnvägen som passerar den fortfarande, om än endast för godstrafik.
Museet hade mindre föremål utställda i den
gamla stationsbyggnaden och fordon i fullskala
på spåret närmast byggnaden . Efterhand som
samlingarna växte kom allt fler lok och vagnar att
ställas upp, först söder om själva stationen, sedan

Staatsspoorwegens lok nummer 13 är byggt av Beyer Peacock och är mycket likt tidiga svenska lok,
även om vi aldrig haft exakt denna typ i Sverige . Av SJs okopplade Göta-typ fanns det dock exakt lika
lok i Holland. Några av de lok som byggdes för SJ levererades faktiskt till Holland och ersattes med
nybyggda maskiner, då holländarna snabbt behövde nya lok.
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I en monter infälld i golvet åker en 1 :JO-modell
av ett ellok fram och tillbaka. Genom olika speglar ser färden ut att ske med loket liggande på
sidan. Glasskivan håller att gå på.

i ett område på andra sidan det trafikerade spåret.
Alla fordon stod ute, och gör så än idag, även om
en del av dem har ett enkelt tak över huvudet.
Samlingarna var intressanta och omfattande, men
utställningen statisk och tämligen fantasilös.
När så 150-årsjubileet närmade sig fick museet
pengar dels till att göra om hela utställningen
inomhus, dels köpa in ett markområde på andra
sidan spåren för en utomhusanläggning. När
jubileet firades var inomhusutställningen klar
och utomhusanläggningen påbörjad. Förhoppningsvis håller man nu på att fullfölja omdaningen.
Samlingen fordon i skala l: I är omfattande.
Här finns en rad gam la fina ånglok, flera snarlika
äldre svenska lok. Men det finns också en fungerande kopia på ett av Hollands första lok, De
Arend, från 1839. Den är bredspårig, men kan
uppvisningsköras på en kort spårstump (under
150-årsutställningen gick den på en provisorisk
rundbana). Det finns också ett stort Mallet-lok
från de en gång nederJändska besittningarna i
Asien, många spårvagnar och ett par bussar.
Senaste tillskottet utgörs av el- och diesellok och
motorvagnar. Samlingarna växer ständigt.
I själva stationshuset, som är byggt 1874, har
en helt ny inredning gjorts. Borta är de flesta
mellanväggar och fyrkantiga montrar. Istället är
många föremål utställda luftigt och genom hela
byggnaden går en balkong kantad med modelltåg
i olika storlekar. Uppe under taket i entrehallen
hänger också en liten filmsal! Montrarna har
olika former, allt ifrån fyrkantiga till tårtbitsformade. B yggnadsmaterialet är till största delen
blankt stål, som ska påminna om järnvägens

I museets utställning finns
flera välgjorda vaxdockor
av detta slag. De är faktiskt
tillverkade i Sverige, sedan
en av museets medarbetare fått tipset under ett Sverigebesök.
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Ännu ett lok med nummer 13,
Silvolde, från Geldersche
Tramweg, en av Nederländernas sista ångspårvägar.

Detta diesellokomotiv (! ) trafikerade det omfattande 1067nät som tidigare fanns ut från
Rotterdam. Större delen av
nätet lades ner efter de stora
översvämningarna i början av
1950-talet, men några linjer
trafikerades med diesellok och
motorvagnar in på 1960-talet.

Även spårvagnar ftnns i Utrecht, som denna smalspåriga
motorvagnfrån en linje i närheten av Amsterdam. Skillnaden mellan spårväg och järnväg var ofta svår att avgöra då
det fanns allt från lätta hästspårvägar (där spårvagnarna
på slutet drogs av T-Fordar!)
till riktiga "interurbans" med
stor trafik och tunga vagnar.
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massivitet och hållbarhet. En del montrar finns
infällda i golvet, och många har fungerande
modeller. Det finns också en förarhytt från en
modern Sprinter-motorvagn där man framför
frontrutan ser en film.
Friluftsområdet omfattar en spårslinga, som är
normalspårig men har så snäv kurvradie att den
bara kan trafikeras av mycket korta lok och
vagnar. När jag var där bestod tåget av en liten
lokomotor och två spårvagnssläpvagnar från
Wien! Här ska också byggas en modellbana i
skala 1: 10, en uteservering och fungerande ställverk med signaler.
En spännande lösning på ett museum, men

kanske inte i alla delar som vi skulle vilja ha vårt.
Men sevärt är det. Landet har en rik järnvägshistoria. Så missa inte museet i Utrecht nästa
gång du kommer till Holland. Det är öppet
tisdag-lördag 10-17, söndag 13-17 - måndagar
är det stängt. Det är inte lätt att hitta till Maliebaan-stationen från Utrechts centralstation, för
gatorna är smala och krokiga och man tappar lätt
orienteringen. Ta en taxi, eller se om det finns
motorvagnsförbindelse med historisk motorvagn
(går ibland under högsäsong). Återvänd sedan
till fots och upptäck den härliga staden Utrecht
med alla sina små restauranger på kanalkanterna
och innehållsrika affärer.

Utsikt över en del av det nya friluftsområdet med det för allmän trafikanvända spåret längst till vänster
och ett fungerande ställverk till höger. I förgrunden olika relativt moderna museifordon.
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Erik Sundström

Spårviddshistoria

Träbanorna
Vad skall man kalla en bana med träräls? På
engelska går det bra att säga "wooden railway"
eftersom "rail" kan syfta även på trästänger och
trappräcken, men man kan inte på svenska säga
träjärnväg, och spårväg har redan specialbetydelsen att gå i en stadsgata. På gamla gruvkartor
finner man ibland ordet "rallbana" men det angav
inte om det var träräls eller järnräls.
De första banor där vi vet att vagnar med hjul
styrde längs en bana av trä fanns redan på 1500talet på kontinenten i mörka gruvgångar, där
gruvarbetarna drog eller sköt små vagnar på
plank med bredd 0,4-0,6 m. Det fanns både
låd vagnar och flatvagnar för malmlådor, en föregångare till våra containervagnar. På 1600-talet
byggdes i norra Englands koldistrikt en mängd
"tramways" eller "wagonways" ovan jord från
gruvor till hamnar. På dem kunde man använda
större hästdragna vagnar och spår med 0,9-1,5 m
bredd.
Det är inte så lätt att tala om spårvidd för dessa
banor, då vagnarna ofta styrdes på annat sätt än
dagens hjulflänsar mot spårets insida. Ibland
hade vagnarna släta hjul och styrdes av flänsar på
spåret eller av styrpinnar och vågräta styrhjul
mellan rälsen, ibland hade vagnarna dubbelflänsade hjul som var rörliga på axlarna.
I Falu koppargruva arbetade Christoffer Polhem 1699 med ett projekt till en självgående
malmvagn, som en arbetskarl skulle sitta i och
driva med handvevar, men denna tidiga "motorvagn" blev troligen aldrig fullbordad. Däremot
finns skisser från 1711 av hästdragna malmvagnar som gick på ett spår av 0,3 x 0,25 m bjälkar
med 0,3 m mellanrum och styrhjul mellan bjälkarna, och även Linne iakttog sådana vid sin resa
i Dalarna 1734. Liknande beskrivs 1767 av
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Gabriel Jars från Sala gruva. Carl Leijell rapporterade 175 l för Kgl Vetenskapsakademien om
smala träbanor i de sachsiska bergverkens stollgångar, med styrpinnar i spårets mittränna. Första ovanjordsbanan i Sverige, vid Höganäs stenkolsgruva, byggdes 1798 med träräls men ändrades snart till järnräls.
Sedan man på 1780-talet börjat göra puddeljärn i England blev valsat järn så billigt, att man
allmänt gick över till järnräls, eller åtminstone
järnbeslag på trärälsen, och flänshjul. Därmed
Malmvagn i Falu gruva från 1700-talet. Stora
Kopparbergs arkiv.

Litografin från 1860-taletvisar hästbanan Finspångs bruk-Lotorp, enav våra första trefotsbanor. På
huvudspåret rullar mot hamnen en hävstångsbromsad vagn med stångjärn, följd av en kanonvagn
förspänd med två hästar. På sidospåret väntar en vagn med tackjärn. Ur Sveriges Industriella
Etablissementer.
blev det aktuellt att ange spårvidden med viss
precision.
De gruvor i Sverige som därefter fick banor,
Långban 1817, Nordmark 1819, hade järnräls
från början, och Falu gruva fick det vid ombyggnad 1809. Spårvidden är okänd, men låg troligen
mellan 22 och 36 verktum = 544-891 mm. Vid
stora hamnbyggen användes liknande banor, tex
1812 i Plymouth av John Rennie, som då också
införde fyrspåriga tågfärjor, spårvidd 3 '9". Den
första svenska användningen av ordet "järnväg"
i tryck är troligen i årsberättelsen för Göta kanals
byggande 1820, där man berättar att man anlagt
järnvägar för att transportera fyllnadsmassor.
C G Beijer använde vid hamnbygget i Malmö
1840 banor med sex fots spårvidd.

Normalspår
George Stephensons första experiment med
ånglok gjorde 1814 vid kolgruvan i Killingworth

där spårvidden var 4'8" engelskt mått mätt på
hjulens flänsar, och en halv tum mer mätt på
spåret. Trots att han in te var först fick han tillsammans med sin son Robert en dominerande ställning som lok.konstruktör de närmaste decennierna och 4'8 1/ / kom att bli normalspårvidden i
England. Man behöver inte leta efter gamla
romerska traditioner, för 4'8" var ett ganska
avrundat mått och lagom för en hästdragen vagn
på slät mark.
De banor i olika länder som planerades av
engelska konsulter fick oftast denna spårvidd,
4'8 1/ / = 1435 mm, som kom att bli normalspåret
även i Sverige liksom i USA och större delen av
Europa. De flesta banor i södra USA räknade
dock med 4'9" = 1447 mm, kanske ett tecken på
att spåret byggdes primitivt med grova toleranser. Frankrike med dess fanatiska anslutning till
metersystemet valde samma spårvidd, men för
att slippa motivera ett udda mått sade man i stället
53

När de första normalspårsbanorna i Sverige byggdes importerade man många begagnade 1840talslokfrån England, tex Köping-Hults lok Courier. Sveriges Järnvägsmuseum.
1500 mm mätt på rälshuvudets mitt, vilket med
65 mm rälshuvud blir samma sak. Det ledde
lustigt nog till att när man byggde spårvägar i
Frankrike och norra Italien sade man också 1500
mm till rälsmitt, men då spårvägsrälsen var klenare blev det 1440 eller 1445 mm på rälsens
insida.

Bredspår
Något större spårvidd valde man på vissa håll där
man inte var bunden av Stephenson och kolgruvetraditioner, tex i Ryssland och Finland som
valde 5' engelskt mått = 1524 mm, från 1972
avrundat till 1520. Ännu bredare var Baden,
Australien, Irland, Argentina och Brasilien med
5'3" = 1600 mm, Indien, Spanien, Portugal och
Grand Trunk-banan i Kanada med 5'6" = 1676
mm och ursprungligen Erie-banan i USA med 6'
= 1829 mm.
Radikalt bredare spår hade Great Western
Railway i England med 7' = 2134 mm, snart ökat
till 2140 mm. Det fungerade tekniskt bra, men för
samtrafikens skull blev ändå GWR ombyggd till
normalspår vilket var färdigt 1892.

Snålsparriga banor
Två skäl talade för att man skulle vilja ha mindre
spärvidd än normalspår. Dels blev lok och vag54

nar billigare per styck samt räls och banvall
billigare per meter, dels kunde man bygga skarpare kurvor utan att rullningsmotståndet ökade
alltför mycket. Därför försökte man tidigt använda mindre spårvidd i trakter med besvärlig terräng, särskilt om trafiken var mindre livlig så att
man klarade sig med lägre lastförmåga och korta
tåg. Gränsen sattes av det utrymme som behövdes för en effektiv panna och eldstad, men med de
låga ångtryck man hade krävdes till en början
stora pannor, och de smalaste spårvidderna var
länge möjliga bara vid hästbanorna.
Flera kolbanor i trakten av Newcastle behöll
spårvidden 4' när de fått ånglok, t ex Tanfield
wagonway som trafikerades ända till 1950. Vad
detta motsvarade i andra länder berodde på deras
måttsystem, ofta någon lokal variant på fot och
tum. I Sverige komplicerades det av att "finare"
konsulter och verkstäder, inklusive SJ maskinavdelning, räknade i engelska tum= 25,4 mm,
medan enklare verkstäder och SJ banavdelning
använde svenska verktum = 24,74 mm eller från
1858 decimaltum = 29,69 mm.
Därför hade vi i Sverige först den mera hemvävda spårvidden 4 svenska fot= 1188 mm på tre
bergsbruksbanor: Åtvidaberg-Bersbo 1856,
Norberg 1856och Wessman-Barken 1860. Sedan
följde fyra banor som av konsulten Claes Adel-

sköld projekterades med 4' engelskt mått= 1219
mm, av Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen översatt till 4,1 svenska fot= 1217 mm: HudiksvallForsa 1860, Söderhamn-Bergviken 1861, Borås-Herrljunga 1863 och Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga 1865. De kom att kallas "snålsparriga" efter landshövdingen E J Sparre, som
hävdade att det var viktigast att få banan snabbt
och att man kunde höja standarden senare. De sex
sistnämnda blev också ersatta av normalspår
fram till sekelskiftet, och lok och vagnar kunde
då till viss del också breddas.
Man kan nämna att lokomotivångaren Svanen
i Borås, som på ett kort spår över land för egen
maskin kunde passera vattenfallet vid Ålgården,
också utnyttjade spårvidden 1217 mm.

Fyrtiofyratummare
Något smalare, eller 44 verktum på hjulen och
44,5 verktum = 1101 mm på spåret, byggdes två
hästbanor för bergsbruket: Fryksta-Klarälven
1849 och Kristinehamn-Sjöändan 1850, som var
Sveriges första banor för allmän trafik och snart
fick lokdrift, samt en bruks bana vid Ljusne järnbruk 1874. Efter Väg- och Vattens översättning
blev det 3,7 svenska fot= 1099 mm, och detta
mått angavs också för Surahammar-Lisjö 1876.
Två gamla utländska banor kan nämnas, den
österrikiska Budweis-Gmiinden med 1106 mm

och den belgiska Antwerpen-Ghent med 1140
mm, som bägge blev tidigt breddade.
En svensk bana fick en liknande spårvidd av
misstag: Köping-Uttersberg 1864. Det hade
projekterats av Claes Adelsköld med 3 1/ 2' engelskt mått = 1067 mm likt de norska banorna,
men för att hjälpa de svenska verkstäderna att
tolka beställningarna översatte man detta till 3,59
svenska fot= 1066 mm och uttryckte det tydligen
inte helt klart. Vagntillverkarna Carlsdal och
Arboga förstod rätt, men lokleverantören Munktell anade ugglor i mossen och kontaktade bolagets direktör, som efter att ha lagt ett måttband
från räl smitt till räl smitt förklarade att det måste
betyda 3,59 engelska fot = 1094 mm, och så
tillverkades loken. När de levererades passade de
inte på spåret, men då det var billigare och mindre
genant att ändra fyrtio vagnar och någon km spår
än tre lok, behöll man den större spårvidden , eller
som Väg- och Vatten skrev 3,68 svenska fot=
1093 mm. Ännu märkligare var att Väg- och
Vatten till 1870 trodde att spårvidden var 3 1/ 2
svenska fot= 1039 mm, och att Adelsköld ännu
vid sekelskiftet trodde att den hade samma spårvidd som i Norge. Samma sak hände några år
senare på Österströms järnväg, men då gällde det
bara ett lok, och man löste där i stället problemet
provisoriskt genom att tunnsvarva hjulflänsarna.
KUJ var de första banan i Sverige med centralkoppel likt de norska banorna, och 1868 infördes
det även på Sjöändanbanan.

KUJ 4 Hedströmmen med 1093 mm spårvidd och centralkoppel var ursprungligen Cl 3 Vaulunder
med 1099 mm spårvidd och sidobuffertar. Sveriges Järnvägsmuseum.
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Karlshamn-Vis/anda järnväg
byggde på 1870-taletför 1067
mm spårvidd egna vagnar med
träunderrede inspirerade av
CA Pihls norska konstruktioner, texKWJ 6 litt F,på bilden
bgv 680 vid 27 Ms på 1950talet.

Att spårvidder kan vara ganska relativa märker
man av att Sjöändabanan vid sin ombyggnad till
normalspår sålde lok till både KUJ på 1093 mm
och till norska banor på 1067 mm, och att Lisjöbanan vid sekelskiftet började ange sin spårvidd
som 1093 mm, kanske för att markera ett intresse
att förlängas till kontakt med KUJ.

CAP-spår
Spårvidden 3 1/ 2 engelsk fot= 1067 mm infördes
av Carl A Pihl vid banan Hamar-Elverum 1858,
den första av Norges smalspåriga stats banor, och
blev en stor framgång, så att hela sträckan
Trondheim-Hamar fick denna spårvidd liksom
banor på Sörlandet. Här användes för första
gången självkopplande centralkoppel med hake.
Claes Adelsköld var imponerad av Pihls konstruktioner och rekommenderade dem till KUJ,
där dock spårvidden av misstag blev en annan.
Han arbetade också för att Sveriges statsbanor
norr om Storvik skulle få denna spårvidd, vilket
riksdagen beslöt 1870, men redan 1873 ändrades
beslutet till normalspår. Då var redan anslutningsbanan Sundsvall-Torpshammar nästan
färdig med 1067 mm spårvidd för att ansluta till
SJ, men märkligt nog dimensionerades dess
vagnar för 1217 mm som Söderhamns- och
Hudiksvallsbanorna, och anpassades genom att
fjädrar och axelgafflar sattes innanför lagergafflarna. En annan beundrare av Pihl var Erik
Sandell, som ledde byggandet av KUJ och därefter av 1067-banan Utsjö järnväg 1872 samt de
första delarna av det omfattande nätet med denna
spårvidd i sydöstra Sverige: Sölvesborg- Kri56

stianstad och Karlshamn-Vislanda 1873-1874.
Anmärkningsvärt är att KWJ fick en vagnpark
som mycket liknade de norska banornas, med
träunderreden förstyvade med rundjärn, men så
gedigna att några av dem ännu fanns kvar på
1960-talet.
Spårvidden kallades CAP-spår efter Pihls initialer och blev senare den vanligaste spårvidden
i Japan och i engelska kolonier i Afrika, där man
dock ansåg att nam et syftade på Kapstaden.

Meterspår
När tyska riket bildades 1871 var en av de första
åtgärderna att standardisera måttsystemen. Tidigare hade man haft en mängd olika fot, t ex
preussisk = 291 mm, schlesisk = 317 mm och
rhenländsk = 314 mm, varav den rhenländska var
vanligast, men nu gick man helt in för metersystemet. I småbanelagen av 1891 bestämdes att
de enda tillåtna smalspårviddema skulle vara
1000, 750 och 600 mm, utom vid förlängning av
befintliga äldre banor.
I Sverige blev meterspår sällsynt, och användes endast vid några spårvägar och industribanor. Däremot blev spårvidden vanlig i Indien,
Brasilien och Östafrika.

Trefots banor
Hästbanor med spårvidder kring tre fot har en
lång förhistoria. Den första ovanjordsbanan i
Tyskland vid Königsgrubei Chorzow i Schlesien
byggdes 1796 med tre schlesiska fot= 951 mm,
men ändrades 1816 till tre preussiska fot = 873

mm sedan dess första ]ok, byggt vid Kgl. Giesserei i Berlin, av misstag fått denna spårvidd.
Många tidiga svenska hästbanor hade tre fots
spårvidd, och i vissa fall som vid kolgruvorna i
Höganäs kan man förmoda att det var engelska
fot= 914 mm eftersom de byggdes av en engelsman, men i andra fall som vid K]arälven i Forshaga, Dejefors och Munkfors, och i Östergötland
vid Finspång och Fiskeby var det svenska fot =
891 mm. Diverse näraliggande mått nämns ibland,
men det beror nog på att man tog fram tumstocken och mätte på ett slitet och skevt spår när man
längre fram behövde köpa nya vagnsaxlar, eller
att man flyttade ihop spåret när hjulen började bli
slitna.
Norbergs järnväg började byggas 1853 som
trefots bana för lokdrift, men loket Förstlingen
fungerade så dåligt att det blev sålt och ombyggt
till normalspår, och banan blev fullbordad som
fyrafots bana.
De första lokbanorna på 891 mm blev Ulricehamns järnväg 1872 samt Hjo-Stenstorp och
Pålsboda-Finspång 1872-73. Vid projektering-

en av PFJ råkade Claes Adelsköld i patenttvist
med Harald Asplund om hur man skulle få plats
med tillräckligt stor rostyta mellan lokets ramar,
då Asplund inte ville ge licens till någon annan
för att bygga lok med utsvängda ramar vid eldstaden. Adelsköld rekommenderade därefter alltid
3 fot i stället för 2,7 fot som han tidigare ansett
lämpligt för lokalbanor. Den vanligaste smalspårvidden i Sverige blev sedan 891 mm.
När metersystemet slagit igenom i Tyskland
blev många gamla gruvbanor omräknade till 900
mm, som blev en vanlig spårvidd i gruvor även i
Sverige, t ex i Boliden. Större trefotsnät finns i
Colombia och Centralamerika, och tidigare i
Colorado, med 3 engelska fot = 914 mm. Den
enda svenska banan med 914 mm spårvidd fanns
vid gruvorna i Malmberget.
Vissa gruvbanor i Schlesien fick spårvidden
avrundad till 875 mm, och denna spårvidd spreds
också i Ryssland till kopparverket i Bogoslavsk
i södra Ural och Vladikavkasbanan, vilket har ett
vi~st intresse i svenskjärnvägshistoria, eftersom
de sex stora åttakopplade tenderlok som Nord-

"Småtyskarna" SRI 31-34 var byggda med 875 mm spårviddför kopparverket i Bogoslavsk i Ural,
men kunde inte levereras på grund av kriget utan såldes 1916-18 till Ros lagsbanan. SRI 33 var kvar
till 1945. Sveriges Järnvägsmuseum.
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mark-Klarälven och Stockholm-Roslagen köpte från Orenstein & Koppel under första världskriget var byggda för Bogoslavsk men inte kunnat levereras till följd av kriget.

Kroppaspårvidd
I östra Värmland fanns sedan 1851 ett stort nät av
tågfärjor och hästbanor med spårvidd 28 verktum = 693 mm för transport av malm och tackjärn. Erik Sandell som byggt KUJ och genom
Köping-Hults järnväg hade goda kontakter i
England föreslog 1866 att man skulle bygga en
lokbana Hällefors-Nygård med spårvidd 2,7
svenska fot = 802 mm enligt C E Spooners rekommendation i en artikel i "Scientific Review"
1865, eller en fot smalare än KUJ, och höja
kapaciteten på de övriga genom ombyggnad till
samma standard, så att Hällefors bruks vagnar
skulle kunna gå ända ned till Lillfors eller Sjöändan utan omlastning. Claes Adelsköld tillfrågades och tillstyrkte den ringa spårvidden om loken
fick radialaxlar enligt hans patent. N ygårdsbanan
byggdes 1870 men utan lok, Hällefors-Lygna
byggdes om 1871 från 2,5 till 2,7 fot, Saxåbanan,
Kroppabanan och Storforsbanan breddades till
2,7 fot 1869-1871 och Bofors-Björkhorn byggdes 1869 med denna spårvidd. Kroppabanan fick
ett lok 1869 men inte med Adelskölds radialaxel
utan med Asplunds boggi. Man hade 1871 planer
på att bredda även Lerviksbanan och förlänga
Kroppabanan till Pers berg, och ytterligare ett lok
var under tillverkning för Kroppabanan, men
innan detta var beslutat hade intresset övergått
till att ersätta både Filipstads Bergslags kanal och
de flesta smalspårslinjerna med den normalspåriga Östra Värmlands järnväg. De goda driftserfarenheterna och möjligheten att köpa begagnad materiel från Kroppabanan gjorde då att
Vikern-Möckeln och Säfsnäsbanan valde 2,7 fot
spårvidd.
Många sågverk hade banor med spårvidd 32
verktum = 792 mm, t ex Skutskär, och några
allmänna banor, t ex Dannemora-Harg och
Horndal-Näs , skulle ha haft det enligt koncessionen, men ändrade sig på Adelskölds inrådan till
3 fot. När Skutskär på senare tid elektrifierade sin
bana avrundade man måttet till 800 mm.
I Schlesien började man 1853 bygga ett stort
sammanhängande nät av lokdragna smalspårsbanor på spårvidd 30 schlesiska tum = 793 mm,
men sedan de lok man först beställt med spårvidd
30 österrikiska tum= 791 mm visat sig olämpliga
och sålts 1855, varav ett hamnade i Faxe i Dan58

mark, fortsatte man med hästar till 1872 då man
beställde nya lok och uppgav spårvidden 30
rhenländska tum = 785 mm. Detta blev även
spårvidden på en svensk bana vid det järnverk
som byggdes i Morgongåva som dotterbolag till
ett schlesiskt företag.

Trettio tums banor
Redan 1859 byggde Hällefors bruk sina första
hästbanor med spårvidd 2,5 fot = 30 verktum =
742 mm, som snart följdes av ett stort nät i
samtrafik med färjor på Svartälven. Under 1870talet var vissa sträckor ändrade till 2,7 fot, men
återställdes när Bergslagsbanan gjort sjötransportvägen via Saxån onödig. Även hästbanan
Bredsjö-Grängen hade denna spårvidd. Banan
vid Värmbols massafabrik vid Katrineholm
uppges omväxlande ha 30 eller 29,5 verktum =
730 mm, men det var säkert tänkt som 30 och
hopflyttat för att få stadigare gång med slitna
hjul.
Iggesunds bruk byggde 1869 bruksbanor med
2,5 engelska fot= 30" = 762 mm spårvidd, som
1874 fick ånglok med en märklig panna av
Adelskölds konstruktion med eldstaden helt inom
rundpannan, så att man undvek Asplunds patent
och utrymmet mellan lokets ramar inte blev
någon begränsning. Samma spårvidd hade
Strömsbacka-Moviken, som längre fram i samband med lokköp angav 770 mm. Höganäs kolgruvor hade också 762 mm från införandet av
ånglok 1872, eller möjligen tidigare från något
räls byte.
Den i tyska småbanelagen rekommenderade
spårvidden 750 mm blev aldrig särskilt vanlig i
Sverige, även om vissa banor med slitet 742 mm
spår avrundade till 750 mm vid lokköp, tex vid
Brattfors där man märkligt nog beställde ett lok
med den approximativa spårvidden 742-750 mm.
Robertsfors bruks bana var troligen 762 mm som
häst- och ångloks bana, men angavs som 750 mm
vid köpet av tyska ellok 1900. Glava glasbruks
bana byggdes 1883 med 750 mm spårvidd, som
också fanns vid Fagersta och andra järnbruk.
Stora nät med spårvidd 762 mm finns ännu i
Indien. Österrike och Bosnien hade åtskilliga
banor med den till metersystem avrundade spårvidden 760 mm, och Egypten ett stort nät med
750 mm i Nildeltat.

Bergslagsspårvidd
Som fortsättning norrut av Sjöändabanan och
Filipstads bergslags kanal byggdes 1851-1870

Det sista loket från Kristinehamns mekaniska verkstad levererades 1902 till Brattfors bruk med den
approximativa spårvidden 742-750 mm. Sveriges Järnvägsmuseum .
ett stort nät av hästbanor och tågfärjor med spårvidd 28 verktum = 693 mm med Persbergs gruvor som centrum, som sträckte sig norrut förbi
Lesjöfors och Rämen till Oforsen. Många andra
sjöbanesystem, tex vid Striberg och Nora, hade
samma spårvidd, liksom det stora och senare
elektrifierade smalspårsnätet vid Domnarvet och
Kvarnsveden. Vissakvarvarandedelar, tex inom
Lesjöfors bruk, uppgavs längre fram vid lokbeställningar ha 700 mm spårvidd.
I Wales finns ännu museibanan Tal-y-llyn
Railway med spårvidd 27" = 686 mm.
En unik spårvidd 26 verktum = 643 mm hade
den bana som Malmö Mekaniska Trämassefabrik
anlade 1878 vid Delary bruk för transport av
bränsletorv och massaved, och som 1890 utsträcktes till Strömsnäsbruk.

Decauvillespår
Spårvidder kring två fot fanns tidigt i skifferbrotten i Wales, tex vid Blaeneau Ffestiniog, men
eftersom de ursprungligen hade dubbelflänsade
hjul som var skjutbara på axeln för att inte kräva
någon precision i spårläge, är det svårt att säga
exakt vilken spårvidd de egentligen hade. De
olika skifferbrotten hade sedan 1833 en gemensam bana till hamnen i Portmadoc, som 1863

utrustades med ånglok och då mer definitivt fick
flänshjul och spårvidden 23,75" =603 mm. Banan
är ännu kvar som museibana.
C E Spooner vid Festiniog Railway var mycket
stolt över de små ånglokens prestationer, som
möjliggjordes genom det för den tiden mycket
höga ångtrycket 12 kp/cm2, och han beskrev
banan i en mängd tidskriftsartiklar och demonstrationer för intresserade, t ex från Indien och
Ryssland, men även CA Pihl från Norge och
baningenjören O S Sandberg från Jönköping
besökte banan 1870. Spooner rekommenderade
då hellre spårvidder 30-33" = 762-838 mm för
att få bättre plats för eldstaden.
Efter en katastrofalt regnig sensommar i Frankrike 187 5 när man inte kunde köra på åkrarna vid
familjegodsetPetit-Bourg vid skördetid konstruerade Paul Decauville ett system av flyttbara spår,
ursprungligen med 400-500 mm spårvidd för
hästdrift, men sedan Paul 1876 besökt Festiniog
Railway i Wales och sett att det gick att bygga lok
med så små spårvidder, konstruerade han om
systemet 1877 för 600 m spårvidd och ångloksdrift. Eldprovet var världsutställningen i Paris
1889, när ett sådant system svarade för transporterna av 421000 tongods och 52 miljonerutställningsbesökare med hjälp av sex lok. När utställ59

ningen var slut såldes materielen till ångspårvägar dels i Royan norr om Bordeaux, dels till
Helsingborg-Råå-Ramlösa, där de gick tills
trafiken 1906 hade vuxit så starkt att man måste
ersätta banan med en normalspårig elektrisk
spårväg och industribana. Redan något år tidigare hade Kosta glasbruk med materiel från Decauville byggt industrispår, som snart förlängdes till
Lessebo och fick allmän trafik. Flera banor för
allmän trafik tilkom på 1890-talet, t ex Jönköping-Gripenberg, som aldrig nådde längre än
till Vireda, Nättrabybanan och Munkedals banan.
Systemet blev snart mycket populärt även i
Tyskland med många tyska tillverkare, där Orenstein & Koppel är den mest kända, och under
första världskriget hade alla armeer stora järnvägsbataljoner med lok från Frankrike, Tyskland
och USA. Vid krigets slut såldes mycket av
denna materiel som överskott till industrier även
i Sverige, där de flesta kalkbrott och torvmossar
hade denna spårvidd.

