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Hans Eriksson

Turbinloken vid TGOJ

Turbinlokens föregångare
Utvecklingen av godstågsloken vid TGOJbanorna är ett mycket intressant kapitel i den
svenska järn vägshistorien. Här följde man i stort
sett sina egna ideer och sneglade ytterst litet på
andra järnvägars försök att optimera sin dragkraft.
Under alla år var det tunga malmtransporter
som var det dominerande. Redan på 1890-talet
introducerades de, för sin tid, kraftiga sexkopplade
K-loken vilka importerats från England. De
ombesörjde under åtskilliga år transporterna av
malmpåOFWJ.DetärganskanaturligtattOFWJ
blev det ledande bolaget vad beträffar utvecklingen av malm tågslok då man mellan Eskilstuna
och Oxelösund hade att passera stora och långa
stigningar med malmlast. I norr på FLJ hade man
i stor utsträckning nedförsbackar söder om
Grängesberg och behovet av kraftiga lok var
mindre. Att dra tomvagnståg norrut på FLJ var
inga större problem med relativt klena maskiner
trots motluten. År 1902 importerades de sista tre
K-loken från Sharp Stewart i England. Dessa
hade kraftigare pannor och därmed en större
dragkraft än de tidigare nio.
Vid sekelskiftet ökade behovet av starka lok på
det södra distriktet och man vände sig till Nohab
med en beställning på tre åttakopplade malmtågslok litt M. Den nya lokkonstruktionen var i
stor utsträckning baserad på K-loken. Man behöll
till exempel samma drivhjulsdiameter samt
lösningen med innercylindrar. Överhettning hade
vid denna tid inte introducerats i Sverige så de
nya loken blev våtånglok.
Nästa utvecklingssteg blev införandet av
överhettning. Det var FLJ som beställde från
Falun två sexkopplade tanklok nr 23 och 24
utrustade med Pielocköverhettare och Lenzventiler. Denna konstruktion var misslyckad och
loken byggdes snart om till våtånga och planslider.
Schmidts överhettare infördes år 1907-08 i och

med inköpen av FLJ nr 25 och 26 samt OFWJ nr
28-30 litt K3. De tre sistnämnda loken var en ren
försvenskning av de engelskbyggda K-loken.
Ett tvåcylindrigt lok kan uppvisa ganska stora
dragkraftsvariationer. Dessa knyckar i kombination med tunga laster ger en extra påkänning på
kopplen som kan medföra att dessa brister. För
att i möjligaste mån eliminera detta problem
införde OFWJ som första järnväg i landet trecylindriga ånglok då loken nr 46 och 47 litt M3
levererades från Nohab. Med en dragkraft på 11
ton kunde tågvikterna på det södra distriktet ökas
avsevärt. M3-loken låg till grund för de fyra
sidotanklok litt M3a som inköptes av FLJ åren
1928 och 1930. Dessa lok hade något kraftigare
panna vilket gav en dragkraft av 12 ton.
De trecylindriga malm tågsloken visade sig vara
mycket lyckade och det var därför naturligt att
även nästa generation av lok följde detta konstruktionsmönster. Loken nr6 l-63 littM3b vilka
levererades av Nohab år 1929 var konstruerade
enligt de erfarenheter man hade fått av M3loken. Loktypen konstruerades med en storpanna
som var högt placerad, stav ramar och sluten hytt,
med andra ord en typisk svensk trettiotalskonstruktion. Dragkraften blev hela 15 500 kp.

Turbinloksutvecklingen
Utvecklingen av turbindrivna ånglok i Sverige
hade påbörjats år 1917, då Ljungströms Turbin
AB startade konstruktionsarbete på en loktyp
med kondensations utrustning. Målet var att bygga
ett lok med högre effekt, bättre verkningsgrad
och större aktionsradie än de konventionella inom
ramen för befintliga fasta anläggningar såsom
lokstallar, vändskivor, lastprofil etc. Prototypen
provades år 1921 varunder man kunde konstatera
att inriktningen var den rätta. Loket provkördes
ytterligare under åren 1922 och 1923 efter att ha
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SJ titt Å nr 1474 år 1927. Foto Nohab.
ombyggts i vissa avseenden. Resultaten av
provkörningarna visade att verkningsgraden för
turbinloket var högre än hos ett konventionellt
ånglok. Turbindriften gav också andra viktiga
fördelar jämfört med kolvdrift. Turbinens jämna
drivande moment medförde att dragkraften ej
varierade i samma utsträckning som ett kolvångloks. I en ångturbin utnyttjas ångans expansion
i högre grad än i en kolvmaskin. Värden från
jämförande prov visade att turbinen gav 12 procent
högre effekt vid samma ångtemperatur och 28
procent högre effekt vid lOOOC högre ångtemperatur. Den överhettade ångans temperatur för ett
kolvånglok är begränsad till 300-3500C på grund
av svårigheterna med kolv- och slidsmörjningen.
En ångturbin kan arbeta i betydligt högre
temperaturer vilket gör att man vid en oförändrad
adhesionsvikt kan ta ut högre effekter.
Nohab/Ljungström levererade år 1927 ett
kondenserande turbinlok till SJ. Leveransen var
mycket försenad. Vid denna tid var stam banornas
elektrifiering på gång, och intresset för turbindrift
hade svalnat betydligt vid SJ. Litt Å nr 1474
sattes emellertid in i snälltågstrafik mellan bland
annat Stockholm och Bollnäs. Jämförande prov
visade emellertid att utnyttjandegraden för Åloket var lägre än för lok litt B och F på grund av
olika problem med kondensationsutrustningen.
Loket avställdes därför redan år 1931 och
skrotning genomfördes 1935.

Turbindrift vid Grängesbanan
I slutet av 1920-talet hade man från OFWJ sida
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tagit upp frågan om ett icke kondenserande
turbinlok med Nohab/Ljungström. Syftet var att
öka tågvikterna på linjen mellan Eskilstuna och
Oxelösund. Iden med ett icke kondenserande
turbinlok var att slippa de komplicerade och
dyrbara kondensationsanordningarna samtidigt
som man kunde utnyttja fördelarna med turbindriften.
Den 7 juni 1929 tecknades ett k0ntrakt med
Nohab/Ljungström om leverans av två turbinlok
till ett pris av 212000kronorperstyck. Kontraktet
ändrades den 5 juli till att gälla enbart ett lok med
leverans den 7 augusti 1930.
Turbinlokets konstruktion var i största möjliga
utsträckning baserad på M3b-typen. Fördelarna
med detta var att många M3b-komponenter,
gjutmodelleretc kunde utnyttjas. En tanke var att
turbinloket relativt enkelt kunde byggas om till
ett kolvånglok om turbindriften skulle visa sig
vara misslyckad.
Turbintypen som valdes var en kombinerad
aktions- och reaktionsturbin med ett Curtishjul
samt en reaktions trumma. Ångan reglerades med
hjälp av fem kamstyrda dysor placerade invid
turbinen. Regleringen kunde göras av föraren via
axlar med kardankopplingar. Turbinens hastighet
sattes till 14 000 varv per minut vid en hastighet
av 70 km/h. Ångpannan konstruerades för en
eldyta av 150 m 2 och en överhettningsyta på hela
100 m2 •
Under driftsproven visade det sig att strypningen i överhettningselementen blev alltför stor,
varför överhettningsytan senare minskades med
40 procent. Man parallellkopplade överhettnings-

elementen för att minimera tryckfallet, vilket
från början var så högt som 3 kp/cm 2 • För att
kunna bära upp den stora trestegs växellådan
med en utväxling på 51: 1 konstruerades loket
med hjulställningen IDO. Detta medförde i sin
tur att tendern gjordes tvåaxlig för att den totala
hjulbasen skulle passa med de befintliga 18meters vändskivoma. Växellådan var konstruerad
för mekanisk reversering, det vill säga turbinen
gick alltid i samma riktning då loket kördes fram
eller back. Föraren kunde reglera gångriktningen
med en vev i hytten. Den hade tre lägen-neutralläge, fram och back. En mekanisk förregling
omöjliggjorde ångpådrag till turbinen i neutralläget. Enbart då växeln låg i läge för gång kopplades förreglingen ur. Reverseringen tillgick så
att två av växellådans hjul mekaniskt spelades
isär och ett tredje svängdes in i ingepp mellan de
två. Regulatorn fungerade enbarrt som en avstängningsventil och stod normalt helt öppen då
loket användes. Då veven för ångpådraget ej stod
i nolläget var mekanismen för växeln mekaniskt
låst. Det var mycket viktigt att loket stod helt
stilla vid omläggning av växeln.

Leverans med förhinder
Leveransen av lok nr 71 litt M3t blev en mycket
komplicerad historia med säkerligen en mängd
sömnlösa nätter för både konstruktörer och
beslutsfattare inom TGOJ såväl som leverantörsföretagen. Först den 22 oktober 1930 kunde
Ljungströms leverera turbinen till Nohab. Den
bänkprovades i Trollhättan i mitten av november.
Den 17 december 1930 genomfördes den första
provturen av loket på linjen Trollhättan-Prässebo
(BJ 23 km). Man hade planerat att genomföra

Frontvy av nr 71. Position a visar turbinen och
position n växellådan. Växellådan sträcker sig
ända ner till position j. Vid position p sitter en
spak med vilken turbinen kan frikopplas från
växeln. För att kontrollera att smörjningen är
riktig öppnas en lucka på växelns översida,
turbinenfrikopplas och drages på med ratten d.
Detta arrangemang finns enbart på nr 71. Foto
Ljung ströms.
leveransturen dagen efter men ett haveri på
växellådan gjorde denna omöjlig. Växellådan
åtgärdades och under någon av dagarna 29 eller

TGOJ litt M3t- typritning. TGOJ.
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Växellåda, turbinhjul och turbinhus till lok M3t 71 . Foto Ljungströms.
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30 december gjordes en leveranstur från Trollhättan till
Åmål (92 km). Under resan
havererade oljepumpen för
växellådssmörjningen och man
fick ta in loket på BJ verkstad
för reparation. En undersökning visade att blindaxelns
kuggar hade skurit och man
fick av den anledningen koppla
ner loket och dra det tillbaka
till Trollhättan där växeln
demonterades. Kugghjulen
sändes till Asea för omslipning.
Detta arbete var slutfört i slutet
av januari 1931.
Efter hopsättning av växellådan företogs en ny provtur
den 31 januari, denna gång
mellan Trollhättan och Alv hem
(35 km). Efter genomfört prov
uppvisade kuggarna ånyo så
kallade pittingskador varför en
ny omslipning fick göras av
Asea. I slutet av februari
prov kördes maskinen igen med
kuggskador som följd. Efter
en provisorisk reparation
sändes loket till Eskilstuna via
Ställdalen.
Den första provturen i ett
malm tåg ägde rum den 13 mars
mellan Eskilstuna och Oxelösund. Malmtågets vikt var reducerad. Efter denna premiärtur uppvisade kugghjulen svåra
skärskador. Relationerna mellan TGOJ och Nohab var vid
det här laget tämligen frostiga.
TGOJ maskiningenjör Johnson
meddelade Nohab i ett brev att
man ej kunde lita på växeln
vilken snarast borde bytas ut,
samt att man inom järnvägsförvaltningen ej betraktade
loket som övertaget. För att
ytterligare sätta press på leverantörerna innehöll man dessutom 10 000 kronor av slutbetalningen.
I mitten av mars genomfördes ytterligare prov körningar varunder växelns kondition

ytterligare försämrades.
Ljungströms hade vid denna tid en mängd
marknadsaktiviteterpågångoch man var mycket
angelägna om att utföra mätningar med fulla
tågvikter. TGOJ ville inte ställa upp på detta men
böjde sig när Ljungströms övertog hela skadegarantin för loket.
Det första fullastprovet genomfördes i tågparet
nr 183/184 den 20-21 mars. Under proven
förstördes växeln helt och loket fick kopplas ner
och sändas tillbaka till Trollhättan. En ny växel
fick tillverkas och först i november kunde loket
testas på linjen Trollhättan-Åmål. Vid ankomsten
till Åmål visade det sig att växeln fått skador
igen. Nohab hade kommit på att en av orsakerna
till växelproblemen var otillräcklig smörjning.
Loket togs tillbaka till Trollhättan där kugghjulen
åtgärdades.
En noggrann studie av provresultaten samt en
rejäl genomgång av växellådans konstruktion
visade att orsaken till de många kugghaverierna
var felskurna kugghjul och fel oljekvalitet.

Äntligen problemfritt
Vid denna tidpunkt hade TGOJs irritation nått
toppunkten. Utan deras vetskapkördeNohabden
15 januari 1932 upp loket till Ställdalen. Resan
gick helt problemfritt och först i Ställdalen
kontaktades kunden. Dagen efter besiktigades

loket av TGOJ och lokmästare Westerlind
avdelades för att arbeta på heltid med det. Nu
följde ett antal framgångsrika provkörningar
varefter det formella övertagandet skedde i början
av juni 1932. Leveransen hade försenats med 87
veckor.
Ytterligare provkörningar genomfördes under
juni och de avslutades på månadens sista dag.
Under proven, vilka bevittnades av en del utländska observatörer, var en dynamometervagn
inkopplad i tåget.
Alf Lysholm har i en artikel i Teknisk tidskrift
(januari 1933) beskrivit turbinloksdragning av
ett 1714 ton tungt malmtåg på linjen Eskilstuna-Oxelösund enligt följande:
I allmänhet användes vid starten i Eskilstuna en dysa,
vilken efter en kort sträcka ökas till två. Strax före
Skogstorp pålägges i allmänhet till tre dysor, men
pådraget minskas efter backen åter till två. I backen
före Bälgviken pålägges tre dysor varvid hastigheten
på krönet uppgår till 18 km/tim. I lutningen vid
Bälgviken ökas hastigheten till 50 km/tim., varefter en
ökning i pådraget till fyra dysor sker, vanligen mitt i
3,3 promillestigningen. Vid planet i backen har
hastigheten minskat till 15 km/tim., men före ingången
till sista backen har den ökats till något över 30 km/tim.
När tryck, överhettning och hastighet ej är tillfredsställande pålägges fem dysor på planet, och dessa får ligga på till sista delen av stigningen.

Nr 71 vid leveransen. Observera den ursprungliga placeringen av toppstrålkastaren och den lilla
rökuppdrivarskärmen på skorstenen. Foto Ljungströms.
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För att utröna den maximala dragkraften för
turbinloket utfördes ett prov i backen efter Rekame
station. I tåget gick en dynamometervagn.
Tågvikten var 1831 ton inklusive loket. I slutet av
backen var hastigheten 7 km/h. Den maximala
dragkraften utgjorde då 22,2 ton i kroken. Med
72 tons adhesionsvikt motsvarar detta en
friktionskoefficient av över 0,31.
Under juni och september månader 1932
gjordes jämförande prov med litt M3b nr 63 och
71. Nedanstående tabell visar resultat från dessa:
1. Tåg mellan Eskilstuna och Oxelösund 102 km

Datum Lok

Tågvikt ton

Ko(förbrukning kg

17.6
29.6
15.9
16.6
18.6
18.9

1547
1535
1550
1527
L551
1550

1848
1867
1962
1940
2004
2078

71
71
71
63
63
63

2. Tåg mellan Oxelösund och Eskilstuna 102 km
Datum Lok

15.6
17.6
29.6
15.9
16.6
18.6
16.9

71
71
71
71
63
63
63

Tågvikt ton

993
510

650
1183
465
490
683

Kolförbrukning kg

1770
1608
1596
2055
1833
1632
2166

I ovan angivna tågvikter är ej lokets vikt inräknad.
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Den genomsnittliga kolförbrukningen per 1000
tonkilometer vagnvikt blev för lok nr71 15,64 kg
och för nr 63 18,27 kg.
För att kunna sälja licenser till USA, Frankrike
och Tyskland bad Ljungströms i slutet av år 1934
om ett utlåtande över driftserfarenheterna med nr
71. Loket hade nu använts i trafik i över ett år.
TGOJs utlåtande var mycket positivt och man
förklarade sig mycket nöjd.

Engelsk efterföljare
Intresset för turbinloket var mycket stort i många
länder och en mängd delegationer gjorde studiebesök vid TGOJ. Det engelska jämvägsbolaget
LMSR sände en grupp tekniker tillsammans med
representanter för Metropolitan-Vickers Company för att studera loket. Man fann den svenska
konstruktionen så intressant att man beslöt att
byggaettsnälltågslokomotiveftersammaprincip.
Konstruktionen baserades på LMSR Pacifictyp
"Princess Royal Class". Loket nr 6202 försågs
med en turbin på 2200 hästkrafter och en separat
turbin för gång bakåt. Konstruktionen betraktades
som framgångsrik och loket användes i trafik
från år 1933 fram till 1939 då det ställdes av i
Crewe. Lokbristen gjorde att det åter sattes i
tjänst år 1941. En mängd tekniska problem och
haverier inträffade emellertid och loket ställdes
slutligen av år 1944 efter att ha gått 480 000 km
i tjänst. Efter kriget byggdes 6202 om till
kolvånglok och det förstördes fullständigt i den

Lokparad i Eskilstuna omkring år 1937. Blindhjulen på nr 71 var målade men på de övriga två
turbin/oken blanka. Foto TGOJ.
svåra olyckan utanför Harrow den 8 oktober
1952.
I början av 1935 begärde TGOJ in offerter på
ytterligare två turbinlok. Nohab offererade ett
pris på 199 500 kronor per styck vid köp av två
lok och 214 500 kronor vid köp av enbart ett.
I offerten förutsattes att TGOJ som tidigare
skulle tillhandahålla broms- och luftsandningsutrustningen. Tillstånd erhölls från styrelsen i
april 1935 om inköp av två turbinlok vilka bland
annat skulle ersätta loken litt M nr 41-45 som var
gamla och dyra i drift. Genom att insätta turbin lok
räknade man med att kunna reducera antalet
malmtåg. Lok nr 71 hade levererats med en
tender som rymde 15 kbm vilket ansågs vara i
minsta laget. TGOJ maskiningenjör Johnson
begärde i samband med beställningen att de nya
turbinloken skulle förses med treaxliga tendrar
på 18 kbm av den typ som användes på M3bloken. Nohab indikerade en merkostnad på 3000
kr per lok för denna ändring. Några dagar senare
ändrades ordern till att omfatta två tvåxliga
tendrar. Man hade troligen kommit till insikt om
att vändskivorna var ganska svåra att balansera

med turbinlok försett med tvåaxlig tender och att
det skulle bli ännu svårare med en treaxlig. En
treaxlig tender skulle dock utan tvivel ha medfört
att turbinloken sett mer balanserade ut. Den
tvåaxliga tenderns bakre axel var dessutom
mycket hårt belastad vid fulla förråd. I affärsuppgörelsen accepterade Nohab att leverera
de båda loken kompletta för 200 000 kronor per
styck. Även denna leverans blev något försenad
och litt M3t nr 72 med Nohabs tillverkningsnummer 2000 levererades den 21 september 1936.
Nr 73 kunde levereras nio dagar senare. I samband
med leveranserna togs nr 71 in på en välbehövlig
revision.

Få förändringar
Loken genomgick under sina år mycket få förändringar. Huvudstrålkastaren på nr 71 flyttades
fram och sänktes något år 1934. Vid samma tid
nedtogs utrustningen för kylånga på turbinen. År
1937 försågs tendrarna på alla tre loken med
förstärkta bärfjädrar på den bakre axeln. TurIl

binema reviderades i Stockholm åren 1937 (nr
71) och 1939 (nr72 och 73). Nästa turbinrevision
genomfördes under åren 1943 (nr 71) , 1942 (nr
72) och 1946 (nr 73), och de sista turbinrevisionerna gjordes åren 1952 (nr 71 och 72) samt
1951 på nr 73. Det finns inga rapporterade haverier
på någon av växellådorna. Nr73 råkade emellertid
ut för ett turbinhaveri den 27 maj 1944 på linjen
mellan Nyköping och Larslund. Orsaken till
haveriet var ett brutet oljerör för turbinlagersmörjningen. Turbinlagren gick varma varvid
löpskov lama skadades. Reparationskostnadema
uppgick till cirka 50 000 kronor.
Vid igångsättning var det mycket viktigt att
föraren såg till att ingen slirning uppstod. Loken
var försedda med en extra sandbehållare ovanpå
pannan. Det var mycket vanligt att sandning
gjordes vid start, speciellt om rälsen var våt. Nr
72, vilket av personalen ansågs vara det starkaste
turbinloket, råkade ut för ett ovanligt haveri i
början av 50-talet. Under gång i motlut med ett
malm tåg på hösten då banan var våt slirade loket
loss. Föraren gjorde misstaget att sanda utan att
stänga av ångan till turbinen. Sanden gjorde att
friktionsförhållandena ändrades radikalt och ett
kraftigt ryck uppstod. Denna extrema belastning

krökte de båda koppelstängema mellan blindaxlarna och den förstadrivaxeln och loket fick tas
in på verkstad för reparation. Varken turbinen
eller växellådan skadades turligt nog.
Turbinloken hade utomordentliga gångegenskaper - nästan jämförbara med en personvagn.
De skulle eldas med tjock fyr. Före start fick
eldaren lasta in cirka ett ton kol i eldstaden.
Under hård drift var eldarsidans injektor till hela
tiden. Växellådans smörjolja måste under hårda
driftsförhållanden i varmt väder kylas, vilket
gjorde i en rörkylare till vilken oljan pumpades
med en ångturbindriven kapselpump. Kylvattnet
släpptes med självtryck från tendem till oljekylaren och sögs vidare därifrån med eldarsidans
injektor vilken endera kunde kopplas till kylaren
eller direkt till tendem. Under kalla perioder
förvärmdes oljan genom ett ångrör som gick
under tanken. Omedelbart före ångdysorna satt
ett filter tillverkat av perforerad rostfri plåt, detta
för att inte kalkflagor eller andra föroreningar
från pannan skulle kunna följa med ångan in i den
känsliga turbinen .
I slutet av andra världskriget användes loken i
ganska liten utsträckning. Nr 71 togs ur trafik i
december 1944 och togs inte tillbaka i tjänst

TGOJ litt M3t nr 71 i ett extra malmtåg i Ställdalen 1986. Foto Hans Eriksson.
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förrän i november 1948. Under hela 1945 var
samtliga turbinlok tagna ur tjänst. Nr 73 återgick
till malm tågsdragningen i september 1946 och nr
72 först i februari 1947. Orsaken till denna
sporadiska användning var bland annat kolbrist
och brist på smörjoljor.
Loken användes under hela sin tjänstgöring på
det södra distriktet men någon gång i början av
SO-talet kördes ett provtåg upp till Grängesberg
med två kopplade turbinlok. Detta tillfälle är
veterligen enda gången då turbinlok var i tjänst
på det norra distriktet.
De tre turbinloken användes fram till 1953 då
elektrifieringen av det södra distriktet var genomförd. Loken ställdes av i november, maj och
oktober i nummerordning räknat. Nr 71 ställdes
i varmstall i Grängesberg medan de övriga placerades i Eskilstuna år 1954. Samtliga genomgick
en konservering år 1958. År 1960 stod alla tre på
malmbangården i Grängesberg. Under flera år
togs samtliga beredskapslok ut och bogserades
på bangården för att få smörjning på axlarna.
Detta gjordes även med turbinloken trots att de ej
var klassade som beredskapslok.
Statistiken visar att M3b-loken gick i runda tal

dubbelt så många kilometer i tjänst som turbinerna
vilka redovisar 688 446, 583 825 och 685 588
kilometer respektive.
De tre TGOJ-loken blev bland de få turbinlok
i världen som användes reguljärt under en längre
tid. De flesta andra tillhörande denna lillalokfamilj
är att betrakta som prototyper vilka kom att
användas under en relativt begränsad tidsperiod.
Alla loken har bevarats till eftervärlden. Nr 71
och 73 finns vid lokmuseet i Grängesberg och nr
72 har deponerats på Sveriges Järnvägsmuseum
i Gävle.

Källor
TGOJ arkiv
TGOJ personal
Christer Fredriksson
Alf Lysholm, "Ljungströms mottryckslokomotiv", Teknisk tidskrift januari 1933
Det 2000:e loket, Nohab 1936
Rolf Ostendorf, Damp/turbinen-Lokomotiven,
1971
Egna iakttagelser
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John Rennie

Som järnvägsprojektör i Sverige

"Att följa alla dessa företag, med thy åtföljande
strider-ochminorochminor-ochkontraminor;
byten, köp och qvittningar, oqväden, hvisslingar
och gnisslingar, krokvägar och krokben, är icke
vår uppgift", skriver J C Hallberg , signaturen
Posthumus, i memoarerna Mina samtida. De
första svenska järnvägarnas tillkomst var en
trasslig historia.
Bland dem som Hallberg nämner i detta sammanhang är den förste kontrollanten på
Köping-Hult, sir John Rennie. Rennie tröttnade
snart på oordningen och oegentligheterna i
Sverige men fick även positiva intryck av landet.
Bådadera redovisas i detta utdrag ur hans
självbiografi, här för första gången på svenska.
År 1844 erhöll greve Adolf von Rosen koncession
på anläggning av järnvägar i Sverige och erbjöd
mig halva koncessionen, förutsatt att jag ville
resa över till Sverige, staka ut linjerna och lägga
fram ärendet för den engelska allmänheten. Jag
engagerade för detta en viss mr Tottie, en svensk
som varit anställd av mr Rastrick, till att närmare
undersöka de av mig uppdragna strä<::kningarna,
som bestod av en huvudlinje från Göteborg rakt
genom riket till Örebro, som en huvudlinje för
järnhanteringen; därifrån gick en gren till övre
delen av sjön Vänern och en annan till sjön
Mälaren för att skapa förbindelse med Stockholm
- linjen fortsatte norrut via Västerås till Uppsala
och därifrån till Stockholm.
Samma år for jag tillsammans med greve von
Rosen med ångare till Göteborg där jag
tillbringade ett par dagar. Landet som jag for
igenom var inte rikt men långt rikare och bättre
uppodlat än vad jag väntat, medan människorna
var ärliga, enkla, flitiga och ytterst hövliga. Det
allmänna intrycket var rätt pittoreskt, och på sina
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håll vilt, med täta skogar av gran, lärk, bok etc;
stora områden hade röjts från skog och lagts
underodling. Husen var mestadels byggda av trä,
på ryskt maner, där stockarna låg tätt med
knuttimring i hörnen; springorna var tätade med
mossa, insidan hade täta brädväggar och i varje
rum fanns en eldstad i sten eller kakel; fönstren
var dubbla - på vintern stängdes både det yttre
och det inre och alla springor klistrades med
papper för att hindra ytterluften från att komma
in. Husen var i allmänhet mycket bekväma. I
vissa av de större städerna, såsom Örebro, var
många hus solitt byggda av sten, medan andra
hade stengrund och överbyggnad i trä; flertalet
landskyrkor var av sten med separat träbyggnad
för klockorna, som ofta var av betydlig storlek
samt med mycket fin och melodiös klang.
Göteborg är en mycket väl och regelbundet byggd
stad, huvudsakligen i sten, i holländsk stil, med
kanaler som sträcker sig genom gatorna. Vissa av
de största köpmännens hus är, liksom de offentliga
byggnaderna, rymliga och vackra, även om staden
allmänt ger ett tungt och trist men betydelsefullt
intryck.
Jag beslöt att besöka den berömda järngruvan
i Dannemora, ett antal mil längre norrut. Jag gav
mig följaktligen av tillsammans med greve von
Rosen, kom fram samma kväll och besökte gruvan
nästa dag; den bestod av en berggrund, som gick
upp i dagen, av nästan rent magnetiskt järn, med
en halt av cirka 75-80 procent, av den finaste
metall. Runt omkring fanns vidsträckta skogar så
det rådde ingen brist på bränsle; virket omvandlades till träkol och man utvann det finaste
järn, det bästa tänkbara för ståltillverkning; det
inbringade mycket högt pris på den engelska
marknaden, där det rönte stor efterfrågan. Den
utrustning som användes var mycket primitiv

och enkel; smedjornas bälgar drevs i vissa fall
med människo- eller djurkraft men i andra fall
med vattenkraft, där sådan fanns tillgänglig. Jag
ville gärna komma till det stora gruvdistriktet
Dalarna, cirka 100 miles längre norrut, men
årstiden började bli sen och jag tvingades därför
återvända till England.
När jag hade fått alla mina undersökningar
gjorda skrev jag en rapport om hela linjen; jag
fann dock att den svenska regeringen vid denna
tid inte var tillräckligt öppen för betydelsen av
järnvägar, eller snarare att regeringen inte såg
någon möjlighet att uppmuntra dem genom att
teckna aktier eller på annat sätt skaffa sig pekuniärt
intresse av dem. Regeringen undervärderade på
intet vis järnvägarnas betydelse men var till sin
karaktär försiktig och ekonomisk och ägde endast
måttliga medel till sitt förfogande; den ifrågasatte
därför starkt att de kunde ge rimliga vinster,
samtidigt som den önskade oss all framgång med
att skaffa pengarna i England. Jag föreställde
dem att folk i England, som inte visste något om
Sverige och dess möjligheter, skulle tveka inför
att riskera sina pengar utan en viss statlig
räntegaranti om 4 eller 5 procent av det satsade
kapitalbeloppet, och eftersom det stod helt klart
att järnvägarna skulle ge detta kunde det inte
finnas någon risk; garantin skulle i praktiken bara
vara nominell, men den skulle få effekten att
skaffa fram pengarna i England och därmed ge
Sverige en stor nationell förmån, genom att spara
på dess kapital utan att man löpte den minsta risk.
Jag rekommenderades att ge en stor middag, som
åtskilliga av ministrarna och alla andra viktiga
personer i Stockholm bevistade. Alla var
entusiastiska, en stor mängd tal hölls om järnvägarnas betydelse och min skål föreslogs av
kommerskollegiechefen Skogman vilken mottogs
med den största entusiasm, men effekten var
ingen ty vi fick vare sig privata teckningar eller
offentliga garantier. Något hade vi i alla fall
åstadkommit: vi hade introducerat ämnet järnvägar i Sverige, vi hade visat deras betydelse och
vi hade i viss utsträckning öppnat folks ögon; vi
hoppades att så småningom, när man moget hade
reflekterat över deras möjligheter, skulle man
betrakta dem mera gynnsamt och bidra frikostigt
till dem; men som det inte var någon mening med
att pressa saken vidare återvände vi genast till
England.
Varje feber har sin klimax; jämvägsfebern
nådde sin klimax likt alla andra och befann sig
sedan på nedgång. De många som hade trott sig

kunna skapa en förmögenhet fann nu till sin sorg
att deras pengar var borta, men det var inte det
värsta, ty de fick vara mycket glada om de inte var
tvungna att betala ytterligare. Alla nyajärnvägsspekulationer stod utom all fråga, och därför
visade det sig att de svenska järnvägarna var
alltför sena för marknaden; ingen ville överväga
saken; själva ordet järnväg var nog för att driva
alla på flykten, så det fanns inget annat att göra än
att avvakta bättre tider. Därmed fick de svenska
järnvägarna anstå till 1852; viddetlagethadeden
svenska regeringen moget begrundat frågan och
insett att Sverige, om landet önskade hålla takt
med andra länder, antingen måste göra sina järnvägar självt, för vilket staten vid denna tid inte
hade pengar, eller uppmuntra andra genom att
garantera dem en tillräcklig ränta på det satsade
kapitalet. Följaktligen for jag dit igen, och blev
som vanligt mycket vänligt mottagen av kungen
och hans ministrar; jag märkte att de hade blivit
mer angelägna än någonsin tidigare om att järnvägar skulle byggas. Jag hade varit där i oktober
1848, och fick äran att bli inbjuden till slottet i
Stockholm, liksom jag tidigare hedrats med att få
äta middag med deras majestäter på sommarslottet
Haga intill Stockholm. Vid ankomsten till slottet
mottogs jag på artigaste vis av kung Oscar, som
gjorde mig äran att presentera mig för sin vackra,
behagfulla och intelligenta drottning. När hennes
majestät hörde att järnvägar skulle påbörjas sade
hon sig ha hört så mycket talas om dem utan att
något blivit gjort, att hon fruktade att det aldrig
skulle bli några; "tala därför inte längre om dem
utan sätt igång och bygg dem". Middagssällskapet
bestod av cirka trettio personer. Jag hade äran att
sitta intill finansministern, en mycket behaglig,
intelligent person som i sin tur satt intill den
kungliga familjen. Vi fick en utmärkt middag,
utan några som helst restriktioner, och det
allmänna samtalsämnet tycktes vara vem som
skulle väljas till president i republiken Frankrike,
Cavaignac eller Louis Napoleon; alla tycktes
anse att Cavaignac var rätt person, och alla talade
mycket nedsättande om Louis Napoleon. Det är
underligt att tänka på hur litet världen visste om
denne märklige man, och hur fullständigt han
kom alla tidigare förväntningar på skam.
Under min vistelse i Stockholm presenterades
jag för den nuvarande monarken, konung Karl
XV, dåvarande prins Karl, en mycket vacker och
intelligent ung man. Efter sin tronbestigning har
han gjort mig äran att förläna mig med Vasaorden,
och som motiv behagade hans majestät anföra de
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stora tjänster som jag hade gjort Sverige. Detta
var särskilt angenämt som den skickades till mig
genom min personlige vän greve von Platen, som
då var svenskt sändebud i London. Många år
tidigare hade jag gjort bekantskap med hans
fader, den berömde greve vonPlaten som var den
viktigaste aktören när dynastin övergick från den
utslitna gamla ätten och Bernadotte placerades
på tronen. Att jag träffade greven tillgick enligt
följande. Greven arbetade ytterst engagerat för
fullbordandet av den stora Göta kanal, som förenar
Göta älv nedanför fallen i denna flod med nedre
delen av den stora sjön Vänern, och därmed
förenande sjöleden mellan alla städer som ligger
intill denna sjö och Göteborg. En kanal hade
tidigare byggts mellan sjöns nedre del och Göta
älv (som rinner ut från denna) nedanför fallen,
och detta var ett mycket stort arbete för sin tid,
men slussarna var så ojämnt fördelade och höjden
i vissa så stor, att sjöfarten hämmades mycket
starkt; greven kom därför, efter min faders död,
över till England för att konsultera mr Telford,
som då betraktades som vår främste ingenjör, om
vilket som var det bästa sättet att förbättra Göta
kanal och eliminera den beklagliga olägenheten.
Mr Telford for dit, uppgjorde en plan och
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genomförde den, till den svenska regeringens
stora belåtenhet. Under greve von Platens besök
i England tog mr Telford honom till Lynn, där vi
fanns som ingenjörer för Eau Brink Drainage and
Navigation, och vi förklarade för honom hela
Eau Brink-anläggningen, vilket han starkt uppskattade. Han var en mycket nobel person, allvarlig och värdig, med hög intelligens och med
ett enkelt och förekommande sätt. Lynns borgmästare, som av rnr Telford fått höra om hans
besök, bad om ett sammanträffande och inbjöd
honom, sedan de presenterats, till en av sina
offentliga middagar, vilket greven accepterade.
Han hade emellertid ingen aftondräkt med sig,
och brydde sig egentligen alls inte därom utan
skulle ha gått på borgmästarens fest i sina
reskläder, något som, för att uttrycka saken milt,
hade varit mycket ohövligt. Telford rådgjorde
med mig om detta, och vi kom överens om att
greven inte kunde gå på middagen utan gängse
aftondräkt. Sedan han finkänsligt hade informerats om detta av mr Telford förstod han
vinken och skickade efter en skräddare, som
inom några dagar försåg honom med vederbörlig
utrustning. Han visades naturligtvis den största
uppmärksamhet av hela sällskapet.