De smalaste spåren
Spårvidder under 600 mm är sällsynta, utom i
gruvor, eftersom en häst kan ha svårt att sätta
hovarna rätt på så smalt utrymme, men 22" engelskt mått= 559 mm eller avrundat uppåt 560 mm
fanns åtminstone på ett stort industribanenät inom

Sandvikensjärnverk liksom vid Guiness bryggerier på Irland.
Den i vissa sammanhang nämnda spårvidden
22 verktum = 544 mm för vissa banor i Värmland
beror däremot på en slarvig uppgift i Adelskölds
memoarer, där han dessutom på en annan sida
säger två fot för samma banor, som faktiskt enligt
bevarade ritningar hade 28 verktum = 693 mm.
Går man till ännu smalare spår är det inte
längre fråga om riktiga banor i full skala, utan
stora modelljärnvägar för turister. Flera kända
med spårvidd 15" = 381 mm finns i England.
Listan över spårvidder är alltså mycket lång,
även för banor som planerats för mer än de mest
lokala behoven, och internationellt har det funnits ännu fler i Wales, Italien och Irland. Trenden
är dock stark att man låter den internationella
samtrafikenskrav råda så att Europa, västra Asien,
Kina och Nordamerika får normalspår, södra
Afrika, Japan och Sydostasien CAP-spår med
samma axeltryck och lastprofil som normalspåret. Ryssland behåller sitt bredspår som ligger så
nära normalspåret tt man kan ha utbytbara axlar
eller boggier, men Spanien och Australien har
redan börjat ändra sitt. Indien och Sydamerika
har stora livskraftiga nät med udda spårvidd och
ingen stor samtrafik att ta hänsyn till. De nya
höghastighetsbanorna i Japan har normalspår.

Delary-Strömsnäsbruk tillverkade egna lok för den unika spårvidden 26 verktum = 643 mm. Sveriges
Järnvägsmuseum.
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Efterlysning

På Sveriges Järnvägsmuseum har vi tusentals
stora och små prylar. Men vi har långt ifrån allt.
Vi är alltid intresserade om någon kan ge oss tips
om var vi kan hitta följande saker, eller ännu
hellre se till att vi kan få det som gåva eller köpa
det till ett bra pris. Detta söker vi:
• Gamla uniformer och arbetskläder (och med
gamla menar vi allt upp till det som används idag,
även det blir ju historia i morgon).
• Äldre avlagda kläder till våra skyltdockor. Vi
söker speciellt barnkläder från seklets början.
• Äldre reseffekter. Allt från koffertar till hattaskar.
• Äldre lådor, mjölkflaskor, oljefat, dunkar,
backar etc som styckegods till våra finkor och
res godsvagnar.
• Någa äldre cyklar, också de lämpliga som
resgods.
• En kolkran och kolkorgar för att kunna kola
våra ånglok lättare.
• En bock- eller portalkran för att kunna lossa
vagnar lättare.
• Skyltdockor till alla de kläder vi fåttövernärvi
klätt de dockor vi har med kläderna vi efterlyste
ovan.
• Uppstoppade djuratthaiolika scenerier(sven-

ska djur helst, även om man kanske någon gång
på svenska järnvägar har transporterat både
känguru och noshörning).
• Fotografieroch tavlormedjämvägsmotiv. Vårt
bildarkiv innehåller flera hundra tusen bilder
men än fattas mycket, speciellt på sådant som
fanns för inte så många år sedan.
• Järn vägsböcker och trycksaker. Även här har
vi mycket, men det behövs alltid dubletter. Får vi
för mycket kan vi alltid sälja överskottet, och då
kommer det museet till godo den vägen.
• Biljetter. Vi har många biljetter fram till 1930talet, men sedan är det mer tunnsått. Allt är av
intresse: färdbiljetter, månadsbiljetter, platsbiljetter, resgodsbiljetter, plattformsbiljetter, bussbiljetter (till SJ och andra järnvägsbolags busslinjer).
Ja, det finns säkert mycket mer vi vill ha, men det
här kan väl vara en början. Ring eller ännu hellre
skriv och tala om vad du kan hjälpa oss med.
Sveriges Järnvägsmuseum
Box 571
801 08 GÄVLE
Tel 026-14 45 96
Fax 026-14 45 98
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Yngve Holmgren

Rättvisan - historien om ett loknallln

Båtar ges som regel namn och denna urgamla sed
överfördes på ångloken när dessa först visade sig
i England i början på 1800-talet. Järnvägarna har
med vissa undantag slutat med att gjuta loknamnsskyltar - SJ avskaffade bruket efter leveransen av sitt 342:a lok 1886, Verdandi, men
många privatbanor i Sverige fortsatte med det
ända till 1920, då loken Lärbro till Gotlands
Järnväg och Knut Falk till Säv snäs Järnväg
(Hällefors-Fredriksbergs föregångare) slöt traditionen för ånglokens del.
I sen tid återupptogs seden, dock i typiskt
förenklat utförande med enbart påmålning av
namnen, och det var Dala-Ockelbo-Norrsundet
jämte Nordmark-Klarälven som på detta sätt
gjorde några nya motor- och ellok mer "personliga". Vid "utlokaliseringen" av viss persontrafik
på 1980-talet har både SJ och länstrafikbolagen
gett namn åt en mängd i Sverige aldrig förut så
betecknade fordon - motorvagnar - men till
loken har man ännu ej återkommit officiellt, även
om det även idag uppkommer andra slags "namn"
på dragarna.
Båt- och loknamnen är likartade till typ. Man
har valt namn efter framstående personer, gudomligheter, djur, slott, städer, symboliska begrepp och mycket annat. Detta gällde den officiella namngivningen, som regel utförd i blankpolerade och målade mässingsky ltar på loksidorna. Det uppkom emellertid en annan typ av namn
som endast undantagsvis kom till synligt uttryck.
Det var för det mesta benämningar som järnvägspersonal eller allmänhet hade hittat på, vanligen
med utgångspunkt i egenskaper hos lokindividerna. Oftast var det smek- eller öknamn, men
något senare uppkom det ett namn som liknade
den officiella typen men hade en säregen historia.
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Byggnadsloket Rättvisan
Dit hör namnet Rättvisan, målat i skrivstil på ett
ålderdomligt arbet lok, som användes vid byggandet av Lund-Refvinge Jernväg, LReJ, åren
1904-05.
Loket var märkligt i och för sig. Det är känt, att
det hyrdes från Tyskland och efter sin arbetsinsats återsändes dit av entreprenörerna för banbygget,LeopoldSandwall (1848-1923) och Olof
Sandell (1873-19?). Dessa stod för loket, vilket
uteslutande användes i arbetståg och aldrig ingick i LReJ trafikmateriel.
Några handlingar som rör loket Rättvisan har
inte kunnat påträffas i BLHJ/LReJ arkiv, och
entreprenören Sandells papper är borta trots att
de skulle finnas arkiverade enligt en förteckning.
Lok som inte skulle användas för trafik eller
framföras på spår med allmän trafik lämnades
utanför järnvägsinspektionens besiktningar. Det
kunde tänkas, att Rättvisan undergått någon form
av protokollförd besiktning ändå, eftersom loket
har transporterats på egna hjul till Lund från den
närmaste sannolika landsättningshamnen Malmö. Tågfärjan Sassnitz-Trelleborg tillkom ju
inte förrän 1909, och skulle loket ha sänts över
Helsingör-Helsingborg, förutsätter det nästan
att Rättvisan haft någon arbetsuppgift även i
Danmark.
Vid köp av lok till entreprenader och industriföretag mm infordrades ofta anbud från firmor
eller privatpersoner, som sysslade med förmedling av begagnad järnvägsmateriel eller beställning av nytillverkad, speciell materiel; detta nämnt
som uppslag för vidare forskning.

Loket Ad/er
En något mystifierande uppgift lämnas i en notis
i Folkets Tidning onsdagen den 23 mars 1904:

Bygg/oket Rättvisan och rallarna som gav det dess namn. Syllarna är provisorisk ersättning för en
trumma. Från SJK-F.
"Refvingebanans första lokomotiv kom i dag till
Mårtenstorget och presenterade sig för vårt kontor
i och för benäget omnämnande. Det var en af
byggnadsentreprenörerna från Berlin införskrifven maskin, som bar det stolta namnet 'Adler',
hvilade å en längre blockvagn, drogs af fyra
hästar och beundrades af en talrik skara menighet. Maskinen var naturligtvis af den mindre
typen och är afsedd att draga tippvagnarne å
linien. Den kommer att stationeras vid vägöfvergången i Lilla Råby tills den stora skärningen vid
kvarnarne öster om staden är fullbordad, då lokomotivet flyttas längre österut till Sularp ... "
Tyvärr fick jag aldrig tillfälle att diskutera
denna notis med den lokförare som kunde ha gett
svaret på frågan om vad Adler var för ett lok. Det
ligger nära till hands att tro, att Adler skulle ha
varit det mer eller mindre ironiskt givna namnet
på den ålderdomligt formgivna maskinen Rättvisan. Denna vägde dock 20 ton i material mycket för fyra hästar! - och det verkar osannolikt att man skulle ha fraktat ett normalspårigt lok
på det här sättet ut på banbygget ett par månader
innan man började lägga ut räls.
Det lär även finnas en tidningsuppgift om att

loket Adler ankommit till Trelleborg med båt.
Uppgiften framkom på ett sent stadium och har
tyvärr ej hunnit kontrolleras. Den skulle ge stöd
för att Ad/er var ett decauvillelok, ty för ett dylikt
vore transportsättet-järnvägsvagn Berlin-Sassnitz, båt till Trelleborg och omlastning till järnvägsvagn (sannolikt på L TJ) f v b Lund - rationellt och ekonomiskt fördelaktigt.
Ett decauvillelok av den typ som kan tänkas ha
varit lämplig för LReJ anläggning bör ha vägt
föga mer än fjärdedelen - högst hälften - av Rättvisan. Hästantalet för blockvagnen blir då mera
proportionellt mot lasten.

Tyskt ursprung
På vilket sätt herrar Sandell och Sandwall fick tag
på loket Rättvisan är alltså ännu en öppen fråga.
Dessvärre är förhållandet samma beträffande
lokets exakta härkomst. Den första bild jag såg av
Rättvisan fanns i den Snellska fotosamlingen i
Sveriges Järnvägsmuseums dåvarande arkiv lokal
i Stockholm på 1950-talet. Jag fäste mig vid att
lokets enda synliga skyltmärkning satt på ett
ovanligt ställe, upptill på rökskåpets front, och
endast innehöll siffrorna "1873" på en mycket
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liten yta. Anordningen påminde om Aseas tillverkningsmärkning av Deva-motorvagnarna med
uppgifterna fördelade på flera små skyltar, varav
en med årtalet, på ramsidorna.
Att loket var tyskt föreföll uppenbart, men
skylten var, trots viss likhet med Preussiska
Statsbanornas loknummerskylt, osannolikt liten
för att ange lokets inventarienummer. Det skulle
sedermera visa sig, att den heller inte angav
tillverkningsnummer men väl tillverkningsår för
loket.
I början på 1960-talet fanns det inte ens några
fullständiga förteckningar att tillgå över de svenska loken ("Ånglok tillverkade i Sverige" var på
gäng), och de mångdubbelt flera tyska loken var
det ännu svårare att fä fram listor över. Efterhand
som lokforskningen framskred började böcker
och tidskrifter tillkännage rönen, men trots att jag
föresatte mig att söka lösa loket Rättvisans identitetsproblem, blev de där pätänktaefterlysningsraderna till tyska kontaktpunkter inte skrivna.
Många är rann iväg, och inte förrän efter publiceringen av föreliggande uppsats i dess första version (augusti 1987) fick jag den önskade överblicken av loken i den familj som Rättvisan
tillhör, i en artikel i Eisenbahn-Kuriernr 12 1989
av Christopher Wulfgramm, som ställt samman
en omfattande typhistorik med många detaljupplysningaroch utförliga listor över alla "div Karlsruher Teckel och Briickenloks" som maskinerna
av denna typ kallas i Tyskland - "Broloken och
Taxarna frän Karlsruhe" i något ommöblerad
översättning.

Systerlok i Sachsen
Man kan alltså inte hitta Rättvisan bara genom att
söka i de nämnda listorna. Bättre ledtrådar finns
emellertid såväl i artikeln som i annan tysk litteratur. Dessvärre är det åtföljande bildmaterialet
otillräckligt för att jämte uppgifterna ringa in
åtminstone den tyska järnväg som Rättvisan
ursprungligen tillhörde.
För många är sedan kom jag i tillfälle att
förvärva ett tyskt vykort med ett av 1873 års
Karlsruhe-lok på, nämligen nr 1402 av typ VII T
vid Sächsische Staats-Eisenbahnen. Loket är in i
de flesta detaljer exakt likt Rättvisan och var
ursprungligen en av Chemnitz-Komotauer Eisenbahns båda "taxar", CKE 14 Klappe, sålt
1922 till Gaswerk Dresden-Reick. Samma bild,
men ej som på vykortet med bakgrunden retuscherad, finns ätergi ven i "Deutsche Dampflokomoti ven" i kapitlet om DR typ 98 och betecknas
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DR 98 7041, vilket är fel och istället gäller
systerloket f d nr 1401, som var det enda av här
behandlade lok som hann uppleva Reichsbahn
som ägare. Klappe har, för att börja med att
nämna de detaljer som inte stämmer med motsvarande på Rättvisan, en helt annorlunda skorsten, konisk med skarvfläns till baspartiet. Möjligen skulle skorstenen ha kunnat bytas ut men
knappast hyttens fönster i framskärmen, ovala på
Rättvisan (en gammal tysk form som tidigt kom
till Sverige, i och med Fredrik Almgrens lokbeställningar för SJ hos Borsig), men "romanska"
med välvd överkant och tvär nederdel på 1402.
Den gamla säkerhetsventilen, förbättrad med
Meggenhofens snabböppnande länkverk, på
1402:s dom saknas på Rättvisan, ehuru båda
loken har samma väldiga, främre ångdom med
"Iockkant" och Ramsbottom-venti] över den höga
eldstaden.
Tyvärr kan man inte urskilja någon eventuell
"1873"-skylt på den skuggade och av domkrafterna skymda rökskäpsfronten på l 402, och jag
har hittills inte lyckats fä belägg för vilken fabrikant eller bana som tillämpade den märkningen.
Min identifikationsteori utgår emellertid från de
kända uppgifterna om Kfappe/1402 och den
detaljöverensstämmelse som gör det sannolikt,
att Rättvisan var tillverkad av Maschinenfabrik
Karlsruhe det är som skyltsiffrorna kan antas
ange. Av anlitade tyska källor att döma, är den
ålderdomliga skorstensmodellen typisk för banorna i Sydtyskland. Om loket ingått i någon av
trafikbaneleveranserna 1873, skulle Rättvisan
vara att söka bland de 28 förtecknade.

Traditionen om namnet Rättvisan
Även om Rättvisan är ett intressant lok i och för
sig, är historien om dess namn än mera intressant
ur svensk synpunkt. Rättvisan kan synas vara ett
symboliskt namn som passar in i de stora sociala
rörelsernas tid i början på seklet. Bakgrunden till
lokets namn var dock en annan, och att jag här
kan berätta den beror på den lyckliga omständigheten, att jag på 1950-talet träffade SJ-lokföraren
Jakob Klarberg i Malmö. Han hade börjat sin
järnvägsmannabana vid Bjärred-Lund-Harlösa
järnväg, det av Lunds stad ägda järnvägsföretag
som införlivatLund-Bjärreds och Lund-Rev inge
järnvägar (och drev dem till 1939). Jakob Klarbergs fader Carl Klarberg (1873-1965) hade
varit lokeldare på "Grevebanan", Malmö-Ystad,
och fått tjänst som förare på Svedala sockerbruks

2/2 gekuppelte Tender - Lokomotive VIl T der Kgl. Sächs. Staats- Eisenbahn
E1baut von der Ma~chio~n-Fabrlk Karlsruhe A -6. 1873 ,

"Karlsruhe-taxen" Kiappefrån 1873. Vykort i Yngve Holmgrens samling.
Rättvisan ur något annan vinkel. Främst står representanter för bolagsstyrelse och byggledning
(mannen längst till höger är troligen entreprenören Sandell) medan föraren i hyttdörren sannolikt är
Carl Klarberg . Bilden är tagen av fotografA W Rahmn, rimligen på platsen för det blivande Lunds
södra, Revingebanans huvudstation. Kulturens bildarkiv.
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lok 1897. Med dessa meriter sökte han till
Lund-Bjärreds järnvägs byggnad 1900 och vidare till Lund-Revinge när denna järnväg började
byggas. Här blev han förare på det hyrda tyska
arbetsloket och fick 1906 officiell utnämning till
lokförare vid LReJ, senare BLHJ, som han därefter tjänade till pensionsdagen 1936. Carl Klarberg kände alltså loket Rättvisan väl, och genom
sonen Jakob fick jag veta hur det gått till, då loket
fick sitt namn.
Enligt Carl Klarberg var det rallarna på Revingebanan som bestämt namnet och fått måla
det på loket, tydligen i samförstånd med arbetsledningen. Rättvisan ville man kalla loket för att
hylla ett ryskt krigsfartyg som vid japanernas
anfall mot Port Arthur i februari 1904 lyckades
göra en hjältemodig insats i försvaret. Fartyget,
som kallades slagskepp och linjeskepp i samtida
skildringar, var med sina 12 000 ton ett av den
ryska flottans nyaste och största och ansågs vara
dess bästa samt bar det i uttalet nästan svenska
namnet Retvizan i kyrillisk skrift.
De svenska rallarna sympatiserade alltså med
ryssarna, och när man tittar litet i vår dagspress
vid tiden får man ytterligare bevis för att man i
vissa kretsar höll på ryssarna mot japanerna,
även om tsarväldet skildrades ofördelaktigt och
kritiskt i mängder av notiser om militära och
civila övergrepp. Sympatierna torde ha gällt det
ryska folkets och de ryska menigas lidanden i
konfrontationen med den oroväckande "gula
faran" som vissa politiker varnade för. Det ryska
försvaret och försöken till motangrepp till lands
och sjöss drabbades från början av katastrofala
motgångar, och inga sympatiyttringar kunde
hindra de målmedvetna japanernas utslagning av
de tekniskt överlägsna ryssarna.
Som ytterligare ett uttryck för tidens stämningar kan nämnas, att en av villorna i den nya
bebyggelsen kring Lund Södra fick namnet "Port
Arthur".

Slagskeppet R etvizan
Under det kinesiska kejsardömets svaghetstid
hade Japan och Ryssland i ömsesidig - och
tidstypisk - nationalistisk expansionsiver börjat
tillvälla sig makten över östra Kina och Korea,
och under 1890-talet kom det gamla europeiska
kolonisationssystemet här i konfrontation med
den nya asiatiska ledarnationen. Japan tillägnade
sig den europeiska teknikens alla nyheter och
visade en oväntad förmåga att överträffa sina
läromästare. Ryssland utgick från den traditio66

nella tron på europeernas överlägsenhet, och
man hade inte räknat med att utvecklingen i östra
Kina skulle kunna bli en sådan katastrof för både
ryskt och västerländskt planerande som den blev.
Ryssland hade tilltvingat sig halvön Liaotung,
på vars strategiskt viktiga spets ute i Gula Havet
Port Arthur byggdes ut till en stark fästning och
örlogshamn. För både Ryssland och Japan var
det fråga om att ha en slagkraftig flotta med
modernaste materiel för att behärska området.
Ryssland hade fördelen av direkt landförbindelse över hela sitt välde, men järnvägen från Europa var ännu under byggnad jämte sidolinje till
Port Arthur. För att få sina nya örlogsflottor så
snabbt som möjligt, beställde båda nationerna
fartyg vid utländska varv. Därav kom det sig, att
kölen till slagskeppet Retvizan sträcktes på
Cramps varv i Philadelphia, USA, i maj 1898.
Det tog tid att bygga krigsfartyg av stål- man kan
jämföra med förhållandena på 1780-talets träbyggarvarv, varommeralängrefram iartikeln!och inte förrän i oktober 1900 sjösattes det när
118 m långa skrovet. Utrustningen blev i stort
sett klar i december 1901, och 1902 var Retvizan
tip top för tjänstgöring i Rysslands östasiatiska
flotta, Stillahavseskadern i Port Arthur. (En del
var förlagd i Vladivostok. Därutöver hade Ryssland Östersjöflottan och en mindre flotta i Svarta havet. Östersjöflottan skulle förgäves rycka in
till Retvizans och dess kollegers hjälp vid kommande händelser - nederlag väntade efter sju
månaders restid runt Afrika ... ) Kapprustningen
var ju helt öppen, och ett krig ansågs alltmera
självklart, ehuru krigsförklaringen skulle dröja
tre dagar efter det att Japan inledde med ett
nattligt överfall den 8-9 februari 1904.

Retvizan försvarade Port Arthur
Japans avsikt var att slå ut den ryska flottan och
låsa in ryssarna i Port Arthur medan den japanska
armen kämpade ner de ryska armekårerna till
lands och avbröt järnyägsförbindelsen. Det påstås att de ryska fartygen inte hade ångtrycket
uppe då man blev varse de japanska torpedbåtarna och större understödsfartygen. Det tog tid
innan det ryska sjö- och fästningsartilleriet kom
i verksamhet, och under tiden hann japanska
torpeder träffa bland annat Retvizan, som visserligen lyckades hålla sig flytande men fick en
ödesdiger läcka i förskeppet. De japanska fartygen fick dra sig tillbaka efter att dock ha lyckats
både allvarligt skada flera av de stora, nya ryska
slagskeppen och kryssarna och att hämma hela

Pansarfartyget Retvizan enligt foto i Hvar 8 Dag 1904.
den ryska utvecklingen till sjöss. Japanerna anföll sedan Port Arthur ideligen och hindrade
ryssarna från att få in sina skadade örlogsfartyg
på örlogsvarvet i hamnen.
Retvizan omtalas ofta i krigstelegrammen i de
svenska tidningarna och särskilt efter ett anfall
den 24 februari, då fartyget med sitt grova artilleri bekämpade fyra japanska "brännare", sprängämneslastade ångare som skulle sänkas för att
blockera hamninloppet.

Retvizans undergång
Självmordsbesättningarnas attack blev inte riktigt vad japanerna tänkt sig eftersom vakten på
Retvizan upptäckte den för tidigt i nattmörkret
och ryssarna bland annat kunde sätta elektriskt
strålkastarljus på angriparna. Trots att japanerna
än en gång lyckades delvis, hyllades Retvizan
som en vinnare och Port Arthurs räddare - för
tillfället.
Torpedskadan från den 9 februari lyckades de
ryska marinreparatörerna (som hade flera hundra
ryska och kinesiska varvsarbetare till hjälp) al-

drig bota. Man kunde inte få nypålagda plåtar att
hålla tätt, utan Retvizan hade en ständig läcka.
Den 12 mars fick hon tre svåra artilleriträffar,
men skadorna reparerades och trots den gamla
läckan deltog fartyget i en rysk motoffensiv till
sjöss den 9-11 augusti. Retvizan besköt bland
annat det japanska chefsfartyget M ikasa. Denna
strid blev emellertid Retvizans sista insats på
öppet vatten. Efter återkomsten till Port Arthur
blev fartyget liggande som ett "hjälpfort" till
fästningen. Vid ett stort japanskt angrepp den 6
december fick Retvizan nya svåra träffar, sjönk
och blev stående på bottnen utanför hamnen med
däcket ovan vattnet. Vid skjutningen med fartygets grova kanoner "i stationär tjänst" orsakade
vibrationerna ytterligare läckor i skrovet. När
ledningen i Port Arthur den 2 januari 1905 beslöt
att kapitulera, sprängde man först sina kvarvarande fartyg.
Retvizan bärgades och reparerades emellertid
av japanerna 1905 och blev 1907-08 ombyggd
under namnet Hizen. Det ryktbara skeppet kom
ej att göra några fler välkända insatser utan klas-
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sades slutligen ner till målfartyg och blev i denna
roll sänkt 1924.
Det kan ha varit den 24 februari 1904 som
Retvizan fick de svenska tidningarnas hjältegloria. Som ett exempel på fartygets popularitet
kan nämnas att AP Sjöbergs fabriker i Malmö i
reklamannons för sin "Chromol-såpa" lade in en
bild av fartyget med texten: "Det mycket omskrifna, ryska pansarfartyget Retwisan."
ArbetsloketRättvisan på Lund-Revingebanan
fick alltså sitt namn efter ett ryskt krigsfartyg som
hette något som lät nästan likadant: Retvizan.
Vad betyder då "Retvizan"? Ordet lär inte
betyda någonting på ryska - men namnet betyder
Rättvisan! Hur gick det till då det ryska slagskeppet fick ett svenskt namn? Svaret finner man i
vidare studier av sjökrigshistorien.

Gamla namn förs ofta över på nya båtar. Detta
gäller i högsta grad bland örlogsfartygen. När
man - vid stapelavlöpningen 1900? - gav ett av
ryska flottans nybyggen namnetRetvizan var det
inte första gången. Namnet hade burits av två
föregångare men varit oanvänt sedan 1880, då
84-kanoners linjeskeppetRetvizan utrangerades.
Detta fartyg hade sjösatts 1855 vid ett av marinvarven i S:t Petersburg (= Petrograd = Leningrad) och var byggt i trä som segelfartyg i dåtida
stil. Nästan omgående blev dock detta Retvizan
intaget för en modernisering, nämligen inläggning av ett 500 nhk ångmaskineri för propellerdrift, tillverkat av den kända svenska uppfinnarfamiljen Nobels verkstäder i S:tPetersburg. Krimkriget hade väckt gamla antiryska stämningar i
Sverige, men industrialiseringen och Rysslands

Linjeskeppet Rättvisan/Retvizan enligt modell i Sjöhistoriska Museet, byggd av den under andra
världskriget internerade ryske marinlöjtnanten Georg Ivanov.
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behov av ny teknik av alla slag hade gett svenskar
och svenska företag ett slags ekonomisk rev an sch
förkrigsnederlaget 1809. En sjökrigsförlust något
tidigare gjorde sig påmind i det av Nobel maskinförsedda fartygets namn.

Svenska Rättvisan
Den första Retvizan hade inrangerats i ryska
flottan som krigsbyte efter "Viborgska gatloppet" den 3 juli 1790, då Gustav III och den
svenska örlogsflottan med vissa, delvis självförvållade förluster (en brännare drev på de egna)
lyckades slå sig ur en rysk fälla. En av förlusterna
var skeppetRättwisan, som bordades av ryssarna
och togs som god pris. Liksom några ryska fartyg, som togs av svenskarna, fick Rättwisan
behålla sitt namn under ny flagg, men stavningen
ändrades till Retvizan .
Rättwisan/Retvizan var ett 49,6 m långt skepp
med 64 kanoner och 567 mans besättning. Det
var konstruerat av den berömde Fredric Henric af
Chapman och byggt på 45 dagar(!) på Karlskrona Örlogsvarv år 1783. Kölen sträcktes den 19
juli och sjösättningen skedde den 2 september.
Någon bild av Rättwisan har inte stått att finna,
men ritningar till fartygstypen finns och visar ett
ståtligt arbete i ek från Kronans skeppsvirkesskogar. SysterfartygetFäderneslandetfanns kvar

i örlogsflottan till 1864.
Rättwisan!Retvizan befann sig på något ryskt
uppdrag i Lissabon 1807 då under de pågående
Napoleonkrigen Ryssland slöt fred med Frankrike i Tilsit. Detta föranledde engelsmännen att
kapa det forna svenska örlogsfartyget och föra
det till England. Dess öden efter en försäljning
1813 framgår inte av litteraturen.
Att Rättwisans namn på underliga leder sk.ulle
"segla" tillbaka till Sverige och där användas på
ett fordon, vars ide man börjat syssla med redan
på Gustav Ills tid, är en av historiens många
kuriositeter. Inte för att det hör hit, men det kan
ändå nämnas att ett rykte, som spreds via en
engelsk järnvägstidning hundra år efteråt, vill
påstå att en svensk vid namn Karl Högström år
1791 skulle ha visat förslag till konstruktion av
ett lokomotiv, vilket skulle ha blivit det första i
världen. Tyvärr har alla försök att härleda och
verifiera uppgiften hittills misslyckats. Historien
om namnet på loket Rättvisan kan däremot kanske anses klarlagd med denna långa utredning.

Retvizan i Vänersborg
När mitt material i sin ursprungliga form publicerades i Kristianstadsbladet, var jag omedveten
om ännu ettRetvizan, vilket samtidigt skildrades
jämte sin förhistoria av Peter Nissen i Väners-

W Ostermans modell av pansarfartyget Retvizan i Älvsborgs länsmuseum, Vänersborg . Foto Lennart
Andersson.
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borgs Länsmuseums årsbok Västgöta-Dal 1987.
Detta fjärde fartyg med det vittfama namnet är en
icke sjögående modell av 1902 års namne och
byggdes färdig 1906 i Vänersborg av Vilhelm
Osterman, anställd vid en skofabrik i staden och
båtmodellbyggare på fritid. 1911 skänktes modellen till Vänersborgs Museum, till vars märkligare föremål den nog får anses höra. Modellen
Retvizan är byggd huvudsakligen i trä med enkla
medel, något efter ögonmått från bilder - kanske
de som blev kända genom Hvar 8 Dag? - och
omsorgsfullt målad i sin, trots enkelt material,
minutiösa detaljrikedom.
Ostermans modell är ett unikt motstycke till
den modell av första Rättwisan som Sjöhistoriska museet äger - och som byggdes av en rysk
sjöofficer i Sverige under andra världskriget. .. !
Säg inte att historia är ett livlöst ämne!

Glete, Jan, "Swedish Ships of the Line,
Frigates and Corvettes, 1722-1860", manus i
Sjöhistoriska museet
Holmgren, Yngve, "Karl Högström - ånglokets uppfinnare?", Polhem nr 4 1984
Kriget mot Ryssland, Stockholm 1905
Lambert, Andrew, Battleships in Transition,
1815-1860, Oxford 1984
Nissen, Peter, '"Rättvisan' i ryska flottan",
Västgöta-Dal 1987
Näbrig-Preuss-Meyer, Lokomotive sächsischer
Eisenbahnen, u å
Svenska flottans historia, Malmö 1945
Wulfgramm, Christopher, "Die Karlsruher
Teckel und Brtickenloks", Eisenbahn-Kurier
nr 12 1989

Källor och litteratur:

Dessutom notiser och krigstelegram i dagspress
och Hvar 8 Dag 1904-05. Jag har haft god hjälp
av Sjöhistoriska museets samlingar.

Conway' s All the World' s Fighting Ships, London 1979

Detta förmodas vara den bild Yngve Holmgren såg i Järnvägsmuseum på 1950-talet.
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Börje Thoursie

Sagan om Pärla

Jag vet inte när Pärla såg dagens ljus, men att hon
i sin tidigaste ungdom varit en öppen T-Ford,
årgång omkring 1920, var det ingen tvekan om.
Honhadelackeradkylarfront,medFORDivacker
skri vstil pressat i plåten, och minns jag inte fel så
började Ford med förnicklade kylare i 20-talets
mitt. Ursprunglig ram var det inte, hon var kortare än den normala T-Forden och hade naturligtvis
inte kvar tvärfjädrarna. Om det var den ursprungliga suffletten vet jag inte, men den såg i alla fall
riktig ut. Dörrarna var inte de ursprungliga eftersom de förlängts ända upp till taknivå och hade
glasrutor i fönstren. Men bakrutan var av celluloid - en viktig detalj i en ödesdiger stund, om
vilken berättas senare. Vindrutan var helt nybyggd, inte T-Fordens horisontellt delade utan
ett jätteperspektivfönster i träram, lodrätt delat
på mitten och med elektriska vindrutetorkare,
hängande från överkant. Denna stora vindruta
erbjöd naturligtvis ettjättevindfång, och den var
följaktligen stagad med två rundjärnsstag från
sitt övre hörn ned till framkant av rambalkarna.
Ja, Pärla var alltså en motordresin, nummer 41
i den långa SJ-serie som historiskt bröts omkring
nr 130 när man gick över till inventarienummer
i dataregister. Hon hade någon gång på 1920talet tilldelats baningenjören i Malmö, som i sin
givmildhet mot de nystartade elektrifieringsarbetena (och efter att ha fått en ny Hilding Carlsson-dressin) 1932 överlämnade henne till min
far, som då ledde dessa arbeten i Skåne, och som
sålänge arbetena koncentrerats på delsträckan
Malmö-Lund tagit sig fram med en öppen Berg
& Co från Ullersäter, med svårstartad tvåtaktsmotor.