Låt mig återvända till mitt ämne. Medan tiden
gick hamnade penningmarknaden i så uselt
tillstånd-det var ingen ände på konkurserna- att
inget kunde göras med den svenska järnvägen,
och jag började tro att alla mina pengar och allt
mitt arbete var bortkastade. Tiden för greve von
Rosens koncession hade gått ut och det var högst
tveksamt om den alls skulle förnyas, och i så fall
skulle det förvisso inte ske i den ursprungliga
omfattningen, som gällde hela landet.
År 1852 återställdes dock lyckligtvis förtroendet för penningmarknaden, och vi erhöll
förnyelse av koncessionen för den del av linjen
som sträckte sig mellan sjöarna Mälaren och
Vänern, med en sidolinje från järngruvorna i
Nora till Örebro, vilken var lika värdefull som
någon del av huvudlinjen, och regeringen gav en
garanti av 4 procent på det erforderliga kapitalet,
nämligen 420 000 pund, med befogenhet att
uppta 167 000pund ytterligare. Linjen var mycket
lättbyggd och mr Burge, entreprenören, åtog sig
att fullborda den för detta belopp. Ett bolag
bildades i vederbörlig ordning, kapitalet tecknades
omedelbart och aktierna stod över pari. Jag reste
åter över till Sverige, utsåg mr Watson till
arbetschef och arbetena inleddes samt fortskred
mycket bra i ett års tid; kommittens ordförande
och ledande man var dock olyckligtvis den ökände
parlamentsledamoten John Sadlier, som efteråt
begick självmord i närheten av Jack Straws värdshus på Hampstead Heath sedan alla hans
förehavanden blivit allmänt kända, bland annat
hans misskötsel av den svenska järnvägen. Vad
det blev av pengarna kunde jag aldrig begripa, ty
det fanns mer än 60 000 oredovisade pund för
anläggning och markförvärv, men säkert är att
räkningar på långt mer än så av styrelseledamöterna lades fram för min attestering, som
var nödvändig innan de kunde sändas vidare till
regeringen, men jag kunde aldrig ge min attest ty
man höll allting fördolt för mig; och sedan jag
funnit att händelserna utvecklades på ett så
diskutabelt sätt, kände jag att jag inte längre
kunde ta på mitt samvete att stanna kvar som
deras ingenjör. Jag begärde därför omedelbart
avsked, och tur var det, ty efteråt fick jag veta att
de inte bara hade förbrukat hela summan om
420 000 pund utan även 167 000 i obligationer
och 167 000 till som de fått tecknat utan bemyndigande, så att de i runda tal hade förbrukat cirka
700 000 pund utan att ännu ha fullbordat 50 miles
enkelspårslinje som inte krävde något annat än
beredning av markytan, med bara en eller två

korta bankar och skärningar om knappa 20 fots
djup, för vilket 6000 pund per mile hade varit
fullt tillräckligt. Det har faktiskt aldrig hänt att en
god affär misskötts så fullständigt, för att nu inte
använda ännu starkare ord. Följden blev att
alltsammans kom ut efter Sadliers död och alla
lade skulden på honom. Detaljerna känner jag
inte till, och jag tackar Gud för att jag kom ur det
hela i tid, sedan jag funnit att det var omöjligt att
stanna kvar med hedern i behåll.Jag kunde aldrig
attestera de räkningar som styrelseledamöterna
presenterade mig, ty jag trodde att de åtminstone
var felaktiga, om nu inget värre. Allt som jag
faktiskt gjorde var att till entreprenören, mr B urge
(som efter vad jag vet uppförde sig mycket
hederligt) attestera en summa av 25 000 eller
30 000 pund. Hela detta fina företag gick alltså i
stöpet genom ren och skär misskötsel, för att
uttrycka det hela milt, och aktierna, som hade
stått i pari, var ingenting värda - i händerna på
vilken klok och ärlig styrelse som helst borde
linjen däremot ha fullbordats för det beräknade
beloppet, och skulle ha gett god avkastning. Den
svenska regeringen kunde rimligen inte betala
någon garanti när ingen del av linjen var fullbordad
och inga acceptabla räkenskaper hade redovisats;
och jag har anledning tro att den fått sådan
avsmak för det sätt varpå styrelsen hade misskött
denna järnväg att den inte ville ha något mer med
engelska eller andra bolag att göra, utan beslöt att
bygga alla andra linjer själva - vilket jag förstår
att man har gjort; och kostnaden har inte överstigit
min kalkyl om 5-6000 pund per mile inklusive
stationer och rullande materiel.
Jag hade tidigare undersökt åtskilliga andra
delar av Sverige, och i november 1850 hade jag
rest dit för att personligen överlämna ett konfidentiellt brev från greve Reventlow, den danske
ambassadören i London, till utrikesministern i
Köpenhamn. Vi for via Hamburg och Kiel, ty vid
denna tid väntades krig åter utbryta mellan
Schleswig-Holstein och Danmark, och båda parter
bevakade varandra med största uppmärksamhet.
När jag först besökte Sverige konsumerades
stora mängder brännvin som var gjort på potatis;
så mycket att landet i viss grad var demoraliserat;
dryckenskapen var mycket utbredd och det blev
värre ju längre norrut man kom. Regeringen
beslöt därför att använda alla tillgängliga medel
för att undertrycka den. Tunga skatter lades på
potatisbrännvinet, och jag har till min glädje hört
att dryckenskapen avsevärt har minskat sedan
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dess. Svenskarna är ett förträffligt, öppet, käckt
och generöst folk, synnerligen ämabelt och gästfritt. Jag behandlades av dem med största vänlighet, något som jag alltid kommer att känna mig
tacksam för. Julen är i hela landet en allmän helg,
fjorton dagar framåt med början på julafton.
Under den tiden förekommer nästan ingen affärsverksamhet. Det är inget annat än visiter och
fester från morgon till kväll, och det krävs stark
mage och ett starkt huvud för att genomgå denna
skärseld av fester utan att ta skada. När man
kommit in i deras hem kan man inte vägra att
acceptera deras vänliga och översvallande gästfrihet. Ett exempel är att när ett bröllop hålles är
det inte bara vännerna som samlas kring bruden,
utan huset öppnas för alla och det står var och en
fritt att komma in och uppvakta bruden och brudgummen, som mottar alla besökare i full bröllopsdräkt; förfriskningar av alla slag serveras ymnigt.
Under mitt besök skedde mellan två adelsfamiljer
ett bröllop till vilket jag inbjöds. Bruden och
brudgummen var båda unga, och bruden var
mycket vacker och ståtligt klädd. Jag mottogs
och underhölls synnerligen vänligt och kom inte
hem förrän under morgontimmarna. Jag fann att
jag hade druckit just så mycket som jag anständigtvis kunde tåla, och om jag inte undkommit vid
den tidpunkt som jag gjorde så hade jag blivit
tvungen att stanna hela nästa dag, vilket många
av brudgummens vänner gjorde.
I Sverige gjorde jag bekantskap med, bland
många andra, vår förträfflige ambassadör, major
Pringle, som under det sista amerikanska kriget
höll Washington besatt i ett dygn. Jag var ofta
gäst i hans hem, och är honom och hans älskvärda
maka stort tack skyldig för deras stora vänlighet
och gästfrihet. En annan utmärkt kamrat var mr
eller överste (som han kallade sig) Elsworthy,
den amerikanske konsuln. Han var ungkarl, höll
öppet hus och var så ytterligt gästfri och trugade
sina gäster så starkt, att det endast var med största

18

svårighet man kunde undkomma nykter nog för
att tryggt nå hem till sitt kvarter.
Sveriges skogar avverkades snabbt, både för
att skaffa bränsle åt järnhanteringen, där stora
mängder förbrukades, och även för att röja mark
till odling, så denna bränsletillgång för järnframställning försvinner i snabb takt. Utöver dessa
orsaker kan nämnas den stora exporten av virke
till Europas alla delar för byggenskap och andra
ändamål. Det är visserligen sant att stora skogar
med gott virke ännu finns längre norrut, liksom i
Norge, men då kommer kostnaden för transport
till järndistrikten att bli mycket tung; fast eftersom
det svenska järnet är mycket värdefullt för
ståltillverkning, på grund av sina magnetiska
egenskaper, kommer det alltid att erfordras stora
kvantiteter för marknaderna i södra Europa, och
med större kostnad för bränslet måste även priset
stiga på det svenska järnet.
Bessemerprocessen har avsevärt reducerat
kostnaderna för att tillverka gott järn i England,
och även för att förädla det till stål; ändå är det
svenska järnet så mycket bättre att det alltid kommer att finnas en viss efterfrågan på det.
Frågan blir då om det inte kommer att löna sig
att exportera den svenska malmen till England,
där det finns gott om bränsle, och där den kan
omvandlas till det bästa järn för den minsta
kostnaden. Vore det inte billigare att göra detta
än att tillverka järnet i Sverige, där bränslet är så
mycket dyrare? Och eftersom den svenska järnmalmen är mycket högvärdig jämfört med vår
egen, om man bortser från hematiten, skulle den
extra frakten snart tjänas in. Det är nog inte alls
osannolikt att detta så småningom inträffar.
Ungefär vid samma tid som järnvägsgarantin
erhölls från den svenska regeringen och bolaget
framgångsrikt hade kommit igång, föreslogs det
mig ett annat projekt av en belgisk företagare ...
Översättning Gunnar Sandin

Gillis Albinsson

Landstingen och järnvägarna

1988 års riksdags beslut om trafikpolitiken innebar
avgörande förändringar i den organisation för
järn vägstrafiken som principiellt hade gällt sedan
förstatligandebeslutet 1939. Bland annat infördes
begreppet länsjärn väg för bandelar med till störs ta
delen lokal och regional trafik. Länstrafikhuvudmännen fick från och med 1 juli 1990 trafikeringsrätten för persontrafiken på länsjärnvägarna.
Länstrafikhuvudmännen hade genom ett riksdagsbeslut 1978 kommit till som obligatoriska
organ för samverkan mellan landstinget och
kommunerna i varje län för att ombesörja den
lokala och regionala kollektiva persontrafiken.
Genom 1988 års beslut återknöts således något
av ett samband mellan landstingen och järnvägarna. Vissa landsting verkade underjärnvägsbyggnadsepoken aktivt för att banor skulle komma
till; andra bringades av staten till medverkan.
Avsikten med den här artikeln är att från olika
utgångspunkter försöka belysa landstingens
insatser på området. Man kan i en sådan redogörelse inte utesluta de formella aspekterna, som
främst gäller hur statsmakterna reglerade
landstingens handlande författningsvägen och i
praxis. Tyngdpunkten i framställningen kommer
dock att ligga på vad man kan kalla järnvägspolitikens praktiska tillämpning. Detta innebär
att söka svar på frågor som
- Vilka motiv låg bakom landstingens agerande?
- I vilka former gjordes deras insatser?
- Vilka aktörer var de ledande och hade de
möjligen egna intressen i sammanhanget?
- Vilka blev följderna för landstingen i ett längre
tidsperspektiv?
Det finns säkert många fler problem som borde
belysas, och följaktligen nödgas jag göra förbehållet att framställningen är långt ifrån
heltäckande i förhållande till sin rubrik.

Bakgrunden till landstingens
engagemang
Kommunikationer - ett tillåtet
verksamhetsområde
Som bekant bestämdes det svenska järn vägsnätets
tillkomst och organisation fram till 1939 i
huvudsak genom ett principbeslut av 1853/54 års
riksdag. Enligt detta beslut skulle järnvägsnätet
bestå av stam banor, som skulle byggas och drivas
av staten, och bibanor, som skulle få anordnas
och drivas av privata företag. De enskilda järnvägarna expanderade snabbt och utgjorde från
1880 till 1920-talets slut ungefär två tredjedelar
av den totala banlängden. Staten stödde det
enskilda järn vägsbyggandet, till en början genom
riksdags beslut om lån eller bidrag i enskilda fall,
men från och med 1871 genom att regeringen
fick disponera medel i en järnvägsfond. I vissa
fall lämnades även senare bidrag eller lån vid
sidan av fonden. Det statliga stödet räckte dock
inte till för alla enskilda järnvägsföretag. Av 191
järnvägar med en byggkostnad över 0,5 milj kr,
som anlades under tiden 1869-1915, fick bara 63
statslån.
Åtta år efter principbeslutet om järnvägsbyggandet förverkligades genom 1862 års kommunalförfattningar den stora kommunalreform,
som diskuterats under flera decennier. En av
författningarna var förordningen om landsting.
Genom den skapades en ny kommunform, som med de undantag som betingades av att städer
med fler än 25 000 invånare inte ingick i
landstingen - hade länet som sitt område. Om
landstingets befogenheter (dess kompetens) sade
förordningen, att tinget ägde att rådslå och besluta
om för länet gemensamma angelägenheter, vilka
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avsåg uppräknade ämnesområden. Till dem hörde
"anstalter för kommunikationsväsendets befordrande".
I den kommitte som utarbetat författningsförslagen hade landshövdingen S G von Troil i
Malmö varit ordförande. Han var en aktiv järnvägsförespråkare i sitt hemlän, och det kan väl
antas att hans intresse kommit till uttryck i den
citerade formuleringen. Skäl att tro detta kan
man också finna i att han reserverade sig mot sina
medkommittenters förslag att landstingen skulle
förbjudas att bedriva vad som kallades spekulativa
företag. von Tro il menade, att en sådan föreskrift
skulle vara rent av skadlig, om den innebar ett
förbud för landstingen att understödja, till exempel, en för hela länet viktig kommunikationsanstalt. Regeringen följde honom; bestämmelsen kom inte in i landstingsförordningen. (Trots
von Tro ils insatser kom Malmöhus läns landsting
att höra til Idem som inte engagerade sig i järnvägsbolag.)
Kompetensparagrafen anvisade alltså kommunikationsväsendet som ett område för landstingens aktivitet. Men formuleringen uteslöt inte
tolkningsproblem, eftersom den förutsatte att det
skulle gälla för länet gemensamma angelägenheter. Gemensamhetsprincipen kunde emellertid
tänjas och modifieras med ekonomiska medel.
Lagstiftaren hade nämligen gjort det möjligt för
landstingen att besluta om olika utdebitering i
olika delar av länet allt efter deras nytta av ett
visst företag. Det fanns också en säkerhetsventil
i ett stadgande att Kungl Majt skulle kunna dela
ett län på flera landsting, om ett för länet gemensamt inte ansågs medföra de fördelar som
var avsikten med förordningen.
Räckvidden av stadgandena berodde av bedömningar hos de statliga myndigheter som hade att
pröva landstingens beslut. Det fanns en föreskrift,
att landstingsbeslut i regel skulle underställas
länsstyrelsens prövning. Hos Kungl Majt kunde
man överklaga landstingsbeslut, och dessutom
krävdes Kungl Majts godkännande av beslut som
avsåg uttaxering under längre tid än fem år eller
upplåning med mera än fem års amorteringstid.
En forskare (Uno Westerlund) har undersökt
länsstyrelsers behandling av landstingsbeslut
under åren 1863 till och med 1882. Inget av de
fall av underkännande som han refererar berör
järnvägar. Resultatet är inte oväntat; landshövdingarna var i många län pådrivande i järnvägsfrågor och använde länsstyrelsens förslagsrätt, sin egen rätt att delta i landstingets över20

läggningar och - om de så kunde - sin ställning
som av Kungl Majt utsedd ordförande i landstinget
för att där verka för järnvägssaken.
Den auktoritativa och prejudicerande bedömningen av kompetensenligheten i landstingsjärnvägsengagemang ankom på Kungl Majt.
Prövningen kunde, som nämnts, utlösas genom
överklagande eller genom att landstinget måste
ha godkännande av beslut om ekonomiska
bindningar under längre tid än fem år.
Kungl Majts praxis vid bedömningen av
överklaganden av kommuners och landstings
beslut i järnvägsärenden har undersökts av
Sverker Oredsson när det gäller tiden från 1862
och cirka 25 år framåt. Kung Majt fann att
järnvägsbyggande låg inom landstingets kompetens och därigenom hade prejudikat skapats.
(Samma utgång blev det i fråga om kommunala
beslut i liknande ärenden.) Regeringen medgav
också i ett utslag att landsting fick differentiera
skatteuttaget efter olika länsdelars fördel av en
järnväg som fått landstingets stöd.
Dessa prejudikat i kompetensfrågan hade
således betydelse för de frivilliga insatser som
nära hälften av landstingen gjorde i form av
aktieteckningar och/eller garantier för lån till
enskilda järnvägar.

Statsmakternas krav på engagemang
Det fanns ett egenintresse för statsmakterna att
inte hindra kommuner och landsting att engagera
sig i enskildajärnvägar. Redan i början av 1860talet hade riksdagen visat intresse för kommunal
medverkan i det statligajärnvägsbyggandet, och
från 1886 skulle en sådan medverkan bli ett permanent inslag i anläggningen av statsbanor. Om
principen "gemensamma angelägenheter" skulle
kunna åberopas i sådana fall, borde den rimligtvis
gälla för järnvägsengagemang över huvud taget.
Riksdagens tidiga intresse för kommunal
medverkan hade väckts vid 1862/63 års möte i
samband med att ständerna antog ett erbjudande
från Allbo härad i Kronobergs län att svara för
expropriationskostnaderna för den mark som
behövdes för södra stam banans sträckning genom
häradet. Riksdagen begärde i det sammanhanget,
att Kungl Majt skulle undersöka om kommunerna
i allmänhet var villiga att avstå den jord som
behövdes för stambana. För 1865/66 års riksdag
anmälde Kungl Majt att intresset, föga förvånande, varit obetydligt, och frågan återkom
inte på några år. Jämtlands läns landsting ställde
dock frivilligt upp med bidrag till staten genom

Det halländska landstingets ekonomiska stöd till Västkustbanan ledde fram till den senare tillämpade
principen att statsbanorna kostnadsfritt skulle förses med mark. Västkustbanan blev i motsats till
andra landstingsstödda banor en lönsam investering. Eldsberga station på 1930-talet. Foto SJK-F.
att 1873 anslå 0,9 milj kr till tvärbanan genom
länet; men i det fallet var det fråga om att överflytta
ett tidigare beslutat åtagande att gå in med aktieteckning i ett bolag för företaget.
Efter 15 år kom frågan om ortsbidrag till
stambanebygge åter upp i riksdagen. När den
1881 behandlade förslag om fortsättning av norra
stambanan från Bräcke till Ångermanälven, förklarade den inflytelserike lantmannapartisten Carl
Ifvarsson, att han inte ville rösta för anslag till
denna stats bana, om inte bidrag lämnades från de
berörda orterna motsvarande det Hallands läns
landsting hade utfäst till Västkustbanan. Något
sådant krav kom inte in i riksdagsbeslutet, men
när riksdagen 1886 behandlade propositionen
om norra stambanans fortsättning till Vännäs,
beslöt den att landsting, kommuner eller enskilda
kostnadsfritt skulle avstå all mark för järnvägen
eller lämna staten ersättning för markkostnaderna.
Därmed hade staten knäsatt principen. I
fortsättningen -ända fram till senare tid- var det
regel att regering och riksdag i samband med
besluten om statliga järnvägsbyggen krävde att
landsting, kommuner eller enskilda, som berördes
av linjerna, skulle stå för kostnaderna för mark
för bana, bangårdar och andra anläggningar som
behövdes för järnvägsdriften. Dessa villkor betraktades som "oeftergivliga".

Eftersom staten i fortsättningen huvudsakligen
byggde järnvägar i Norrland, kom den 1886
introducerade principen att i störst utsträckning
drabba landsting och kommuner (i själva verket
främst landstingen) i Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län. I södra Sverige
föranledde statsbanebygget Järna-Norrköping
beslut år 1907 i Södermanlands och Östergötlands
läns landsting om anslag till markkostnader. I
Göteborg och Bohus län hade landstinget 1898
åtagit sig att svara för upplåtelse av mark med
mera för Bohusbanan.
Under senare decennier har staten fört fram
kravet på landstingen att svara för marklösenkostnader i samband med breddning av smalspår
till normalspår. Och i de yttersta av dessa dagar
har man i Halland tagit emot en regeringens
emissarie, som enligt ortspressen har i uppdrag
att "före november månads utgång ragga ihop ett
antal hundratal miljoner från kommuner, landsting
och näringsliv i Halland" till kostnaderna för
Västkustbanans dubbelspår.
Regeringens motiv för marklösenkravet gentemot kommuner och landsting har inte varit
mångordiga. I till exempel propositionen 1907
om järnvägen Järna-Norrköping sade departementschefen: "Med hänsyn till järnvägens stora
betydelse för de orter den kommer att genomlöpa,
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anser jag, i likhet med järnvägsstyrelsen, att för
anläggning av ifrågavarande järnväg på statens
bekostnad bör uppställas som villkor att statsverket icke drabbas av några kostnader för
jordlösen, skadeersättningar och dylikt."
Departementschefernas erinran om järnvägarnas stora betydelse för regionerna kan läsas som
en påminnelse till dessa om att de genom olika
kanaler - inte minst landstingen - gjort framställningaroch påtryckningarför attfåjärnvägarna
till stånd.

De regionala intressenas motiv
Det här ovan citerade yttrandet från ett föredragande statsråd om järnvägens stora betydelse
för de orter den skulle genomlöpa, kan naturligtvis
också användas som en allmänt formulerad
sammanfattning av motiven hos de regionala
intressenterna - främst landstingen - för engagemang i järnvägar. Men det finns anledning att
försöka precisera dessa motiv.
Landstingens agerande får ses i samband med
att valsättet- särskilt under den första tiden - gav
dem ett utpräglat plutokratiskt drag.Även om det
reformerades flera gånger, lade det ända fram till
1909 års politiska rösträttsreform huvudinflytandet hos ett begränsat antal besuttna eller
eljest förmögna medborgare. Man hade enligt
den kommunala röstskalan, fyrkskalan, röster i
relation till sina inkomster och sin förmögenhet.
Fyrkstarka högre ämbetsmän, godsägare, företagare och lantbrukare satt i landstinget. Godsägare och andra lantbrukare på större gårdar,
brukspatroner, sågverksägare och grosshandlare
verkade inom sektorer av näringslivet som var
särskilt betydelsefulla för landets export.
Jordbruket drog fram till omkring 1880 nytta
av den utländska efterfrågan på havre, som därefter delvis ersattes av marknaden för smör.
Eftersom jordbruket i stora delar av Sverige drivs
i kombination med skogsbruk, kunde dess utövare,
tillsammans med sågverksägare och trävaruexportörer dra fördel av omvärldens efterfrågan
på sågade trä varor. Den klassiska svenska exportindustrin, järnhanteringen, hade fortfarande god
efterfrågan på stångjärn men stod inför de
omdaningskrav som ytterst bottnade i övergången
från välljärnsmetoder till götjärnsmetoder och
därmed från småindustri till storindustri. Denna
förutsatte i sin tur goda möjligheter till masstransporter av insatsvarorna träkol och malm,
alternativt tackjärn, och de nya råvarorna skrot
och stenkol. Kolningsskogar och malm tillgångar

22

utanför brukens närområden fick ökat värde.
Plogar och andra jordbruksredskap var skrymmande gods, och jordförbättringsmedlet kalk och
den efter 1800-talets mitt introducerade konstgödseln krävde resurser för masstransporter.
Sådana behövde också företagarna i den framväxande bomullsindustrin, som arbetade med
importerad råvara.
Det var i betydande utsträckning personer som
berördes av denna utveckling som ingick i de
bestämmande grupperna i landstingen. De hade
således ekonomiska motiv för att som både företagare och landstingsmän arbeta för förbättring
av kommunikationerna.
Före järnvägarnas tillkomst hade valet av
hamnar för export och import bestämts av avståndet till avsändnings/bestämmelseorten, eftersom det var angeläget att göra vidaretransporten
från hamn till lands eller på inlandsvattenvägar
så kort som möjligt. De båda först färdiga stambanorna, västra och södra, ändrade på detta
förhållande och länkade över transporter till de
hamnar som hade direkt eller nära förbindelse
med det nya transportmedlet. Så noterades till
exempel från Kalmar län, att tillkomsten av
järnvägen Malmö-Stockholm drog ifrån stapelstäderna vid Smålandskusten en betydande inkomst för transitering av utländskt gods. Det blev
viktigt för hamnstäderna att återerövra upplandet,
och medlet blev järnvägar. Som exempel kan
man ta Smålands-Blekingekusten, där Västervik,
Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar, Bergkvara,
Nättraby och de fyra Blekingestäderna gjordes
till utgångspunkt för järnvägar som skapade konkurrens om ett uppland, som i väster begränsades
av södra stambanan.
Transporternas inverkan på prisbildningen på
upp landets produkter - spannmål, trävaror, järn
etc - gjorde att de inflytelserika inlandsföreträdarna hade intressen som sammanföll med
köpmännens i hamnstäderna.
Det fanns också järn vägsförespråkare som hade
en allmän framtidsoptimism, och som trodde på
banorna som medel inte bara för ekonomisk utan
även för kulturell utveckling. En småländsk
kyrkoherde, som satt i Östra Blekinges första
styrelse (och som varit landstingsman) menade,
att järnvägarna inte bara var handelslivets pulsådror. De var mycket mera, ansåg han, nämligen
kanaler genom vilka kulturens välsignelser av de
mest olikartade slag strömmade ut till befolkningen i en ort.
Jag har tidigare nämnt, att landstingsförord-

ningen gav Kungl Majt möjlighet att dela ett län
på flera landsting. Så skedde i Kalmar län redan
1865 av skäl som inte hade med järnvägsfrågor
att göra. Men två senare framställningar om
delning visar klart hur viktiga jämvägsfrågoma
var i den regionala politiken.
Den ena framställningen gjordes 1869 av
Sundsvalls stad och samtliga socknar i Medelpad
utom Alnö. Uppenbarligen spelade finansieringen
av banan Sundsvall-Torpshammar en roll i
sammanhanget. Järnvägskommitten i Sundsvall
suckade: "I veten ock, att Medelpad i saknad av
eget landsting är maktlöst, då det gäller att såsom
ett helt genomdriva något för provinsen allmännyttigt." Regeringen gick inte med på någon
delning.
Den andra framställningen lämnades den 18
sepember 1873 av samtliga landstingsmän från
Dalsland. Älvsborgs läns landsting hade föregående dag inte presterat tillräcklig majoritet för
ett förslag från länsstyrelsen om aktieteckning i
tre jämvägsföretag, varav ett avsåg en bana mellan
Mellerud och Fredrikshald. Dalslänningarnas
aktion var ett slags utpressning; landstinget beslöt
utreda järnvägsfrågorna och ett par månader
senare beslöts med stor majoritet, att landstinget
skulle bidra med aktieteckning i järnväg från
norska gränsen till Mellerud, och i ytterligare
fem järnvägsföretag. Därefter avstyrkte landstinget delningsframställningen utan några
protester från dalslänningarna, och Kungl Majt
avslog den senare på formell grund.
Troligen var det landstingets ordförande landshövdingen E J Sparre som inspirerat dalslänningarna till deras handlande. Det var ju hans
förslag som inte bifölls i första omgången. På det
förslag som antogs i november hade han stort
inflytande. Han hade vana vid att starta järnvägsföretag som ordförande i de första styrelserna
i Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga och Varberg-Borås. Redan knappt tre veckor efter landstingets novemberbeslut utsågs han till ordförande
i styrelsen för Dalslands järnväg. Sparre satt
dessutom i riksdagen, där han livligt deltog i
järn vägsdebatterna.
Sparre var långt ifrån ensam om att kunna
bevaka sitt läns järnvägsintressen på tre nivåer:
järnvägsbolaget, landstinget och riksdagen. Det
fanns de som kunde lägga till en fjärde nivå:
hemkommunen. Rösträttsbestämmelserna och
valbarhetsreglerna lade, som nämnts, huvudinflytandet i samhället hos en begränsad krets av
medborgare som verkade på flera politiska nivåer.

Riksdagsmännen var vanligen ledamöter av
landstinget i hemlänet och kommunalt engagerade
på hemorten. Exempel på framstående rikspolitiker som spelat en stor roll i sina hemlandsting
och i deras järnvägsengagemang är Emil Key
från norra Kalmar län och Carl Ifvarsson från
Halland.
En genomgång av ett - låt vara begränsat material, som består av förteckningar över de
första styrelserna i elvajärnvägsbolag, som bildats
före rösträttsreformen 1909, visar ett betydande
personsamband mellan landstingen och järn vägsföretagen. I de elva bolagen fanns sammanlagt
69 styrelsemandat, av vilka 26-det vill säga över
en tredjedel-innehades av landstingsmän. Ytterligare tio innehades av personer som antingen
varit landstingsmän eller blev det senare än året
för bolagsbildningen.

Landstingens insatser: former
och omfattning
Framställningar till staten, "lobbying",
utredningar
Det för ett landsting billigaste och minst förpliktigande sättet att verka för tillkomsten av
järnvägar var att göra framställningar i ämnet till
regeringen eller att initiera och stödja motioner i
riksdagen. I båda fallen var syftet att antingen få
en järnväg byggd som stats bana eller att få staten
att delta i kostnaderna för en enskild järnväg.
De första landstingsmötena hölls i september
1863. Redan då behandlades i flera landsting
motioner i järn vägsfrågor. I till exempel Kronobergs läns landsting anvisades 1 500 riksdaler för
utredning om en järnväg Växjö-Kalmar. Året
därpå var det Blekinge läns landstings tur att
bekosta undersökningen av denna banas fortsättning till Karlskrona. Samma landsting anslog
1865 medel för utredning om järnvägar från
Karlshamn till södra stam banan och från Sölvesborg till Kristianstad.
Det finns ett par ganska tidiga exempel på att
landstingsmäns intresse för järnvägsutredningar
gick längre än till enskilda objekt och inriktades
på en översiktlig planering av nätet i ett län. Det
ena av dessa exempel noteras från Skaraborgs
läns landsting, som 1867 behandlade-och avslog
- en motion om uppdrag åt en kommitte att göra
upp en fullständig plan för ett enskilt järn vägsnät
inom länet. Det andra exemplet är en översiktlig
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motion år 1873 i Blekinge läns landsting omjärnvägsbyggandet i länet.
De belopp som anslogs för utredningarna kan
verka små, men var inte betydelselösa i dåtidens
penningvärde. När Uppsala läns landsting 1890
anvisade 750 kr för undersökning av en direkt
järnvägsförbindelse mellan Uppsala och Enköping, så torde de pengarna tillsammans med
lika mycket från de berörda kommunerna ha
räckt till lönen för en ingenjör i ett halvår.
Det gällde för järnvägsintressenterna att inte
förtröttas. I Kalmar läns södra landsting avslogs
åren 1881 och 1886 framställningar från länsstyrelsen om anslag tilljärnvägsundersökningar,
men 1891 bifölls en motion om medel till utredning av det projekt som avvisats fem år tidigare
(Kalmar-Berga). Sex år senare biföll landstinget
en motion om anslag till en redan gjord undersökning om smalspårsbana på Öland. Den välvilliga behandlingen berodde möjligen på att
motionären var landstingets ordförande A P
Danielsson, som varit initiativtagare till utredningen.
En försiktigare inställning till utredningsanslag
hade Kopparbergs läns landsting. Vid sitt andra
möte, 1864, biföll landstinget en motion om
anslag till en järnväg från Västmanlands gräns
till Insjön på det sättet, att tinget skulle göra en

framstälJning till Kungl Majt om anslag till
undersökningen. Först om regeringen inte gick
med på att betala, skulle landstinget träda in. Vid
1865 års möte anmälde den delegation, som
uppvaktat regeringen i ärendet, att den fått göra
utredningen i egen regi, eftersom Kungl Majt
inte gått med på statlig medverkan. Nu beslöt
landstinget att ta större grepp: regeringen skulle
uppvaktas en gång till, denna gång med begäran
att järnvägen skulle byggas som statsbana.
Statsmakterna fortsatte emellertid att vara
kallsinniga, och järnvägen kom sedermera till
som bolagsbanan Södra Dalarna - utan landstingets medverkan.
För länen i Norrland var en norrländsk stam bana
en utomordentligt viktig fråga. Följaktligen agerade kommuner och landsting under åren kring
1870 starkt för att påverka statsmakterna. Västernorrlands läns landsting tillsatte 1869 sin första järnvägskommitte och lämnade anslag till
undersökning av järnvägssträckning från Hälsinglandsgränsen genom Medelpad och Ångermanland till någon punkt vid Angermanälven.
Landstinget räknade med att senare få till stånd
en järnväg genom Jämtland till Trondheim och
en fortsättning av stambanan norr om Ångermanälven. Utredningsarbetet om denna fortsättning bekostades av landstinget och kommunerna

De norrländska landstingen
agerade för statliga järnvägsbyggen genom både utredningar, lobbyverksamhet och markanskaffning. Här banarbetslag
på Stambanan genom övre
Norrland 1941. Foto Svlvm.
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under åren 1882-1884. Stambanans sträckning
genom Jämtland hade utretts av en kommitte som
Jämtlands läns landsting tillsatt 1868.
I dessa fall bekostade landstingen således
utredningsarbete för statens räkning. Men de
företrädde inte ensamma de regionala intressena
gentemot staten. Den regionalajärnvägspolitiken
var i stor utsträckning ett samspel mellan kommuner, landsting och länens riksdagsmän. Det
gällde både statsbanebyggandet och utverkandet
av statligt stöd till enskilda järnvägar.