Skall jag fortsätta med att skildra Pärlas tekniska uppbyggnad så varT-Fordens själ kvar-hon
hade den lilla knubbiga sid ventilfyran med Fords
absolut eget tändsystem, med en låda där fyra
sjungande små fjädrar, som vibrerade i rätta
tonhöjden, såg till att gnistan kom i rätt tändstift.
Planetväxellådan, med tre trampor för helfart/
halvfart, back och broms, var kvar men hade
kompletterats med ettPentabackslag, kanske från
en motorbåt. Och undertill fanns naturligtvis en
liten vändskiva med handvevad domkraft, ungefär under vagnens tyngdpunkt, så att hon kunde
vändas på vägkorsningar ute på linjen. (För övrigt hände det på den tiden att man klarade
tågmöten också på det viset!) Hjulen var ganska
lika originalets, men lägre - de hade i alla fall
träekrar. Förarplatsen hade bibehållits fram, ratten var naturligtvis borttagen och mustaschernaT-Fordens reglerspakar för gas och tändning hade ersatts med motsvarande grejer vinkelrätt ut
från instrumentpanelen, som dessutom rymde en
hastighetsmätare, typ Deuta, i naturlig storlek.
Som signal tjänade en vargtjutsylande siren,
kopplad till avgasröret, men för civiliserat tutande fanns också ett vanligt Bosch-horn.
Strålkastarna tror jag var original, och de satt
där de borde sitta, fristående på rörståndare.
Ja, detta underverk tilldelades alltså Elektrobyggnaderna i Skåne 1932, och hon följde med
min far i detta företag året efter upp till vad som
hette Elektrifieringen Ångelinjerna. Med högkvarter i Storvik omfattade detta arbete linjerna
Krylbo-Ånge-Långsele och Bräcke-Östersund,
ett arbete som klarades av på sex år.
I Storvik togs Pärla om hand, kärleksfullt, av
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SJ 41 "Pärla", elektrifieringens inspektionsdressin 1932-37. Börje Thoursies samling.
motorföraren Carl Magnus Johansson i Toretorp,
en man som till min stora vördnad (jag var tolv år
då) körde en stor Harley Davidson med nummer
X 3048, samma nummer som det extratåg för
invalidtransport som ca femton är tidigare hade
försökt köra genom vattentornet i Holmsveden.
Det hände rätt ofta att jag fick följa med på min
fars resor med Carl Magnus och Pärla. Sånt gick
understundom för sig på gamla statens järnvägsbyggnader- och på det viset fick jag tidigt en god
linjekännedom på den bnsektion där jag femton
år senare skulle komma att placeras under mina
fem första år i banavdelningens linjetjänst.
Någon gång i mitten av 30-talet följde jag med
på en genomgång av de då ganska färdiga arbetena upp till Ljusdal (eldriften till Bollnäs öppnades i november 1935). På kvällen tog far och jag
tåget till Ånge för att sova där och för att nästa
morgon gå igenom kvarvarande jobb på
Ånge-Ljusdal (Bollnäs-Ljusdal-Ånge skulle
vara klart nästa vår). Carl Magnus skulle köra
upp Pärla till Ånge senare på kvällen när det var
bättre plats mellan tågen i tidtabellen.
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Tidigt på morgonen bankar det på dörren tiJI
vårt logi i Ånge, och in kliver en tilltufsad men i
övrigt vaken och välbehållen Carl Magnus. Ställningssteg innanför dörren på gammalt maner,
och så: "Jo, ingenjörn, jag ska anmäla att Pärla
dog inatt." Gissa om vi blev klarvakna.
Vad hade hänt? Jo, på en lång raksträcka någonstans i Ramsjötrakten hade Pärla tappat sitt
ena bakhjul. Sånt märker man inte i ett tungt
fordon i god fart på rakspår ... Pärla fortsatte med
troligen de tillåtna 70 km/h så länge spåret förblev rakt. Men när spåret krökte fick naturligtvis
den stackars Pärla ingen flänsstyrning av det
tappade bakhjulet, hon tippar sakta över och
axeltappen tar i banvallen ...
... varpå Pärla blixtsnabbt gör helomvändning
runt den just då jordfästa axeltappen, och Carl
Magnus med sin levande kraft kastas ut genom
sufflettens bakparti av väv och celluloid.
Det här är ett försök till rekonstruktion - ingen
vet ju vad som hände, men Carl Magnus vaknade
efter en stund till i mjuk mossa och fann Pärla
liggande på sidan rätt nära spåret, med nosen

vänd söderut och bakre delen av suffletten utslagen. Skyddsänglar och centrifugalkraft hade
räddat Carl Magnus. Tänk om kärran bara tvärstoppat och Carl Magnus farit rakt mot vindrutan
- man vill inte tänka på följderna. Men nu gick
allt bra.
Men att Pärla vänt helt om, det kunde ju inte
Carl Magnus få klart för sig när han vaknade i
mossan, så han började en vandring i den riktning
Pärlas nos pekade, för att hitta vad han trodde
skulle vara närmaste banvaktstuga- nåja, det var
inte så långt mellan dem på trettiotalet, men ett
par extra kilometer fick han i alla fall vandra. Och
det gällde ju också att anmäla hinder för tåg, Pärla
låg för nära spåret.
Ja, hur gick det sen? Joo, Pärla togs in på
verkstad och sattes i stånd - den tidens bilar var
robust byggda- och döptes av obekant anledning
efter ombyggnaden om till nummer 80, men
hennes maskinella utrustning var oförändrad TFordsstandard.
Hennes liv blev dock inte långt. Ett par år
efteråt, jag tror sommaren 1937, mötte Pärla sitt
öde i Rös te i form av ett lokalgodståg. Hon skulle
ha mött det i Lottefors, men på grund av en
lokurspårning och ett insatt extra hjälptåg blev
det något mi sstag i kontrollen av möten, så resan

Lottefors-Röste blev hennes sista. Av Pärla blev
ingenting kvar, hon var nytankad på morgonen
(åttio liter) och då brinner resterna bra och länge.
Gudskelov hann både förare och passagerare
hoppa av i sista minuten - byggnadens folk var
beredda på lite av varje, men ett sånt slut hade
ingen väntat för gamla Pärla. Och konsten att
hoppa komplicerades ju i detta fallet av att det
fanns kontaktledningsstolpar resta med sextio
meters mellanrum ...
Pärla är här i artikeln fotograferad på Storviks
bangård, under den berömda stora kolbryggan,
där B-loken i de stora tågen kunde kolas under
tåguppehållet (det gick tippvagnsspår uppe på
bryggan, och en vagnhiss dit upp). Och elektrifieringshögkvarteret 1933-1937 låg i det ljusa
tvåvåningshuset i bakgrunden.
Elektrobyggnaderna lånade ett par år en knubbig 30-tals Hilding Carlsson , jag tror den hette
102 men något namn fick den aldrig. Men Pärla
fick så småningom en värdig efterträdare i form
av en hösten 1939 nylevererad Hilding Carlsson
med SJ nummer 127. Det utrustades ganska snart
med ett stort kolgasaggregat hängande därbak,
och den tjänade Elektrobyggnaderna i varje fall
så länge min far var med, i tio år till. Men det är
en annan historia.
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Karl-Gösta Alvfors

Järnvägsprojektet
Brösarp-Simrishamn-Borrby.
Simrishamn i kamp för sitt handelsomland

I samband med att järnvägsnätet utvecklades i
sydöstra Skåne i slutet av 1800-talet, fördes en
kamp mellan bland annat Ystad och Simrishamn
om var gränsen mellan de två orternas handelsomland skulle gå. För att hävda sitt revir lanserade man i Simrishamn år 1898 ett järn vägsprojekt,
Brösarp-Simrishamn-Borrby.
Denna uppsats vill ge bakgrunden till att järnvägsplanerna sattes i verket just vid den tidpunkten samt beskriva projektets karaktär och förutsättningar att fullföljas och slutligen söka orsakerna till att man i Simrishamn fick finna sig i ett
misslyckande.
Studien bygger framför allt på ortspressens
notiser och referat. Dessutom har de kommunala
arkivens handlingar utnyttjats samt annat material, som framgår av käll- och litteraturförteckningen.

Albo - ett härad som saknade
järnväg
Ännu vid mitten av 1890-taletlågAlbo härad och
området nordväst därom som en stor, vit fläck på
järnvägskartan. Ramen utgjordes av järnvägslinjerna från Simrishamn över Tomelilla, Eslöv,
Höör, Hörby, Tollarp och Everöd till Åhus.
Dessutom sträckte sig Gärds härads järnväg,
"Gärdskan", sedan 1881 med en blindtarm från
Everöd till Degeberga. I "alboniternas land"hade
man i många år känt sig vanlottad i förhållande
till det övriga Skåne beträffande tidsenliga och
bekväma samfärdselmedel. Det klagades ofta i
ortspressen över de dåliga förbindelserna med
omvärlden, vilket gjort att man i mångt och
mycket "blivit efter". Från länsstyrelsen i Kristianstad framhölls också i juni 1898, att "Albo
härad hittills varit i saknad av järnvägar inom
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sina gränser och i detta hänseende redan länge
stått ensamt bland samtlige härad i provinsen" .
Inom denna beträffande järnvägar jungfruliga
del av Skåne var det under 1880- och 1890-talen
dock inte någon brist på järnvägsplaner. Inte
minst i Albo härad bildade de ett tätt nätverk,
vilket framgår av kartorna över projekteringsmönstret. Man kunde emellertid inte ena sig om
vilket av flera förslag, som borde förverkligas.
Intressena var alltför skilda för att låta sig sammanjämkas och den ekonomiska offerviljan från
såväl kommuner som enskilda var otillräcklig. I
ett brev från Brösarp till Ystads Allehanda i
januari 1892 heter det: "Alla vilja ha järnväg, var
och en till sin dörr, men ingen vill betala. Ja, så är
det här i världen, alla se på sitt eget men icke på
det allmännas bästa." - "Så länge egoism och
njugghet äro så fast inrotade som nu är fallet",
skulle det aldrig bli någon järnväg, menade en
insändare från häradet i februari 1896. Skulle det
komma att byggas en järnväg genom Albo härad,
så var nog enda utvägen, att man fick en hjälpande hand från någon av landskapets större städer.
Förhoppningarna fanns. "Det kan ej gärna dröja
länge förrän, om ej Albo härad själf förmår bygga
sig en järnväg, kapitalstarkare intressen vilja
skörda fördelarne och på egen hand lägga en
järnväg där, i den ena eller andra riktningen", kan
man läsa i Cimbrishamnsbladet i augusti 1897. 2
Redan i mitten av 1880-talet lanserades en
fortsättning på Gärdsbanan från Degeberga via
Hörröd, Andrarum, Eljaröd och Fågeltofta till
Tomelilla. Aktieteckningarna från de berörda
kommunerna ansågs vittna om, att man mer och
mer insåg nyttan och fördelarna av järnvägsförbindelser. Även för Ystad skulle banan bli positiv. Staden skulle få chansen att återta handelsområde, som man huvudsakligen förlorat genom
1

de banor, som tidigare anlagts med Kristianstad
som centralpunkt. 3
Det visades samtidigt ett ansenligt intresse för
de från Ystad initerade planerna på en järnväg
från Köpingebro till Degeberga. 4 Man kunde
emellertid inte samlas kring hela projektet. Mot
åsikten att en fortsättning av linjen DegebergaBrösarp borde gå söderut till Gärsnäs eller annan
punkt på Simrishamn-Tomelillajärnvägen
(Smedstorp eller Tommarp ), förespråkades järnvägsknuten Tomelilla som den lämpligaste slutpunkten. Denna inställning vann ytterligare terräng i och med tillkomsten av Malmö-Tomelillabanan, som började byggas 1892 och stod färdig
året därpå. Diskussionen kom i flera år främst att
röra sig om de kortare framstötarna från utgångspunkterna, Degeberga till Brösarp och Köpingebro till Gärsnäs. För båda dessa sträckor beviljades koncession år 1892. Köpingebro-Gärsnäs
(YGJ) öppnades för trafik i oktober 1894, medan
Degeberga-Brösarp stöttes och blöttes under en
följd av år. Först 1898 påbörjades byggnadsarbetet och i maj 1900 kom trafiken igång. 5

Järnvägsprojekt i sydöstra Skåne
åren 1885-1889. Förutom de
projekt, somfaller inom det område uppsatsen direkt behandlar, har
även andra markerats, om de har
betydelse för fram ställningen.
Detta gäller även kartorna för
1890- 1894 , 1895- 1899 oc h
1900- 1904.

1885 -

Planer och planeringsmönster
under 1880- och 1890-talen
Det framträder tydliga mönster i planeringsbilden för järnvägar från 1880-talets mitt. 1 Malmöintressenterna diskuterade flera sträckningar
till östra Skåne genom det vanlottade, nästan fyra
mil breda området mellan Malmö-Ystads järnväg i söder och Ystad-Eslövs banan i norr. Malmö skulle få den östliga länk, som saknades i dess
järnvägsnät. Man tvekade dock om vilken station
på Ystad-Eslövs järnväg (YEJ), som man borde
söka sig till. De olika ortsintressena agerade vart
och ett på sitt håll för den sträckning man ansåg
sig ha bästa nyttan av. Valet föll på Tomelilla.
Därigenom fick Simrishamn en rak väst-östlig
förbindelse med Malmö. De tre orterna Vollsjö,
Lövestad och Äsperöd inom Färs härad drog det
kortaste strået. Om någon av dessa hade valts, var
tanken att man senare skulle ha sökt sig vidare
norrut mot Kristianstad. "Gärdskans" slutstation
i Degeberga sågs som en naturlig anknytnings·punkt. 2
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Teckenförklaring till de fyra projektkartorna:
- - - - -Järnväg redan öppnadför
trafik eller under byggnad
vid periodens början
Järnvägsprojekt
Järnvägsprojekt, ej noga
angiven sträckning
-- - - - Tänkt fortsättning på projekt
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Järnvägsprojekt i sydöstra
Skåne åren 1890- 1894 .

lärnvägsprojekt i sydöstra
Skåne åren 1895-1899.

Järnvägsprojekt i sydöstra Skåne
åren 1900-1904.
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På samma sätt som det fanns intentioner att
förbinda Malmö och Kristianstad med en bana
genom detjärnvägslösa området, märks en markant strävan att genom Alba härad få en anknytning mellan Kristianstad och Ystad. Mängden av
projekt, som diskuterades innan man tills vidare
nöjde sig med biten Köpingebro-Gärsnäs, bildade en zon av alternativ, även här med Degeberga
som nordlig nyckelpunkt. Nästan alla tänktes
passera invid Brösarps by. Även om den östliga
sträckningen därifrån dominerade, fanns förslag
att gå västligare, mera direkt på Tomelilla. 3
Förutom traktens egna önskemål att få en järnväg, var det de tre städerna Malmö, Ystad och
Kristianstad, som kastade sina blickar in mot
området mellan östkusten och Ystad-Eslövs
respektive Simrishamn-Tomelilla järn vägar. För
Ystads del gällde det dessutom bygden söder om
den sistnämnda banan. Utöver de olika förslagen
från Köpingebro nordöst eller österut, pläderades det för en förbindelse från Skillinge över
Borrby till Tomelilla, samtidigt som MalmöTomelillabanan var i stöpsleven. Ystad hade
således inte bara Simrishamn att tävla med om

n

handelsområdet i dessa bygder. 4
Även om Simrishamn åren kring 1890 låg på
sidan om de nord-sydliga projekten genom Albo
härad, berördes stadens handelsomland naturligtvis av de många planer, som korsade Simrishamn-Tomelilljärnvägen eller hade någon av
dess stationer som slutmål. Endast vid några
tillfällen möter man i dagspressen förslag om en
ny bana direkt till staden. Simrishamn var då
tänkt som en eventuell slutstation på en järnväg
från Ystad över Skillinge. 5
I början av 1890-talet bestämde sig, som vi
sett, Ystad för förbindelsen med Gärsnäs och
Malmö med Tomelilla, men man hade ännu inte
beslutat att ta steget över gränsen till det stora
järnvägslösa området. Detta hade dock blivit ett
mera lättåtkomligt byte för hamnstäderna och
deras handelsintressen. Man planerade att ta nästa
steg i kapplöpningen och sträcka sina tentakler in
i området från de utgångspunkter, som de nya
järnvägslinjerna erbjöd. Kartan över järnvägsprojekten från mitten av 1890-talet visar tydligt,
hur såväl Ystad som Malmö och Kristianstad/
Åhus hade blickarna riktade mot Alba härad.
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Genom de nya förutsättningarna hade Tomelilla
stärkt sin ställning som medtävlare till Gärsnäs
som startpunkt in mot Albo. Även Smeds torp
fanns kvar i diskussionen. Den västliga sträckningen från Brösarp hade blivit ett tyngre vägande alternativ än tidigare. Bland alboniterna stod
kampen mellan en östlig och en västlig linje, men
även bland intressenterna i Ystad var meningarna mycket delade om vilket val, som var det
bästa. 6
Som en följd av de olika projektmönstren framstod Brösarp eller S:t Olof som naturlig grenstation. Till båda dessa orter anslöt projekt med
Kivik och Sjöbo som poler och Malmö som
dragningskraft via Malmö-Tomelillajärnvägen
(MöToJ) från Sjöbo. Dessa väst-östliga mönster
fanns inte med i planerna dessförinnan. Det gällde även tankarna på förbindelser från Hörby dels
över Brösarp och Kivik till Simrishamn och dels
över Kristinehov / Andrarum, Eljaröd och Onslunda till Tomelilla. 7
Planen på en länk i förbindelsen mellan Kristianstad och Malmö hade fått Sjöbo som sydlig
utgångspunkt och skapade ett band av varierande
sträckningar förbi Kristinehov / Andrarum eller
Långaröd/Önneköp till Degeberga respektive
Everöd. Även Långaröd-Dalby ingick som en
alternativ delsträcka.
I ortspressen skrevs vid enstaka tillfällen 1897
även om Simrishamn-S:t Olof, SimrishamnKivik och Skillinge-Tommarp-Kivik-Brösarp.
Man kan generellt konstatera, att en allmänjärnvägsiver tycks ha gripit kring sig under år 1895
och ett par tre år framåt i tiden. 8
Albo härad fick sina järnvägar, Tomelilla-S:t
Olof-Brösarp och Gärsnäs-S:t Olof, med öppningsår 1901 och 1902. Åren efter sekelskiftet är
det därför tunnsått med järnvägsprojekt i sydöstra Skåne. Man släppte dock inte helt tanken på
förbindelser västerifrån till Kivik och även en
fortsättning söderut från Kivik fördes på tal. Det
som då, liksom i slutet av 1890-talet, tilldrog sig
speciellt intresse, var banor från Sölvesborg eller
Kristianstad diagonalt genom landskapet mot
Trelleborg och kontinenten.

Simrishamn i farozonen
Flera av de järnvägsförslag, som var på tal under
1880- och 1890-talen, hotade att decimera Simrishamns handelsomland. I en motion till stadsfullmäktige i Ystad i november 1886 menade
kapten Elis Nilsson, att beträffande Ystads östra
handelsområde inom Ingelstads härad måste
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kraftiga åtgärder vidtas. Det gällde att förhindra
att befolkningen där förbigick Ystad och ledde
sin handel och spannmålsexport till Malmö och
Simrishamn via någon av stationerna på den i
december 1882 öppnade järnvägen från Simrishamn till Tomelilla och vidare över den projekterade banan mellan Tomelilla och Malmö.
Motmedlet skulle vara en järnväg från Ystad
över Ingelstorp och Borrby till Hammenhög. Om
järnvägen Kristianstad-Degeberga sedan fördes
vidare till Hammenhög, skulle Ystad bli hamnplats för Ingelstads, Albo och en del av Gärds
härad.
När Malmö några år senare åter aktualiserade
sina järnvägsplaner österut, förordade simrishamnsintressetTomelillasom slutpunkt. En järnväg Malmö-Tomelilla och därigenom direktförbindelse med Malmö ansågs inte kunna påverka
Simrishamns handel negativt. Skulle däremot
Lövestad eller Äsperöd bli ändpunkt, var det
sannolikt att en järnväg sedan skulle anläggas
därifrån åt nordöst till Degeberga. Denna kunde
i ganska betydlig grad inkräkta på Simrishamns
han delsområde norrut. 2
I och med att förbindelsen Malmö-TomelillaSimrishamn i början av 1890-talet såg ut att
kunna bli realiserad, togs tanken på en bana från
Ystad åt öster åter upp, nu över Ingelstorp och
Borrby till Hoby. Men den skulle antagligen inte
komma att stanna där, "mitt i en åker", utan föras
vidare till Skillinge. Det spekulerades till och
med i att låta den nå fram till Simrishamn. Bakgrunden var bedömningen, att om Tomelilla fick
järnvägen från Malmö, skulle Ystads handelsområde och Ystad-Eslövs järnvägs trafikområde
minska märkbart. 3
På våren 1892 började man, som nämnts, bygga
Malmö-Tomelillajärnvägen. I Simrishamn trodde man, att banan skulle leda till kommersiellt
och industriellt uppsving för staden. För att nå
denna effekt var det angeläget, att hamnen rustades upp. I samband med att hamnfrågan debatterades i stadsfullmäktige i februari 1893, yttrade
provinsialläkare W Hansson, enligt Cimbrishamnsbladets referent: "Rätta stunden är nu inne
att handla. Nyajärnvägsplaner uppdyka här och
där, hvilka hota att undergräfva den affärsrörelse, hvilken nu finnes, som hota stadens utveckling, att ej säga rent af dess existens."4
Ystads länk österut till Gärsnäs hade fullbordats på hösten 1894. Enligt ortspressen ungefär
ett år senare tycktes det inte finnas något hinder
att börja bygga "Gärdskans" fortsättning från
1

Simrishamns stationshus byggdes för ångspårvägen 1882 och gör ännu tjänst. Här en typisk
uppställningsbildfrån 1920-talet med personal och MöToJ 15. SJK-F.
Degeberga till Brösarp. Mycket talade för att
järnvägen omedelbart skulle utsträckas till
Tomelilla, eventuellt till Smedstorp eller Gärsnäs. Därmed skulle den gapande luckan mellan
Gärdsbanan och järnvägarna i södra delen av
Kristianstads län fyllas ut. Man förutspådde då,
att hela Albo härads övergång till ett "ystadsortens annex" skulle påskyndas. 5 "Järnvägen
synes nu ändtligen bliva en värklighet", skrevs i
en insändare från Albo härad till Ystads Allehanda i oktober 1896. Detta inlägg föranledde tidningen att uppmana Ystads stad att ofördröjligen
verka för att få Albojärnvägen dragen till Gärsnäs, så att Y stad-Gärsnäsbanan fick sin naturliga
fortsättning norrut. En månad senare stod järnvägsfrågan på stadsfullmäktiges dagordning. 6
Fram till denna tidpunkt, innan Ystad på allvar
började engagera sig i alboproblemet, var det
främst inom de järnvägslösa bygderna som frågan drevs. De olika sträckningarna dryftades på
kommunalstämmor och i regel välbesökta järnvägsmöten, men stridiga viljor drog åt olika håll
och den ekonomiska offervilligheten varierade.
Aktieteckningarna nådde därför inte upp till erforderlig nivå för något enskilt järnvägsföretag.

I Simrishamn bör man således ha bedömt risken
som minimal, att ovälkomna järnvägsprojekt
snabbt skulle realiseras.7 Att man där dock var
starkt meC,veten om vad som kunde stå på spel,
framgår av en insändare i Ystads Allehanda den
6 november 1894. Simrishamns handelsområde
åt väster kringskars genom Y stad-Gärsnäsjämvägen. Därför skulle Simrishamn i fortsättningen tvingas söka sina huvudsakliga inkomster från sitt större, norra handelsomland. För att
staden skulle kunna fullständigt behärska detta
område, var emellertid, enligt skribenten, en förbättring av kommunikationerna nödvändig. "Kort
sagt, en järnväg norr ifrån staden, genomskärande de i detta avseende vanlottade orterna, är vad
som behövs för att Simrishamn ej skall komma
att bli den lidande genom Y stad-Gärsnäs järnväg."
I och med att Ystads drätselkammare i november 1896 föreslog aktieteckning i en järnväg från
Gärsnäs genom Albo härad, började situationen
förändras för Simrishamn. Ystads båda dagstidningar anslöt sig helt till drätselkammarens rekommendation och väntade sig ett snabbt beslut
i stadsfullmäktige. Ystads-Postens motivering
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var, att då Ystad framför allt var en handelsstad,
"måste man ej endast noga bevaka det handelsområde, staden redan eger, utan ock på allt sätt
söka vidga detsamma, hvarav stadens framtid så
väsendtligt torde bero. Detta allt sker genom
åstadkommande av en jernväg från Gärsnäs till
Degeberga". 8 Meningarna inom fullmäktige var
emellertid delade om vad som gagnade staden
bäst, Gärsnäs eller Tomelilla som slutstation på
Albobanan. En del befarade, att valet av Gärsnäs
skulle ge Simrishamn fördelar. Konkurrensen
därifrån fick inte underskattas. En linje från
Tomelilla över Spjutstorp-Onslunda-S:t Olof
och vidare mot Brösarp skulle sätta Ystad i
förbindelse med samma handelsområde som
Gärsnäs-alternativet, men i motsats till detta
fullständigt avskära simrishamnsintresset från
dessa trakter. Andra ledamöter trodde däremot
inte på någon fara från Simrishamn. De menade
att man endast genom Gärsnäs-altemativet kunde införliva regionen mellan Gärsnäs och Brösarp med Ystads handelsområde och därmed höja
stadens välstånd. 9
Vid fullmäktiges sammanträde i augusti 1897
kom den segslitnajärnvägsfrågan ett steg närmare sin lösning. Man biföll då en motion om att
koncession skulle sökas för såväl sträckan
Tomelilla-S:t Olof-Brösarp som Gärsnäs-S:t
Olof. I november följde fullmäktige drätselkammarens förslag, att Ystads stad skulle teckna
aktier för 150 000 respektive 75 000 kronor i de

båda järn vägslinjerna. 10
Det är påtagligt, att Simrishamns handelsområde kunde bli hårt trängt, vilket också framgår av projektkartan för mitten av 1890-talet.
Malmös väst-östliga strävanden korsar Ystads
och Kristianstads nord-sydliga ansatser till framstötar inom Albo härad. Y stadsmönstret får ses
som det farligaste ur Simrishamns synvinkel.
När YGJ var fullbordad, Degeberga-Brösarp såg
ut att börja byggas och frågan om Albobanan nått
så långt i Ystads stadsfullmäktige, att man beslutat satsa på två linjer, då måste Simrishamns läge
ha känts prekärt. Efter att YGJ öppnats för trafik,
kunde man se, hur ett inte obetydligt handelsområde glidit över från Simrishamn till Y stad. 11
Det kan verka förvånande, att man i Simrishamn
inte redan i detta läge med kraft tog upp försvaret
av sin intressesfär. Vilka var orsakerna till passiviteten?
Dröjsmålet kan ha berott på, att man i Simrishamn förringade riskerna. Bakom detta låg då
inte bara den dokumenterade oförmågan inom
Albo härad att kunna enas om en lösning. Ystad,
som girigt kastade sina blickar på Albo, hade inte
bara Simrishamn som rival, även om man i Ystad
"i sista ögonblicket gripits av skuggrädsla att
Cimbrishamn skulle skörda frukterna av den till
stor del med Y stadskapital byggda, blifvande
järnvägen". Cimbrishamnsbladet menade, att
Malmö som storstad, trots det långa avståndet till
östra Skåne, kunde utöva stor dragningskraft där.

Gärsnäs, den punkt där Simrishamns/Malmös och Ystads järnvägsintressen möttes och skars. Det
fanns som synes plats för utvidgning av bangården. Skånska Vykortsantikvariatet.
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I Simrishamn värderades Malmös roll som övervägande positiv. Men inte blott malmöintresset
ansågs kunna ta upp tävlingen med Ystad. En
järnväg från Hörby till Brösarp och med en
eventuell fortsättning till Simrishamn var ingen
omöjlighet. Inget var naturligare än att Landskrona och Helsingborg strävade efter att den
vägen nå längre österut med sitt inflytande och
därmed utgöra en motvikt till ystadsintresset. 12
Ur Simrishamns perspektiv bör effekterna av en
sådan förbindelse ha värderats ungefär som den
med Malmö.
I Simrishamn kan man ha tyckt, att Ystads
kraftmätning med andra orter i tillräcklig grad
neutraliserade det hot man kände från Ystad.
Hotet kan också länge ha förringats, genom att
man i Simrishamn nog haft känslan av att de
styrande i Ystad inte hade så brått med att komma
till skott. Eftersom dessa under alla omständigheter hade det ekonomiska avgörandet i sin hand
beträffande de projekterade Al bo banorna, kunde
man i Ystad låta frågan ligga till sig. 13
Denna förhalningspolitik skall i sin tur, enligt
vissa bedömare, ha bidragit till polariseringen
inom Albo härad. Ett nordligt-västligt parti önskade en järnväg den kortast möjliga vägen mellan
Brösarp och Tomelilla med undvikande av S:t
Olof. Ett sydligt parti ville i huvudsak gå Ystads
önskningar till mötes. I detta sammanhang möter
vi det, visserligen kortlivade, från Kristianstad
initierade järn vägsprojektet Kristianstad-Tomelilla med den västliga sträckningen över Brösarp,
Eljaröd och Fågeltofta. En sådan bana skulle
komma att ligga på behörigt avstånd från Simrishamn och ansågs sätta käppar i hjulet för de
järnvägssträckningar, som Ystad lanserat. 14
De refererade förhållandena leder till slutsatser, att man i Simrishamn inte ansett riskerna så
överhängande, att det funnits anledning vidta
profylaktiska åtgärder för att skydda det egna
omlandet. Men man får inte nöja sig med enbart
denna förklaring, utan man måste också ta ställning till om Simrishamn hade de ekonomiska
resurserna, som behövdes för att ge sig in i
kampen.
I samband med svåra stormar i början och
mitten av 1870-talet hade stadens hamn skadats
allvarligt. Detta medförde kostsamma reparationsarbeten. Den norra vågbrytaren, som raserades 1874, hade ännu inte i slutet av 1890-talet
återuppförts . Hamnen kunde inte anses fylla de
krav på vare sig det skydd eller utrymme, som
den stigande trafiken ställde. För att staden skulle

gå framåt, var det nödvändigt att hamnen ändrades och förbättrades. 15 Anläggningskostnaderna
för de förslagna förbättringarna beräknades till
omkring 400 000 kronor. Staden tvekade för- ·
modligen inför sådana utgifter. Ärendet fortskred långsamt, och en storm i oktober 1896 blev
en ytterligare påminnelse om den olösta hamnfrågan. Hamnen var stadens livsnerv. Man får
förutsätta, att den måste prioriteras. Dessutom
kan konstateras att utgifterna för hamnen under
åren 1888-1910 obetydligt underskred skatteinkomsterna under denna period. 16 Det bör således
ha ställt sig svårt för de styrande i 1890-talets
Simrishamn att ge sig i kast med kapitalkrävande
järnvägsprojekt, om man inte känt sig absolut
tvingad till det, för att förhindra att staden råkade
in i en ekonomisk kräftgång.