Medverkan vid tillkomsten av enskilda
järnvägar
Framställningar till statsmakterna och medverkan
i utredningar behövde i och för sig inte förplikta
ett landsting till ytterligare insatser för tillkomsten
av en järnväg. I de fall då framställningarna och
utredningarna avsåg statsbanor som beslutades
från och med 1886 såg emellertid regering och
riksdag till attlandstingsengagemangen fortsattes
i form av marklösenmedverkan. I de fall då de
förberedande åtgärderna syftat mot tillkomsten
av privatbanor fullföljde landstingen dem oftast
genom någon form av fortsatta insatser.
Kommuner och landsting spelade tillsammans
en ganska stor roll för finansieringen av det
enskildajärnvägsbyggandet. År 1925, då privatbanenätet var i huvudsak färdigutbyggt, hade de
andelar av aktiekapitalet enligt följande:
Banor, spårvidd

1435 mm
1093 mm
1067 mm
891 mm
(891 mm exklusive fyra företag
600 mm

Kommuners och
landsti ngs andel av
aktiekapitalet, %
25,8
98,4
61,9
35,6
60,4)
40,5

KäJla: Allmänjärnvägsstatistik 1925, tab 11 B

De i talet inom parentes uteslutna fyra 891 mmföretagen ägdes av andra järnvägsbolag eller
saknade av andra skäl kommunala aktieägare.
När de exkluderats, hade återstoden av trefotsnätet
en majoritet kommun/landstingsandel i ägandet.
Det fanns två helt kommunägda järnvägar som
inte var aktiebolag (Bjärred-Lund-Harlösa och
Lidköping-Håkantorp ).
Någon officiell särredovisning av landstingens
andel av aktiekapitalet finns inte tillgänglig. Av

det material jag disponerat framgår emellertid att
den i regel torde ha varit ganska liten. Kommunernas insatser var alltså den större delen.
Av samma material framgår, att följande läns
landsting medverkade vid tillkomsten av enskilda
järnvägar:
Uppsala
Jönköpings
Kalmar norra och södra
Blekinge
Hallands
Göteborg och Bohus

Älvsborgs
Skaraborgs
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands

I samtliga fall utom Kalmar läns norra landstings
tycks engagemanget ha föregåtts av ekonomisk
medverkan i utredningsarbete. De fortsatta insatserna hade i regel formen av aktieteckning. I
Kalmar läns norra landsting blev den betydelsefullaste åtgärden dock garanti för betalning
av låneannuiteter, och i Kalmar läns södra landsting synes endast denna form av medverkan ha
förekommit. Borgensteckning för lån förekom i
slutet av 1930-taJet i Kalmar läns norra landsting
(1936) och i Blekinge läns landsting (1938), som
i övrigt stödde järn vägsetableringar genom aktieteckningar.
I ett fall omtalas lån, nämligen från Västernorrlands läns landsting till Ostkustbanan år 1921.
Syftet med detta var inte att i första hand stödja
järn vägsföretaget utan att lindra svår arbetslöshet.
Vid lånet, som var räntefritt, knöts nämligen
villkoret att bolaget skulle utföra arbeten till
minst dubbla värdet av lånebeloppet. Vidare redovisas i materialet ett fall, som rubriceras som
bidrag. Det avser medel som Jönköpings läns
landsting anvisat till Jönköping-Gripenberg. I
bolagets balansräkning 31 december 1895 upptas
beloppet, skilt från aktiekapitalet, som ett bidrag
från landstinget. (Efter banans konkurs 1932
tecknade landstinget däremot aktier i det nya
bolaget, dock utan att banans fortbestånd kunde
räddas.)
Landstingens aktieteckningar tycks oftast ha
beslutats från fall till fall, det vill säga utan att
bygga på några principbeslut om grunder för
beräkningen av insatserna. I ett par län fattades
dock sådana beslut som underlag för beräkningen
av innehållet i besluten i senare enskilda ärenden.
Blekinge läns landsting beslöt 1893 att aktier
skuJle tecknas i varje före 1899 byggd bibana till
kustbanan med 2 000 kr per kilometer, om spårvidden gjordes lika med kustbanans (1067 mm),
och med 1 000 kr per kilometer om spårvidden
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Ett sidomotiv för landstingens stöd åt Ostkustbanan var att skapa arbetstillfällen under 1920-talets
svåra kris. Här Enångers station där tåg med A 1007 i spetsen inväntar av gångssignal.Foto SJK-F.
var mindre än kustbanans. Detta beslut var i
egentlig mening ett principbeslut, avsett att
tillämpas för alla bibanor som kunde bli byggda.
Ett åtagande från Hallands läns landsting om
aktieteckning med visst belopp per banmil gällde
däremot för ett visst företag. Landstinget beslöt
år 18 81 att mot aktier bidra med 50 000 kr per mil
till bolag, som kunde bildas för att bygga Västkustbanan, och det ökade 1884 på beloppet med
ytterligare 20 000 kr per mil inom länet för
sträckan Varberg-Göteborg. I Skaraborgs läns
landsting tillämpades - utom vid de första teckningarna - regelmässigt en beräkningsgrund på
800 kr per bankilometer för aktieteckningarna.
De båda västgötalandstingen står i en klass för
sig, när det gäller antalet företag som stötts genom
aktieteckningar. Närde väl börjat, fordrade konsekvensen att alla behandlades lika. Skaraborgs
läns landsting tecknade aktier i sammanlagt 16
järnvägsföretag, av vilka alla dock inte fanns till
samtidigt. I Älvs borgs läns landsting utvecklades
redan från det tidigare nämnda stora järnvägsbeslutet år 1873 uppfattningen att landstingets
stöd till järnvägsbyggandet borde vara någorlunda
lika för varje härad. I detta län fattades under
tiden fram till det allmänna järnvägsförstatli-
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gandet beslut om stöd till 24 järnvägsföretag,
varav dock nio inte förverkligades.
Enligt Skaraborgs läns landstings räkenskaper
för år 1900 hade landstinget som tillgångar räknat
järnvägsaktier för 247 000 kr, vilket var inte
mindre än en tredjedel av den tillgång (750 000
kr) som utgjordes av länets samtliga lasarettsbyggnader!
De beloppsmässigt största aktieteckningarna
synes ha gjorts av Västernorrlands läns landsting.
1890 års landsting anvisade 100 000 kr i form av
aktieteckning till den blivande HärnösandSollefteå för marklösenkostnader; principen
sålunda tagen från det stöd till norra stambanan,
som staten nödgat landstinget att lämna fyra år
tidigare. Med början år 1900 tecknade landstinget
vid tre tillfällen aktier i Ostkustbanan för sammanlagt 1,4 miljoner kronor. Vid en tidpunkt ägde
landstinget nära 10 procent av aktiekapitalet i
bolaget. Gävleborgs läns landsting stannade vid
lägre belopp, trots att en större del av 0KB gick
genom det länet. Västemorrlänningarna hade
dessutom, utöver aktieteckningarna, stött företaget med det förut nämnda lånet.
Då landstingen ställdes inför järnvägsärenden,
hade de att ta hänsyn till det interregionala problem

som bestod i att deras åtaganden formellt måste
avse för länet gemensamma insatser och reelltinte minst i förhållande till väljarna - balansera
de olika länsdelarna mot varandra. Älvsborgs,
Skaraborgs och Blekinge läns landsting hade förenklat utryckt - löst problemet genom att
teckna aktier i de flestajärnvägsbolag som fanns
eller planerades i deras län. I Västernorrlands län
engagerade landstinget sig i de båda järnvägs bolag
som kompletterade statsbanorna inom länet. I
Hallands län blev balansen mellan länsdelarna
inte lika fullständig. De bolag som tillsammans
utgjorde Västkustbanan samt Varberg-Borås fick
landstinget som delägare, sedermera också Varberg-Ätran, men i Halmstad-Nässjö, HalmstadBolmen, Falkenbergs och Markaryd-Veinge
fanns det inte med. Det är tänkbart att de ledande
i landstinget ansåg att Västkustbanan genom sin
sträckning på längden genom det smala länet
uppfyllde landstingsförordningens krav på att
vara en för länet gemensam angelägenhet.
Problemet med likställdhet mellan olika länsdelar blev mindre, om ett landsting började sina
insatser först när järnvägsnätet blivit i huvudsak
utbyggt. I Uppsala län dröjde det 17 år efter
landstingsbeslutet 1890 om utredningsanslag,
innan det blev aktuellt att besluta om aktieteckning
i Uppsala-Enköping. Två järnvägar, som enligt
beslut 1916 och 1917 skulle få aktieteckning,
kom inte till. I detta län fanns före tillkomsten av
UEJ ett betydande nät av enskilda banor, men
landstingets medverkan tycks ha begärts först då
UEJ skulle byggas.
I Jämtlands län verkade landstinget för tillkomsten av järnvägen Sundsvall-Trondheim och
gjorde 1871 ett stort åtagande: en kommitte fick
fullmakt att teckna aktier i det blivande bolaget
för en miljon riksdaler. Härjedalen skulle inte få
någon nytta av den banan, och landstinget utnyttjade därför möjligheten att befria den
länsdelen från de kostnader som skulle bli följden
av projektet. När frågan om en statlig mellanriksbana genom Jämtland väcktes, ändrades
miljonåtagandet för aktieteckning till dels en utfästelse om bidrag med 900 000 kr till stats banan
genom Jämtland, dels en aktieteckning om
100 000 kr i Sundsvall-Torpshammar (köpt av
staten 1884). I början av 1900-talet tecknade
landstinget till nytta för Härjedalen aktier för
100 000 kr i enskilda järnvägen Orsa-Sveg.
Kalmar läns norra landsting hade inte tecknat
aktier i Norsholm-Västervik-Hultsfreds föregångare Hultsfred-Västervik och Västervik-

Åtvidaberg-Bersbo, men däremot år 1876 åtagit
sig garanti för de båda bolagens obligationslån,
som de tagit upp som utfyllnad för medel behovet
utöver aktiekapital och statslån. Landstinget hade
mött de inomregionala problemen i form av
besvär över detta landstingsbeslut. De klagande
hade skjutit in sig på gemensamhetsprincipen
och hävdat att hela landstingsområdet inte hade
tillräcklig nytta av järnvägarna. Kungl Majt
underkände emellertid snabbt besvären och ansåg
tydligen, att de båda banorna dragits på ett sådant
sätt genom landstingsornrådet att de fyllde kravet
på gemensam angelägenhet för detta. Garantiåtagandena måste utnyttjas av WHJ från 1886
och av WÅBJ från 1890.
Landstingets sammanlagda kostnader för åtagandena hade vuxit till 851 000 kr år 1913, då det
fick tre jämvägsfrågor att ta ställning till. I en
motion hade föreslagits aktieteckning i ett projekterat järn vägsföretag Gamleby-Valdemarsvik.
Den avslogs. En motion om aktieteckning i
Växjö-Klavreström-Åseda järnv ägsaktiebolag
bifölls däremot, liksom en i samma motion föreslagen aktieteckning i ett ännu inte bildat bolag
för järnväg från Vimmerby till Hällefors i Ydre.
Bifallet motiverades med önskemål om likställdhet mellan olika delar av landstingsområdet och
-vilket måste ha varit huvudmotivet-med att de
båda bansträckorna skulle tillföra ortens" gamla"
järnvägar ökad trafik. (Aktieteckningen i VäxjöÅsedabolaget avsåg dess banas utbyggnad från
Virserum till Hultsfred.) Man kommer inte ifrån
intrycket att landstingsmännen i tingets ekonomiska intresse något manipulerade likställighetsbegreppet genom att bifalla denna motion och
avslå den förstnämnda.
Kalmar läns södra landstings åtaganden avsåg
också betalningsgarantier för lån. Vid 1895 års
möte beslöt landstinget att ta på sig garanti för de
lån som komme att upptagas för Kalmar-Berga
och Kalmar-Torsås. (De båda banorna byggdes
utan statslån.) När landstinget 1898 behandlade
en motion om lånegaranti för den blivande
Mönsterås-Åseda, förklarade det att garantiteckningen för KBJ och KTsJ ingalunda betydde
att det förbundit sig att i framtiden ta på sig
borgen för varje järnväg som skulle byggas inom
landstingsområdet. Övriga senare byggda banor
byggdes med statslån och utan landstingets
aktieteckning. Från inomregionala synpunkter
brast det således i likställighet mellan landstingsområdets olika delar. Först på 1930-talet behövde
landstinget uppfylla garantiåtagandet, då det bolag
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som ägde KBJ övertagit Ruda-Oskarshamn och
Ruda-Älghult efter deras konkurser.

Landstingens medverkan vid byggande av
statshanor
Efter tillkomsten av stambanorna söderut och
västerut från Stockholm koncentrerades
statsbanebyggandet till Norrland. Det 1886 av
statsmakterna introducerade kravet att regionala
och lokala intressenter skulle stå för marklösenkostnaderna för stats banor, drabbade således först
de fyra nordligaste landstingen.
Efter 1886 års riksdagsbeslut hade Västernorrlands läns landsting tagit på sig marklösenkostnaderna för länets del av stambanebygget
Ångermanälven-Vännäs. Fem år senare skulle
bibanan Mellansel-Örnsköldsvik byggas, och
för den delade landstinget marklösen med Örnsköldsviks köping. När riksdagen 1911 fattade
beslut om en fortsättning av Inlands banan norrut
från Strömsund, åtog sig landstinget marklösenkostnaend för den 37 kilometer långa srtäckan
genom länet. Ettnyttriksdagsbeslut 1917 tvingade

landstinget att åter ta ställning till krav på bidrag
till järnvägsbygge. Denna gång gällde det linjen
Forsmo-Hoting. I det fallet delade landstinget
och kommunerna utmed linjen på kostnaderna
efter principen 1/3-2/3. När järnvägs byggandet i
länet var avslutat, hade landstinget bistått staten
med anslag på 410 000 kr och dessutom - som
nämnts tidigare- satsat 1,5 milj kr i privatbaneaktier.
Jämtlands läns landstings bidrag till statens
järnvägsbyggande blev ännu större. Om landstingets frivilliga bidrag till jämtländska tvärbanan
har redan nämnts. När beslutet om Inlands banan
från Sveg (som då var ändpunkt fören privatbana
från Orsa) norrut via Östersundhade fattats i
riksdagen, beslöt landstinget att svara för marklösen utöver vad kommuner och enskilda åtagit
sig. Det beslutet kostade landstinget 480 000 kr
under åren 1913- 1923 medan samma åtagande
i fråga om linjen Sveg-Hede stannade vid •10 000
kr. Sammanlagt överfördes således nästan 1,4
milj kr från landstingets till statens kassa för
järnvägsbyggandet.

Genom att tumma på likställighetsbegreppet kunde Kalmar läns norra landsting motivera sitt stöd till
järnvägen mellan Vimmerby och Ydrefors . Här den senare stationen vid invigningen 1924. Foto
Svlvm.
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I tolv år fick landstingets utskott arbeta med Bohusbanan. Bilden visar Dingle station. Foto Svlvm.
Västerbottens och Norrbottens län skulle
genomlöpas av både stambanan genom övre
Norrland och In1andsbanan. Dessutom byggde
staten sidolinjer till kuststäderna. Statsbanan
nådde Boden 1894. Från och med 1887 och under
ungefär trettio år framåt uttaxerade Västerbottens
läns landsting medel för mark1ösen. För Norrbotttens läns landsting gällde detsamma med
några års förskjutning.
I södra Sverige ställdes under åren kring sekelskiftet Göteborgs och Bohusläns, Södermanlands
och Östergötlands läns landsting inför kravet på
täckning av markkostnader.
Inom Göteborgs och Bohus Läns landsting hade
frågan om en längdbana diskuterats flera gånger
- tidigast 1879 - då landstinget 1892 beslöt erbjuda sig att stå för markkostnaderna för dels en
sådan bana, dels en sidolinje Uddevalla-Ellös,
om beslut om linjernas byggande som stats banor
fattades senast 1897. Det var uppenbarligen fråga
om en gest från landstingets sida; tinget måste ju
efter 1886 års riksdagsbeslut ändå räkna med att
ställas inför kravet, om staten skulle vilja bygga
banan. När inget hördes från statsmakterna, tog

landstinget upp järnvägsfrågan från en ny
utgångspunkt och beslöt ta initiativet till en
bolagsbildning för längdbanan samt om aktieteckning, om bolaget kom till. Beslutet behövde
inte verkstä1 las. Efter att ha mött motgång med en
proposition om Bohusbanan år 1897 återkom
regeringen följande år, och fick då bifall med den
ändringen att banans norra ändpunkt skulle bli
Skee i stälJet för Strömstad, som regeringen
föreslagit. Skälet kan ha varit att det föresvävat
riksdagen att banan skulJe fortsättas från Skee till
Norge. Linjen Skee-Strömstad skulle bli en
sidolinje.
1898 års landsting fick från regeringen frågan
om det var villigt att uppfyIJa marklösenkravet.
Svaret blev jakande, och dessutom beslöt landstinget att medverka till att bandelen Skee-Strömstad skulle byggas som enskild järnväg. (Den
övertogs dock av staten; någon meJlanriksbana
behövdes inte när unionen upplösts.) Landstinget
tillsatte en särskild järnvägsnämnd med befogenhet att träffa avtal och uppgörelser om
förvärv av mark och grus med mera för banan
Göteborg-Skee. Nämnden kom att arbeta i tolv
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år och åtagandet kostade landstinget 2,6 milj kr,
vilket översatt till dagens penningvärde torde
motsvara åtminstone 75 miljoner. I sin slutredogörelse till 1910 års landsting berör järnvägsnämnden de svårigheter som den mött i uppdraget.
Den klagar över de problem som uppstått genom
att landstinget haft att hantera markfrågorna,
medan själva järnvägsbyggandet legat i andra
händer, det vill säga Kungl Järnvägsstyrelsens.
Vidare konstaterar den att en annan orsak till
svårigheter varit expropriationslagstiftningens
ofullständighet och bristande anpassning till
sådana expropriationer som behövdes för järnvägsbyggande.
Förmodligen kan dessa synpunkter gälla också
för andra landstings arbete med marklösenfrågorna. Deras insatser har således inte inskränkts
till enbart att betala ut pengar, utan de har dessutom
bestått i en mängd administrativt arbete med utredningar, förv ärvsförhandlingar, rättegångar och
upphandlingar. Regeringen uformade i detalj
kraven utifrån riksdagsbesluten. De var långtgående och detaljerade, när de "på nådigaste befallning" via länsstyrelserna framfördes till de
regionala intressenterna.
Riksdagsbeslutet 1907 om statsbanelinjen
Järna-Norrköping krävde beslut om åtaganden
och anslag i Södermanlands och Östergötlands
läns landsting. Det sistnämnda kom lindrigt undan
- dess insats beräknades till 9, 11 procent av
75 900 kr. (Återstoden för östgötadelen föll på
Norrköpings stad, som stod utanför landstinget.)
För Sörmlands tinget beräknades kostnaderna till
250 000 kr, men när slutligt beslut om kostnadstäckningen skulle fattas, blev det nödvändigt för
landstinget att ta upp ett obligationslån på 823 000
kr- alltså mer än tre gånger högre belopp än som
beräknats 1907. Lånet var inte slutbetalat förrän
1955. Den kommitte som i Södermanlands läns
landsting skötte om verkställigheten kom också
att arbeta i tolv år, och mötte uppenbarligen
problem som liknade dem som järn vägsnämnden
i Göteborgs och Bohus läns landsting ställts
inför.
Bidragen till staten från de landsting som
berördes av statsbanebyggandet efter 1886 kan i
ett ekonomiskt avseende väl jämställas med andra
landstings engagemang i enskilda järnvägar.
Västernorrlands, Jämtlands och Göteborgs och
Bohus läns landsting gjorde till och med insatser
på båda områdena.
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Järn vägsengagemangen
i landstingens ekonomi
Finansieringen: direktfinansiering eller
upplåning
Landstingens aktieteckningar i enskilda järnvägar
innebar i princip medelsplaceringar som hade två
syften. Det ena, och för beslutsfattarna troligen
viktigaste, var att medverka till länets utveckling
i allmänhet och den ekonomiska i synnerhet. Det
andra grundades på förhoppningen att landstinget
i framtiden skulle få avkastning på de placerade
medlen i form av utdelning på aktierna. Den
uppoffring det kunde vara fråga om var således
temporär. Den innebar att pengar byttes mot tillgångar i annan form genom delaktighet i en
investering som likt andra investeringar antogs
ge intäkter i framtiden.
När det gällde landstingens insatser för statsbanebyggandet var förhållandet annorlunda. I de
fallen var det inte fråga om medelsplaceringar
som kunde återtas genom försäljning av aktier,
utan om bidrag som dränerade landstingets tillgångar. Avkastning av de satsade medlen kunde
erhållas på bara ett sätt, nämligen genom utnyttjande av den ekonomiska tillväxt inom länet som
järnvägen genererade. Det var således fråga om
en uppoffring på mycket lång sikt.
Två utvägar stod landstingen till buds för
finansiering av utgifterförjärnvägsändamål. Den
ena var direkt utdebitering som, om så behövdes,
kunde fördelas på flera år; den andra var upplåning
och täckning genom utdebitering i efterhand till
amorteringar och räntor.
Till de landsting som anlitade lånevägen hörde
Blekinge läns. Efter beslut om aktieteckning i
Nättraby-Alnaryd, Östra Blekinge, BredåkraTingsryd och Sölvesborg-Olofström-Älmhult
tog landstinget år 1897 upp ett amorteringslån på
500 000 kr för att kunna infria åtagandena. I det
storajämvägsbeslutet 1873 i Älvs borgs läns landsting ingick att aktieteckningarna (som skulle ha
kunnat uppgå till 320 000 rdr, om alla företagen
kommit till) skulle betalas genom lån i mån av
behov. Optimistiskt nog ingick i beslutet att
amorteringstiden skulle vara etthundra år. Även
senare aktieteckningsbeslut under 1900-talets
första decennier täcktes genom upplåning.
Om Södermanlands läns landstings upplåning
för täckning av marklösenkostnaderna för linjen
Järna-Norrköping har nyss berättats. I Göteborgs
och Bohus läns landsting hade medel genom

utdebitering avsatts till en järnvägsfond, som
fick kompletteras med lån, när de dryga markkostnaderna för Bohusbanan betalades.
Jämtlands läns landsting hade valt att ta upp lån
för sitt bidrag till staten för tvärbanan och
aktieteckningen i Sundsvall-Torpshammar liksom för täckningen av marklösenkostnaderna för
Inlands banan. Det förstnämnda lånet hade landstinget svårt att placera och fick därför staten med
på att den skulle låna upp beloppet och i sin tur
debitera landstinget ränta och amortering. År
1881 kunde tinget emellertid självt placera lånet.
Inte förrän 1935 var det slutamorterat.
Västernorrlands läns landsting anlitade lånevägen för att betala aktieteckningarna i Ostkustbanan. Lånet var slutligt avskrivet 1941, åtta år
efter att banan förstatligats utan särskilt vederlag.
Lika illa gick det med Härnösand-Sollefteå.
Banan förstatligades 1932 mot avräkning av bolagets obetalda statslån. Landstinget hade valt
direkt utdebitering vid täckningen av marklösenkostnaderna för norra stambanan och därvid
utnyttjat möjligheten att differentiera skattesatsen.

Till de landsting som betalade järn vägsengagemangen genom direkt utdebitering hörde Skaraborgs läns. Redan 1865 beslutades de första aktieteckningarna, nämligen i Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga, Lidköping-Håkantorp och
Mariestad-Moholm, på tillsammans 100 000 rdr.
De skulle täckas under fem år, till hälften genom
landstingsskatt och till hälften av brännvinsskattemedel, som landstinget hade rätt till. Vid
nästa beslut om aktieteckning, som fattades 1872
och avsåg Lidköping-Skara-Stenstorp och
Hjo-Stenstorp, förefaller landstinget ha byggt
upp en god likviditet; täckningen av de 50 000 kr
som behövdes skulle ske genom uttaxering "i
mån av behov".
Kalmar läns norra landsting var, såvitt jag
kunnat finna, det enda som hade fortlöpande
kostnader för åtagande gentemot järnvägsföretag.
Det berodde på åtagandets konstruktion som garanti förde obligationslån som Hultsfred-Västervik och Västervik-Åtvidaberg-Bersbo skaffat
sig utöver statslånen. Eftersom det var fråga om
årliga anslag, stod endast uttaxeringen till buds

Blekinge läns landsting tvingades ta ett stort amorteringslån för att kunna stödja fyra tvärbanor. En
av dessa var Sölvesborg-Olofström-Älmhult som här ses under byggnad vid sekelskiftet. Loket är
SOEJ nr 1 eller 2. Foto Svlvm.
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för täckningen. När garantin för första gången
utnyttjades, beslöt landstinget att utbetalningarna
skulle bokföras som fordringar på bolagen. Åtgärden var välbetänkt, varom mera senare.
Hallands läns landsting valde, liksom Västernorrlands , både direkt utdebitering och upplåning
för att finansiera sina järnvägsåtaganden. Redan
1872 beslöt landstinget att bilda sin första
järnvägsfond genom uttaxering av 40 000 kr om
året i fem år. Beslutet innebar en drastisk höjning
av landstingsskatten från fem öre perrdrbevillning
1872 till en krona 1873. Efter femårsperioden
kom ett år utan utdebitering alls! 50 000 kr av
fonden utnyttjades enligt ett beslut 1875 för
aktieteckning i Varberg-Borås. I övrigt fick den
fungera som bank: landstinget lånade medel ur
fonden för att bygga tre sjukstugor och köpa en
folkhögskolefastighet.
Från och med 1881 fick förespråkarna för
Västkustbanan gehör i riksdagen och de tre
bolagen fick längre fram under 1880-talet särskildastatslån utöver lån frånjärnvägslånefonden.
År 1881 fattade också landstinget beslut om s itt
engagemang i Västkustbanan. Det innebar aktieteckning för en miljon kronor, som anskaffades
genom ett obligationslån. Järnvägsfondens avkastning (landstinget betalade ränta på lånen ur
den fonden) skulle användas till räntebetalningarna för obl igationslånet.
Ganska snart väcktes på riksnivån planer på
förstatligande av Västkustbanan. En rik sdagsmotion i ämnet 1893 föll, en proposition 1894
likaså, men en ny proposition till 1895 års riksdag
biföll s. Landsti nget hade inte hy st någon entusiasm för förslaget. 1894 beslöt tinget att " uti
underdånig skrifvelse till Kungl. Maj:tframlägga
de olägenheter som Westkustbanan s inlösen för
statens räkning skulle vålla länet".

Engagemangens följder: 1•inster och förluster
Förstatligandet av Västkustbanan blev en god
affär för Hallands läns landsting. Visserligen
skulle den återstående obligationslåneskulden,
859 000 kr, betalas, men 1897 års landsting kunde
besluta att dels avsätta medel till en kassaförlagsfond på 60 000 kr, dels bilda en kapitalfond på
700 000 kr av vad som då återstod av järnvägsfonden jämte den behållning som beräknades
finnas på landstingets allmänna medels konto vid
årets slut.
Tio år senare beslöt landstinget att bilda en ny
järnvägsfond genom överföring av medel från
kapitalfonden. Den nya fonden användes för köp
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av aktier för 50 000 kr i Varberg-Ätran. Den
satsningen blev däremot en dålig affär. I bokslutet
1923 skrev landstinget ned aktierna till 5 000 kr,
i 1926 års boks] ut skrevs ytter] igare 4 999 kr bort
och den sista kronan försvann 1939. WbÄJ hade
gått i konkurs och förstatligades 1938.
Den redan 1875 beslutade aktieteckningen i
Varberg-Borås blev en bättre placering. Utdel ning lämnades från och med 1889, och 1929
gjorde bolaget en fondemission, som ökade
landstingets aktiekapital till 75 000 kr. När järnvägen förstatligades 1940 betalade staten 135 kr
per aktie, vilketgav landstingeten vinst på ungefär
50 000 kr.
Blekinge läns landstings omfattande järnvägsinsatser gav däremot inte lika god återbäring. De
i Sölvesborg-Olofström-Älmhult tecknade
aktierna gick till spillo redan 1903 , då bolaget
gjorde sin första konkurs. Nättraby- AlnarydEringsboda lämnade utdelning under några år
kring 1920, likaså Östra Blekinge, men några
stabila inkomstkällor var de inte. Blekinge kustbanor lämnade utdelning mera regelbundet. År
1932 - då länet var drabbat av depressionen beslöt landstinget skriva ner bokföringsvärdet på
sinajärnvägsaktier. 3500 aktier i BKB skrevs ner
till halva värdet (50 kr per styck), 1200 aktier i
ÖBlJ ti Il en krona per styck och 690 aktier i N AEJ
till samma värde. Dessa 690 kr försvann då
N AEJ gick i likvidation 1941. ÖBlJ förstatligades
l 943 utan annan ersättning än att bolaget befriades
från att betala de återstående ståtslånen. Landstinget hade varit förutseende, då det nästan helt
skrev bort de båda bolagens aktier ur sina tillgångar. Lika förutseende hade det varit i fråga
om BKB. Vid förstatligandet 1942 sattes köpesk illingen till 50 procent av aktiekapitalet, just
den nivå som landstinget beräknat tio år tidigare.
Älvsborgs och Skaraborgs län gjorde också
förluster på en del av sina aktieteckningar. Till
äJvsborgarnas förlustengagemang hörde ÅmålÅrjäng och Dal- Västra Värmland, som båda fått
landstingsstöd i form av flera aktieteckningar,
samt banan Ulricehamn-Jönköping som övertogs
av staten så snart den blivit färdig.
Skaraborgs läns landsting fick också se en del
av sina järn vägsaktier bli värdelösa, nämligen i
Lidköping-Håkantorp, Skara-Timmersdala,
Trollhättan-Nossebro, Skövde-Ax vall och Södra
Kinnekulle. I samband med att VästergötlandGöteborg expanderade genom att köpa in befintliga banor kunde landstinget byta ut aktierna
i dem mot aktier i VGJ, i något fall med förlust.

,n.

KINDVA.LL, V.A.RBERO.

Aktieteckning var en av landstingens vanligaste stödformer. Men ofta uteblev utdelningarna och
aktiernaförlorade sitt värde vid nedskrivning eller konkurs.
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Både Älvsborgs och Skaraborgs läns landstings
järnvägsintressen var slutligt avvecklade i och
med att VGJ förstatligades 1948. Visserligen
lämnade en del företag utdelning, men räknat på
hela engagemanget torde inkomsterna inte ha
motsvarat vad som skulle ha erhållits vid bankplacering av pengarna.
Förstatligandet av 0KB slutade med att Gävleborgs och Västernorrlands landsting orsakades
förluster. Uppsala läns landstings enda förverkligade järnvägsengagemang slutade också med
förlust genom Uppsala-Enköpings konkurs. De
båda placeringar Kalmar läns norra landsting
gjort i järnvägsaktier visade sig heller inte vara
särskilt säkra - något som hade påståtts i de
motioner som låg bakom dem. Vid en ekonomisk
sanering av Växjö-Åseda-Hultsfred 1933 stämplades bolagets aktier om till tio kr och landstinget
blev 90 000 kr fattigare. Y drebanan, som fått aktieteckningar vid två tillfällen, gjorde konkurs
och såldes av staten till NVHJ för 70 000 kr,
mindre än en tjugondel av vad det kostat att
bygga banan.
Detta landstings åtaganden gentemot Hultsfred-Västervik och Västervik-ÅtvidabergBersbo för deras obligationslån på tillsammans
406 000 kr skulle dock omsider få sin belöning.
Landstinget hade ju beslutat bokföra sina kostnader som fordringar på järnvägsbolagen tillsammans med ränta på utläggen. När de tre bolag
som utgjort trafikförvaltningen NorsholmVästervik-Hultsfred fusionerades 1924, uppgick
landstingets fordran på det nya bolaget NVHJ till
785 000 kr för utläggen och 622 00 kr för räntor
på dessa. 1924 års landsting godkände en överenskommelse om hur skulden skulle förräntas
och amorteras, men den kunde bolaget hålla bara
under åren 1926-1931. Sedan slog depressionen
till. 1936 gjordes en ny överenskommelse genom
vilken både skulden till staten och skulden till
landstinget reglerades, den förstnämnda bland
annat genom borgen från landstinget. Denna
gång lyckades det; kriget medförde en kraftig
trafik- och inkomstökning för NVHJ och
landstinget fick tillbaka sina utlägg, som genom
1924 års överenskommelser amorterats ner till
754 000 kr. Räntan avstod tinget ifrån. Mellanhavandena mellan landstinget och HWJ/WÅBJ,
sedermera NVHJ, är särskilt intressanta, därför
att landstinget förstod att utan något stort
aktieinnehav skaffa sig ett betydande inflytande
i bolagens ledning.
I de här sammanhangen kan man undra över
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järnvägsengagemangens relativa betydelse i
landstingens ekonomi, det vill säga deras tyngd i
förhållande till andra verksamheter. En bedömning därav försvåras av flera omständigheter. En
är budgetteknisk genom att landstingen i regel
tillämpade nettobudgetering, vilket innebar att
till exempel lasaretten i landstingets budget
redovisades med enbart nettokostnaden, sedan
de specialdestinerade inkomsterna dragits av.
Detta gav dem en alltför låg betydelse i ekonomin.
En annan omständighet är att järnvägsutgifterna
i en del landsting koncentrerats till vissa år, eller
en begränsad följd av år, då aktieteckningar
gjordes eller fonder byggdes upp. I andra landsting, som finansierat aktieteckningar lånevägen,
har utgifterna för amorteringar och räntor funnits
med under en lång tid, liksom kostnaderna för
Kalmar läns norra landstings lånegarantier. I
dessa fall har utgifterna emellertid minskat i
relativ betydelse på grund av förändrat penningvärde och andra verksamheters tillväxt.
Rolf Wikstrand har i en studie av landstingens
första 25 år ställt samman samtliga landstings
budgetbeslut vart femte år under perioden 18671887 och hänfört de budgeterade utgifterna till
sex huvudrubriker. I denna sammanställning har
huvudrubriken Kommunikationer andelen 18,
19, 19, 16 och 15 procent. Minskningen under
1880-talet måste dock ses i relation till att den
totala budgetomslutningen tredubblats från det
första året till det sista, och vidare till att utgifterna
rymmer mer än järnvägssatsningarna och att
sammanställningen avser alla landsting, således
även dem som inte hade några järnvägsengagemang.
Hos "järnvägslandstingen" kunde utgifterna
för dessa ändamål ha stor andel i budgeten vissa
år eller över längre perioder. I Älvsborgs läns
landsting, där ett stort järnvägs beslut fattats 1873,
utgjorde utgifterna för kommunikationsväsendet
cirka 21 procent av budgetsummorna under åren
1875 till och med 1879. Landstingsskatt togs
under perioden ut med högst 35 öre (1875) och
lägst 5 öre (1879). Skaraborgs läns landsting
finansierade som nämnts sina tidigare aktieteckningar delvis genom direkt uttaxering. Detta
innebar att utgifterna fick stort genomslag i
budgeten för enskilda år. Utgifterna för kommunikationsväsendet åren 1872 och 1877 var 30 000
och 40 000 kr, vilket utgjorde 62 respektive 61
procent av de totala nettoutgifterna enligt budgeten. Den ovan nämnda nettobudgeteringen
orsakar det egendomliga förhållandet att lands-

tingets driftutgifter de båda åren upptagits till endast 21 procent 1872och 35 procent 1877. Skattesatsen 1872 var 28 öre; 1877 togs inte någon
landstingsskatt ut.
Ytterligare några exempel: I Jämtlands läns
landstings budget för 1883 - alltså några år efter
det att det tidigare berörda miljonlånet placerats
- upptogs utgifterna för järnvägsändamål till 57
procent av totalt 89 000 kr på utgiftssidan. I
Kalmar läns norra landsting utgjorde utgifterna
för lånegarantierna åt järnvägsbolagen under
1890-talet - budgeterade till cirka 24 500 kr inemot hälften av budgetens slutsumma. Under
de år (1873 till och med 1877) då Hallands läns
landsting avsatte 40 000 kr om året till en järnvägsfond och skatt togs ut med mellan 70 öre och
en krona, budgeterades alla andra utgifter till
lägst 10 800 och högst 23 910 kr. Under 1880talets andra hälft återfinns järnvägsutgifterna
under rubriken Räntor och avbetalning å skuld.
Räntan budgeterades 1887-1889 med 40 000 kr
om året, men efter konvertering av lånet gällde
från 1890 och fram till statsinlösen årliga
34-38 000 kr. Under dessa år var den sammanlagda utgiftssumman enligt bud~eten lägst cirka
84 000 och högst 150 000 kr. Ar 1887 var det
nödvändigt att ta ut en krona i landstingsskatt,
men skattesatsen sjönk på fyra år till 30 öre.
Därefter togs skatt ut först 1899 och då med 10
öre per bevillningskrona.
Järnvägsengagemangen gav således inte några
särskilt stora tillskott till landstingens egen
ekonomi. Återstår då frågan om deras insatser för
järnvägarna bidrog till länens allmänna utveckling. Järnvägarnas stora betydelse för Sveriges
ekonomiska utveckling är klart belagd, men några
specialstudier av "landstings banornas" och landstingsengagemangens betydelse har jag inte kunnat
finna. Det lär inte heller vara möjligt att visa att
en viss isolerad insats för en banas tillkomst varit
bestämmande för dess betydelse för trafikområdets utveckling. Den har påverkats av att
banan funnits där, oavsett vilka dess tillskyndare
har varit.
De ekonomiska landstingsengagemangen har
troligen bara i undantagsfall haft avgörande betydelse för att en bana kommit till eller kunnat
fortleva. (Jag kan föreställa mig att undantagen
skulle kunna vara Västkustbanan och NorsholmVästervik-Hultsfred.) Men landstingens roll i
sammanhanget har ändå inte varit betydelselös.
Genom sin ställning som länsrepresentation har
de kunnat hävda länets intressen gentemot

statsmakterna. Enskilda landstingsledamöters
ställning och inflytande inom olika sektorer av
samhällslivet gjorde det möjligt för dem att
samordna landstings-, kommun- och företagarintressen i järnvägsfrågor. I de län som ställdes
inför kravet att tillhandahålla mark för stats banor
betydde landstingsåtagandena en samordning och
rationalitet i hanteringen av dessa ärenden, där
alternativet eljest varit medverkan av ett stort
antal kommuner.