Simrishamn tar upp kampen
Situationen i fråga om järnvägsprojekteringar
förändrades hastigt och därmed också trycket
mot Simrishamns omland. De, som hade att
tillvarata ortens och egna intressen, fick tänka
om och ta sig samman.Brytpunkten kom år 1898,
men ett orosmoln seglade upp redan i augusti
föregående år. Det ryktades då att fuJlmäktige i
Ystad snart skulle ta upp frågan om en järnväg
från Köpingebro över Smedstorp till S:t Olof
med viadukt över och utan anknytning till Simrishamnsbanan. Man skulle därmed göra sig kvitt
konkurrensen med Malmö och Simrishamn och
tvinga alboniterna att resa till Ystad. Förslaget
fick emellertid inte denna utmanande utformning och avfördes snart från dagordningen. Mot
slutet av 1897 betonade dock flera fullmäktigeledamöter i Ystad vikten av att handla snabbt i
Albofrågan. Pressen på Simrishamn trappades
upp i och med att idestadiet - då många projekt
hade hunnit kläckas och otaliga utstakningar och
omstakningar utförts - tycktes på väg att övergå
i aktionsstadiet.
Intresset skall på sina håll ha varit mycket
starkt för en direkt kustbana från Åhus över
Maglehem och Kivik till Tomelilla, vilket bör ha
oroat simrishamnsborna.2 Mera alarmerande bör
dock ha varit att Ystad-Eslövs järnvägs bolag i
slutet av februari 1898 bestämde sig för att teckna
aktier för 200 000 kronor i Tomelilla-S:t OlofBrösarpsbanan och att Ystads fullmäktige vid
marssammanträdet beslöt att fördubbla sin teckning i järnvägen. Med den halva miljon man
därmed kunde räkna med från Ystad, skulle aktieteckningen i banan utgöra omkring 650 000
1

81

kronor, dvs ungefär hälften av den beräknade
anläggningskostnaden. 3 Denna styrkedemonstration från Ystads sida betydde ytterligare ett viktigt steg mot Albobanans förverkligande. I och
med att man i Kristianstad vid månadsskiftet
april-maj fick klart för sig, att civilministern inte
tänkte bifalla koncessionsansökan för järnvägen
Kristianstad-Tomelilla via Brösarp och Fågeltofta, medan Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
strax innan uttalat sig till förmån förTomelilla-S:t
Olof-Brösarp och Gärsnäs-S:t Olof, bör koncession för de sistnämnda ha betraktats som mycket
säker. Man väntade sig, att projekten snart skulle
bli utförda. I Simrishamn var tiden mogen för
handling. Det var ledarna för stadens största
industriföretag, Ehrnbergs läderfabrik, som gick
i spetsen.
Den 10 maj meddelade Nyaste Kristianstadsbladet, att utstakningen av en påtänkt järnväg
från Simrishamn till Brösarp med anknytning till
MSJ vid Järrestad hade påbörjats på uppdrag av
Simrishamns stad. Två dagar senare finner man
en notis i Ystads-Posten om "den så hastigt
projekterade järnvägen Cimbrishamn (Jerrestad)Brösarp". Initiativtagare och drivande kraft var i
främsta rummet disponenten Alfred Ehrnberg.
Tidningsuppgifter om planerna duggade tätt den
närmaste tiden. Intresset för en Albobana från
Simrishamn ansågs vara stort. Av tidningsnotiser att döma var det en allmän uppfattning, att
järnvägen hade goda utsikter att realiseras inom
en snar framtid. 5 Den 20 maj skrev Ystads-Posten, att "Cimbrishamns ledande män ha för
afsigt att snarast äfven söka få en järnväg Cimbrishamn-Skillinge (eventuellt)-Borrby till
stånd".
I en insändare från Simrishamn till Ystads
Allehanda påpekades att frågan inte var så ny,
som man kunde förmoda av det plötsliga framträdandet i tidningarna. De ledande männen hade
länge insett fördelarna för staden av en lätt och
snabb förbindelse med det på kommunikationer
så vanlottade Albo härad, men de hade ansett det
nödvändigt att hålla saken hemlig, tills den ansågs möjlig att genomföra. Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 2 juni reagerade t f borgmästaren Emil Bohman mot hemlighetsmakeriet. Han var förvånad över, "att de förberedande
åtgärderna för järnvägen tagits, utan att stadsfullmäktige blifvit i saken tillfrågade, och betonade
det formellt oriktiga i att få personer tagit denna
sak om hand". 6
Att det var Ystads järnvägsplaner, som fick
4
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Ovan fabrikör J anas Ehrnberg , nedan hans son
Alfred Ehrnberg, interimstyrelsens ordförande.
Österlens museums bildarkiv.

Simrishamn att agera, framgår av en artikel i
Cimbrishamnsbladet. Om ystadsförslaget med
S:t Olof som knutstation för banorna in mot Albo
realiserades, skulle häradets transportbehov bli
tillfredsställda, dess handel skulle komma att gå
på Ystad. Simrishamns handel skulle få en betydlig knäck. Skribenten menar emellertid, att felet
i Ystads fälttågsplan var, att man gjorde S:t Olof
till järnvägsknut. Om man i stället dragit en linje
från Gärsnäs till Brösarp genom häradets östra
socknar och en linje från Tomelilla till Brösarp
genom de västra, skulle Simrishamns handel
säkerligen ha blivit mycket mer kringskuren. För
sin existens skulle staden då ha tvingats offra
mycketpengarpåenjärnvägfrån Simrishamn till
Hörby eller till någon annan station, så att de båda
Ystads banorna korsats av denna. Den oländiga
terrängen mellan Östra Vemmerlöv och Rörum
skall ha avskräckt Ystad för den östliga lösningen. Detta tillät Simrishamn att lansera projektet
Brösarp-Simrishamn med eventuell fortsättning
till Borrby. I Simrishamn räknade man med att
alla de tre föreslagna linjema (Tomelilla-S: t OlofB rösarp, Gärsnäs-S:t Olof och Brösarp-Simrishamn) inte kunde komma till stånd. Det egna
förslaget ansågs ha särskilt stora utsikter att erhålla koncession, men "knappast troligt är däremot att linien Gärsnäs-S:t Olof någonsin kommer att se dagen, och betvivlas kan också att
linien Tomelilla-Brösarp får den ursprungligen
föreslagna riktningen".7
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Brösarp-Simrishamn-Borrbyprojektets sträckning
Ystads val av linjesträckning in mot Albo härad
var ett allvarligt hot mot Simrishamn, men det
gav samtidigt möjlighet till ett relativt billigt
motdrag, som man i Simrishamn hyste gott hopp
om att ha framgång med.
Enligt det projekt, som först presenterades i
pressen, skulle Malmö-Simrishamnsjärnvägens
spår utnyttjas från Simrishamn till Bjärsjö eller
Järrestad. Därifrån tänktes banan dragen till
Brösarp med stationer i Karlaby eller Vemmerlöv, Rörum, Mellby eller Kivik och Torup. Den
skulle bli cirka 40 kilometer. Man väntade sig
dock att en ny utstakning av en kortare sträckning
med bättre terrängformer och därmed en lägre
anläggningskostnad skulle göras längs kusten
norrut från Simrishamn förbi Baskemölla och
Vik till Rörum. Den 15 eller 16 maj var stakningen efter den ursprungliga mallen klar från Järre-
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Befintliga järnvägar
BSBJ-projektet
BSBJ. Alternativa sträckningar
Stationer

stad till Brösarp. Dit skulle järnvägen komma in
västerifrån med station vid Brösarps kyrka. 1
Projektörerna bör vid denna tidpunkt ha varit
inställda på, att den tilltänkta banan från Degeberga skulle komma att dras fram till Brösarps by
i en kurva från Kungslandet över Verkeån och
västerut och få en naturlig anslutning till linjen
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från Simrishamn. Placeringen av Brösarps station var visserligen omtvistad under många år,
men Brösarps kommun hade satt som villkor för
aktieteckning i Degeberga-Brösarps och
Tomelilla-S:t Olof-Brösarps järnvägar, att stationen skulle förläggas vid Brösarps by. 2 Det
föresvävade fabrikör Jonas Ehrnberg, att en stor,
gemensam station skulle anläggas i närheten av
Brösarps kyrka för "alla de banor, som komma
att utgå från eller genomgå Brösarp". Man får då
anta att han även hade banor från Hörby och
Sjöbo i tankarna. 3
Redan den 18 maj företogs en ny utstakning
från Simrishamn jämsides med MSJ till Bjärsjö
bryggeri. Därifrån gick man i nordvästlig riktning mot Gladsax för att stöta samman med den
tidigare sträckningen norr om Karlaby. Som
orsaker till denna ändring angavs, att man ville ha
trafiken direkt på ändstationen Simrishamn, och
att byggnadskostnaderna borde bli lägre. Ännu
tyngre vägde kanske önskan att slippa bli beroende av Malmö-Simrishamnsbanan.
Det avslöjades, som nämnts, också tidigt att de
ledande i Simrishamn avsåg att få till stånd en
fortsättning från staden till Borrby. Den 5 juni var
stakningen färdig, och en korrespondent skriver:
"Från Cimbrishamn är linjen tänkt alltjämt söder
om landsvägen till Borrby, med stationer vid
korsvägen från Cimbrishamn ned till Brantevik,
Gislöf och Hoby- ja, det beror på om Hobyboarne, som vanligen äro njugga i anslagsväg, våga
sig på någon teckning - eventuellt ned till Skillinge, fram till Borrby 15 km., om banan ej skall
kröka ned till Skillinge. " 5
4

Febril aktivitet under juni månad
Juni var en hektisk månad i bemödandena att
realisera Brösarp-Simrishamn-Borrby-iden.
Under disponent Alfred Ehrnbergs ledning samlades ett tjugotal tongivande borrbybor till ett
icke officiellt informationsmöte på Borrby hotell
den 6 juni. Ett liknande möte skall ha hållits i
Brösarp, och intressenterna i Simrishamn hade
propagerat för förslaget även i övriga berörda
kommuner. Cimbrishamnsbladet skriver, att man
hade "redan vunnit många varma anhängare" .
Händelserna kom nu slag i slag. Till den 9 juni
- knappt en månad efter att projektet offentliggjorts - inbjöd kyrkoherde Chr A W Dahlberg,
disponent A Ehrnberg och handlande August
Liljenberg i Simrishamn till ett möte på stadens
rådhus. Cirka sjuttio inflytelserika personer
samlades, de flesta från landsbygden. Efter en
1
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relativt kort diskussion och utan synbarligen
divergerande meningar enades deltagarna "fullkomligt enhälligt" om att uttala sig för en järnvägsförbindelse Kristianstad-Simrishamn-Borrby. Man såg- enligt tidningsreferenten - mycket
optimistiskt på möjligheten att förverkliga
Brösarp-Borrbybanan. Mötet valde en interimstyrelse på 73 personer, som representerade
Simrishamn och framför allt landsbygdskommunerna men även Kristianstad, Malmö och Ystad.
Dess ordförande blev fabrikör Jonas Ehrnberg,
stadsfullmäktiges ordförande i Simrishamn.
Till landshövding MG De la Gardie i Kristianstad sändes ett telegram med anhållan "att för sin
sak få tillgodoräkna sig hr landshövdingens värdefulla råd och ynnest". Redan vid den "charmanta supen" på Brunnspaviljongen efter mötet,
kom hans svarstelegram med deltagande "af
uppriktigaste hjärta i önskningarne för det för
staden och kringliggande orter så gagnande företagets framgång". Landshövdingens positiva
attityd kan jämföras med länsstyrelsens strax
efteråt avlämnade utlåtande angående linjerna
TomelilJa-Brösarp och Gärsnäs-S:t Olof: koncession för dessa borde inte förhindra koncession
på en järnväg från Brösarp över Södra Mellby
och Rörum till Simrishamn. 2
Redan den 13 juni hade interimstyrelsen sitt
första sammanträde, varvid ett arbetsutskott på
15 personer utsågs. I det program, som antogs för
det fortsatta arbetet, ingick - enligt Cimbrishamnsbladet - att koncessionsansökan skulle
inlämnas så snart som möjligt, dock först sedan
aktieteckningen efter fjorton dagar ansågs kunna
vara avslutad. Nytt sammanträde med arbetsutskottet bestämdes till den 16 juni. Då beslöt
man att skicka skrivelser till respektive kommunalordförande. Dessa skulle anmodas att omedelbart utlysa kommunalstämmor för aktieteckning. Stämmorna skulle komma att hållas omkring den 27-29 juni. 3
Hela förloppet från det att planerna offentliggjordes i början av maj och till mitten av juni
präglades av en febril verksamhet i Simrishamn.
Åtgärderna kom slag i slag, vilket tyder på en
stark oro för att tiden skulle springa ifrån projektörerna. De hölls i spänning genom aktiviteten
kring Tomelilla-Brösarp och Gärsnäs-S:t Olofsbanorna och då bland annat genom det av länsstyrelsen till den 10 juni utlysta mötet i Tomelilla
om dessa järnvägar med landshövding De la
Gardie som ordförande. Just vid den tiden sattes
anläggningsarbetet mellan Degeberga och Brös-

Borrby station på Y stad-Gärsnäs järnväg, den tänkta slutpunkten i söder. Loket är inte festprytt och
mottagningskommitte saknas, varför man kan ifrågasätta att det rör sig om det allra första invigningståget. Österlens museums bildarkiv.
Föreningsstationen Brösarp, BSBJ-projektets slutpunkt i norr, byggdes av Östra Skånes järnvägar
enligt ritningar som användes på flera skånska banor. Sveriges Järnvägsmuseum.
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arp igång, samtidigt som ystadsintresset tog sats
för att få sina tilltänkta Albobanor upp till Brösarp.4 Men för Simrishamns del erbjöds ju på
samma gång en större möjlighet att få en direktförbindelse till Kristianstad genom "Gärdskans"
fortsättning till Brösarp.
Det gällde tydligen att kunna driva BrösarpSimrishamn-Borrbyfrågan tillräckligt snabbt, så
att andra jämvägsprojekt inte hann före i mål.
Man var tvungen att avverka de olika etapperna
så hastigt, att man kunde ta ifatt det försprång
andra projekt hade och slutligen få vara med om
att bygga ut infrastrukturen så, att Simrishamns
intressen togs tillvara på bästa möjliga sätt. Interimstyrelsens storlek och vida rekryteringsbas 5
kan också ses som ett tecken på, att man snabbt
sökte få största möjliga tyngd och geografiska
bredd i kampen mot de konkurrerande projekten.

Interimstyrelsens roll
En interimstyrelse på 74 personer kan tyckas
förvånansvärt stor och ohanterlig. Men man får
se till syftet med den. Projektörerna eftersträvade, att alla kommuner, som direkt skulle beröras
av banan eller ha ett påtagligt intresse av den och
som man förväntade sig aktieteckningar ifrån,
skulle - med några perifera undantag - vara representerade. På så sätt kunde järnvägsiden föras
ut effektivt och feedbackfunktionen fungera tillfredsställande.
Av tablån över ledamöternas geografiska fördelning framgår, att tre per kommun i regel
ansågs lagom. I några fall räckte det med färre,
men de viktigaste kommunerna gavs fler representanter. Detta gäller Borrby, den södra ändpunkten, samt Östra Hoby, Östra Nöbbelöv,
Gladsax och Södra Mellby med de för trakten
betydelsefulla hamnarna och tätorterna Skillinge,
Brantevik, Baskemölla och Kivik. Arbetsutskottets sammansättning utgör ytterligare en indikator på vilken vikt man tillmätte de olika kommunerna. Det kan dock förvåna att Brösarp - slutpunkten i norr och den ort inom Albo härad, där
flera påtänkta järnvägslinjer var planerade att
sammanstråla - blott hade tre man i styrelsen och
ingen i arbetsutskottet.
Att Kristianstad - med borgmästare F Åkerman och Östra Skånes järn vägsaktiebolags (ÖSJ)
verkställande direktör, konsul C J F Ljunggren i
spetsen - var numerärt nästan lika väl företrätt
som Simrishamn, var naturligt med tanke på det
samarbete initiativtagarna var inställda på med
såväl Kristianstads stad som ÖSJ. Med undantag
1
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av de två nämnda tillhörde samtliga representanter från Kristianstad och Simrishamn stadsfullmäktige. Malmö företräddes av trafikchefen vid
Malmö-Simrishamns järnväg, R C von Essen,
och Ystad av stadsfullmäktigeledamoten A F
Lindgren, som tillhörde styrelsen för bland annat
YGJ och YEJ.
Låt oss återvända till landsbygdskommunerna.
Förslaget till personuppsättning i interimstyrelsen fanns färdigt till mötet i Simrishamn den 9
juni. Sammanställningen över yrkestillhörighet
eller titulatur visar, att man velat utnyttja de i
olika avseenden mest inflytelserika personerna i
området. Projektörerna fick emellertid räkna med,
att en stor del, kanske flertalet, redan var starkt
engagerade för andra, med BSBJ mer eller mindre konkurrerande järnvägsplaner. Vad man
kunde hoppas på var inte en interimstyrelse, som
mangrant skulle ställa upp för en bana Brösarp-Simrishamn-Borrby, utan en som sakligt
skulle väga BSBJ-alternativet mot de rivaliserande ideerna. Om man lyckades skapa en positiv
inställning bland interimstyrelseledamöterna,
borde man genom deras tongivande roll och
politiska maktposition i bygden även kunna
påverka den lokala opinonen i önskvärd riktning
inför kommande stämmobeslut om aktieteckning. I vilken utsträckning fanns förutsättningar
för detta? Hur agerade ledamöterna i sina kommuner? Kunde deras röstetal bli av avgörande
betydelse i ett röstningssammanhang?
Det material, som stått till buds för att söka
besvara frågorna, har varit de sporadiska tidningsreferaten från stämmor och järn vägsmöten
och de ytterst få bevarade fyrktalslängderna. 2
Tyvärr utgör de kommunala protokollen ett
genomgående magert material. I stämmoprotokollen redovisas nästan undantagslöst blott besluten. Debattinläggen har inte relaterats. Inte
heller reservationer eller överklaganden med
motiveringar förekommer.
Beträffande det kommunala röstetalet disponerade interimstyrelsens ledamöter i Brösarp
28 % av kommunens totala fyrktal. Motsvarande
värden var för Ravlunda 3, Vitaby 33, Rörum 17
och Östra Hoby 6. Brösarps starke man, kronolänsman Axel Fredrik Montan, stod med sina
2335 fyrkar ensam för 25 % av kommunens
totala röstetal. Rav lundas låga procenttal ger inte
en realistisk bild. Här taxerades greve Tom Piper
på Kristinehov i Andrarum till 1795 fyrkar och
kronolänsman Hj E Wannholm från Kivik, som
representerade Södra Mellby, till 265 fyrkar.

BSBJ-projektets sträckning, kommunernas representation i interimstyrelsen samt föreslagen och
beslutad aktieteckning
Stad/kommun

Utstakning
inom
kommunen

Simrishamn
Kristianstad
Malmö
Ystad

X

Brösarp
Andrarum
Ravlunda
Yitaby
Södra Mellby
Rörum
Östra Yemmerlöv
Östra Tommarp
Gladsax
Järrestad
Simris
Östra NöbbeJöv
Hammenhög
Vall by
Bolshög
Östra Hoby
Borrby

X

Antal ledamöter i interim styrelsen
9

8

X
X
X
X
X
X

x**
X
X
X

3
1
3
3
6
3
3
3
4
1
3
4

Antal ledaFörväntad
Beslutad
möter i arbets- aktieteckning aktieteckning
utskottet
kronor
kronor
4
2

X

4
6

1*

2

2
2

50 000

avslag

10 000
35 000
60 000
30 000
25 000
20 000
30 000
5 000
30 000
50 000
5 000
10 000
100 000
50 000
10 000
3 000
10 000
5 000
5 000
5 000

3
1

Löderup
Hörup
Glemminge
Yalleberga
In gels torp
Stora Köpinge

300 000

20 000

2
X

300 000
200 000

avslag
avslag
50 000
10 000
10 000
avslag
avslag
avslag
avslag
20 000
avslag
(10 000)***
50 000
frågan
vilande
avslag
avslag
avslag
uppg saknas
avslag
avslag

440 000
(+10 000)
* Man ansåg att S Mellby skulle ha två ledamöter i arbetsutskottet, men nämndeman Jöns Larsson i Kivik
undanbad sig inval.
** Den första utstakningen gick utanför kommunen. Den andra berörde endast den sydligaste delen av
kommunen.
*** Med villkoret: station inom kommunen.
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Medräknas dessa når man 41 % av hela fyrktalet
i Ravlunda. Även röstandelen i Vitaby får korrigeras. Där dominerade patron G Liedholm på
Torup med sina 1805 fyrkar. Om även de 455
röster, som tillhörde arrendatorer under Kristinehov räknades in, kunde jämvägsprojektörerna
hoppas på att ha 40 % av röstetalet i Vitaby som
underlag.

20

1 068 000

Bortsett från de nämnda, mest "fyrkstinna"
interimstyrelseledamöterna, Montan och Liedholm, ägde nio ledamöter i de fem undersökta
kommunerna från 41 till 193 röster. De resterande sex hade från 265 till 379 röster, vilket innebar
att de hörde till de absoluta toppnoteringarna
inom sina respektive kommuner. Alla i interimstyrelsen höjde sig i fråga om röstetalet markant
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över den stora mängden kommuninvånare.
Med ledning av de anförda procentsiffrorna får
man anta, att projektörerna bör ha kalkylerat med
att med stor sannolikhet få majoritetens stöd på
stämmorna i Brösarp, Ravlunda och Vitaby, om
interimstyrelsens ledamöter ställde upp mangrant för BSBJ-iden.
Interimstyrelsens ledamöter från i första hand
Östra Hoby, Simris och Gladsax kämpade mest
helhjärtat för projektet. Handlanden Fr Norberg
i Skillinge och nämndemannen Lasse Olsson i
Kyl framhöll eftertryckligt behovet av banan och
yrkade på att Östra Hoby skulle teckna 50 000
kronor. På samma sätt betonade kyrkoherdarna
P O Harring i Simris och B Oleen i Gladsax järnvägens utomordentliga vikt för trakten. Det vanlottade östra Skånes förbindelser med hela landet
skulle underlättas. Oleen föreslog för Gladsax
del en teckning på 20 000 kronor. Han ansåg vid
järnvägsmötet i Tomelilla den 10 juni att BSBJ
och Tomelilla-S:t Olof-Brösarps och GärsnäsS:t Olofs järnvägar gärna kunde "stå bredvid varandra", men om någon av de sistnämnda skulle
hindra Simrishamns järnvägsplaner, ville han
opponera mot att banorna n01Tut från Tomelilla
och Gärsnäs anlades. Landstingsman Ola Håkansson i Karlaby poängterade betydelsen av att
bättre förbindelser skulle skapas med Kristianstad och vidare norrut. Han förordade, att Östra
Tommarp skulle bestämma sig för hela den
begärda aktieteckningen på 20 000 kronor. Liksom kyrkoherde Oleen sökte riksdagsman Esbjörn Persson i Borrby hävda BSBJ-iden vid
mötet i Tomelilla. Alla de här nämnda ingick i
arbetsutskottet. 4
Trots att alla i interimstyrelsen bör ha haft klart
för sig, att finansieringen måste säkras snabbt,
om BSBJ skulle stå sig i tävlan med de andra
projekten, ansåg patron C F Carl ström på Borrby
gård, att stämman i Borrby den 1 juli skulle helt
och hållet uppskjuta frågan om aktieteckning till
längre fram. I detta instämde kyrkvärden Sven
Mårtensson, fast han i början av juni hade önskat
företaget all framgång. Det finns anledning att
jämföra de två herrarnas halvhjärtade insats med
deras inställning till Gärsnäs-S:t Olofsbanan vid
stämman i mars 1899. Huvudsaken var då att
denna förbindelse blev verklighet. Båda pläderade för aktieteckning. 5 Man kan förmoda, att de
redan på sommaren 1898 gav företräde åt den
plan, som Ystad stod bakom. Så var säkert i ännu
högre grad fallet bland interimstyrelsens representanter från de nordligare kommunerna.
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Varken kammarherre B Rosencrantz på Gyllebo, Östra Vemmenhög eller lantbrukare Anders
Hansson i Ravlunda yttrade sig, enligt referaten
från mötet i Tomelilla, om Simrishamns planer,
men de ställde sig bakom stadsfullmäktige i
Ystad och yrkade bifall till Tomelilla-S:t
Olof-Brösarp och Gärsnäs-S:t Olof. I februari
1899 utsågs Rosencrantz till styrelseledamot i
Gärsnäs-S:t Olofs järn vägsaktiebolag. Ett flertal
andra i BSBJs interimstyrelse erhöll samtidigt
olika uppdrag i de nämnda järnvägsföretagen.
Det studerade debattmaterialet från 1898 ger
ingen antydan om, att någon av dessa aktivt
verkade för BSBJ-projektet. 6
Bland järnvägsprojekt, som berörde Alba härad, märktes ett från Sjöbo över Lövestad och
Andrarum till Brösarp och ett från Hörby via
Önnestad och Kristinehov till Lövestad. Kronolänsman Montan i Brösarp visade starkt intresse
för det förra. Det andra tilldrog sig stor uppmärksamhet i nordöstra Färs och nordvästra Albo
härader. Man väntade sig där, att greve Tom
Piper skulle satsa på företaget.
Montan hörde till Alba härads mest inflytelserika personer med betydande ekonomiska intressen även utanför den egna kommunen. Piper
hade, förutom huvudgodset Kristinehov i Andrarum, ansenliga jordegendomar och därmed vilket redan har påpekats - en stark kommunal
maktposition i B SBJ-komm unerna Ra vlunda och
Vitaby. BSBJ som en fortsättning österut från
Brösarp av de nämnda järn vägsplanerna bör av
projektörerna i Simrishamn ha bedömts som
värdefull för såväl Montan som Piper. Den förre
placerades som första namn på listan över landskommunernas representanter i interimstyrelsen.
Andra och tredje namnet upptogs av representanter för de piperska godsen, förvaltare J Andersen
på Kristinehov och förvaltare G Liedholm på
Torup.7
Varken Montan eller Piper tycks ha ansett det
meningsfullt att satsa på en bana från Brösarp till
Simrishamn och Borrby. De arbetade för andra
lösningar. Montan innehade tillsammans med
grevarna R G Hamilton och Johan De la Gardie
koncession för järnvägen Degeberga-Brösarp,
som de tre hade verkat för sedan 1891. I inbjudan
till aktieteckning i denna järnväg hade Gärsnäs
station angetts. som definitiv slutpunkt, men vid
ett möte på Kronovall i januari 1892 beslöt man
att som alternativ även uppföra Smedstorp och
Tomelilla. Detta gällde även då bolagsordningen
fastställdes år 1895. Här bör även påpekas att

Sammanställning över titlar och yrkestillhörighet bland interimstyrelsens 55 medlemmar från
landsbygdskommunerna.
OBS! En och samma person upptas i en del fall i två kategorier. De ospecificerade kan - möjligen med något
undantag - förutsättas vara välbärgade lantbrukare.3
InterimArbetsstyrelsen
utskottet
Riksdagsman
Landstingsman
Nämndeman
Komm unalstämrn oordförande
Kyrkvärd
Häradshövding
Kronolänsman
Kammarherre/friherre
Godsförvaltare/inspektor/patron
Hemmansägare/lantbrukare/arrendator
Kvarnägare
Kyrkoherde/prost
FolkskolJärare
Disponent
Köpman
Sparbanks kamrer
Sjökapten

Ospecificerade

1
3
4
7
4
2
2
2
6
16
1
3
2

1

2
3

2
3
2

1
2

58 angivelser
för 45 ledam.
8

Hamilton och De la Gardie var ledande krafter
vid utvecklingen av det jämvägsnät, som hade
Kristianstad som centralpunkt och som 1898
förenades till Östra Skånes järnvägsaktiebolag. 8
En återblick på 1880-talet ger ytterligare perspektiv på AF Montans och Tom Pipers intentioner. Då järnvägen genom Albo härad debatterades under juni månad 1885, ställde sig Piper
positiv till en sträckning från Degeberga via
Andrarum och Eljaröd till Tomelilla eller Äsperöd på YEJ. Han ansågs inte villig att offra något
på en östligare lösning. Montan förordade samtidigt en ännu mer slingrande linje från Degeberga
över Hallamölla och hans eget residens, Södra
Björstorp, ti11 Grev lunda och vidare till Smedstorp, Tomelilla eller Äsperöd. Ett par månader
senare lovade Piper att göra stora uppoffringar
för en järnväg från Degeberga till Lövestad. 9
I slutet av 1896 fanns både Tom Piper och AF
Montan, enligt en lokalreferent i Ystads Allehanda, med bland de enskilda aktietecknarna i projektet Brösarp-Tomelilla med 30 000 respektive
10 000 kronor. I november 1898 tillkännagav
Montan, att han under vissa villkor var villig att

15 angivelser
för 13 ledam.

ta aktier i järnvägen Brösarp-Sjöbo mot den jord,
som anläggningen behövde inom hans egendomar. 10 Genom sitt höga röstetal och den beroendeställning många stod i till honom, måste
Montan ha kunnat utöva ett mycket starkt eller
rent av avgörande inflytande över kommunens
val av järn vägssatsningar. Malmö, Ystad och
Kristianstad var de naturliga riktpunkterna för
nya kommuniklationsleder.
Av genomgången att döma var interimstyrelsen i många kommuner, framför allt i de norra,
förutbestämd att fungera mer som en bromskloss
än som projektörernas förlängda arm och språkrör.

Kommunernas engagemang
i andra projekt
Innan vi går in på finansieringsfrågan och kommunalstämmornas inställning till och behandling av BSBJ-projektet, behöver vi få en överblick av kommunernas tidigare och ungefär
samtida relationer till andrajärnvägsplaner inom
området.
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Brösarp
1892 tecknade Brösarp aktier för 35 000 kronor
i järnvägen Degeberga-Brösarp med eventuell
fortsättning till Gärsnäs, Smedstorp eller Tomelilla och med, som nämnts, A F Montan som en
av huvudintressenterna. Sedan satsade kommunen 1897 5000 kronor i Tomelilla-S:t OlofBrösarpslinjen och 3000 i Gärsnäs-S :t Olof, båda
som bekant initierade av Ystads stadsfullmäktige. Då stämman i juli 1898 skulle ta ställning till
aktieteckning i Brösarp-Fågeltofta- LövestadSjöbo, ansåg den banan bli fördelaktig, men man
menade att ärendet skulle vila tills det blev klart
om järnvägen Brösarp-Tomelilla kom till stånd.
I december samma år var stämningen mycket
positiv till linjen Brösarp-Sjöbo och 8000 kronor
tecknades. 1
Kommunen hade, liksom Montan, blickarna
riktade åt annat håll än åt Simrishamn. Dessutom
uppgick de kommunala järn vägsengagemangen
till cirka 50 000 kronor redan 1897. Det är mot
den bakgrunden vi får se Brösarps agerande i
BSBJ-frågan.
Ravlunda
Även Ravlunda kommun hade ett antal aktieteckningar bakom sig. Ett beslut år 1885 gällde
8000 kronor i en järnväg från Degeberga över
Andrarum och Eljaröd till Äsperöd eller Tomelilla och förklarades vara bindande under förutsättning av arbetet påbörjades under 1886. På
våren 1887 placerade Ravlunda 20 000 kronor i
den tilltänkta järnvägen mellan Ystad (Köpingebro) och Degeberga via Gärsnäs. Det var meningen att banan skulle gå över Kungsmölla och
Rylunda i stället för i närheten av Brösarps by
och med station vidRavlunda by. År 1892 var det
dags för en ny satsning, då med 12 500 kronor i
det tidigare nämnda projektet Degeberga-B rösarp
med eventuell fortsättning söderut, och 1895
attraherades man av förlängningen av Degeberga-Brösarp från Kungslandet till Grevlunda
eller S :t Olof. 17 500 kronor tecknades. När kommitterade i Ystad 1897 inbjöd till teckning i
Tomelilla-S:t Olof-Brösarp och Gärsnäs-S:t
Olof, bestämde man sig för 30 000 kronor i den
förstnämnda, om kommunen befriades från åtagandena av år 1892 och 1895. 2
Ravlunda hade sålunda under en tioårsperiod
visat ett påtagligt intresse för att få en järnväg
genom kommunen. Ingen inbjudan till aktieteckning hade klingat ohörd.