Utnyttjandet av differentierad uttaxering
Några anteckningar skall till sist göras rörande
det specialproblem i landstingens järnvägspolitik
som gäller deras utnyttjande av rätten att differentiera uttaxeringen.
1859 års komrnunallagstiftningskommitte hade
tänkt sig en enhetlig grund för uttaxeringen av
landstingsskatt. Under riksdagsbehandlingen av
förslaget till landstingsförordning kom det
emellertid fram synpunkter i skattefrågan, som
Kungl Majt tog hänsyn till i förordningen. Den
gav två möjligheter till differentiering av landstingsskatten. Den ena innebar att landsbygden
eller en stad/flera städer fick helt eller delvis
befrias från skatt för bekostande av företag som
endast stad eller endast landsbygd kunde ha nytta
av. Den andra innebar att en viss typ av skatteobjekt (till exempel jordbruksfastighet) kunde
åläggas högre (eller lägre) skatt än andra.
Genom ett utslag av KunglMajtpå besvär över
Jämtlands läns landstings beslut i ett järnvägsärende skapades en praxis, att territoriell differentiering av landstingsskatten var tillåten i vidare
utsträckning än egentligen framgick av förordningstexten.
Det blev landsting som lämnade bidrag till
statsbanebyggande som använde möjligheten till
differentierad utdebitering, nämligen Södermanlands läns landsting och landstingen i de fyra
nordligaste länen.
I Södermanlands läns landsting, som fattade
beslut om differentierad utdebitering så sent som
1916, fördelades de 55 000 kr som utgjorde annuitet på lånet för marklösen efter en beräkning
som utgick från varje kommuns fördel av järnvägen. För varje kommun räknades fram ett belopp per skattekrona som togs ut som ett tillägg
till landstingsskatten. För 1920, då landstingsskatten var kr 1.60, var tillägget lägst 3 och högst
90 öre bland de berörda 31 kommunerna.
Ett annat exempel på enbart territoriell differentiering hämtar jag från Västerbottens läns
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landsting. År 1922 gällde där att länets kommuner
indelats i fyra kretsar för täckning av marklösenanslag för Inlandsbanan med uttaxering utöver
den ordinarie med 5, 3 ,5, 2,5 och 1,5 öre per 100
kr inkomst, och i tre kretsar för täckningen av
anslaget till marklösen för banan Umeå- Holmsund med uttag av 5, 3,5 och 2 öre. Invånarna på
Holmön var befriade från att betala till Inlandsbanan.
I de fyra nordligaste länen har förutom den
territoriella differentieringen förekommit uttaxering med olika belopp för olika beskattningsföremål. Längst behölls den formen i Jämtlands
läns landsting. Annuiteterna på järnvägslånet
uttaxerades endast på kommunerna i Jämtland.
Detta var i sig en territoriell differentiering, som
kompletterades genom attkommunernaindelades
i fem klasser. Inom dessa förekom en differentiering på olika skatteobjekt, så att utöver den
generella utdebiteringen uttogs per l00krinkomst
lägst 16 och högst 40 öre av jordbruksfastighet,
lägst 32 och högst 80 öre av annan fastighet samt
lägst 2 och högst 8 öre av kapital och arbete.
De fyra nordliga landstingens insatser avsåg
bidrag till staten, vilka inte kunde ge direktavkastning. På grund av länens ytvidd stod det

klart att alla kommuner inte hade samma nytta av
de järnvägar som landstinget bidrog till. Här och
i Södermanlands län inträdde landstingen som
samordnare i förhållande till staten i stället för att
varje enskild kommun skulle medverka i marklösenfrågan.
I övriga järnvägsengagerade landsting har
differentierad utdebitering inte förekommit för
detta ändamål. I några län - till exempel Kalmar
läns norra del, Hallands och Göteborgs och Bohus
län - kunde den understödda banan räkna större
delen av länet till sitt trafikområde. I andra län till exempel Blekinge och Älvsborgs - hade
landstinget gjort utfästelser om åtaganden för
järnvägar i alla delar av länet. Frågan kan också
ha haft en praktisk aspekt: i Skaraborgs län hade
det knappast varit möjligt att hantera en gruppindelning av 265 kommuner! I samtliga fall av
aktieteckning kunde landstingen också hänvisa
till att det var fråga om en medelsplacering som
skulle kunna ge en direkt avkastning.
I 1924 års lag om landsting behölls möjligheten
till territoriell skattedifferentiering men inte
möjligheten att ha olika uttaxering för olika slag
av skatteobjekt. I 1954 års landstingslag slopades
även den förstnämnda möjligheten.

De båda västgötalänens landsting hörde till de frikostigaste när det gällde stöd åt enskilda
järnvägsföretag, här symboliserade av HU 2 Håkantorp. Foto SJK-F.

36

Lars Olov Karlsson

Verkehrshaus i Luzem

Trafikmuseet i Luzern, Verkehrshaus, är ett unikt
museum på många sätt. Dels drivs det av en
förening, utan stöd av vare sig lokala eller statliga
myndigheter (än så länge i alla fall, läget är snart
sådant att man behöver statliga anslag), dels har
det en fantastisk utställning med allt från bilar,
flygplan, båtar, tåg, via post, tele, turism och
planetarium till ett eget konstmuseum. Läget vid
kanten av Vierwaldstättersjön är oslagbart. Bara
resan från centrala Luzern, med trådbuss eller
kanske hellre båt, är en skönhetsupplevelse av
klass.

Järn vägsdelen är givetvis omfattande i ett land
som Schweiz. Landets första lokomotiv finns i
kopia, och sedan finns representanter för många
av de intressanta fordon som trafikerat
schweiziska spår genom åren. Det är smal- och
normalspåriga ånglok, ångvagnar, kuggstångslok,
tidiga ellok, dieselmotorvagnar, spårvagnar och
vanliga person- och godsvagnar i en ständigt
växlande utställning. I museets förråd finns
mycket mer än det man normalt kan visa så man
brukar byta ut vissa fordon varje år. Som vid
vissa andra kända museer räcker utrymmet inte

Limmat var Schweiz första lokomotiv, byggt 1847 och skrotat redan på 1800-talet. Limmat i Luzern
är en fullt fungerande kopia byggd 1947. Samtliga foton författaren.
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Ett av jättelokomotiven på Gotthardsbanan är detta fjortonaxliga dubbellok som visas på museets
spårområde.
till under tak, så tyvärr får en del av järnvägsfordonen stå ute, vilket ju inte är bra.
En stor modelljärnväg i skala 1:87 visar
Gotthardbanans norra avsnitt (Erstfeld-Göschenen). Den är byggd av en lokal modelljärnvägsklubb och underhålls fortfarande av klubben.
Tågen körs dock av autentiska äldre lokförare
från SBB.
I ett annat hörn av järnvägshallen finns en
loksimulator där man på ett naturtroget sätt kan
se vad som händer i lokhytten under en resa,
också denna på Gotthardbanans norra ramp. Det
pyser och smäller helt naturtroget och i fönstret
visas en film, synkroniserad med lokets
fartreglage. Nödbromsas tåget stannar filmen.
Även här är det grånade SBB-förare som på ett
övertygande sätt står för visningen.
Sedan något år tillbaka har man dessutom en
helt ny attraktion. Det är en utställning som visar
ställverksteknik förr och nu. Bland annat visar
man en hel fjärrblockeringscentral och rätt mycket
annan modern ställverksutrustning. Men
intressantast är det levande utställningsföremål
man har skapat genom att utnyttja en bit av Gotthardsbanan (Luzern-Arth-Goldau) som passerar
strax utanför museets staket. Inte långt från museet
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Ställverk med riktigt tåg som passerar i bakgrunden. Ovanför syns en av de fyra monitorer
som visar järnvägstrafiken vid olika punkter utefter banan (kamerans placering visas på det
storaflygfotografiet över linjen som också ses i
bakgrunden).

Här får man en naturtrogen
demonstration hur det är att
fjärrstyra tåg på Gotthardsbanan.

Gotthard i skala 1 :87 på museet
i Luzern.

Luzerns egen Sörbybana är
ångdriven, 'här med ett amerikanskt timmerbanelok. I bakgrunden vagnhallen med en
restaurangvagn.
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ligger en mötesstation (banan är här enkelspårig)
och dess ställverk finns i naturlig storlek här.
Över spårplanen finns för säkerhets skull en
plexiglasskiva, så att inte besökarna frestas att
lägga om tågvägarna på egen hand (förmodligen
är inte alla ställverkets funktioner inkopplade,
men man kan ju aldrig veta ... ) Ställverket är
parallellkopplat med det riktiga ställverket, och
alla växellägen, tågvägar och tågrörelser återges
"på riktigt". För att göra det extra levande har
man avbildat en bit av Gotthardsbanan i form av
en stiliserad modell (där lampor tänds allt eftersom
tågen passerar), på en stor flygbild som finns
monterad över det hela. Dessutom finns fyra TVkameror utplacerade efter linjen där man kan se
själva mötesplatsen från båda håll, en plankorsning med mera. Men mest spännande är dock att
på ett ställverk, i modell och på TV-monitorer
följa tåget och sedan plötsligt se det "in natura"
utanför fönstret. Mycket pedagogiskt och

spännande för den intresserade beökaren. Nackdelen är att man måste vara aktivt intresserad för
att förstå all information. En personlig guide
skulle nog vara det allra bästa, och det är möjligt
att man ibland har det, även om det var obemannat
vid vårt besök 1990.
Som komplement till de mer seriösa ställverksutställningarna har man också några spel för
barnen, där de kan rangera kulor på en enkel
"rangerbangård". Kul, men ganska ojärnvägsmässigt.
Det finns mycket mer att berätta om detta fantastiska museum, inte minst från de andra avdelningarna. V ad sägs om ett trådbusschassie
som hänger på väggen i trapphuset, en motorcykel
från brandkåren i Basel, ett trafikflygplan där
man får gå in och titta, minitåg med riktig ånga,
en vattendriven (miljövänlig!) bergbanevagn, en
arbetsvagn från Gotthardstunnelns byggnad och
mycket, mycket mer? Åk dit själv och se!

Dennaimponerandedieselmotorvagnavtyskkonstruktiongickengångpådenschweiziskaprivatbanan
Regional-Val-de-Travers i västra Schweiz.
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Gunnar Sandin

Helsingborg: 99 års bangårdselände
och dess slut

Den 9 juni 1991 fullbordades en av de största
svenskajärnvägssatsningarna i modem tid, "Nya
Knutpunkten", det vill säga nya Helsingborg C
och alla dess kringanläggningar. Därmed avslutades också en av landets svåraste och långvarigaste stadsplanetvister.
Varje stad är unik. Men Helsingborg exemplifierar ett problem som har funnits ända sedan
järnvägarna började växa samman till nationella
nät, nämligen hur man ska få till stånd sammanbindningsbanor genom bebyggda stadsytor. Det
har aldrig varit enkelt men blir naturligtvis mer
komplicerat och dyrbart ju längre man väntar.
Nils Ericson lyckades redan på 1870-talet skapa
Sammanbindningsbanan i Stockholm, men i Oslo
fick man vänta till 1980-talet. Ingen vet ännu hur
det blir i Malmö och Göteborg med de underjordiska flermiljardprojekt som diskuteras på
båda ställena. I sådana storstäder har fjärrtrafik
och lokal persontrafik gemensamt intresse av att
kunna ordna med genomkörning.
Kanske blir Helsingborg den första i en rad
storslagna svenska sammanbindnings- och genornfartsprojekt som aktualiseras av järnvägens
renässans.*

Typiskt utkantsläge
Det var 1865 som Helsingborg fick sin första
järnväg, L&HJ, genom ett påtvingat och komplicerat samarbete med den rivaliserande

* Det är geografen Tommy Book som i sin avhandling
Stadsplan och järnväg i Norden (1974) har systematiserat sambanden och konflikterna i alla deras
detaljer. Helsingborg ges en utförlig behandling, och
denna artikel bygger till stor del på Books framställning.

hamnstaden Landskrona. Linjen korn in från
söder och stationen erhöll ett typiskt läge: på
utfylld havsbotten i den starkt sluttande stadens
dåvarande utkant. En bangård bör vara plan och
det önskemålet tillgodoses lätt på gammal
sjömark. Samma lösning valdes i både Stockholm, Göteborg och Malmö, som Lennart Arneen
påpekat. En starkt bidragande orsak var i flertalet
fall önskan att få bekväm anslutning till stadens
hamn.
Bangården gavs större dimensioner än som
först planerats, men framträder ändå på planen
som rätt blygsam. Till stabiliseringen av den nya
strandlinjen användes bland annat tusen tunnor
cement, en vara som ännu var föga använd i landet och som fick importeras eftersom den första
svenska tillverkningen, i Lomma, inte korn igång
förrän 1871. Trots närheten till vattnet anlades
inga direkta hamn spår från början. Spårsysternet
var tämligen enkelt. I söder fanns ett lokstall i
tegel med fyra platser, i västra utkanten låg ett
godsmagasin av trä med genomgående spår.
Totalkostnaden för Helsingborgs station var
282 000 riksdaler.
Av detta åtgick 80 000 riksdaler till själva stationshuset. Det var en tvåvåningsbyggnad i tegel
(från Raus) om 56xl 1 meter. Byggledaren N F
Frykholrn (bolaget byggde i egen regi sedan den
ursprungliga entreprenören misslyckats) hade
gjort upp stationshusets plan, men till att rita en
klassicistisk fasad ut mot den nyanlagda (men på
lång tid inte stensatta) Järnvägsgatan anlitades
domkyrkoarkitekt Helgo Zettervall - "kanske
inte ... något av hans mest själfulla projekt",
enligt Mats Lindes bedömning. Åt spårsidan
fanns (liksom i de andra under samma år tillkomna
skånska ändstationerna Kristianstad, Landskrona
och Ystad) en banhall, med genomgående spår.
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Att Öresund svallade nära den
nyanlagda järnvägsstationen i
Helsingborg framgår klart av
denna gravyr från 1860-talet.
På stationshusets framsida
finns ännu ingen gata utan bara
en stor grusplan. På byggnadens båda sidor skymtar den
bakom liggande banhallen.

Var det tankarna på en fortsättning norrut som
gjorde att spåren blev genomgående? Enligt en
stadsplan från öppningsåren tänktes järnvägen
nämligen fortsätta mitt i en esplanadliknande
Drottninggata. Ett slags förlängning blev det
också snart, om än kort och anspråkslös, fram till
konsul (som han dock ännu inte var) Olssons magasin på Hamn torgets norra sida. Redan nu fanns
alltså ett spår som stängde av stadens mest centrala
parti från vattnet.
187 5 fullbordades Helsingborg-Hässleholms
järnväg. Den anslöt till L&HJ i Ramlösa tre
kilometer söderut och linjen in till Helsingborgs
station förblev länge enkelspårig, men de nya
tågen utgick från denna. De inledande kompletteringarna var blygsamma och även det nya
bolagets trafikbyrå fick plats i stationshuset. Däremot föranledde anslutningen att Ramlösa fick
ett nytt och större stationshus i tegel, och det erhöll en omfattande tillbyggnad redan 1883. HHJ
byggde för övrigt, intill brunnshotellet som var

livligt frekventerat under denna epok, en egen
trästation i bungalowstil, Ramlösabrunn, även
kallad Ramlösa övre.
Det hände också saker i centralstationens som den ännu inte hette - omgivningar. På 1870talet anlades på dess utsida södra hamnen, samtidigt som industritomter tillskapades genom utfyllnad. De nya kajerna försågs givetvis med
järnvägsspår. De nyetablerade industrierna blockerade en framtida breddning-varje större expansion av verksamheten måste ske på annat håll.
För att underlätta deras kontakt med staden slogs
på 1880-talet en träviadukt över bangården.
En viss växtmän fanns emellertid ännu. 1883
var det dags för ett nytt godsmagasin, en imponerande tegelbyggnad om 70x9 m som flyttades lite
närmare staden, och som behövde byggas till
redan 1897. För övrigt inkorporerades stationen
i stadens servicenät. Den fick elljus 1888 och
kommunalt vatten två år tidigare, varvid vattentornet kunde tas bort och spårsystemet utvidgas.

Både hamnen och bangården i
Helsingborg var blygsamma
under järnvägens första år,
som framgår av denna karta
från 1868. Märk det äldsta
godsmagasinets läge ovanför
stations huset.
__ _ L-0-J\___ _
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Redan före Ångfärjestationens tillkomst hade järnvägsspåren utmed inre hamnen en klar barriäreffekt. Helsingborgs Museum.
Emil Key, en känd järnvägsivrare från VästerVästkustbanan
vikstrakten, bodde under sina sista år i Helsingborg, och det är han som 1885 målar upp denna
Den resande står otålig och väntar - länge och väl medan tågen växla, slutligen blir vägen tillåten. han
skräckbild av hur järnvägen spärrar av staden
springer i flygande fläng ner till hamnen, men ångbåten
från Öresund. Västkustbanans-Skåne-Hallands
har lagt ut, och han är så andfådd att han på en god
järnvägs - anslutning till Helsingborg var från
stund icke ens kan svärja över sitt missnöje.
första början en mycket omstridd fråga.