90

Den dynamiske kronolänsmannen A F M ontan.
Vitaby
Vitaby uppvisade stora likheter med Ravlunda
genom sina teckningar åren 1885 i Degeberga-Eljaröd-Äsperöd/f omelilla och 1887 i Degeberga-Gärsnäs-Ystad på 10 000 och 20 000
kronor, och åren 1892 och 1895 på 10 000 respektive 20 000 kronor i Degeberga-Y stad med
de tilltänkta linjerna söderut. 3
Att inbjudan i slutet av 1897 från Ystad till
förnyad teckning i de då aktuella projekten utöver de 30 000 kronorna från 1892 och 1895 avvisades, skall inte tolkas som ett allmänt dämpat
järnvägsintresse inom kommunen. I Ystads Allehandas referat från stämman den 8 december
påpekas, att "bland ortens självägande jordbrukare finnes naturligtvis blott en tanke om betydelsen och nyttan av den projekterade kommunikationsleden". Att de 26ja-röstandes 1113 fyrkar
överflyglades av 2486 nej-röster, skylldes på att
"Jupiter Pluvius ... grät som aldrig tillförne över
församlingens förstockadefyrkmänniskor ... och
skrämde ... större delen av socknens järnvägsvänner hemma". Motståndarna, till största delen
hemmahörande på Vitemölla fiskeläge, lät sig
inte avskräckas. De hade på sin sida patron Liedholm på Torup och fem arrendatorer under Kristinehov med tillsammans 2260 fyrkar. Greve Tom
Piper fanns antagligen med i kulisserna. På decemberstämman 1898 var man dock mogen för
ett enhälligt beslut om att höja med 10 000 kronor
i Tomelilla-S:t Olof-Brösarpslinjen. 4
Södra Mellby
De ovan nämnda framställningar till kommunerna, som gjordes åren 1885 och 1887, hade avsla-

gits av Södra Mellby. Man accepterade inte att
linjerna skulle dras utanför församlingen. Med
station vid Åkarp eller Bästekille - det vill säga
mellan Mellby kyrka och Grev lunda - hade dock
stämman i april 1887 varit villig att teckna 15 a
20 000 kronor. När järn vägsfrågan återkom 1892
tecknades 5000 i Degeberga-Brösarp med eventuell fortsättning till Gärsnäs, Smedstorp och
Tomelilla, dock med svag övervikt i fyrktal (2179
ja mot 1952 nej) och med en majoritet nejröstande (32 ja mot 49 nej). År 1895 var det dags
att ta ställning till höjning av teckningen i
Degeberga-Brösarp, vid eventuell utsträckning
till Grevlunda eller S:t Olof. Propån avslogs med
god marginal beträffande såväl röster som röstande vid två stämmor i december. 5
Det var inte mot norr mellbyboma ville avyttra
sina produkter. I en insändare i Ystads Allehanda
påpekas, att "röster från Mellby m fl socknar
höjas och ha alltid höjts för att med en järnväg
komma söder och väster ut, särskilt till Malmö,
vilken stad kan betraktas som Skånes huvudcentrum".6
I september 1896 tog röstberättigade i kommunen initiativet till en måttlig investering på 5000
kronor i järnvägsförslaget Brösarp-Tomelilla
med station nära korsvägen i Grevlunda. Förbindelsen var riktad åt rätt håll. När kommunen i
december samma år tillfrågades om teckning i
Degeberga-Brösarp med eventuell utsträckning
till Tomelilla eller Gärsnäs, sade stämman emellertid nej, men beslöt utan votering att teckna
aktier för 35 000 kronor, om helstation förlades
inom en halv kilometer från Mellby kyrka eller
Kivik. När Ystads stadsfullmäktige sedan stötte
på i slutet av 1897 angående Tomelilla-S:t
Olof-Brösarp och Gärsnäs-S:t Olof, vidhöll
stämman sitt beslut från december 1896 med de
villkor, som då stipulerades. 7
Med det betydande samhället Kivik var Södra
Mellby en viktig socken. Den varvid kommunalstämmorna nästan alltid delad i två partier. Det
ena utgjordes av handlare, skeppare och fiskare
från Kivik, det andra av övriga inom socknen.
Voteringsresultaten i jämvägsfrågor låg i linje
med denna struktur inom kommunen. Kiviksborna ville inte veta av en järnväg med station
förlagd till Grevlunda. Det vore så att säga att
skriva under Kiviks dödsdom, menade en tidningsdebattör. Under den aktuella tiden skedde
också betydande investeringar i Kiviks hamn. 8
Det borde ha lett till behov av bättre landstransporter. Andelsmejeriets läge mellan Mellby kyrka

och Kivik måste även ha bidragit till krav på en
östlig järn vägssträckning.
Det var med dessa förutsättningar BSBJ-projektet drevs i Södra Mellby, där fyra av de sex
representanterna i interimstyrelsen hörde hemma i Kivik. Förväntningarna på framgång bör ha
varit betydligt större här än i de tre tidigare
redovisade kommunerna.

Rörum
Rörumsborna var kända för att aldrig ha visat
något större intresse för järnväg. De hade inte
låtit sig frestas av något av de projekt, som
relaterats för de ovan beskrivna kommunerna.
De planerade järnvägslinjerna passerade utanför
Rörums gränser. Kommunen ansågs ej komma
att skörda någon fördel av dem. Endast vid ett
tillfälle behövde en järnvägsfråga lösas genom
votering, nämligen år 1892, då man behandlade
Degeberga-Brösarp med den eventuella fortsättningen söderut. 1170 nej-röster stod mot 703 jaröster.9
Rörumsborna hade tydligen föga förståelse för
de fördelar en järnväg, som passerade på rimligt
avstånd från kommungränsen, skulle kunna
medföra. Attityden var densamma även efter att
BSBJ-projektet blivit inaktuellt. 10 Voteringsresultatet från 1892 tyder dock inte på ett alltför
kompakt motstånd. BSBJ skulle komma att passera genom kommunen och stationen var planerad nära Rörums by. Fanns någon vilja bland
rörumsborna att få en järnväg, borde BSBJ vara
ett lockande erbjudande. Projektörerna måste ha
haft anledning att räkna med en positiv reaktion.
Övriga kommuner
Av övriga kommuner söderut till Simrishamn
och vidare mot Borrby var Östra Vemmerlöv med 5000 kronor i Degeberga-Brösarp med
eventuell fortsättning åt söder - enligt det genomgångna materialet den enda, som tecknat i
något av Alboprojekten och också den enda, som
direkt berördes av dem. Östra Tommarp, Järrestad och Simris avslog 1897 enhälligt inbjudan
till teckning i Gärsnäs-Degeberga, eventuellt
Brösarp. 11
Borrby och kommunerna väster därom var
intressenter i Köpingebro-Gärsnäsbanan. Av dem
hade Hörup, Löderup och Valleberga år 1897 satt
relativt små summor i fortsättningen från Gärsnäs norrut. Förmodligen gällde detta även Borrby, som placerat 50 000 kronor i KöpingebroGärsnäs. 12 För socknarna längs denna järnväg
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måste en förlängning av den från Gärsnäs in i
Albo härad ha setts som den naturliga lösningen.
Möjligheten för BSBJ-projektet att vinna gehör
vid kommunalstämmor bör ha tett sig störst i
SödraMellby ochRörum samt i vissa kommuner
kring Simrishamn. För de övriga låg andra lösningar närmare till hands. Det kan här vara värt
att referera några synpunkter från en insändare i
Ystads Allehanda. I den påpekas att de flesta
socknarna i Albo härad var delägare i Degeberga-Brösarplinjen och att det sedan YstadGärsnäsjärnvägens tillkomst alltid varit ett önskemål inom Albo, att häradets järnväg skulle stå
i direkt förbindelse med Gärsnäs. Det skulle göra
det möjligt att få hela sträckan Y stad-Degeberga
trafikerad av ett enda bolag. 13 Denna inställning
bör ha varit gångbar i ett flertal kommuner, som
föll inom BSBJs räjong.

Finansieringen av BSBJ-projektet
De goda terrängförhållandena från Simrishamn
till Borrby innebar, att anläggningskostnaden
skulle bli relativt låg för den sydliga delen av
Brösarp-Simrishamn-Borrbybanan. Däremot
skulle den oländiga terrängen på så gott som hela
sträckan norr om Simrishamn medföra betydande utgifter. Hela projektet beräknades dra en
kostnad av cirka 2 miljoner kronor. Det blivande
järnvägsbolagets minimikapital skulle enligt
interimstyrelsens beslut utgöra 800 000 kronor
och dess maximikapital 2,4 miljoner. Enligt en
skribent från Simrishamn trodde man sig utan
svårighet kunna uppbringa minimikapitalet. Av
pressklippen att döma fanns det från början gott
hopp om att företaget skulle kunna ros i land.'
Finansieringen tycktes få en god start genom
att stadsfullmäktige i Simrishamn vid ett enskilt
sammanträde den 7 juni enhälligt uttalade sig för
en aktieteckning på 300 000 kronor. 2 En avgörande del av det erforderliga aktiekapitalet väntade
man sig få från de kommuner, genom vilka
järnvägen skulle dras eller som skulle ha större
eller mindre nytta av den. AlfredEhmberg sände,
som nämnts, skrivelser daterade redan den 16
juni till de olika kommunalordförandena med
uppmaning att omedelbart utlysa kommunalstämmor för beslut om aktieteckning. Tack vare
ortstidningens utförliga referat från interimstyrelsens sammanträde den 16 juni, finns den
kompletta listan överde förväntade teckningarna
bevarad (se tabell på sidan 87). 3 Man kalkylerade
med att landsbygdskommunema skulle stå för 48
procent av det totala beloppet på 1 068 000 kr.
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Ystad och Kristianstad fick också motta skrivelser ställda till stadsfullmäktiges ordförande
"med anhållan, att ordföranden behagade snarast
möjligt sammankaJla stadsfullmäktige", för att
de skulle yttra sig över och besluta om aktieteckning. De rekommenderade summorna var för
Ystad 50 000 och för Kristianstad 200 000 kronor. Skrivelserna mottogs olika i de två städerna,
men resultatet blev detsamma. Kristianstad svarade, att om man ville ha ärendet behandlat i
fullmäktige, skulle motion därom väckas i laga
ordning. Frågan kom således ej upp på dagordningen. Det kan tyckas förvånande att Alfred
Ehrnberg, fullmäktigeledamot i Simrishamn och
son till fullmäktiges ordförande, ej beaktade § 36
i förordningen om kommunalstyrelse i stad, enligt vilken förslag skulle väckas vid stadsfullmäktiges sammanträde av en av fullmäktige.
Man kan fråga sig, om det var en ren tabbe orsakad av tidsbristen eller om det var ett exempel
på hur småstadens styrande tog lätt på paragraferna. Eller hade man i Kristianstad någon speciell anledning av visa kalla handen?
I Ystad hängde man inte upp sig på formaliteterna. Framställningen remitterades till drätselkammaren, som avstyrkte aktieteckning. Stadsfullmäktige följde den rekommendationen. Järnvägen skulle inte medföra avsevärd fördel för
staden. 5
Utöver de kommunala teckningarna räknade
man från början med privat och dessutom i vissa
fall fri jord för järnvägen. Enskilda affärsmän i
Simrishamn samt Malmö-Simrishamns järnväg
ansågs komma att satsa betydande belopp. När
man närmade sig tiden för kommunalstämmorna, bedömde emellertid Ystads-Postens korrespondent, att teckningarna från landsbygdskommunerna skulle komma att gå rätt dåligt. 6
Inom fullmäktige i Simrishamn hade man börjat
vackla. Vid sammanträdet den 27 juni förekom
opposition mot den föreslagna, höga teckningen
på 300 000 kronor. Ett par av ledamöterna menade, att man kunde vänta med sträckan Simrishamn-Borrby. De största fördelarna hade man
att räkna med av banan norrut från Simrishamn.
Det rådde en ganska stor splittring beträffande
hur stort belopp staden borde bidra med. I förhållande till stadens resurser och behov av järnvägen ansågs 150 000 a200 000 kronor vara tillräckligt. De livliga förespråkarna Alfred Ehrnberg och August Lilienberg hävdade däremot, att
det var nödvändigt med en större summa, om
järnvägen skulle komma till stånd.7
4

Kommunerna tar ställning
De kommunala besluten redovisas i tabellen på
sidan 87 samt på nedanstående karta.
Tongångarna i Simrishamn bör ha spritt en
extra skepsis inom landsbygdskommunerna och
därmed fått en del av luften att gå ur projektet
redan före behandlingen på stämmorna de sista
dagarna i juni och första i juli. Om man inom de
kommuner söder om staden, som inte var i så
synnerligt behov av bättre kommunikationer
(Simris, Borrby och kommunerna väster därom),
tidigare hade tänkt sig någon teckning, bör intresset ha svalnat. I referat från Borrby heter det,
att "flertalet af de på stämman närvarande voro
ogynnsamt stämda mot jernvägsprojektet, beroende detta äfven i viss mån derpå att stämningen i Cimbrishamn de sista dagarna tydligt gifvit
tillkänna att man ej vore synnerligen angelägen
om bandelen Cimbrishamn- Borrby". Det har
tidigare noterats, att två interimstyrelseledamöter ansåg att stämman skuJle skjuta upp avgörandet. Man kunde senare möjligen med en betydande teckning uppträda som "räddande ängel".
Frågan fick vila. Endast i Östra Nöbbelöv och
Östra Hoby bestämde man sig för aktieteckning,
men till starkt reducerade belopp.
Vi vänder oss så till kommunerna i norr. I
Rörum var man återhållsam den 28 juni. Man
ville avvakta aktieteckningen i andra socknar
och först därefter teckna ett större belopp än de
beslutade 10 000 kronorna. 2 Vid stämman i Gladsax den 30 juni avslogs med 2808 fyrkar av 89
röstande mot 2071 fyrkar av 18 röstande det
begärda bidraget, som då prutats ner till 20 000
kronor. På grund av att Gladsax inte tecknat
något och Östra Vemmerlöv stannat för blott 10
000 kronor, planerades redan de första dagarna i
juli en ny utstakning längs kusten norrut från
Simrishamn genom Gladsax via Baskemölla och
Rörum. De bättre terrängformerna skulle göra
denna linje betydligt billigare än den tidigare
projekterade. Röstningsresultatet i Gladsax bör
ha ingett ett visst hopp om att den nya sträckningen skulle kunna vara tillräckligt attraktiv för att
senare leda till ett positivt stämmobeslut. 3
Den frikostigaste kommunen var Södra Mellby, som bidrog med 50 000 kronor, det vill säga
med blott 10 000 kronors prutning. Rav lunda och
Vitaby avslog. I den senare kommunen föranledde frågan dock en livlig överläggning även med
yrkande att ärendet skulle skjutas upp.
Brösarps kommun hade i början av juli ännu ej
tagit upp frågan om aktieteckning, men projektö1

4

Järrestads station på MSJ var ursprungligen
tänkt som anslutning för banan från Brösarp.
Det ursprungliga stations huset i trä som syns på
bilden var byggt enligtångspårvägenCTJs enkla
standard. Kvinnan är Post-lngar som bar posten
till Gladsax. Karl-Gösta Alvfors samling.
rernas förhoppningar behöver inte ha varit helt
grusade. De insåg förmodligen inte då, att stämmans ordförande i Brösarp ej skulle komma att
hörsamma Alfred Ehrnbergs skrivelse. Frågan
finns ej redovisad i protokollen från kommunalstämman i Brösarp. Mot bakgrunden av vad som
tidigare anförts beträffande kronolänsman A F
Montans sympa6erförvissajärnvägsprojektoch
hans maktställning i kommunen, ligger det nära
till hands att se hans vilja bakom den uteblivna
behandlingen av BSBJ-frågan.

Värderingar och argument i
landsbygdskommunema
Tablån och kartan över aktieteckningarna visar,
att det var kommunerna i området mitt emellan
Simrishamn och banans ändpunkter åt norr och
söder, som var villiga att teckna-dock i regel till
starkt reducerade summor. Borrbystämman lät,
som nämnts, frågan vila. I övriga kommuner,
med undantag av Gladsax, sade man nära nog
enhälligt nej till projektörernas önskemål. Av det
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BSBJ-projektets sträckning
Konmuner som förväntades
teckna aktier i BSBJ

11111

Konmuner som tecknade
aktier

I I I I I
1 I I I I
I I f I I

Station inom konmunen
villkor för teckning

AM

BG
BP
BY
GE
GX
HG
HP
IP
JO
LP
RA

Andrarum
Bolshög
Brösarp
Borrby
Glenminge
Gladsax
Hanmenhög
Hörup
Ingelstorp
Järrestad
Löderup
Ravlunda

RM
SK
SM
SO
SS
VA
VB
VY
öH
öN
öT
ÖV

Rörum
Stora Köpinge
Södra Hel lby
S:t Olof
Simris
Valleberga
Vallby
Vitaby
östra Hoby
östra Nöbbelöv
östra Tonmarp
östra Venmerlöv

samlade teckningsresultatet förstår man, att de
negativa värdeomdömenahardomineratpåstämmoma.1

Värdet av den projekterade järnvägen
Det var vanligt, att man inte ansåg sig få någon
nytta eller fördel av den föreslagna banan. I
Järrestad, Borrby och Hörup var skälet, att man
redan hade järnväg och station inom socknen
eller i dess omedelbara närhet. Kapitalet kunde
användas bättre till vägförbättringar (Borrby). 2
Ett annat argument var, att banan bara skulle
tangera eller inte alls passera genom kommunen.
I Vallby syntes kommunens medlemmar, enligt
protokollet, emellertid vara böjda för att teckna
aktier för omkring 50 000 kronor, om ett nytt
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linjeförslag presenterades med station i närheten
av Salarp, Vallby ellerGlivarp. Noteringen visar
att vallbyboma var angelägna att få järnväg inom
sina gränser, men deras pretentioner var helt
oförenliga med vad grannkommunen ÖstraHoby
stipulerat för sin teckning på 50 000 kronor. 3
Interimstyrelsens representant i Östra Tommarp menade, att förbindelsen med Kristianstad
och de nordliga bygderna skulle underlättas, om
BSBJ realiserades. Hans motståndare hävdade
däremot, att det skulle bli lika lätta förbindelser
norrut, om Gärsnäs-S:t Olof kom till stånd.
Liknande argument framfördes i Ravlunda och
Vitaby. DärvardetTomelilla-S:tOlof- Brösarpsbanan, som skulle bli förmånligast och sannolikt
komma att förverkligas. För Vitaby borde den bli

"en riktig guldgruva", medan BSBJ i sin helhet
och för kommunen rakt inte kunde bära sig. 4
En positiv och mera generell värdering stod
lantbrukare N Malmström i Borrby för. Enligt
honom borde man inte vara rädd att anslå pengar
till järnvägar, som i flera fall visat sig vara goda
hävstänger för företagsamhet och ekonomiskt
uppsving. 5

Den kommunala ekonomin
På kommunalstämman i Simris var sinnena i
jäsning över det kyrkobyggnadslån på 25 000
kronor, som kyrkostämman samma dag hade
beslutat om. Det blev övervägande nej till aktieteckning i BSBJ. 6
I Rörum var det oron över socknens dåliga
finanser som bromsade offerviljan till 10 000
kronor. En teckning på 30 000 skulle ha höjt den
redan höga kommunalskatten på 92 öre per fyrk
med 42 öre. Då dessutom skolväsendet fortfarande krävde betydande summor, beräknades utdebiteringen per fyrk ligga på 1.50 kronor de närmaste åren. Men om BSBJ kom att ingå i Östra
Skånes järnvägar, kunde man säkrare vänta utdelning och en järnväg genom socknen skulle
betyda att priserna på lantbruksprodukter ökade
och fyrktalet växte. En satsning på 30 000 kunde
då vara motiverad.
Viksborna, som var kända för att "alltid hålla
hårt om socknens penningpung", yrkade tillsammans med åtskilliga andra sparsamhets vänner på
rent avslag. Om järnvägen däremot dragits över
Vik, skulle fiskarna där, som avsatte sina varor
västerut, fått nytta av banan och gärna gått med
på att Rörum tecknade en större summa. 7
Konservatism och räddhåga
Järnvägen var en nymodighet, som en del hobybor menade att man kunde klara sig utan. Hade
man "redt sig så länge utan bana så kunde det nog
gå på det gamla sättet allt fortfarande". Besvikelsen över kommunens enda tidigare järn vägssatsning ledde i Rörum till skrämselpropaganda. En
stämmodeltagare skall ha yttrat, att fan "tad" alla,
som genomdrev, att socknen tecknade aktier i
linjen Simrishamn-Tomelilla, och att han nog
skulle ta dem, som ville teckna även i BSBJ. En
annan framhöll som ett sy nnerligen viktigt skäl
mot en teckning, att tåget kunde "tutta ill" på
rörumsborna. 8
Särskilda krav förbundna med aktieteckning
Praktiskt taget alla kommuner, som tecknade

eller visade intresse för att teckna aktier, ställde
kravet att station skulle förläggas inom socknen
och ofta med en speciellt angiven placering (Södra
Mellby, Rörum, Gladsax, Östra Hoby, Vallby
och Bolshög). För att detta skulle uppfyllas fordrades i ett par fall linjeomläggningar, som var
omöjliga att tillmötesgå. Grannkommuners intressen kolliderade. Vallby-Östra Hoby-problemet har redan relaterats. Situationen var likartad
för Bolshög. För Glasax del ansågs terrängförhållandena utgöra hinder. 9
Ett annat villkor kom också att visa sig omöjligt att uppfylla, även om man från början inte
trodde att det skulle vålla problem. Projektörerna
räknade med, att ÖSJ skulle engagera sig i den
planerade banan. Detta förutsattes också då
Simrishamns stadsfullmäktige bestämde sig för
sin teckning, "mot villkor att järnvägen ingår i
Östra Skånes järn vägsaktiebolag eller att bolaget
öfvertager järnvägen mot anläggningskostnaden ".
Om flera kommuner än Södra Mellby och Rörum
ställde samma krav för viss aktieteckning eller
senare höjning av beloppet framgår ej av källmaterialet. Bidraget på 300 000 kronor från Simrishamn samt en minskning för Södra Mellby med
15 000 och en eventuell höjning från Rörum på
20 000 kronor var teoretiskt sett direkt beroende
av hur ÖSJ kom att agera. 10

Tidigare engagemang i relation
till kommunala beslut
I Borrby utnyttjades ett tidigare träffat avtal för
att skjuta på-eller slingra sig ifrån-ett avgörande i BSBJ-frågan. En stämmodeltagare påpekade, att kommunen till och med utgången av 1898
var bunden vid teckningen i linjen Gärsnäs-S:t
Olof-Brösarp och således borde vänta till årets
slut, innan man band sig vid någon ny teckning.
I Vitaby motiverades avstyrkandet med att
kommunen förut förbundit sig till höga aktieteckningar i linjerna Degeberga-Brösarp och
Tomelilla-S:t Olof-Brösarp. 11
För Södra Mellby bör BSBJ-projektet ha
kommit synnerligen lägligt. Brösarp-Tomelillalinjen hade inte fått någon ny utstakning enligt de
villkor, som kommunen ställt. Banan hade inte
heller beviljats koncession. Järnvägsbolaget
Degeberga-Brösarp hade upplösts. Därför beslöt Mellbystämman den 29 juni att återta erbjudandet från december 1896 om teckning av aktier
i järnvägen Brösarp-Tomelilla. Samtidigt band
man sig för 50 000 kronor i BSBJ med bland
annat villkoret, att helstation skulle anläggas så
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7

Järnvägsstationen.

Borrby.

Borrby station i vardags skrud men med finklädda personalfamiljer. Skånska Vykortsantikvariatet.
nära andelsmejeriet i kommunen som terrängförhållandena medgav . 12 Därigenom ansåg man sig
förmodligen kunna sätta press påBrösarp-Tomelilla-projektörerna att göra en ny, för Mellby
fördelaktigare utstakning och sedan hoppas på,
att någon av de tvåjärnvägslinjerna skulle realiseras.

Projektet begränsas till sträckan
Brösarp-Simrishamn
Den 21 juli meddelade Ystads-Posten att den nya
utstakningen norr om Simrishamn var klar "så
godt som utmed kusten till Rörum", med stationer vid Baskemölla samt strax sydväst om Rörum i stället för som tidigare drygt en kilometer
väster om byn. Korrespondenten skriver, att
rörumsborna är nöjda och tros höja sin teckning
i järnvägen. Enligt den senaste utstakningen skulle
linjen bli cirka 5 kilometer kortare än efter den
gamla och bli mycket billigare att anlägga. Det
ansågs att man, förutsatt att koncession beviljades, åtminstone för tillfället "endast kommer att
bygga bandelen Brösarp-Cimbrishamn, som nu
skulle bli 26 kilometer lång och strax övertagas af
Östra Skånes järnvägaktiebolag".
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Av de 210 000 kronor man önskade att kommunerna i norr skulle bidra med, hade vid månadsskiftet juni-juli blott 70 000 kronor blivit
tecknade, det vill säga exakt en tredjedel. Genom
fullmäktigebeslutet i Simrishamn den 2 juli var
summan för hela projektet Brösarp-Simrishamn-Borrby uppe i 450 000 kronor eller 42 %
av de l 060 800 kronor som interimstyrelsen rekommenderat. Nöjer man sig med att kalkylera
med blott den norra delen, blir relationerna
370 000 respektive 510 000 kronor, det vill säga
73 %.
Med tanke på att man fortfarande trodde på
möjligheten att engagera Östra Skånes järn vägsaktiebolag, bör det inte ha tett sig helt utsiktslöst
att arbeta vidare med projektet, men med siktet
inställt på enbart sträckan Brösarp-Simrishamn.
Trots de svikna förväntningarna på rejäla bidrag
från socknarna i norr, gav men heller inte upp
hoppet om ett tillräckligt stöd från dem för att
kunna fullfölja den mest angelägna och genom
omstakningen förbilligade, norra linjen. Genom
fullmäktigebeslutet i Simrishamn var man dessutom försäkrad om en grundplåt på 300 000 kronor, avgjord med 13 röster mot 6.
1

Nej från Kristianstad och ÖSJ
Ett samarbete med Östra Skånes järnvägsaktiebolag var, som tidigare framgått, redan från börja~
en viktig ingrediens i BSBJ-planerna. ~an v~r 1
Simrishamn av den uppfattningen, att OSJ ville
investera rätt stora belopp i projektet. I interimstyrelsens program ingick bland annat att underhandla med ÖSJ om att överta järnvägen eller
trafikera den. Vid ÖSJs styrelsesammanträde
den 15 juni bordlades en sådan framställning,
men i en skrivelse av den 23 juli till styrelsen för
Östra Skånes järnvägar återkom Jonas Ehrnberg
till problemet. Han fram~öll, att den ~~lm~~na
önskan i trakten var, "att Ostra Skånes Jarnvagsaktiebolag måtte komma att besluta ?.vertagandet av denna linje i sitt stora bolag". OSJ beslöt
att inleda förhandlingar. Någon överenskommelse uppnådde man emellertid ej. 2
Omkring den l oktober fick Malmötidningens
korrespondent veta av en "framstående me~lem"
av BSBJs arbetsutskott, att järnvägsproJektet
syntes "komma att bliva dödfött". Koncessionsansökan hade aldrig lämnats in, troligen på grund
av den otillräckliga aktieteckningen från kommunerna. Det tycktes också ha blivit smått med
de privatteckningar, som det orda~_s så mycket
om, och "likaså med det mäktiga Ostra Skånes
järnvägsbolags intresse för järnvägen". 3 •
Vilka orsaker kunde ligga bakom det bnstande
intresset från såväl järnvägsbolagets som Kristianstads stads sida? Fadäsen beträffande sättet att
väcka järn vägsfrågan i Kristianstads fullmäktige
kan knappast ha utgjort ett hinder, om staden
verkligen övervägt att engagera sig i en direktförbindelse med Simrishamn. Här måste beaktas att
järnvägsplaner, som utvecklades under 1897_och
1898, ledde till att Kristianstad hamnade __ 1 en
mycket sårbar position. Både staden och Ostra
Skånes järnvägsaktiebolag blev invecklade i ett
konkurrensmönster, som med säkerhet på ett
avgörande sätt påverkade BS~J-planema: .. En
översikt av vad som hände på Knstianstads Jamvägsfront är därför på sin plats. . . . .
I oktober 1897 tog stadsfullmäkt1ge 1 Knst1anstad initiativet till en koncessionsansökan för den
tidigare omnämnda banan från K~istiansta? via
Brösarp och Fågeltofta till Tomelilla. A vs1kten
var att få en genomgående förbindelse mellan
Kristianstad och Ystad på sidan om Ystads järnvägsplaner inom Albo härad. I ett större perspektiv sågs den som länk i en förbindelseled, som
skulle passera genom östra Skåne_ till _Y st~d _och
vidare till kontinenten. Fullmäktige 1 Knstian 1

stad beslöt att teckna aktier för 200 000 kronor i
järnvägen. 4
Under december kom uppgifter om nya järnvägsplaner. Kostnadsförslag hade utarbetats dels
för Kristianstad-Sjöbo, dels för DegebergaSjöbo. Den senare förutsatte, att en ny linje drogs
från Kristianstad till Everöd. Sedan duggade
projekten tätt i början av 1898. I slutet ~v ~anuari
beskrevs Trelleborg-Sjöbo-Everöd-Knst1anstad
som det nyaste bland järnvägsförslag i Skåne,
och i februari kom uppgifter om en för Kristianstad alarmerande plan på en järnväg från Trelleborg över Sjöbo och Ahus till Sölvesborg. De~
var meningen att den skulle gå vidare och 1
Småland anknyta till Östra Centralbanan , med
tänkt sträckning från Linköping till Karlskrona.
Trelleborg-Sölvesborg skulle därmed bli ett slags
kontinentalbana med anknytning till den spirande trafikleden mellan Trelleborg och Sassnitz. 5
I Kristianstad blev man rädd för att hamna på
sidan om en viktig, genomgående förbindelseled. Stadens fullmäktige gick i mars 1898 till
motoffensiv. 34 ledamöter väckte motion om att
man skulle låta utreda och eventuellt teckna
aktier i en linje från Kristianstad till Svedala. Den
skulle ge en snabb förbindelse till de sydvästskånska städerna och kontinenten. TrelleborgSjöbo-Kristianstads-planen kom därmed i ett
nytt läge. Trelleborgs stadsfullmäktige, som höll
styvt på detta alternativ, tog kon tak~ n:ied upphovsmännen till förbindelsen KnstianstadSvedala för att sammanjämka de båda förslagen. 6
Ungefär vid den tidpunkten__kom en ny, v~ktig
bricka in i spelet, genom att Ostra Skånes Järnvägsaktiebolag konstituerades i mars ~ör att sedan
förvärva äganderätten till Gärds härads, Hästveda-Karpalunds, Frosta härads och EslövHörby järnvägar. Intentionen var att utvidga detta
järnvägsnät genom inköp eller anläggnin~ av
angränsande järnvägar. Sålunda beslöt OSJ s
styrelse i juni enligt bolagsstämmans förslag av
den 28 mars att överta koncessionen för järnvägen Degeberga-Brösarp och ~ygga denna.7
BSBJ-projektörernas tanke att OSJ skulle överta
eller trafikera deras planerade bana från Brösarp
bör ha kunnat ligga i linje med ÖSJs program.
Det förefaller som om just de nya ägarförhållandena av banorna kring Kristianstad utgjorde en
viktig förutsättning för att man i Simrishamn
skulle kunna gå till verket med de järnvägsplaner, som tydligen tidigare av ekonomiska skä~
inte ansetts realiserbara och därför fått mogna 1
det fördolda.
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Vi återvänder till Kristianstadsproblemen. I
mars gjorde direktör C Tranchell i Landskrona en
framställning till fullmäktige i Kristianstad, att
staden skulle teckna aktier i ÖSJ för 50 000 a
100 000 kronor. Frågan bordlades. En utredning
av den tilltänktajämvägslinjen Kristianstad-Svedala ansågs avlägsna möjligheten att samarbeta
med ÖSJ. 8
April och maj blev händelserika och avgörande månder. Sedan Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen förordat sträckningen Brösarp-S:t OlofTomelilla, återkallades koncessionsansökan för
Kristianstad-Tomelilla över Brösarp och Fågeltofta den 20 april. Svedalaaltemativet avskrevs
också. Mäktiga grupper inom fullmäktige i såväl
Kristianstad som Trelleborg gick därefter helt in
för linjen Kristianstad-Trelleborg. 9
Av helt andra intressenter inlämnades en koncessionsansökan, daterad den 1 april, förenjärnväg från Sölvesborg över Åhus till Trelleborg,
allmänt kallad Blekinge-Kontinentenbanan. I
ansökan framhölls att Trelleborg, genom tillkomsten av den för hela landet så betydelsefulla
kontinentalrouten Trelleborg-Sassnitz, blivit en
brännpunkt för Sveriges trafik med utlandet.
Från Sölvesborg skulle järnvägen kunna föras
vidare till lämplig punkt på den planerade Östra
Centralbanan. Därigenom skulle rakast möjliga
förbindelse skapas mellan östra Småland, Blekinge samt sydöstra Skåne och kontinenten. I0
Den ide man i februari kunde läsa om i tidningarna hade alltså tagit fastare form.
I slutet av augusti 1898 erinrade en av de
koncessionssökande, ingenjör OlofBrunius, om
hursom vid byggandet af Sveriges statsbanor från
första början tillämpades den numera såsom obestridligt riktig betraktade principen, att dessa banor borde
byggas så, att de blefvo de mest raka linier terrängförhållandena medgåfvo mellan landets viktigaste punkter och trafikleder. Af sekundär betydelse blefvo alla
lokalintressen, äfven sådana för dåtida förhållanden
ganska betydande som Wexiö och Christianstads,
ansedda. Denna princip har ock varit den afgörande
vid uppgörandet af före! iggande jernvägsförslag. I1

Redan i början av april bör man i Kristianstad
ha varit väl införstådd med dessa tankegångar
och riskerna med att komma på sidan om den
planerade pulsådern. Motdragen lät inte vänta på
sig. Koncessionsansökan för en järnväg
Kristianstad-Trelleborg är daterad den 6 april
och undertecknad av fullmäktigeledamöter från
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de båda städerna samt borgmästaren i Trelleborg.
Avsikten var att banan senare skulle ledas vidare
till Östra Centralbanan vid Hultsfred. Vid sammanträdet i maj beviljade fullmäktige i Kristianstad hela 600 000 kronor till aktier i jämvägen. I 2
I Kristianstad var man helt inriktad på att få till
stånd förbindelsen med Trelleborg för att gardera
sig mot Blekinge-Kontinenten-projektet. Man
tänkte sig, att den genomgående trafiken från
östra Sverige till kontinenten skulle ledas över
Kristianstad. Denna politik ledde in på kollisionskurs med Östra Skånes järn vägsaktiebolag,
som såg sin existens hotad. Järnvägen till Trelleborg skulle nämligen komma att gå parallellt
med och på obetydligt avstånd från såväl linjen
Kristianstad-Tollarp som den koncessionssökta
Kristianstad-Everöd. ÖSJ skulle inte bara förlora stora delar av sin lokala trafik utan även den
genomgående trafiken från Kristianstad till
Malmö över Eslöv . 13 Motsättningen bör ha ökat,
sedan fullmäktiges beredningsutskott i slutet av
juni avstyrkt motionen om aktieteckning i ÖSJ. 14
Östra Skånes järnvägsaktiebolag sökte en utväg genom anknytningar till såväl Ystad som
Malmö. Övertagandet av koncessionerna för
Kristianstad-Everöd och Degeberga-Brösarp
hade till ändamål att framdeles bereda Kristianstad en bekväm förbindelse med Ystad via S:t
Olof-Tomelilla. I juni diskuterades ett samarbete med Malmö-Tomelillajärnvägsaktiebolag om
en snabbare förbindelse med Malmö via Everöd
och vidare över Långaröd och Bjärsjölagård med
anslutning till Malmö-Tomelillabanan vid Dalby .1 s
Vi behöver inte följa förvecklingarna längre
för att bli medvetna om den animositet, som
rådde mellan ÖSJ och staden Kristianstad och
inse dess betydelse för BSBJ-projektet.
I Simrishamn hade man hoppats på avgörande
stöd från såväl Kristianstads stad som Östra
Skånes järnvägar. Fullmäktige i Kristianstad var,
som framgått, upptagna av en rad mycket viktiga
och kapitalkrävande projekt och hade uppmärksamheten särskilt fokuserad på Trelleborg och
förbindelsen med kontinenten. Att satsa på ett så
perifert projekt som BSBJ kan inte ha tett sig vare
sig ekonomiskt eller taktiskt förnuftigt i en tid, då
kontinentalplanerna utgjorde både ett hot mot
och en möjlighet för Kristianstad.
Vi har förmodligen ingen anledning att - som
tidigare antytts- ge underbetyg åt BSBJ-projektörernas föga paragrafenliga sätt att väcka frågan
om aktieteckning. Om ett samarbete med BSBJ

Simrishamns bangård sedd mot väster 1943. En tillkommande järnväg torde ha krävt en utbyggnad
av spårsystemet. Foto Sveriges Järnvägsmuseum.
varit attraktivt för Kristianstads fullmäktige, hade
de säkerligen inte hängt upp sig på formaliteter.
Man höjde inte pekfingret för att tillrättavisa utan
för att slippa befatta sig med den ehrnbergska
propån.
Även det nybildade Östra Skånes järn vägsaktiebolag, som genast råkade in i en kritisk situation, behövde sätta in sina ekonomiska resurser på annat håll än i BSBJ. Eftersom man inriktade sig på en anknytning med den från Ystad initerade linjen genom Albo härad, bör man ha
varit förhindrad att gå in i ett samarbete med simrishamnsintresset, då detta just tagit upp striden
mot Ystads järn vägsplaner inom Albo. Jonas
Ehrnberg fick inget gehör för sin framställning.
ÖSJ lät frågan rinna ut i sanden.
Man kan spekulera över om det fanns ett påtagligt samband mellan A F Montans mångåriga
samarbete på järnvägens område med R H
Hamilton och J De la Gardie och det uteblivna
intressen för BSBJ-iden från Brösarps kommuns
och Montans sida. Samtidigt kan man förstå, att
BSBJ-projektörema i initialskedet såg Montan
som en idealisk mellanhand för att underlätta det

för projektets framgång så väsentliga samarbetet
med ÖSJ. Det var i ett skede då en integrering
föreföll att ligga helt i linje med ÖSJs expansionssträvanden. Det snabba förloppet på järnvägsfronten ville dock annorlunda. Montans
framträdande placering på interimstyrelselistan
ledde troligen till motsatt effekt, än den man
förmodligen väntat sig.
Tillkomsten av ÖSJ kan anses ha skapat förutsättningen för att låta startsignalen gå för
Brösarp-Simrishamn-Borrby-projektet. Som vi
sett utgjorde också ett samarbete med ÖSJ ofta ett
villkor för kommunala aktieteckningar. När den
svåra konfliktsituationen på järnvägens område
seglade upp i Kristianstad just vid den för BSBJ
så känsliga tidpunkten, brast underlaget för ett
förverkligande av banan. Att man i Simrishamn
höll fast vid sin målsättning så länge som i alla
fall till slutet av juli månad och förmodligen ännu
lite längre, kan troligen förklaras med, att man
inte insåg hur djupgående järn vägskonflikten var
i Kristianstad. När det slutligen stod klart, att ÖSJ
inte ville eller kunde intressera sig, var loppet
kört för BSBJ-iden.
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Det kortvariga men intensiva engagemanget
från i första hand näringslivets toppfigurer i
Simrishamn hade varit förgäves. Dessa fick finna
sig i att storebror Ystad fullföljde järnvä~sp~ojekten inom Alba härad och tärde på S1mnshamns handelsomland. Centralortshierarkin satte sin prägel på den slutliga lösningen.

Sammanfattning
Sydöstra Skåne berördes under 1890_-talet_ av ett
antal jämvägsprojekt med anknytning till det
järnvägsnät, som redan fanns genom linjerna
Ystad-Tomelilla-Eslöv och Simrishamn-Tomelilla samt banorna söder om Kristianstad. Förutom att de järn vägslösa bygderna hade behov av
tidsenliga kommunikationer, var det i främsta
rummet Ystad, Malmö och Kristianstad, som
sökte befästa och vidga sina handelsomland på
konkurrenternas bekostnad. Malmö bestämde sig
för förbindelsen till Tomelilla. Simrishamn kom
därigenom i direkt kontakt med skånemetropolen. Ystad satsade på linjen från Köpingebro till
Gärsnäs. Ystad och Malmö gjorde sig beredda att
ta steget in i området norr om järnvägen Simrishamn-Tomelilla-Eslöv. Det är då Simrishamns
handelsomland inom Alba härad hamnar i farozonen.
Även om flera projekt under årens lopp innebar
vissa risker för Simrishamns ekonomiska liv,
vidtog man från stadens sida inga konstruktiva
motåtgärder. Det kan förefalla som man ansett,
att faran inte var alltför överhängande för att
projekten skulle realiseras. Antagligen var dock
det tyngst vägande skälet, att man i Simrishamn
inte hade ekonomiska möjligheter att finansiera
ett eget järnvägsförslag.
I början av 1898 skärptes situationen genom att
Ystad mera målmedvetet tog sig an järnvägsfrågan inom Albo härad. Staden och Ystad-Eslövs
järnvägsaktiebolag satsade då stort på två linjer,
Tomelilla-S:t Olof-Brösarp och Gärsnäs-S:t
Olof. "Gärdskans" fortsättning från Degeberga
till Brösarp såg också ut att snart kunna byggas.
Idestadiet tycktes vara på väg att övergå i aktionsstadiet. Om de aktuella järnvägsplanerna
fullföljdes, skulle Simrishamn få svårt att hävda
sinali vsviktiga han delsintressen inom Albo härad.
I detta trängda läge gick Simrishamns främsta
näringsidkare och därmed mest inflytelserika
makthavare till aktion med ledarna för Ehrnbergs
läderfabrik i spetsen. De lanserade järnvägsprojektet Brösarp-Simrishamn-Borrby (BSBJ).
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Banan skulle sätta Simrishamn i direkt förbindelse med Kristianstad och genom sin östliga sträckning från Brösarp över Södra Mellby och Rörum
till Vemmerlöv och vidare över Karlaby mot
Simrishamn förta effekterna av de planer, som
smiddes i Ystad.
En förklaring till att man vid den tidpunkten
kunde ge sig i kast med ett så krävande projekt är,
att jordbruks banorna inom Kristian~tadsområdet
just gått samman ti~_l ett bolag, Ostr~ S~ånes
järnvägsaktiebolag (OSJ). I dess plane~_mg1ck att
genom förvärv eller nybyggnad vidga OSJ-nätet.
Man har från Simrishamns sida uppfattat det som
att ÖSJ var intresserat av att på ett eller annat sätt
integrera BSBJ i sitt nät. Förmodligen har B~~Jprojektörerna på ett tidigt stadium fått positiva
signaler från ÖSJ. Men förutsättningen var naturligtvis att förutom Simrishamns stad även landsbygdskommunerna inom det tilltänkta trafikområdet bidrog med tillräckligt aktiekapital. Man
förväntade sig också att Kristianstads stad skulle
ge ett rejält stöd och tillät sig föreslå, att också
Ystads stad skulle teckna aktier i företaget.
Projektet dyker upp i ortspressen första gången
den 10 maj. Aktiviteten från initiativtagarnas
sida var sedan stor under maj och juni. Den 9 juni
utsågs en interimstyrelse på 73 personer. Till den
var man angelägen att knyta särskilt inflytelserika män i de kommuner, som järnvägen direkt
eller indirekt skulle komma att beröra. Genom att
områdets övriga järn vägsförslag bearbetats längre eller kortare tid, var de för interimstyrelsen
aktuella personerna i stor utsträckning redan
engagerade i andra projekt. Många - förmodligen flertalet - av interimstyrelsens medlemmar
var därför inställa på andra lösningar än BSBJ.
Enligt det genomgångna materialet har styrelsens representanter endast i vissa kommuner
helhjärtat verkat i initiativtagarnas anda, medan
de i andra motarbetat iden. Interimstyrelsen var
mer eller mindre förutbestämd att mera bromsa
än driva på.
På samma sätt var kommunerna i stor utsträckning redan bundna vid andra lösningar, genom
att de tidigare tecknat aktier i olika linjer. Dessutom var det vanligt att kommunerna liksom interimstyrelsens ledamöter hade ett primärt intresse av att få bättre förbindelser med i främsta
rummet Malmö och Ystad, vilket tillgodosågs
genom de banor, som var planerade att gå till
Tomelilla och Gärsnäs. Det var då inte motiverat
att investera i en bana till Simrishamn. Detta
visade sig, då kommunalstämmorna skulle ta

ställning till aktieteckning. Det sammanlagt tecknade beloppet blev inte tillräckligt stort. Några
kommuner, som inte fått andra järnvägsförslag
inom sina gränser, var dock villiga att investera
relativt ansenliga belopp. I söder gällde detta
Östra Nöbbelöv och Östra Hoby, i norr främst
Södra Mellby men även Rörum och Östra Vemmerlöv. Södra Mellby och Rörum hade inte lyckats få de banor, som Ystad stod bakom, utstakade
inom sina gränser. För dem var BSBJ särskilt
attraktiv.
Trots att de kommunala teckningarna var otillräckliga, hyste projektörerna en tro på att, genom
att dra banan östligare, längs kusten norr om
Simrishamn, kunna locka vissa kommuner att
höja aktieteckningarna. Samtidigt övergav man
tanken på att realisera även den södra sträckan
från Simrishamn till Borrby.
Städerna Kristianstad och Ystad tecknade inga
aktier. I synnerhet Kristianstads inställning bör
ha varit av väsentlig betydelse för finansieringen.
De motiv, som inom landskommunerna framfördes för att avslå eller pruta på aktieteckningar,
kan sammanfattas i några punkter:
• Kommunen hade redan järnväg och station
inom sina gränser.
• Järnvägen skulle inte passera genom kommunen eller blott tangera den.
• Krav på linjsträckning och stationens placering hade inte uppfyllts.
• Man önskade bra förbindelser med Ystad och
Malmö. Andra projekt var i det avseendet förmånligare.
• Den kommunala ekonomin var redan alltför
ansträngd, till exempel på grund av utgifter för
skolan eller kyrkan.
• Tidigare aktieteckningar i järnvägsprojekt lade
hinder i vägen.
• Man hade dittills klarat sig utan järnväg och
kunde göra det även i fortsättningen. Då undvek
man att utsätta sig för ekonomiska och fysiska
risker.
• Man var inte försäkrad om samarbete med
Östra Skånes järnvägsaktiebolag. 1
Det måste ha tett sig svårt att driva BSBJprojektet vidare efter motgångarna på kommunalstämmorna vid månadsskiftet juni-juli. Med
300 000 kronor från Simrishamn som grundplåt,
påspädda med eventuellt ökade bidrag från vissa
kommuner norr om Simrishamn och möjligen
förhoppningar om andra, till exempel privata

teckningar, gav man dock inte upp tanken på att
genomföra den mest angelägna sträckan, Brösarp-Simrishamn. Det förutatte emellertid ÖSJ:s
medverkan. Att samarbetsplanerna med ÖSJ
skulle gå omintet, hade man i Simrishamn tydligen inte klart för sig i slutet av juli. I annat fall
hade det varit meningslöst att då åter stöta på om
besked. Slutligen förstod man, att det inte fanns
någon hjälp att vänta från Östra Skånes järn vägsbolag. Därmed var BSBJ-projektet orealiserbart.
Orsken till att varken Kristianstads stad eller
ÖSJ tillmötesgick begäran om stöd och samarbete bottnade i ett helt nytt konkurrensförhållande
på järnvägens område inom Kristianstadsregionen. I februari 1898 fördes det fram planer på en
järnväg från Sölvesborg över Åhus till Trelleborg. Den var tänkt att bli en genomgående
förbindelse från östra Småland och Blekinge till
kontinenten. Den 1 april söktes koncession för
järnvägen. Fullmäktige i Kristianstad skrämdes
av risken att hamna på sidan om en i framtiden
viktig trafikled. I samarbete med fullmäktige i
Trelleborg gick de med kraft in för att skapa en
järnväg mellan Trelleborg och Kristianstad, också
med syftet att fånga in kontinentaltrafiken men
leda den över Kristianstad.
Om dessa planer sattes i verket, skulle det
emellertid medföra allvarligt avbräck för ÖSJ,
som skulle förlora stora delar av både sin lokala
trafik och den genomgående trafiken från Kristianstad till Malmö över Eslöv. Den konflikt mellan
Kristianstads stad och ÖSJ, som blev följden,
förstärktes ytterligare genom att fullmäktige i
Kristianstad avvisade en begäran om aktieteckning i ÖSJ. Situationen ledde till att bolaget sökte
ett närmande till Ystad och dess järn vägsplaner
inom Albo härad.
Att både ÖSJ och Kristianstads stad i detta läge
skull ställa upp för BSBJ var knappast tänkbart.
ÖSJs relationer till Ystad motverkade dessutom
ett samarbete med intressenterna i Simrishamn.
Såväl Östra Skånes järnvägar som Kristianstads
stad behövde för övrigt sätta in sina ekonomiska
resurser på annat håll än i den perifera BrösarpSimrishamn-Borrbyjärnvägen. Därmed var
Simrishamns kamp mot Ystad dömd att misslyckas. En viktig, kanske den avgörande orsaken
till detta, var således de kontinentalbaneplaner
som aktualiserades år 1898 och som starkt påverkade även andra jordbruksbaneprojekt i landskapet.2
Om BSBJ-iden fullföljts, hade det för Kristianstad betytt en stärkt position i kampen med Ystad
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om handeln inom nordöstra Albo härad. För ÖSJ
hade det inneburit ett vidgat trafikområde, vilket
bolaget eftersträvade. Man kan spekulera över
vad som hade hänt, om de storstilade järnvägsideerna, med en räckvidd långt utöver Skånes
gränser, inte dykt upp vid den för Simrishamn så
kritiska tidpunkten. Det är mycket möjligt att
både ÖSJ och Kristianstads stad då varit villiga
att engagera sig i BSBJ-projektet. Detta kunde i
sin tur ha dragit med sig ytterligare aktieteckningar från kommuner och eventuellt även från
andra håll. Simrishamns järnvägsplaner behöver
därför inte - även om det fanns flera käppar i
hjulet - uppfattas som ett orealistiskt, svagt
underbyggt försök att i ett trängt läge hävda
stadens ekonomiska ställning i sydöstra Skåne.

Noter
Alba - ett härad som saknade järnväg
1. YA 1885-04-29, -08-22, 1891-11-10, -11-12,
1893-05-10, 1894-10-18, 1896-10-26, 1898-06-25,
YP 1886-05-27, 1898-06-28, CB 1897-08-04, 189805-18.
2. YA 1885-04-29, 1887-03-19, 1889-08-13, 189201-19,-02-09,-04-19, 1894-10-18, 1895-12-16, 189601-15, -02-13, -05-22, -10-29, CB 1887-03-08, -0712, 1897-08-04, 1898-06-08, KB 1898-06-27.
3. YP 1886-05-27. Se även Kongl Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser, 1881-1885, Kri stianstads län, s 13.
4. yp 1886-12-21, 1887-01-13, -01-27.
5. Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926, del IV,
s 208, 540f, 633. YA 1891-11-14, -12-05, YP 189201-12, 1893-01-17, 1898-06-28,CB 1892-03-08, 189508-03.
Planer och planeringsmönster under 1880- och 1890talen
1. Projekteringskartorna bygger på en systemati sk
genomgång av ortspressen för den behandlade perioden. De järnvägsprojekt, som behandlats i pressen, har
lagts in på kartorna. Det framgår ej av kartorna hur
frekventa noteringarna är eller under hur lång tid de
olika projekten varit aktuella.
2. CB 1886-11-26, 1887-01-11 , -02-11, 1890-0212, -11-26, -12-24, 1891-03-14, -03-19, -03-24, yp
1887-01-04, -01-25, 1890-02-11, -03-04, -10-21, -1223, YA 1890-02-13, -02-15 , -03-04, -05-31, -12-23,
1891-01-15, -03-26, -06-06.
3. CB 1891-04-14, -12-19, YP 1887-01-27, 189104-09, -07-30, YA 1891-12-17.
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4. CB 1891-02-10,-04-14, YP 1891-05-19, YA 189112-05, 1892-07-23.
5. YP 1891-04-09, -05-19, YA 1891-11-14, 189201-19.
6. CB 1897-12-18, YP 1895-07-31, 1896-10-10, 10-29, -11-18, -12-16, 1897-11-12, YA 1893-05-10,
1895-01-24, 1896-10-31, -11-21, 1897-09-01.
7. YA 1895-12-07, -12-14.
8. CB 1897-12-18.
Simrishamn i farozonen
1. yp 1886-12-21.
2. YP 1890-02-11 , -02-15, -03-04, -12-23, CB 189103-14, -03-19.
3. YP 1891-04-09, CB 1891-04-14.
4. CB 1893-02-08.
5. CB 1895-08-03, YA 1895-01-24, -08-03 , 189601-15.
6. YA 1896-10-26, -11-09, YP 1896-11-20.
7. YP 1891-12-19, 1892-01-12, 1895-05-03, YA
1889-08-13,-09-24, 1891-11-12,-12-17, 1892-01-19,
-02-09,-07-16,-08-09, 1893-05-10, 1894-10-18, 189512-14, -12-16, CB 1897-08-04.
8. Ystads drätselkammares skrivelse till stadsfullmäktige den 2 nov 1896. YA 1896-11-19, YP 189612-16.
9. YA 1896-11-21, -12-18, 1897-03-18, -04-02, 04-05, -04-06, -04-07, -06-18, -08-30, yp 1896-1109, -11-20, -12-18, CB 1897-03-24.
10. Ystads stadsfullmäktiges protokoll 1897-08-27
och 1897-11-11. YA 1897-08-28, -11-12.
11. Magistratens i Simrishamn femårsberättelser
1896-1900.
12. CB 1897-08-04. I Magistratens i Simrishamn
femårsberättelse för 1896-1900 påpekas den stora
betydelse den direktajärn vägsförbindelsen till Malmö
hade för fiskerinäringen.
13. YA 1897-08-21,-09-01, YP 1898-06-06,CB 189805-18.
14. CB 1897-08-04, YA 1897-11-30, KB 1897-1027, 1898-06-09.
15. Magistratens i Simri shamn femårsberättelser
1871-1875 och 1896-1900.
16. Gidlund, s 218 och 233.
Simrishamn tar upp kampen
l. CB 1897-08-04, YP 1897-08-28, YA 1897-0830, -11-12.
2. KB 1898-01-29.
3. YA 1898-02-28, -03-09, -03-19.
4. KB 1898-03-28, -04-19, -05-06, -06-10.
5. YP 1898-05-20, -06-06, CB 1898-05-18, -06-11.
6. YA 1898-05-16, CB 1898-07-06.

7. CB 1898-05-18.

Brösarp-Simrishamn-Borrbyprojektets sträckning
1. YP 1898-05-12, CB 1898-05-18.
2. KS Brösarp 1892-01-18, 1897-12-07 och 189803-13. Jämför även prot 1899-03-07 och CB 1899-0110.
3. Hammarlund, s 124. YA 1898-07-18.
4. YA 1898-05-16, YP 1898-05-20, CB 1898-0608.
5. YP 1898-05-20, -06-06, CB 1898-06-08.
Febril aktivitet under juni månad
1. YP 1898-06-06, -06-10, CB 1898-06-08 (Argus).
2. YP 1898-06-10, -06-11, CB 1898-06-11, KB 189806-27.
3. YP 1898-06-14, CB 1898-06-15, -16-18.
4. YP 1898-06-11 -06-21 , KB 1898-06-16.
5. CB 1898-06-11.
Interimstyrelsens roll
1. Förteckning över ledamöterna i interimstyrelsen
och dess arbetsutskott finns i CB 1898-06-11 och YP
1898-06-14. Utöver de 73 ledamöterna, som utsågs
den 9 juni, tillkom den 13 juni inspektör C Kjellman
från Bolshögs socken.
2. Fyrktalslängder finns bevarade från fem av de
aktuella kommunerna: Brösarp, Ravlunda, Vitaby,
Rörum och Östra Hoby.
3. Som underlag för sammanställningen över ledamöternas yrkestillhörighet och titlar har, förutom CB
1898-06-11 och YP 1898-06-14, utnyttjats kommunalstämmoprotokoll, fyrktalslängder och tidningsartiklar.
4. CB 1898-06-11, -06-29, -07-02, YP 1898-06-10,
-06-11, -07-01, YA 1898-06-10, -06-11, -07-01, -0702.
5. CB 1898-06-08, -07-02, 1899-03-23, YP 189807-01 , 1899-03-22.
6. YA 1898-06-11, 1899-02-28, YP 1898-06-11.
Häradshövding A Hagander i Kivik och Anders Hansson i Ravlunda ingick i styrelsen för järnvägsaktiebolaget Y stad-Brösarp (Tomelilla-S:t Olof-Brösarp ).
Kronolänsman Hj E Wannholm i Kivik utsågs till
revisorssuppleant i denna järnväg och till revisor i
Gärsnäs-S:t Olofs järnvägsaktiebolag, i vilket patron
E Hallengren i Delperöd, Rörum, blev revisorssuppleant. Till styrelseledamot i Gärsnäs-S:t Olofs järnvägsaktiebolag utsågs häradshövding R Bennet,
Hammenhög.
7. YA 1897-04-02, -04-05,-04-06, -06-19, -06-26,08-23, -09-10, -10-27, -12-11, 1898-06-03, -07-18, 11-23, CB 1898-06-11. Fyrktalslängderna för Brösarp

och Ravlunda år 1898. Uppgifterna om AF Montan
finns i Nilsson, Gust., s 142, Nilsson, Nils G, s 113 och
Carl berg, s 49.
8. Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926, del IV,
s 621ff, 633. yp 1891-12-19, 1892-01-12, 1895-0731, YA 1891-12-17, 1896-10-26 (Balder). KS Brösarp
1897-12-07.
9. CB 1895-05-29, -06-09, YT 1885-06-11, -08-06,
-08-22. Greve Tom Piper skall ha varit villig att teckna
aktier i Degeberga-Lövestad för 60 000 kronor kontant och dessutom för den jord, som järnvägen kunde
behöva över Kristinehovs ägor.
10. YA 1896-10-26, 1898-11-23.

Kommunernas engagemang i andra projekt
1. KS Brösarp 1892-01-18, 1897-12-07, 1898-0710, -11-20. YA 1898-11-23.
2. KS Ravlunda 1885-08-18, 1886-04-26, 1887-0301, 1892-01-21, 1895-12-10 och 1897-12-07.
3. KS Vitaby 1885-08-19, 1887-02-22, 1892-01-21,
1895-08-19.
4. KS Vitaby 1897-12-08, 1898-12-10. YA 189712-11.
5. KS Södra Mellby 1885-08-19, 1887-02-19, -0425, 1892-01-25, 1895-12-10, -12-24. Voteringsresultat: 10 dec 1895, 2364 nej-röster från 42 röstande mot
980 ja-röster från 18 röstande; 24 dec 1895, 3950 nejröster från 96 röstande mot 1544 ja-röster från 37
röstande.
6. Y A 1896-01-31.
7. KS Södra Mellby 1896-09-07, -12-19, 1897-1218.
8. Y A 1897-10-29, CB 1897-12-18 samt i föregående not anförda stämmoprotokoll från S Mellby.
9. KSRörum 1887-02-28, -04-27, 1892-01-25, 189712-10. YA 1896-01-24.
10. KS Rörum 1898-12-10, 1899-02-21. YA 189902-24.
11. KS Östra Tommarp 1897-02-06, Jerrestad 189702-20, Simris 1897-02-15. Stämmoprotokoll från den
aktuella tiden saknas för Östra Vemmerlöv, Gladsax,
Östra Nöbbelöv och Borrby.
12. KS Hörup 1897-01-23, Löderup 1897-02-12,
Valleberga 1897-02-15. Kongl Maj:ts Befallninshafvandes femårs berättelse 18 91-18 95, Kris tian stads län,
s 35.
13. YA 1897-10-28.
Finansieringen av BSBJ-projektet
1. CB 1898-05-18, -06-08, -06-11, YP 1898-05-20,
-06-06, -06-14, YA 1898-05-16, KB 1898-06-27.
2. CB 1898-06-11, KB 1898-06-16.
3. CB 1898-06-18.
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4.
5.
6.
28.
7.

KB 1898-06-23.
SF Ystad 1898 § 71. Y A 1898-06-25.
Y A 1898-05-16, CB 1898-05-18, YP 1898-06yp 1898-06-27, -06-30, -07-01.

Kommunerna tar ställning
1. YO 1898-07-01, CB 1898-07.02.
2. KS Rörum 1898-06-28. CB 1898-07-02.
3. CB 1898-07-02, -07-06, Y A 1898-07-02.
4. KS Vitaby 1898-06-30.
Värderingar och argument inom
landsbygdskommunerna
1. Den följande översikten bygger på tidningsreferat
och protokoll från blott en del av kommunalstämmorna. Flera stämmor har endast fått korta omnämnanden
i pressen. Protokollen ger bara i undantagsfall inblick
i debatten.
2. KS Järrestad 1898-06-27, Hörup 1898-07-02. YP
1898-07-01 (Borrby).
3. CB 1898-07-02 (Ö Tommarp). KS Vallby 18807-02.
4. KS Ravlunda 1898-06-28. CB 1898-07-02 (Vitaby), Y A 1898-07-01 (Ö Tommarp).
5. yp 1898-07-01.
6. CB 1898-06-29.
7. KS Rörum 1898-06-28. CB 1898-07-02.
8. YP 1898-07-01 , CB 1898-07-02. I samband med
att Malmö-Tomelilla järnvägsaktiebolag den 1 juni
1896 övertog järnvägen Simrishamn-Tomelilla, fick
ägarna i denna som likvid nöja sig med aktier i MöToJ
till halva det förut tecknade beloppet. Kongl Maj:ts
Befallningshafvandes femårsberättelse, 1891-1895,
Kristianstads län, s 35.
9. KS S Mellby 1898-06-29, Rörum 1898-06-28, Ö
Hoby 1898-06-30, Vallby 1898-07-02, Bolshög 189806-28. YP 1898-06-28, -07-02, CB 1898-07-02.
10. SF Simrishamn 1898-07-02, KS S Mellby 189806-29. CB 1898-05-18, -07-02.
11. CB 1898-07-02. KS Vitaby 1898-06-30.
12. KS S Mellby 1898-06-29.
Projektet begränsas till sträckanBrösarp-Simrishamn
1. SF Simrishamn 1898 § 59.
Nej från Kristianstad och ÖSJ
1. CB 1898-05-18,-06-11,-06-15, YA 1898-06-10,
yp 1898-06-10, -06-14, -07-21.
2. KB 1898-06-16. Hammarlund, s 124.
3. KB 1898-06-16, YA 1898-10-03.
4. CD 1777/1897. YP 1897-10-25.
5. Svenska Jämvägsföreningen 1876-1926, del IV,
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s 602f. KB 1897-11-03, 1898-01-24, -02-18, Y A 1897r
12-13, TT 1898-01-28, YP 1898-02-12, -02-16, -0222.
6. KB 1898-03-17, -03-23, TT 1898-03-18, -03-21.
7. Svenska Jämvägsföreningen 1876-1926, del IV ,
s 632f. Hammarlund, s 121. KB 1898-03-28, -06-16.
8. KB 1898-03-21.
9. CD 1777/1897. KB 1898-04-05, -05-04, -05-06, 05-12.
10. CD 594/1898.
11. CD 1441/1898, Utdrag ur protokoll hållet inför
Konungens Befallningshafvande i Christianstads län
vid särskilt sammanträde å tingsstället i Degeberga
den 30 augusti 1898.
12. CD 610/1898. KB 1898-05-27, YP 1898-11-19.
13. CD 1714/1898, Utdrag ur protokoll hållet inför
länsstyrelsen i Christianstads län vid särskilt sammanträde i Christianstad den 31 augusti 1898.
14. KB 1898-06-28.
15. CD 1714/1898. KB 1898-06-28.
Sammanfattning
1. Jämför Svallhammar 1986, s 51 ff, och 1988, s
81ff. Landsbygdskommunemas argument mot kommunala aktieteckningar i BSBJ överensstämmer i flera
punkter med det resultat, som Stig Svallhammar
kommit fram till beträffande jordbrukssocknarna i
norra Kalmar län under 1870-talet. Mönstret känns
även igen från Genarp-Y stadsprojektet kring sekelskriftet. Se Alvfors, s 126ff.
2. Jämför Alvfors, s 143f och 149.
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Celeber fältkista

Att hantera resgods är en konst. Vi har alla hört
om flygbagaget som gör långresor på egen hand.
Detta är inget nytt. Följande skrivelse lär på
1920-talet ha ankommit till Kungl Järnvägsstyrelsen. Meyerhöffers inlaga ansågs av Järnvägsstyrelsen innebära smädligt skrivsätt mot
statlig myndighet och saken anmäldes för laga
näpst till hans regementschef.
Regementschefen, överste Gabriel Hedengren,
kunde i sinom tid meddela att syndaren bestraffats - genom åläggandet att uppläsa sitt opus vid
"lilla julafton" på officersmässen.
Den brännbara skrivelsen hade följande innehåll.
"Till Kungl Järnvägsstyrelsen
Härmed har jag äran meddela, att jag den 2 nov
kl I 022 em företog en resa från Östersund till
Umeå, och inlämnade jag å res godsexpeditionen
härstädes en fältkista för polletering. Kvitto härå
med nummer 952 erhöll jag även. Huruvida
fältkistan också blev åsatt nummer glömde jag
tyvärr dock att kontrollera.
Intet ont anande anträdde jag min resa och allt
gick också lyckligt och väl, till dess att jag anlände till Umeå. Men ville olyckan, att SJ personal, tydligen ej haft samma uppfattning om staden Umeås geografiska läge som undertecknad,
ty när jag i Umeå lät uppvisa mitt kvitto för att
avhämtafältkistan, fick jag ungefär följande svar:
'Den står kanske kvar i Östersund, eller också är
den kanske på väg till Stockholm eller Boden
eller för övrigt var fan som helst utom här.'
Resan hade jag företagit för att såsom marskalk närvara vid ett bröllop en timme efter tågets
ankomst till Umeå. Nu var emellertid alla paradsaker, skor, uniform m m inpackade i fältkistan,
så vid vigselakten kunde jag naturligtvis ej när106

vara. På grund härav greps jag ett ögonblick av
helig vrede, men jag lugnade mig snart och insåg,
att det hela var en bagatell, när jag erinrade mig
den berömda skildringen av en stor begravning i
Härnösand, dit många gäster samlats men då
järnvägspersonalen ansåg det lämpligt att skicka
liket till Karungi, och i skrivanpe stund ångrar jag
djupt, att jag någonsin kunnat hysa illvilliga
känslor mot en så underbar institution som SJ.
Emellertid lyckades jag få låna uniform med
tillbehör av några välvilliga kamrater, som försiktigtvis tagit fältkistan i kupen, obekymrade
om det raseri, som alltid griper varje konduktör,
när han får se en fältkista i en kupe. Visserligen
är det ju ej angenämt, att då man i och för bröllopet nyekiperat sig för ungefär 100 kr behöva
låna all utrustning, tom kläder som ej passa ordentligt, men allt får lov att gå.
Som officer är jag naturligtvis en fåfäng man,
och hade jag tänkt vid bröllopet göra ett gott
intryck bl a medelst min nya utrustning. Men
resultatet blev naturligtvis ett helt annat. Jag blev
tvungen att infinna mig till bröllopsmiddagen
och brudparet log vänligt överseende vid min
något sena ankomst till middagen. Ja, inte ens
min tärna, ehuru en ovanligt älskvärd dam, kunde
dölja ett medlidsamt småleende vid åsynen av
mina hoplånade kläder. Och allt detta skulle
drabba mig, arme man, för några järn vägsmäns
bristande geografiska kunskaper.
Nu påstås det emellertid, att jag äger rättighet
att av Kungl Järnvägsstyrelsen begära penningersättning för mitt missöde. Intet kan dock vara
mig mer främmande än något dylikt. Jag är fullkomligt nöjd, om jag utan särskilda kostnader
kan få igen min fältkista med orört innehåll. Och
jag förstår mycket väl, att om SJ skulle bliva
ersättningsskyldig för dylika alldagliga miss-

öden, detta skulle avsevärt bidraga att minska SJ
inkomster, ja, kanske åstadkomma, att SJ bleve
ett för landet ekonomiskt synnerligen förlustbringande företag. Dessutom kan SJ anses hava
en fordran på mig, ty härom vintern, då jag på
liknande sätt förlorat ett par björkskidor, ersatte
SJ mig med ett dubbelt så dyrt par av hickory.
Visserligen måste jag återställa detta par till dess
rätte ägare, men den goda viljan fanns ju hos SJ.
Och den prestige jag nu förlorat kan tyvärr ej
ersättas med pengar.
Men som jag är en fattig man, nödgas jag likväl
anhålla, att Kungl Järn vägsstyrelsen ville av nåd
vidtaga åtgärder för tillrättaskaffandet av min
fältkista. För den skull lämnar jag här nedan en
beskrivning över fältkistans yttre. Den präglas av
ett gammalt grått och hederligt utseende, men på
grund av omild behandling vid åtskilliga järnvägsresor har dess yttre dock blivit något skamfilat. Som jag vid läsning av Sherlock Holmes
och annan detektivlitteratur funnit att även de
minsta upplysningar kunna vara av vikt vid undersökningen, ber jag få meddela, att å fältkistans
lock var fästat ett liknande visitkort, som detta
här bifogade, och att den runda ringen å detta
markerar häfstiftets plats å det andra kortet.
Då jag i somras företog en resa mellan Boden

och Luleå, bortkom min velociped på ett för
lekmannen oförklarligt sätt. De efterforskningar
järnvägen då företog, kröntes med framgång till
stor del tack vare den av mig lämnade upplysningen, att cykelns 'nom de guerre' var Napoleon.
Därför ber jag nu få framhålla, att min fältkista
lystrar till namnet Alexander.
Till slut vill jag endast påpeka, att alla de föregående gångerna jag varit utsatt för dylika missöden allt ordnat sig efter en tids väntan. Men
denna gång har man hänvisat mig från Umeå till
Östersund och tvärtom, varför tjänstevägen synes mig något oklar, och har jag för den skull
vågat tillskriva Järnvägsstyrelsen direkt. Nu förstår jag mycket väl, att denna höga institution ej
kan ha något som helst intresse för sådana bagateller som bortkommet resgods, men töres jag
dock på ovan angivna grund uttala en begäran till
vederbörande myndighet att vidtaga åtgärder för
det snara återskaffandet av min fältkista Alexander.

Statens Järnvägars djupa beundrare
Alf Meyerhöffer
Löjtnant"

Packlåda (mindre) m/1915 för officer och underofficer. Foto Armemuseum.
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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar under

1891?

Malmbanan
I februari 1891 lyckades K A Wallenberg för
svenska statens räkning lösa in obligationerna
som J Wilkinson låtit Northern of Europe Railway ge ut. Staten betalade 8,75 miljoner kr eller
ungefär börsvärdet för obligationer som bolaget
lovat lösa in för 27, men som Wilkinson hade sålt
för omkring 18,75 miljoner. Banbygget hade då
kostat bolaget 23 miljoner, men banan var långt
ifrån klar. Då inga andra alternativ syntes möjliga fick man acceptera att aktierna var helt värdelösa och att även obligationsinnehavama förlorade större delen av vad de satsat.
I köpet ingick dock inte de aderton stora åttakopplade malmtågsloken, som fortfarande tillhörde tillverkaren Sharp Stewart & Co eftersom
bolaget inte hade betalt dem. Det var ordentligt
angivet med små mässingsskyltar på loken, men
ändå hann kronofogden ta två av dem i mät. De
övriga skickades tillbaka till England, och såldes
därifrån till Badiska statsbanan, tio stycken, och
Pfalziska statsbanan, sex stycken. Två lok som
aldrig hunnit säljas till Sverige hade 1889 sålts
till Barry Railway i Wales, och när kronofogden
till sist släppte sina två lok hösten 1895 gick även
dessa till Barry Ry.
Av de 375 malmvagnarna följde bara 75 med
vid övertagandet av banan, och de övriga, kring
vilka en grupp av obligationsinnehavare bildat
ett särskilt vagnbolag, North Central Wagon Co,
kunde hyras och övertogs först något år senare.
Grusvagnarna var dels moderna vagnar med
järnunderrede, som togs in i SJ trafikvagnspark,
dels enklare vagnar med träunderrede och fjädrande buffertar i ena änden samt träklotsar, s k
dödbuffertar, i andra änden, som togs in i SJ
byggnadsavdelnings vagnpark, dels också en del
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begagnade vagnar från England i dåligt skick
som såldes eller skrotades. Tjugo parvis kortkopplade timmervagnar för rälstransport gick in
i SJ trafikvagnspark och användes därefter för
timmertransporter i södra Sverige, bl a vid Sommen.
De treaxliga bromsfinkorna fick barlasten och
mittaxeln borttagna, och användes sedan på malmbanan.
Det sista tåget i bolagets regi gick den 2 augusti
1891, och därefter började SJ en ordentlig upprustning av banan norr om Boden.

Norra Stambanan
Bygget av Norra Stambanan fortsattes från Mellansel förbi Nyåker till Vännäs. Bron över Gide
älv vid Björna hade byggts redan 1890, men bron
över Öre älv vid Nyåker, i fyra spann om 18 + 48
+ 52 + 52 m, byggdes under året. Den står ännu
kvar som landsvägsbro, intill den nya bro som
behövdes när axeltrycket skulle höjas på 1920talet. Vid detta brobygge anställdes bl a bröderna
Jakob och Janne Sundström från närbelägna
Nordmaling, som sedan kom att ägna hela sitt liv
åt SJ, slutligen som förste verkmästare vid broavdelningen respektive överbanmästare i Ängelholm.

SJ rullande materiel
Sedan Dalslandsbanan och västkustbanorna infört boggisovvagnar år 1887-88 med gott resultat bestämde sig även SJ för detta och ändrade
alla sina tolv tvåaxliga sovvagnar till sittvagnar,
och satte i stället in sexton nytillverkade boggivagnar, nr 1000-1004 litt Ao, nr 1005-1007 litt
ABo och nr 1008-1015 litt Bo. Ursprungligen
hade Ao sex enbädds halvkupeer och tre två-

Gällivarebanan hade 100 g rusvagnar med" dödbuffertar" och träunderrede, varav 89 övertogs av SJ
byggnadsavdelning. Sveriges lärnvägsmuseum.
Vid provningen av den nybyggda bron över Öre älv i Nyåker belastades den med fyra av byggnadsavdelningens lok litt Ä, senare Qä, och två lok litt P. Sveriges Järnvägsmuseum.
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bädds helkupeer, ABo sex enbädds halvkupeer
och tre fyrbädds helkupeer, Bo sju fyrbädds
helkupeer, men efter några år gjorde man alla
förstaklasskupeer bäddbara valfritt utan överbädd som första klass eller med överbädd som
andra klass, och satte klassnumret utanpå vagnarna på vändbara skyltar. I den första boggivagnsleveransen ingick också fem post- och
resgodsvagnar litt DFo nr 1100-1104.
Samtidigt byggdes fyra tvåaxliga vagnar ur det
gamla kungliga tåget från 187 4 ihop till två
boggivagnar. Gamla nr I och II blev nya nr II,
sov- och salongs vagn för drottningen, och gamla
nr III och V blev nya nr 1, sov- och matsalsvagn
för konungen. Audiensvagnen nr IV blev kvar
som tvåaxlig, då den ändå inte skulle användas
under gång.
Inga nya loktyper tillkom, men SJ anskaffade
elva lok litt Kd och tre lok litt Db, som alla
levererades med treaxliga tendrar, vilka omedelbart byttes mot tvåaxliga från äldre lok litt Ca
som behövde de större tendrarna när snälltågen
blivit tyngre genom boggivagnarna.

Bergslagen och Dalarna
Krylbo-Norbergs järnväg, som byggts för att
frakta malm från Norberg till bl a Hofors bruk,
hade sedan öppnandet trafikerats med lok och
personvagnar från SJ och letts av Casimir Petre,
en av de bröder som tidigare ägt bruksgruppen
Hofors-Garpenberg-Avesta, även sedan Wallenbergarna och Enskilda Banken tagit över bruken
1879. Han avgick 1890 och ersattes av den nye
disponenten i Hofors, G Lilliehöök, med tidigare
erfarenheter från Gävle-Dala järnväg, och en
modernisering av banan började, varvid man
köpte två egna lok och två personvagnar. Som en
tröst fick Casimir Petre det ena loket uppkallat
efter sig, och det andra fick namnetBjurfors efter
ett bruk vid banan.
Mora-Vänerns järnväg fullbordades till Mora
och den av Gävle-Dala järnväg trafikerade banan Falun-Rättvik-Mora till Mora Noret på
Österdalälvens östra strand, men ännu skulle det
dröja åtskilliga år innan de två stationerna förenades med en bro över älven. När Oskar II befor
banorna 1892 fick han färdas med ångbåt den
korta sträckan. Mora-Vänerns järnväg ersatte
den norra grenen av det stora östvärmländska
sjöbanesystemet, som sedan 1850-talet hade
forslat järn och malm med små hästdragna tåg på
693 mm spårvidd och tågfärjor ända från Liljendal och Oforsen ned mot Kristinehamn. Vissa
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smalspårsbitar blev dock kvar internt inom Lesjöfors bruk. Tyfors bruk, som hade anslutit sig
till sjöbanesystemet via Svartälven, Tvärälven
och den korta sluttande banan vid Stjernfors,
öppnade nu i stället en hästbana med 802 mm
spårvidd till den ensligt belägna stationen Neva
påMVJ.
Filipstads Norra Bergslags järnväg, i vilken
ursprungligen även andra bruk än Uddeholmsbolaget varit delägare, hade två egna fyrkopplade
lok som man hade trott skulle vara tillräckliga då
de lastade tågen hade medlutning från Nordmark
till Filipstad. Eftersom man tidigt börjat köra de
flesta tåg utan lokbyte till Hagfors hade de blivit
för små och varit avställda sedan 1880, men
sedan smalspåret nått Munkfors bruk togs loken
Filipstad och Nordmarken åter i bruk och blev
överförda till Nordmark-Klarälvens järnvägar
som NKlJ 9 och 10.
N ora-Karlskogajärnväg bytte Bofors bron från
trä till järnbalkar av banans typiska underliggande parabeltyp. En ny verkstad med lokstall byggdes i Nora i stället för den gamla som legat i Kortfors mitt emellan banans ändpunkter.
Köping-Hults järnväg fick anmärkning vid
besiktningen för att man i Fellingsbro grusgrop
använt urgammal räls av U-profil.
Uppsala-Gävle järnväg byggde sin första personboggivagn på egen verkstad, och deras bispår
till Avaströms sågverk slutade underhållas, sedan sågens ägare Ockelboverken köpts av Kopparberg- Hofors Sågverksbolag som hellre fraktade timret till den nybyggda sågen i Linghed vid
Dala-Ockelbo järnväg.
Västeråsbanan införde boggivagnar som köptes från Skabo vagnfabrik i Norge, och Lövstabanan måste klä in lossningsviadukten för hushållsavfall med trä för att den inte skulle rosta
sönder.

Södra Sverige
Dalslandsbanan byggde samman sina tvåaxliga
sovvagnar nr 11 och 12 till en boggivagn som
fick nr 11.
Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg lät
på Wallberg & Lundviks Mekaniska Verkstad i
Vänersborg bygga en ångdressin med stående
panna. Dressinen, som fick många efterföljare
vid olika banor, finns nu på Sveriges Järnvägsmuseum.
Göteborg-Hallands järnväg, som i några år
hyrt halva Bergslagsbanans lokstall i Göteborg,
byggde ett eget stall med sex platser och tillsam-

Litt ABOl av 1891 års typ, dock
inte första leveransen. Sveriges
Järnvägsmuseum.

Drottning Sofias vagn, sammanbyggdavAtlas 189lfråndegamla
vagnarna I och Il. Sveriges Järnvägsmuseum .

Göteborg B :s användes även av
GHB, ochfick 1891 restaurang.
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ianstad och parkerades i en tillbyggnad vid Åhus
lokstall. Åhusbanan bekostade också tio öppna
godsvagnar åt Kristianstad-Immelns järnväg som
hade ont om kontanter. De var av Immelnbanans
märkliga typ, korta som ångspårvägarnas vagnar

mans med BJ en restaurang på Göteborg B:s
station.
Kristianstad-Åhus järnväg gav upp hoppet om
att finna lämpligt matarvatten till loken i Åhus,
och köpte en vattentankvagn som fylldes i Krist-

GODS V AGN LITT. I.
(För bettransport.)
Egare: Malmö Sockerfabriks Aktieb<,lag, Arlöf.

CISTERNV AGN
för
Christianstad-Åhus Jernväg.

Åhusbanans vattenvagn och en av de äldsta sockerbetsvagnarna. Ur Ljunggrens katalog.
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Halmstad-Bo/mens järnväg skaffade redan 1892
boggivagnarförbjälkarochtelegrafstolpar.HBJ
952 gick ännu 1957 i trafik som SJ 421 033 litt
Nbt. Foto i Frida/ors Erik Sundström.
med 2,7 m hjulbas för grusvagnar litt P och 3,15
m för timmervagnar, men grovt byggda med
samma lastförmåga som SJ 1886 års vagntyper.
Timmervagnarna hade trästolpar men saknade
väggar.
Sockerbruken i Skåne hade de senaste åren haft
svårt att få fatt i tillräckligt med vagnar för den
korta men intensiva betskörden. Redan 1889
hade Trelleborgs Sockerbruk köpt tio egna vagnar som registrerats som privatvagnar vid Malmö- Trelleborgs järnväg, och 1890 skaffade Arlöv
femton vagnar. Till betkampanjen 1891 skaffade
de flesta sockerbruk vagnar, sammanlagt hundra
registrerades på olika banor. Eftersom de användes så kort del av året blev de kvar i gott skick
ända till 1950-talet, då de inte längre fick gå i
vanliga godståg och såldes till olika industrier för
interntransporter.
Skåne-Hallands järnväg köpte från Nydqvist
& Holm de första tenderloken av Mogultyp för
att dra de tunga snälltågen över Hallandsåsen.
Loken var mycket Amerikainspirerade, med
gångborden helt ovanför hjulen, men var egentligen en förstorad version av vad N &H hade
byggt redan 1885 för Norges smalspåriga statsbanor. SHJ köpte en lång boggigodsvagn, SHJ
100 litt KNo, av en typ som i England kallades
"bogie bolster", alltså med helt golv men grova
lasttrösklar över boggierna. Den hade trästolpar
och låga väggar fällbara utåt i sektioner. Den fick
ett nummer bland resgodsvagnarna, vilket kan
tyda på att man tänkt sig att använda den med
avtagbart sommarpersonskrov, men det finns
ingen bild av den i sådant skick.
Sedan den smalspåriga Halmstad-Bolmens
järnväg öppnats beslöt Vislanda-Bolmens järnväg att driva trafik i egen regi, och övertog från

Karlshamn-Vislanda två lok, tre personvagnar
och fyrtio godsvagnar. Halmstad-Bolmens järnväg skaffade sex boggigodsvagnar litt No.
AV den smalspåriga bana som Societe Decauville hade drivit vid världsutställningen i Paris
1889 hamnade en stor del av materielen i Sverige, där den 1891 användes för att bygga banan
Helsingborg-Råå-Ramlösa, en av de få riktiga
ångspårvägarna i kontinental mening, som alltså
till stor del gick i eller längs gatorna och med
lokal persontrafik som huvudsyfte. Banan byggdes med 600 mm spårvidd och spåren monterade
som 5 m längder på plåtsyllar. Resten av utställningsbanan gick till den franska badorten Royan
nära Bordeaux.
Kosta-Lessebo järnväg, som redan drivits några
år för glasbrukets egen räkning, blev godkänd för
allmän trafik, sedan man bl a kompletterat lokparken med ett lok byggt av Munktells i Eskilstuna efter Decauvilles ritningar. Decauville var
frikostiga med att sälja licenser till verkstäder i
andra länder, inte bara till Sverige.
Den första elektriska industribanan i Sverige
byggdes 1890 med 891 mm spårvidd av Asea,
som försiktigtvis köpte loket från Amerika. År
1891 försökte Asea bygga en liknande bana vid
Värmbol nära Katrineholm, med spårvidd 742
mm. Aseas första egna lokkonstruktion var dock
misslyckad. Den var så kort och lätt att den
stegrade sig vid startförsöken. Efter en del tvister
måste Asea leverera ett nytt lok mera likt Boxholmsloket 1893 och återta det första.

Jonas Wenströms ritning till det första svenska
elektriska lokomotivet,för Värmbol . Asea.
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Gunnar Sandin

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi
1989

De "stora" järnvägsböckerna har inte varit lika
många 1989 som året innan, men monografierna
om Ehrensvärd, Bjurströms-lokomotorerna och
Malmö-Limhamn är mycket värdefulla bidrag
till den svenska järnvägshistorien. Som vanligt
publiceras mycket i artikelform - inte sällan i
svårtillgängliga klubb- eller hembygdsskrifter och om jag inte skrev just i Spår skulle jag särskilt
vilja nämna den årsboken.
Som framgår av rubriken har ambitionsnivån
inte höjts till denna årsöversikt. Det handlar
tyvärr fortfarande om ett "utkast". Vi får se hur
det blir framöver.
Jag påminner om de självpåtagna begränsningarna: dagstidningar finns inte med och inte
heller tidskriftsartiklar om mindre än två sidor
(trots att de kan innehålla mycket av intresse).
Spårvagnarna är utelämnade ännu trots att gränsen till järnvägar i och med den pågående light
rail-utvecklingen åter blir alltmer flytande. SJKkodningen har tagits bort detta år.
Några kompletteringar om 1988 har kunnat
göras, främst tack vare påpekande av Gunnar
Johansson i Stilleryd. Ytterligare kommentarer
tas tacksamt emot och jag nås på adress Östervångsvägen 32, 223 60 Lund, 046-135899.

Tillägg 1988:
Bergmer, Åke, "Tunbanan", 1, Jernvägsnytt nr
4, 13 s, 13 foton, diagram. [Välbalanserad
historik över den smalspåriga järnvägen med
den normalspåriga underbyggnaden.]
Lind, Lars Olof, "Järnvägen Malung-Brint114

bodarne", Skinnarbygd 1988, 23 s, 16 foton,
karta. [Trycktes samtidigt i Tåg (omnämnd
förra året) men denna version har dubbelt så
många bilder.]
Ljungberg, Nils-Eric, "Järnvägen SölvesborgOlofström-Elmhult, S.O.E.J.", lvetofta
hembygdsförbunds årsskrift 1988, 8 s, 4foton. [Framför allt intressanta uppgifter från
banbygget.]
Lundin, Stig & Anders Jansson, "VGJ motorlok nr 51", Jernvägsnytt nr 2-3, 7 s, 5 foton,
ritning. [Reviderad version av redogörelse
från 1972 av misslyckat lok.]
Mölleryd, W, "Järnvägsäventyret HöganäsMölle", Mölle-Kullen genom tiderna, 1988,
20 s.
Svallhammar, Stig, Järnvägsbyggande och
samhällsomvandling i norra Kalmar län. 1:
Den första järnvägsbyggnadsepoken 18501879, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, 137 s, kartor. [Ytterligare
två delar kommer i denna studie av det moderna trafiknätets framväxt i en region. I
denna finns bl a en detaljerad genomgång av
primärkommunernas ställningstaganden till
diverse jämvägsprojekt- jämför Alvfors
artikel ovan.]
Svensson, Folke, "Järnvägsolyckan i Nyåker
1904", Semaforen nr 1, 3 s, 2 foton. [Olyckan skedde på den ursprungliga sträckningen
intill Öre älv.]

1989:
Bager, Harry, "Vinterproblem i Norrland vid
seklets början", Tåg nr 2, 3 s, 2 foton. [Omtryck från Järnvägs-Teknik l/1958.]
Bailly, R, Decauville: le nom quifit le tour du
monde, 199 s, ill. [Kort om Sverige.]
Bengtsson, Sven-Hugo, "Odinstallet som jag
minns det", Jernvägsnytt nr 2, 6 s, 6 foton.
[Om VGJs "filiallokstation" i Göteborg.]
Bengtsson, Sven-Hugo, "VGJ och
Gullbergskajen", Jernvägsnytt nr 3, 4 s, 3
foton, karta. [Om de märkliga "nilssonska
ekorna", lastpråmar med smalspår.]
Bergfast, Hans, "Stationerna i centrum", Halland 1989, 4 s, 4 foton. [Mycket kort om stationen i Falkenberg med anledning av byggnadsminnesförklaring.]
Bergmer, Åke, "Tunbanan", 2, Jernvägsnytt nr
1, 10 s, 5 foton. [Behandlar perioden 19291939. Bra med kommenterad personallista.]
Bjurström-lokomotorer, SJK Småbaneavdelning, 160 s stort format, många bilder (i stort
format), kartor och ritningar. [En av årets
viktigaste och bästa järnvägshistoriska
böcker, ett kollektivt arbete där Mats Freding
står för huvuddelen av texten.]
Diehl, Ulf, "Östra Centralbanans bilvagnar",
Spår 1989, 9 s, 9 foton. [Ett slags exkurs till
författarens kunniga genomgång av fyrtio års
svenska (förbrännings)motorvagnshistoria i
Spår 1987.J
Edvinsson, Eje, "Torvbrytning på Slätmossen"
[för järnvägens behov], Nynäståget nr 3, 7 s,
2 foton, karta.
Ericson, Birger, "Tillbakablickar", Gamla
Trelleborg 1989, 8 s, 8 foton. [Personliga
minnen från färjetjänst, bl a som befälhavare, 1949-1982. Årsboken innehåller fler
artiklar på samma tema, se nedan.]

Falun-Sågmyra, Gefle-Dala järnvägs jubileumsnytt, 8 s, många bilder. [Koncentrerad
historik.]
Forsberg, Bernt, "F 1200 sjuttiofem år", Spår
1989, 22 s, 12 foton, ritningar, och diagram.
[F-typens ställning i den svenska ångloksutvecklingen och "Drottningens" märkliga
öden gör att denna inträngande behandling är
befogad.]
Forsberg, Bernt, "Salabanans sista (och enda)

storhetstid", Skenbladet nr 2, 2 s, foto. [Om
de stora uttransporterna av stormfälld skog
1954-1956.]
Frenzel, Franz-Bo, Transportlederna vid Delary bruk, Rälsbiten-special nr 1, 20 s, 17
foton, ritningar. [Mer omfattande studier av
svenska industribanesystem - omfångsrikare
än i Småbaneklubbens förträffliga landskapsserie - är sällsynta. Här ett gott tillskott.]
Fridholm, Olle, "Några minnen från min tid
vid NBJ", Förstlingen nr 2, 5 s, 4 foton.
[Först från vagnverkstaden, sedan som
motorförare, bl a av gengasrälsbussar.]
Bengt Hammar, "1968 - ett trafikår i Sverige",
Tåg nr 2, 8 s, 11 foton. [Sista delen, tyvärr, i
denna årskrönika.]
Herbst, Sune, "Min ånglokstid i Vännäs 2"
Tåg nr 3, 6 s, 6 foton. [Tur för eftervä;lde~
att Herbst hann teckna ner sina ovanligt
livfulla minnen!]
Holmgren, Yngve, "Det skånska loket vid
Ramnäs Bruk", ÖSJ-bladet nr 1, 3 s, 3 foton.
[Slutgiltigt klarläggande av att Ramnäsloket
var f d YEJ 2 Herrestad.]
Holmgren, Yngve, "L. Rössels Vagnfabriks
AB Arlöf 1898-1988", ÖSJ-bladet nr 1, 3 s,
3 foton. [Koncentrerad historik vid 90-årsjubileet.]
Holmgren, Yngve, Sigvard Jönsson & Nils
Erik Wååg, När tåget gick till Tollarp, ÖSJbladet, 104 s, många foton, kartor och ritningar. [En ojämn bok, typografiskt och innehållsmässigt. Många goda enskildheter
men man längtar efter Yngve Holmgrens
stora, sammanfattande historik över Gärdsbanan/ÖSJ.]
Holmgren, y ngve, "Sista skånska privatbanan
100 år", OSJ-bladet nr 2, 4 s, 4 foton. [Om
MLJ.]
Holmgren, Yngve, "Hässleholms verkstäder
100 år", ÖSJ-bladet nr 3, 2 s, foto.
Holmgren, Ypgve, "De första boggivagnarna i
Sverige", OSJ-bladet nr 4, 4 s, 3 foton ,
ritning. [Om SJ Ql och BKJ 1-2.]
Holmgren, 'Yngve, "Degeberga ångspårvägsstation", OSJ-bladet nr 4, 5 s, 3 ritningar,
teckning. [Om en unik och kortlivad kombinationsbyggnad- som f ö nu kan beskådas i
modell (av YH) i Kristianstads museum.]
Jakobsson, Jan-Erik, "Sparbankens ånglok",
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ÖSJ-bladet nr 2, 2 s, 2 foton. [Om HHyJ 4
som köptes under den period då banan ägdes
av Sparbanken i Lund.]
Johansson, Magnus, "Nossebro bangård - tillkomst och rivning", Jernvägsnytt nr 1, 5 s, 2
foton, 2 kartor. [Mest administrativ historia
om TNJ. Tyvär saknas spårplan.]
Julin, Oscar, "Därför gick Lainivaara miste om
Malmbanan", Karven nr 3, 7 s 2 foton. [Detaljerad undersökning av engelsmännens påbörjade linjealternativ äreräddar delvis deras
insatser.]
Kristianstad-Karlskrona 100 år. Specialnummer av ÖSJ-bladet, 64 s, många foton,
kartor. [En samling artiklar om BKB som
tidningen tidigare publicerat. De tyngsta
bidragen är skrivna av Malte Ljunggren och
Yngve Holmgren.]
Lang, Bo, "Kvarnabo", Jernvägsnytt nr 3, 3 s,
3 foton. [Minnen från 1960-talets mitt.]
Larsson, J A, "Färjetrafiken på 1940-talet",
Gamla Trelleborg 1989, 11 s, 5 foton.
[Många roande, självupplevda detaljer.]
Linde, Gunilla, Stationshus 1855-1895. A.W.
Edelsvärd somjärnvägsarkitekt, SJK (nr 47),
117 s stort format, många foton och ritning
ar, delvis i färg. [Den utförligaste studien
hittills om svensk järnvägsarkitektur, en stor
och välgjord bok i många avseenden. Lite
tråkigt att nya uppgifter och litteratur efter
1982 inte har tagits med - vi får vänta på avhandlingsversionen.]
Liljendahl, Lennart, "Vällen- och Ramhällsbanorna", Roslagsexpressen nr 1, 3 s, karta.
[Bra fast kort historik. Förut publicerad i
0 landsbygden.]
Löfvendahl, Eberhard, "Namngivning av
poststationer", Namn och Bygd 1989, 34 s.
[Förstudie till avhandling som behandlar mekanismer för namngivning av post- och järnvägsstationer på ÖBlJ, KTsJ, LCJ.]
Löfvendahl, Eberhard, "Namngivning av postoch järnvägsstationer på ost- och västkusten", Sydsvenska ortnamnssällskapets
årsskrift 1989, 23 s. [Refererar Göran Hallbergs studier av namnen på FJ och WbÄJ
och sammanställer med egna resultat.]
Magnusson, Stig, "Platsvakt vid Svaneberg [på
VGJ]", Tåg nr 1, 2 s, foto. [I huvudsak om
förhållandena kring 1950.]
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Malmros, Albert, "När järnvägen kom till
Karlshamn", Carlshamniana 1989, 12 s, 13
foton, karta. [Många intressanta bilder men
för lite text - Karlshamns komplicerade
bangårdsförhållanden hade förtjänat en
grundligare utredning.]
Möller, Jens, Godsen och den agrara revolutionen, Geografiska institutionen, Lunds universitet. [I kapitlet "Godsen och järnvägarna", 12 s (foto, flera kartor) belyses de skånska godsens engagemang i järnvägsbyggena
utifrån typfallet "Grevebanan" MYJ.]
Möller, Kurt, "Roslagsbanan i går, i dag och i
morgon", Motorvagnen nr 2, 6 s, 6 foton.
[En allmän historik. För en utförlig hänvisas
till Möllers bok från 1985.]
Nilsson, Ola, "Att avliva en myt", Tåg och
Spår nr 82, 3 s, 2 foton. [Om att Vadstena
inte sumpade chansen att få dit normalspåriga HMMJ. Liknande myter finns på andra
håll i landet och det är överallt viktigt att
avliva dem.]
Nilsson, Ola, "Sista tåget på linjerna Klockrike-Borensberg, Fornåsa-Motala, Tåg och
Spår nr 82, 3 s, 7 foton. [Ger föga utöver
boken Från Wadstena till Vadstena (1981).]
Nilsson, Ola, "Väderstad-Skänninge-Bränninge järnväg (1913-1939)", Tåg och Spår
nr 84, 4 s, 3 foton. [Allmän historik med stor
slagsida åt förspel och invigning.]
Nived, Ole & Malte Ljunggren, "KalmarBerga järnväg", 7, Angkvasten nr 1, 8 s,
foton. [Sista avsnittet. Jag upprepar att historiken borde ges ut samlat.]
N~rgaard Olesen, Mogens, Jernbaneoverfarten
Kt/Jbenhavn-Malmö, Lamberths, 95 s, 83
foton. [Alltför stark slagsida åt Danmark och
båtar, och ritningar hade varit bra.]
Olofsson, Per, "Svensk signalteknik firar 100och 10-årsjubileum", Tåg nr 1, 2 s, 2 foton.
[Alltför kort om viktigt ämne.]
Olsson, Håkan, Malmö-Limhamns järnväg
1889-1989. Sillabanan 100 år, MLJ (distribution Frank Stenvall), 224 s, många foton,
kartor och ritningar, delvis i färg. [Svenskt
rekord i sidor per kilometer. Inte minst
många goda arbetsskildringar från olika
epoker.]
Olsson, Håkan, "Malmö-Limhamns lok 1
Limhamn", Spår 1989, 8 s, 10 foton (även
tryckt i Limhamniana 1989). [Den väl berät-

tade historien om ett hundraårigt lok som
flera gånger undgått skrotdöden.]
Palmgren, Bo, "När järnvägen kom till Alnaryd", Blekingeboken 1989, 56 s, 6 järnvägsfoton (+många övriga), ritningar. [Mest om
järnvägens indirekta verkningar i form av
t ex företagsetablering. Innehåller dock vissa
järnvägsuppgifter och -foton som saknas i
Lennart Welanders NAEJ-bok.]
Persson, E Bertil, "Krigsbron vid Älvsbyn",
Karven nr 1, 2 s, foto. [Övningsbygge från
1943.]
Persson, E Bertil, "Koskivaara torvtäkt", Karven nr 4, 4 s, 2 ritningar. [Ett tidigt 1903-08 - torvprojekt. Torven dög ej att
elda lok med men till ångfinkor och byggnader.]
Rydberg, Sven (red), Svensk teknikhistoria,
Gidlunds. [Sammanlagt sju sidor handlar om
järnväg i detta imponerande pionjärarbete,
vilket känns väl lite. Ett par uppgifter och
omdömen kan diskuteras. De aktuella
avsnitten är författade av Jan Hult.]
Rådesjö, Ivar, "Tidiga NEJ-minnen", Förstlingen nr 1, 3 s, 2 foton. [Intressanta uppgifter om bl a persontrafiken på banans södra
del.]
Rådesjö, Ivar, "Att växa upp i en banvaktsstuga" [Gränsen på NBJ], Förstlingen nr 2, 3 s,
2 foton. [Stugan tjänstgjorde även som väntsal för hållplatsen; det kunde sitta en främmande tant på sängkanten.]
Sandin, Gunnar, "Vad ritade Einar Sahlen?",
ÖSJ-bladet nr 1, 2 s, 2 foton. [Påminnelse
om olösta frågor ang. vissa skånska stationshus.]
Sten, Rolf, "Mellan Sala och Gävle", Skenbladet nr 1 & 2, 12 s, 9 foton, ritningar, karta.
[Koncis historik.]
Stjernqvist, Otto, "Klosterverkens järnvägsplaner före Byvalla-Långshyttans järnväg",
Spår 1989, 8 s, 6 foton, ritningar och kartor.
[Än en gång visas hur centrala kommunikationerna var för 1800-talets bergslagsbruk
och hur järnvägen samverkade med landsvägs- och sjötransporter.]
Sundström, Erik, "En tidig pulvergodsvagn",
Spår 1989, 3 s, 2 foton, ritning. [Ql5vagnarna byggdes för torvpulver men
fraktade även annat under sitt långa liv.]

Sundström, Erik, "Vad hände vid Sveriges
järnvägar 1889-1890?", Spår 1989, 9 s, 11
foton, ritningar. [Den innehållsrika krönikan
fortsätter. Inte minst intressant att läsa om
soptrafiken till Lövsta.]
Sundström, Erik, Österströms järnväg. En trävarubana i Norrland, OKBv, 50 s, 33 foton,
många ritningar och kartor. [Bra om bakgrunden och sammanhanget, goda och instruktiva bilder, väl många textdokument.]
Tengrud, Harry, "Historien om en järnvägsstation", Frostabygden 1989, 8 s, 4 foton,
ritning. [Grundligt och engagerat om Sveriges enda järnvägsstation i jugendstil, Harlösa
på LKSJ.]
Thiel, Urban, "Järnvägen och militärt försvar",
Spår 1989, 28 s, 29 foton, diagram. [En efterlängtad, allsidig och omfattande studie
som behandlar både internationell och
svensk historia. Några sakuppgifter kan
diskuteras.]
Thoursie, Börje, "Något om hjulingar", Spår
1989, 4 s, 4 foton. [Personligt och välskrivet
om dressiner.]
Thoursie, Börje, "Mer om nordliga järnvägar",
Roslagsexpressen nr 1, 2 s, karta. [Kompletterar den knapphändiga Dellenbanehi storiken från 1988.]
Welander, Lennart, "Hjul och axlar från järnvägsfordon", ÖSIJ-nytt nr 1, 7 s, foto, 12
figurer. [Sakkunnig översikt med särskilt
avsnitt om 600 mm-hjul.]
Wretman, Lennart, Boken om D-lokens historia, andra upplagan, Text&Bild-förlaget, 103
s, 45 foton, 16 ritningar och diagram. [Bra
när tågböcker trycks i en liten upplaga, så att
det snart kan komma en ny och ännu bättre,
som här. En tekniskt kvalificerad och mycket
noggrann studie.]
Öberg, Rolf, "Kommunikationerna från Trelleborg till kontinenten", Gamla Trelleborg
1989, 12 s, 3 foton, karta. [Ursprungligen ett
kompetent gjort specialarbete i gymnasiet. I
detta format har dock Kungsledens historia
skrivits ett antal gånger - man längtar efter
något utförligare.]
Ölmeborg, Leif, Strategi och järnvägsbyggan
de: inlandsbanans tillkomst och militära betydelse. Militärhögskolan, 53 s. [Välgjort
och välskrivet. Lär komma att publiceras i
mer definitiv form.]
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Lars Olov Karlsson

Sveriges Jämvägsllluseum under 1989

Om 1988 var ett mellanår i museets historia så
gäller detta också för 1989. Visserligen fick vi ett
behövligt tillskott i budgeten, som dels tillät oss
att under större delen av året låna in två tjänstemän, dels gav oss möjlighet att köpa in en hel del
nödvändig teknisk utrustning, allt från nya hammare till ett trycktvättaggregat och snöslunga.
Vår förhoppning att detta var ett första led i en
upprustning av museets resurser på längre sikt
grusades dock i slutet av året, då det stod klart att
1990 års budget var betydligt magrare. Men det
är en annan historia, som vi får berätta i nästa
SPÅR.
Diskussionerna om museets framtida placering fortsatte under året, utan att några definitiva
beslut togs. Osäkerheten om museets eventuella
flyttning hänger f ö ännu när detta skrivs, sommaren 1990, över oss. Det är mycket svårt att
planera någon framtida verksamhet med denna
ovisshet. Trots allt är det dock positivt att Sveriges Järn vägsmuseum så hårt och länge engagerar
topparna inom SJ. Det måste ju betyda att vårt
värde har insetts. Kanske kan vi i nästa SPÅR
berätta mer.

Personal
Den fasta personalstyrkan var även under året
fyra, undertecknad+ Kjell Palen , Olle Andersson och Robert He,pai. Dock fick vi tillfälligt
under större delen av året låna in Leif Bergqvist
på heltid och Sten Holm på halvtid. Leif ägnade
sig åt kontorsjobb och Sten, som i sin andra halva
var lokförare, var museitekniker och ägnade sig
i första hand åt museets fordon.
Övrig personal var som tidigare år Eva och
Eeva med tjänst i helgerna och Anna över sommaren i museets entrekassa. Gun M elin höll våra
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lokaler i prydligt skick även under 1989.
Dessutom hade vi en lång rad frivilliga medarbetare som hjälpte oss med allt från målning av
vändskiva till guidning i museet. Ingen är glömd
av dessa, men jag skulle speciellt vilja nämna
Börje Thoursie, som ställt upp som guide och
museivärd vid otaliga tillfällen under året. I helgerna och under sommarveckorna var Börjes
gröna folkvagn, "Viktoria", på vår parkering
nästan varje dag.

Studiebesök
I och med planerna på ett förnyat museum måste
vi ut och få inspiration från andra museer. Därför
har museets personal under året gjort flera intressanta studieresor.
Museets hela fasta personal begav sig i april till
Väst-Berlin och besågundernågrahektiskadagar
det tämligen nyöppnade Museum för Technik
und Verkehr. Samlingarna var under uppbyggnad i de gamla lokstallen som restaurerats till
verkligt hög klass. Däremot hade man en i vårt
tycke underlig policy att visa de flesta fordon i
"fyndskick" vilket i vissa fall inte var vackert.
Det fanns exempelvis f d polska ånglok som tydligen stått avställda ute i flera år och farit illa.
Resurser saknas inte i Berlin, så vi får hoppas att
man tar sig an loken med tiden. I övrigt var det ett
mycket intressant och sevärt museum, som hela
tiden växer. Med senare tids utveckling i Tyskland kommer Berlin ännu mer att hamna mitt i
händelsernas centrum.
Resan till Berlin omfattade även ett besök på
en industribana i staden där man nyss köpt ett nytt
lok, vilket en gång gått på Nora Bergslags Järnväg. Det dokumenterades noggrant!
Efter Berlinbesöket åkte hela personalstyrkan

Ångvagnen från Stockholm-Västerås-Bergs/agens Järnvägar rustades under året upp till körbart
skick av Åke Karlsson (tv) och Per Davidsson.

Vid rallartinget på Järnvägsmuseum den 10 juni
demonstrerades gamla rallarverktyg men man
passade på att sjunga rallarvisor också, som här
i solen framför museets restaurangvagn.

Inför museidagarnas trafik rengjordes några av
de gamla loken innan de besiktigades och godkändes. Här är detfr v Erik Hedlund och Rune
Lundby som gör jobbet medan museets Robert
Herpai övervakar.
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hem, men undertecknad och Kjell Palen vände
efter någon dag åter kosan söderut. Första uppehållet var Paris, där det franska lokaltrafikmuseet
besöktes under sakkunning ledning. Museet har
massor med bussar och spårvagnar, men också
en hel del rullande materiel från privata järnvägar. Bland annat fanns här en fransktillverkad
motorvagn som var mycket snarlik den BUssing/
Wumag-motorvagn från Östra Centralbanan som
museet räddade 1988.
Nästa uppehåll var Madrid, med det intressanta museet i gamla Delicias-stationen. Utställningen är här i det gamla stationshuset (modeller
och småföremål) och banhallen (lok och vagnar).
Samlingen var intressant, liksom den stora mängd
fordon och föremål som väntade på renovering
på museets bangård. Här finns det objekt som
torde räcka en bra bit in i nästa sekel. Via en del
äventyr (bombhotade järnvägslinjer, missade
hotellrum och stöld av KPs fotoväska) kom vi så
till det museum som är under uppbyggnad i
Vilanova söder om Barcelona. Här fanns ett helt
rundstall fullt med mer eller mindre rostiga ånglok, från små fyrkopplade tanklok till ett enormt
Garratt-lok. Upprustning med sandblästring och
målning skedde på ett snabbt men föga proffsigt
sätt. Tanken var att museet skulle öppna som re-

gionalt järn vägsmuseum senare under året, men
den tanken har man haft i flera år. Om det verkligen öppnat än är inte känt.
På hemväg från Spanien (resan skedde givetvis
med tåg) gjordes uppehåll i franska M ulhouse.
Det var naturligtvis det magnifika järn vägsmuseet
som vi här ägnade större delen av dagen. Fordonen, och andra utställda objekt, är upprustade till
verkligt toppskick, men vad vi förstod var inte ett
enda av dem i stånd att brukas. Detta trots att man
har spåranslutning och till och med egen station
vid museet. Någon vecka efter vårt besök skulle
man inviga en ny 360°-bio som man trodde skulle
dra mycket folk. Inom ett par timmars resa räknade man med att det finns tolv miljoner människor. .. Annars var detta museum intressant såtillvida som det nog var det europeiska museum
som mest liknade vårt när det gällde personalstyrkan. Det fanns bara 17 personer anställda +
en del frivilliga. Men då ska man också veta att
detta museum inte har något arkiv eller annat att
sköta, utan ägnar sig helt åt sin utställning.
Sista timmarna i Mulhouse ägnades åt ett besök vid stadens bilmuseum. Ja, att kalla det
museum är väl att ta i, det är en mycket speciell
samling bilar. Men vilken samling. Av de cirka
500 bilarna var ungefär 300 blå och av märket

Per Scanialastbil (vad annars, Scania sponsrade vår transport samtidigt som de tog hem en vagn till
sitt museum) kom en vacker vårdag ett underrede från Marma-Sandarnes Järnväg. Där hade vagnen
varit timmervagn, men ursprungligen byggdes den som träkolsvagnför Gävle-Dala Järnväg. På sikt
ska den återställas till det skicket.
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Vidlärnvägsmuseidagarna kom besökande tåg från såväl Danmark som Norge. Här poserar NSB El8
2060 på museets vändskiva, morgonen den 1 oktober.
Bugatti! Om detta museums bakgrund och uppbyggnad finns massor att säga, men knappast i en
publikation som denna.
Nästa land som ägnades uppmärksamhet var
Holland, där järnvägarna firade 150-årsjubileum
med en stor utställning, nyöppning av järnvägsmuseet och en hel del andra arrangemang. Kjell
Palen besökte Holland i början av sommaren i
samband med en internationell museijärnvägsträff och jag själv senare i samband med årsmötet
av IATM, dvs Intemational Association ofTransport Museums. Det nya museet i Utrecht var
verkligen sevärt, även om det bara till en del var
omdanat (se särskild artikel). Båda dessa konferenser gav många nyttiga kontakter och lärdomar, liksom de övriga studieresorna. Det är ju
nyttigt också att se att vårt eget museum står sig
gott i jämförelsen. Och sen finns det alltid något
att lära på varje annat museum.

Nytt till museet
Ett nytt lokomotiv har tillkommit under året, och
det är det första loket av littera Da, 790. Det är
tillverkat 1952 och frånsett vissa yttre skönhetsfel i bra skick. Om möjligt kommer det att återställas till leveransskick, men det hänger på om vi

kan lokalisera en uppsättning hjul av den ursprungliga typen. Loket kommer tills vidare att
användas för diverse transporter, då det är utrustat med bland annat ATC.
En ny personvagn har också kommit, den nitade tredjeklass stålvagnen Co9b 2798. Den har
delvis rustats upp av Kalmar Järnvägars museiförening (fast har moderna vulstövergångar och
boggier än så länge), men ansågs obehövlig för
klubbens behov. Därför kom vi överens om att
byta den mot två sovvagnar som klubben hade i
deposition.
Från f dMarma-Sandarnes Järnväg har vi fått
deras timmervagn 499. Transporten från Sandarne fick vi hjälp med av Saab-Scania som från
samma ställe hämtade en vagn till sitt museum.
Vagnen, som idag i stort sett bara är ett underrede, är tänkt att byggas upp till den träkols vagn
den en gång var när den var ny. Den byggdes för
Gävle-Dala Järnväg, och hade där littera L och
nummer 821.
Något nyare är den djuplastningsvagn som
Ericsson Cables i Falun välvilligt överlåtit på
museet. Den har använts för kabelrullstransport,
till att börja med av Sieverts Kabel verk i Sundbyberg som hade vagnen inregistrerad som privatvagn på Stockholm-Västerås-Bergslagens Järn121

vägar. Den slutade sina dagar som SJ litt Uai och
med nummer 20 74 096 9 000-6. Den är tillverkad i Bremen 1922 och har genom åren blivit
något moderniserad. Med tiden ska den nog åter
få sin bromshytt och identitet som SWB Sd 1906.
En annan privat godsvagn är en blå Gs-u med
nummer 21 74 012 0 002-7 som gått i trafik för
ASG. Den representerar den en gång vanliga,
men numera alltmer utdöende typen av godsfinka som SJ anskaffade efter internationell
modell på 1950-talet.
Flera hjälpvagnar har också kommit till museet
från olika håll. Tanken är att vi ska plocka ihop en
bra hjälpvagn av dem. Den är då tänkt att vara
såväl vår transportabla verkstad, som att i museivagnsparken representera hjälpvagnarna. Därför
försöker vi ur de olika vagnarna plocka en komplett uppsättning verktyg och annan utrustning.
Tyvärr har vagnarna genom sitt tämligen skamfilade yttre lockat en del vandaler, som rotat om
och slagit sönder en del smärre utrustning. Vi
hoppas dock relativt snart kunna rusta upp en av
vagnarna. De övriga kommer då att gå till skrot
sedan viktigare reservdelar tillvaratagits (bland
annat har vi en ide att tillvarata plattformarna på
en vagn för att använda som talarstol i det nya
museet, var det nu kommer att ligga).
Som komplement till vår International rälsbil
har under 1989 inköpts ytterligare en bil av
samma typ. Den har, till skillnad mot den förra
en väl bibehållen kaross, men bland annat e~
motor som inte går runt. Förhoppningsvis ska vi
av de två bilarna kunna få ihop en bra, och en som
kan gå på skroten.
Av de fordon som museet deponerat på olika
håll i landet har ett par sålts under året. Det är dels
ångloket Sb 1307 som varit deponerat hos Skånska Järnvägar i Brösarp. Sedan föreningen köpt
loket hade de bytt det med den danska föreningen
Helsing0rs Jernbane-Klub. Danskarna har fått
Sb-loket i utbyte mot det f d svenska S-loket
1280, som haft en karriär som stationär ångpanna
i Danmark. S-loket passar banan mellan S:t Olof
och Brösarp bättre. En annan deposition som
sålts är Sveriges enda fjärdeklassvagn, MalmöLimhamns Järnvägs vagn Co nummer 1. Den
d~ponerades för flera år sedan hos KlippanLJ ungbyheds Järnväg och var då ett vrak, ombyggt till oigenkännlighet. Med hjälp av Cementa, som köpte vagnen från museet, rustades den
till toppskick vid MLJs 100-årsjubileum våren
1989. Cementa skänkte sedan vagnen till KLJ.
Föreningen använde den vid jubileumstrafiken
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på MLJ. Till Järnvägsmuseidagarna togs den till
Gävle, där den visades på museet under vintern
1989/90. Det är nu en mycket vacker och unik
vagn.
Förutom fordon har en hel del annat intressant
material kommit till museet. Här ska bara nämnas en samling negativ och diabilder tagna på
1940- och 1950-talen av en fotograf som jobbade
åt tidningarna Signalen och SJ-Nytt, och en oljemålning av konstnären Albert Blombergsson
(1810-1875) föreställande Gävles första station
GDJ-stationen på Alderholmen. Fotografiern~
köptes medan tavlan överlämnades som gåva.

Händelser
Av annat som hänt på Sveriges Järn vägsmuseum
tar vi här några exempel.
Från årets början infördes nya entrepriser. De
gamla priserna har legat oförändrade i åtskilliga
år, och vi höjde faktiskt med hela 100 %. En
fullbetalande vuxen fick nu ge 20, barn, studerande och järnvägsanställda 10 och familj 50
kronor (medlemmar av Järnvägsmusei Vänner
går som tidigare in helt gratis). Det märkliga med
denna prishöjning är att antalet besökare som
klagat på den kan räknas på ena handens fingrar.
I början av året togs en modelljärnväg i bruk på
Gävle central. Den ska dels vara en prydnad och
attraktion i den nyrenoverade väntsalen, dels
vara reklam för museet. Modellen, som är en
enkel rundbana med en station i skala 1: 160, är
byggd av Lennart Svensson på Gävle Modellbyggeri. Stationen har stora likheter med Trödje
station på Ostkustbanan och tåget sbm går runt
för en krona är draget av ett Du-lok. Anläggningen är populär och driftsäker och kommer efter ett
par år att ha betalat sig, samt ge ett överskott till
museet.
I samband med påsken hölls den sedvanliga
modelljärnvägsutställningen. Visst hade vi lånat
in m~deller i samma omfattning som tidigare,
o_ch_v1sst kom specialisterna och njöt, men något
nktigt dragplåster för allmänheten blev det 'inte.
Tyvärr. Ämnet är tydligen för smalt för att kunna
upprepas varje år. Vi får se hur vi kan göra med
fortsättningen. Under utställningen visades i alla
fall över 200 modeller, allt från Jörgen Edgars Nskalemodeller av Aseas hela produktion till en
cykeldressin i skala 1:5.
Under maj månad firades en del jubileer och
annat där vi på olika sätt deltog. I Malmö var det
Malmö-Limhamns Järnväg 100 år, och i Nässjö
deltog våra elloksveteraner D 101 och Ra 846 i

På modelljärnvägsutstälningens
första dag, den 18 mars, komflera
modellrallare med sina moduler
( enligt den s k Västeråsstandarden) och kopplade ihop dem till en
ganska omfattande bana. Olle
Sundström kör medan Lennart
Svensson håller ett vakande öga
(?) på besökarna.

Tågets Dag och Svenska Jämvägsklubbens årsmötesresa. Hemma i Gävle gick Hilding Carlsson-motorvagnen Yols 626 på en extratur till
Södra Valbo på gamla Sala-Gysinge-Gävle
Järnväg i Svenska Järnvägsklubbens Gävleavdelnings regi.
Den 10 juni hade vi rallarting i Gävle. Det var
några av de sista rallarna och deras familjer som
träffades och åkte efter ånglok, visade rallarverktyg och sjöng rallarvisor på museet. I slutet på
samma månad kom ett extratåg från Tillberga där
hela SJ-verkstadens personal var med. De hade
personalutflykt och valde museet som mål. Några
andra gruppbesök i samband med olika konferenser i Gävle skedde också under året, bland
annat av ett gäng läkare i november.
Årets Järnvägsmuseidagar avhölls i sedvanligt
gott väder. Höjdpunkter var R-loket som återkom efter reparation i Falun (och som paraderade
med godståg på linjen utanför museet), de två
ångdressinerna (från Växjö-Alvesta Järnväg och
Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar)
och ångkranen från Hagalund, som alla visades
under ånga. Intressant var också ett besökande
tåg från Danmark (med danska Jernbanemuseets
vackert renoverade My-diesellok) och Norge
(med elloksveteranen El 8). Scania Vabis museum visade upp en gammal SJ-buss och körde
med den runt museet (dock utan passagerare).
Marknad, servering och arrangemang för barnen
fanns också i vanlig ordning. Ett som alltid populärt arrangemang där några frivilliga lägger ner
ett jättearbete tillsammans med museets personal. Det skulle gå att göra betydligt mer om fler
ville hjälpa till.
Året avslutades som vanligt med att museet

och Jämvägsmusei Vänner deltog i Hjulmarknaden i Stockholms stadshus och på motsvarande
marknad i Lund.
Därefter återstod bara årets Hjulkaffe, där alla
som hjälpt museet under året kunde koppla av
med kaffe och för tiden lämpliga andra drycker.
Vid denna sammankomst utdelas ju också årets
Järn vägsmus till den, eller de, som hjälpt museet
mest under det gångna året. För 1989 gick det inte
att bara dela ut en mus, utan det blev två. Den ena
gick till Bö,je Thoursie, som redan omnämnts
tidigare, och den andra till Gefle-Dala Järnvägs
museiförening i Falun för goda insatser vid olika
lokrenoveringar under många år.
Ja, det var 1989. Under året har 27 604 personer besökt Sveriges Järnvägsmuseum. Av dessa
kom 1249 från förskolor (i 98 olika grupper),
1540 från övriga skolor (i 59 grupper) och 2830
var övriga gruppbesökare (i 112 grupper). Det
genomfördes 27 organiserade visningar av museets personal, och ett otal mer eller mindre
organiserade av huskatten/museivärden Börje
Thoursie.

lärnvägsmusen
uppträdde för första
gången och delade
ut godis till alla
snälla (och förmodligen en del andra
också)barnpålärnvägsmuseidagarna.
Inne i musen befann
sig Kjell G Bergström, en av museets
trogna frivilliga.
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Arsberättelse 1990

Styrelsen för Föreningen Järnvägsmusei Vänner
avgiver härmed sin årsberättelse för verksamhetsåret 1990.
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret
varit:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Erik Sundström
Bernt Forsberg
vakant
Börje Thoursie
Börje Eklund
Morrgan Claesson
Lars Olov Karlsson (chef SvJvm)
Anders Lundberg (SJ)

Sveriges Järnvägsmuseum" regelbundet bifogat
medlemsinformationer.
Årsboken SPÅR utkom i mitten av december
1989 och tillställdes medlemmarna per post.
SPÅR utökades till att omfatta 120 sidor.
Föreningen var representerad vid Hjul marknaden i Lund och Stockholm.
Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till
medlemmar, företag och privatpersoner för det
gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt
fram emot nästa verksamhetsår och är övertygade om fortsatt framgång för Föreningen och dess
verksamhet.

Gävle den 10 september 1990
Föreningens medlemsantal 1990-07-01: 712
personer.
Under året har styrelsen avhållit fem protokollförda sammanträden.
Föreningen har under året tillsammans med
Sveriges Järnvägsmuseums utskick "Nytt från
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Erik Sundström
Bö,je Thoursie
M orrgan C laesson
Anders Lundberg

Bernt Forsberg
Börje Eklund
Lars Olov Karlsson

Framtids spår

1å:et

har medvind. De närmaste
åren satsar staten minst tio miljarder
kronor på att utveckla järnvägen. Sveriges politiker vill investera i det mest
miljövänliga och energisnåla transportmedel som finns .
Framtidens transporter går på järnvägsspår. Men dagens järnväg har inte
mycket mer än principen gemensamt
med de banor som gått genom Sverige
sedan 1800-talet.

Dagens järnvägar är datoriserade och
tekniskt mycket avancerade. Så går
tågen fortare och bär större last än
någonsin tidigare.
Nu när det Banverket som bygger och
underhåller Sveriges järnvägar - spår,
banvallar, broar, signal- och säkerhetssystem, trafikledning, elförsörjning och
telekommunikation. Inom många områden är vi världsledande. Banverket har
6.700 anställda.

För mer information:
Ring ti Il
Banverket HK
Personal avd.

eller skriv till
Banverket HK
Personalavd.

_ _ _ _ _0_24_3_-s_7_2 _00_ _ _ _7_s1_s_s_B_o_r1å_·n-ge_ _ _ _ _

BANVERKET

Skånsk järnväg
Skåne har varit Sveriges järnvägsrikaste landskap, genomkorsat av ett nät ofta konkurrerande privatbanor med intressant historia. En översiktlig presentation av denna historia har länge saknats, men nu finns den, uppslagsrik och
fängslande!
I åtta kapitel skildras de skånska järnvägarna från olika
utgångspunkter. Gunnar Sandin skriver om deras historia
och geografi, Yngve Holmgren om spår, lok, vagnar och
den skånska järnvägsindustrin. Tomas Tägil skriver om de
skånska stationssamhällena och Åke Werdenfels (som också
redigerat skriften) om järnvägen i litteratur och tradition . I
kortare bidrag behandlas trafikpolitik, framtidsmöjligheter
samt de skånska museibanorna.
Boken omfattar ca 250 sidor, rikt illustrerade med foton
och kartor. Inbunden, kr 195:-.

Skånsk järnväg

Dal-Västra Värmlands Järnväg
av Svante Forsreus och Gösta Johannesson. Dal-Västra
Värmlands Järnväg, DVV J, stod färdig först 1928 och var
därmed ett av de sista stora järnvägsbyggena i Sverige. Boken skildrar banans bekymmersamma historia, de 60
driftsplatserna längs de 163 kilometrarna från Mellerud till
Arvika och längs bibanan från Beted till Skillingsfors, trafiken med ångtåg och rälsbussar, de fyra rörliga broarna och
personalens mödor att hålla spåret klart och tågen i tid. 232
sidor, rikt ill i färg och s/ v, inb, kr 195:-.

Högfartståg
-Vision ocn verffiigher

Högfartståg -

vision och verklighet

Murray Hughes

av Murray Hughes. Med snabbtåget X2 blev Sverige världens åttonde land med reguljär tågtrafik i minst 200 kmh. I
Italien kör man redan i 250 kmh, Frankrike i 300 kmh, och
runt om i Europa och i Japan investeras enorma belopp i
högfartståg. Utvecklingen har mötts av många problem:
ekonomiska, organisatoriska, politiska och naturligtvis tekniska. Den sammanfattas här i koncis och lättläst form på
208 sidor, illustrerat med kartor och foton. Pris kr 150:-.

Frank Stenvalls Förlag har sedan 1966 gett ut ca 120 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.

Dal-V'åstra Värmlands Järnväg
Svante forsreus

Gösta Johannesson

•
•
•
•
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Projekterar
Bygger
Underhåller spår
Hyr ut arbets1naskiner o specialverkty~
Säljer järnvägs1nateriel

CHANSA INTE

Gefle Järnvägsteknik All
GÄVLE ISLANDSPLAN 1

026/10 91 5C

SALA

0224/177 85

NORRÄNGSGATAN 4

Sveriges Jämvägsmuseum 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