1891, inför färjetrafikens start följande ar . hade både hamnen och spårsystemet vuxit avsevärt.
Spåranordningarna i anslutning tillfä,:jek/a.ffen var emellertid blygsamma. Bangården har fått ytterligare en lokvändskiva med anslutande stc1/I . och ett nytt godsmagasin har uppförts i det nordvästra
hörnet. De många nya kajerna harförseff., medjärnvägsspår. De bebyggda industritomterna hindrar
en direkt utvidgning av stationsområder
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Befintlig bebyggelse är huvudhindret för nya
banors anslutning till en stad, men i Helsingborgs
fall tillkom problemet med landborgen, det vill
säga topografin. Landborgsplatån ligger cirka
fyrtio meter över havet och branten utgör en
barriär för alla transportleder. Spårvägen i
Bergaliden var till exempel på sin tid den spårväg
i landet som hade den största lutningen. (Även
under mark är berget komplicerat vilket har
fördyrat många byggen och projekt.) Inför Västkustbanans anläggning räknade man på en linje
som från Helsingborgs station skulle vika av
österut in i Gåsebäcksravinen, för att sedan gå
norrut och därmed runda staden. Den sträckningen
förordades inte bara av Key utan av ett trettiotal
petitionerande villaägare i stadens norra del, där
överklassen redan nu hade fått sitt fäste, som inte
ville få sin havsutsikt störd. Alternativet till Gåsebäck var nämligen att dra banan norrut och sedan
forcera land borgen genom Pålsjöravinen. Denna
kortare väg blev också lösningen, trots protesterna.
Pålsjöalternativet var nämligen en kvarts miljon
kronor billigare, och det var mycket pengar för
ett järn vägsbolag som hade haft ovanligt svårt att
få ihop det erforderliga startkapitalet. Man hade
rentav övervägt att bygga hela sträckan till Halmstad med ångspårvägsstandard .
Nedfarten från Pålsjö var emellertid besvärlig.
Man tänkte först dra banan på en jordbank men
fann sedan att det skulle bli billigare med en järnviadukt, bland annat för attjordlösenkostnaderna
minskade tillsammans med arealåtgången . Därtill
räddade man utsikten för några villor. Sedan anslöt man ungefär till konsul Olssons gamla magasinsspår och kom från norr in till stationen, där
ett lokstall byggdes med fem platser och en tolvmeters vändskiva. 1887 tillkom ett skjul för SHJ
"salongsvagn". Nu samsades tre medelstorajärnvägsbolag på samma, rätt trånga stationsområde
och det underlättades väl av personallianserna på
styrelsenivå. 1888 anlade Skåne-Halland en liten
plattform på Hamntorget.

Det händelserika nittiotalet
Den blev kortlivad ty vid denna tid hände det
mycket på den helsingborgska järnvägsfronten.
1894 tillkom Skåne-Smålands järnväg. Den
anslöt visserligen till HHJ ända borta i Kärreberga,
men tågen fortsatte in till Helsingborg och skulle
beredas perrongplats där. Inne i själva staden
öppnades 1891 Helsingborg-Råå-Ramlösajärn44

väg. Med materiel delvis direkt från den världsutställning i Paris där decauvillesystemet hade
slagit igenom gick den från sitt högkvarter med
lokstall i Råå norrut till Triangeln, där den absorberade den gamla hästspårvägen från Ramlösa
till havet, och fortsatte in till staden där den slutade på en enkelt utrustad hållplats vid stationshusets sydöstra hörn. På sin väg plankorsade den
två gånger L&HJ. (Genom dess tillkomst fick
helsingborgsjärnvägarna sammanlagt fyra driftplatser som hette något på "Ramlösa". Kringboende har i olika sammanhang föreslagit att
Ramlösa station skulle döpas om till Hästhagen,
Hagen eller Lussedal men utan resultat.)
Så var det Öresundsförbindelserna. Man kan
undra över vad konsekvenserna hade blivit av ett
fransk-danskt projekt från 1870-talet: under sundet skulle borras en plan tunnel, som på båda
sidor slutade i ett hisschakt. En ångmaskin intill
varje schakt skulle inte bara driva vagnhissarna
utan också dra det spel som forslade vagnarna
fram och åter. Ett drygt decennium senare kom
Liljeqvists mera kända projekt med en undervattensbro, i form av en gjutjärnstub vilande mot
stöttor på havsbottnen. Myndigheterna i Helsingborg tycks dock inte ha tagit vare sej dessa planer
eller Qvistgaards projekt från åren före första
världskriget på större allvar, eftersom de inte beaktades i stadsplanerna.
Lättare att förverkliga var en tågfärjeförbindelse. En sådan hade börjat diskuteras redan
1880men blev verklighet först 1892, sedan själva
starten fördröjts av de svenska centralmyndigheternas tvekan inför detta utlands- och privatkontrollerade företag. På Helsingörssidan uppfördes inför färjestarten en högst magnifik station,
men Skåne-Halland anslöts till ett enkelt färjeläge
med en lika enkel stationspaviljong i hörnet av
Norra hamnen. Hit växlades bara de vagnar som
skulle med färjan, medan den övriga person- och
godstrafiken ännu hade L&HJ-stationen som sitt
mål.
Västkustbanan blev en trafikmässig och ekonomisk framgång, och snart restes den fråga om
förstatligande som var förutsedd i fyra av de fem
bolagens koncessioner. Den föll vid den första
riksdagsbehandlingen, bland annat efter argumentet att staten skulle bli beroende av alltför
många privatbanestationer, av vilka den i Helsingborg alltså var en. Men 1895 års riksdag biföll
och från följande år tog SJ över, med markant
strävan att göra sej oberoende. Vid utgången av
april 1902 slutade man att med resandetåg

Hamntorget med danskfärjaframför den ursprungliga , enkla färjestationen. Foto Svlvm.
trafikera Helsingborgs Central, som det särskiljande namnet blev. Godstrafiken blev dock
kvar till 1922. SJ uppförde norr om sin station ett
eget lokstall, med fem platser 1909 och lika
många till 1903.

Norrland i Skåne
År 1899 hade SJ anlagt en ny uppställningsbangård vid viaduktens södra landfäste och en
personbangård vid den nya Ångfärjestationen.
Det anslutande stationshuset blev en för sin miljö
märklig skapelse: med svarttjärad, liggande
brädpanel som skulle associera till timmer, och
med övriga attiraljer hämtade från en nordländsk
byggnadsstil sådan den uppfattades av tidens
nationalromantiker. Det uppstod i Helsingborg
liksom på många andra håll en förklaringssägen
om att ritningarna bli vitförväxlade. Så var givetvis
inte fallet, men SJ arkitektkontor var vid denna
tid sysselsattmedNorrlandsstationeroch använde
den stilen eftersom det bara handlade om ett
provisorium. Den tillfälliga karaktären framgår
både av det enkla byggnadssättet och av Edelsvärds häpna kommentar i SJ minnesskrift 1906
till att huset stod där ännu. Det försågs efterhand
med diverse utbyggnader.

Ja, tanken på en gemensam, större station, med
anslutande färjeläge , fanns tidigt. Redan 1895
kom ett första projekt om en bana över inre
hamnen till en ny centralstation, och 1901 presenterades konsulterna Gleim & Eydes förslag
till kringgångslinje på landborgsplatån - den
förre upprättade vid denna tid flera vidlyftiga
planer till nya stationer och bangårdar, bland
annat i Malmö och Lund. 1917-1932 fanns ett
kommunalt jämvägsråd med huvuduppgift att
ordna bangårdsfrågan.
Innan vi kommer in på de fortsatta sammanbindningsprojekten ska vi nämna att Helsingborg fick spårväg 1903, att "decauvillen" 1906
blev normalspårig och elektrifierad samt 1924
spårväg, att diverse projekt till järnväg norrut
utmed kusten till Höganäs länge diskuterades
liksom förlängning av HRRJ söderut till Landskrona (förutom ett normalspårigt kustbaneprojekt), att många nya industrispår kom till, inte
minst utmed HRRJ, samt att de befintliga stationernas spårnätoch byggnadsbestånd växte. 1916
anlades dubbelspår mellan Helsingborg C och
Ramlösa. Expansionen avspeglade att själva staden växte snabbt och blev till invånarantalet landets femte.
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Över, under, runteller rakt fram
Vi ska inte gå in på varje enskilt förslag till samman bindning ty de är många, många. Vi ska i
stället klassificera de olika lösningsprinciperna.
1. 1
1.2
1.3
2

2.1
2.2
2.3
3

Förbindelsespår uppe på platån
Gemensam station vid Helsingborg C
Ny centralstation uppe på platån
Ny centralstation vid Ramlösa
Förbindelsespår i befintligt läge
Upphöjt spår, med gatutrafik under
Spår i planet, med bro över den inre
hamnbassängen eller med denna igenfylld
Spår i tunnelplan
Tunnel genom landborgens västra del

/

I
I
I

A Färjeläget kvar norr om inre hamnen
B Nytt färjeläge söder om inre hamnen
C Fast förbindelse, bro eller tunnel
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Därtill har det funnits tre alternativ för tågförbindelsen västerut, det vill säga till Danmark.

Kombinationsmöjligheterna har som synes varit
många. Varianter av alternativ 1.1-B var nog det
genom åren vanligaste.
Stadsbebyggelsen i Helsingborg har av ålder
varit långsmalt nord-sydlig, men efterhand har
staden vuxit även på bredden. Därmed har även
den tänkta kringgångslinjen fått göras vidare och
längre. Gyhults last- och hållplats (markupplåtelsen till den lastplats som SJ anlagt när regementet flyttade ut hade skett på villkor att tågen
gjorde dagligt uppehåll) var länge utgångspunkt
på den före detta SHJ-linjen, men sedan kröp
anslutningen upp mot Ödåkra. I söder prövades
alltså till en början Gåsebäckslinjen, medan man
senare övervägde dalgången förbi brunnsparken
för att slutligen vika av från HHJ-sträckan vid
Ramlösabrunns station. En längre linje kostade
givetvis mer i både anläggning och drift.
Om det nu var så komplicerat att komma ner till
strandplanet är det naturligt att det uppkom förslag
att flytta upp hela centralstationen till platåns
kringgångslinje. För den genomgående västkustbanetrafiken Malmö-Göteborg-som fortfarande
hade Teckomatorp-Åstorp som sin huvudväg var detta en utmärkt lösning. Men det fanns nackdelar. En var förbindelsen till färjorna och de
andra järnvägsanknutna aktiviteter - hamn och
många industrier - som fanns nere vid stranden,
och som gjorde att barriäreffekten delvis skulle
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Helsinghorg med ett par av 1910-talets kringgångspro;ekt . "R" betecknar Ramlösabrunn, "LS"
/()kil/srunnn . Ur Tommy Book, Stadsplan och
järnväg , Norden.
besta. aven om vissa förslagsställare anvisade
vagnbj(irnstrafik som en utväg. En annan var förstå~ att aven Helsingborgs cityfunktioner fanns
koncentrerade nedanför landborgen, och att både

staden och järnvägen skulle lida av att sambandet
försvagades. Flera av de förslag som gällde kringgångslinje och bibehållen centralstation tänkte
sej dock en lokalstation någonstans uppe på
platån.
Många föredrog att behålla järnvägen och stationerna intill vattnet, men motståndet var starkt
mot den befintliga växlingen mellan C och F. Att
gräva ner spåren var tekniskt svårt och kostsamt,
men vissa förslagsställare var ändå tidigt inne på
den tanken. SJ föreslog kring 1920 bland flera
alternativ en högbana, det vill säga en viadukt
som gatutrafiken fritt kunde passera under. Viadukten skulle fortsätta in på centralstationen som
delvis skulle få plattformar i två plan. Mot projektet talade både kostnaderna och hänsynen till
stadsbild och sundsutsikt. Billigast och enklast
var att behålla spåren i markplanet men förskjutna
västerut. Strandlinjen i centrala Helsingborg hade
genomgått stora förändringar sedan 1800-talets
mitt så tanken att fylla igen ett stycke av inre
hamnen var inte onaturlig, men kontakten med
havet på stadens centralaste plats hade blivit helsingborgarna kär. Ett mindre ingrepp var då att
lägga förbindelsespåren på en bro över hamnbassängen, men då stördes likafullt utsikten. Dessutom behövdes en planskild korsning med den
vägtrafik som hade ärende till själva stranden.
En ny centralstation tänktes i regel förskjuten
mot norr. Huruvida färjeläget skulle behållas i
kanten av norra hamnen eller flyttas söderut till
Hucken, och därmed få direkt anslutning till en
ny centralstation, var en annan stridsfråga. En
flyttning kostade förstås.
Tjugotalets projekterade kringgångslinje
avsatte spår i stadsplanen, i form av ett brett

grönbälte där mark reserverades för järnvägsspår. Men SJ var i detta skede inte lika angeläget
som staden om en nyordning. Förutom investeringarna skulle en kringgångslinje innebära längre
körtider och högre driftkostnader. Privatbanorna
L&HJ och HHJhade staden däremot god kontroll
över i kraft av sitt stora aktieinnehav.

Ofullgånget avtal
I slutet av 1945 träffade Helsingborgs stad och
SJ, efter ett utredningsarbete som pågått sedan
1938, ett bangårdsavtal, som 1950 ratificerades
av riksdagen. Då skulle väl saken vara klar?
Ja, en ny gods- och rangerbangård anlades på
Gamla exercisfältet nordväst om Ramlösa station.
I övrigt följde avtalet alternativ 2.2-A enligt
ovan. Ett inhägnat dubbelspår skulle dras över en
huvudsakligen igenfylld innerhamn till en utbyggd Helsingborg C, i princip på befintlig plats
men med en anslutande bussterminal i norr. Färjorna skulle tills vidare behållas i norr, men i samband med att den växande trafiken krävde en
andra klaff flyttas söderut till Hucken.
Mot detta förslag utbröt ett sannskyldigt ramaskri. Opponenterna bildade "Opinionskommitten
i bangårdsfrågan" som bland annat utgav en tjock
debattskrift med bidrag av kulturpersonligheter
från både Helsingborg och övriga landet. Huvudkritiken gällde den förlorade kontakten med vattnet och den stängda utsikten; järnvägens visuella
barriäreffekt ökade av att den numera var elektrifierad - norrifrån sedan 193 7, söderifrån sedan
1943. Kommitten föreslog i stället en kringgångslinje enligt känt mönster. Några ville inte

HRRJ, här efter breddning och
elektrifiering, angjorde centralstationen på dess gatusida,
ett arrangemang som är sällsynt i Sverige men ofta förekommer vid kontinentala bibanor. Foto Helsingborgs Museum.
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förmena resenärerna den skönhets upplevelse som
den plötsliga utblicken över Öresund och Själland
innebar, men flertalet stadsbildsivrare välkomnade en flyttning av färjeläget så att man även
kunde få bort västkustbanans viadukt.
Det är frestande att låta tanken leka med en från järnvägsanläggningar befriad strand i det centrala Hälsingborg och järnvägslinjernas passerande uppe på platån, så att staden som ett nordiskt Nizza kunde få öppna
fronten mot havet

som stadsarkitekt Gunnar Sundbärg skrev 1952.
Trots intensiva debatter i och utanför stadsfullmäktige gällde tills vidare bangårdsavtalet, men
genomförandet förhindrades även av annat än de
estetiska hänsynen. Tågtrafiken ökade och 1953
anlade SJ ett andra färjeläge vid Helsingborg F.
Formellt stred inte detta mot avtalet men i praktiken innebar det att man byggde fast sej i det
gamla mönstret.Under tiden växte landsvägarnas
trafik ännu snabbare än järnvägarnas, bilfärjelägen tillkom på Hucken och även detta ökade
tveksamheten inför ett nord-sydligt spår i markplanet.
Dessutom hade planerna på en fast Öresundsförbindelse antagit fastare form. 1962 föreslog
de dansk-svenska delegationerna en bro från
trakten av Sofiero och en stor kurva över en nu
dubbelspårig viadukt till centralstationen. 1945
års avtal förutsattes alltså gälla men den ökade
trafik som en bro skulle leda till underblåste motopinionen. Nu började man allmänt inse att det

behövdes nya grepp på problemet.
Ett sådant togs av 1978 års Öresundsutredning.
Man hade övergett tanken att placera bropelare i
det hårt trafikerade sundet och lade i stället fram
tre linjeförslag för en enkelspårigjämvägstunnel,
som i samtliga fall skulle landa i Helsingborgs
norra utkant. Men den sydgående tunnelgrenen
skulle fortsätta under landborgen och leda till en
centralstation med arbetsnamnet Slottsvången
någonstans under Kärnan. Tunnelförslaget antogs
faktiskt av den svenskariksdagen- men stoppades
i det danska folketinget.
Inte denna gången heller! SJ laborerade nu
med iden att bygga dubbelspår på sträckan Åstorp-Ramlösa, och i 1980 års utredning om snabbtåg förutsattes dessa göra en avstickare från Åstorp
in till Helsingborg C på sin väg mellan Malmö
och Göteborg.

Nästa hundra år?
Dock, 1984 samlade sej huvudparterna, SJ och
Helsingborgs kommun till ett nytt bangårdsavtal.
En av den ya förutsättningarna var att gods trafiken
och behovet av järnvägsspår till norra hamnen
hade upphört. Liksom vid tidigare avtal förutsattes
omfattande markbyten mellan järnvägen och staden, och den senare parten kunde - åtminstone i
den rådande högkonjunkturen - räkna med att
delvis kompenseras för sina stora kostnader genom den attraktiva mark som frigjordes för ny
användning,
bland
annat
på

Enligt 1979 års riksdagsbeslut skulle en enkelspårig tågtunnel byggas till Själland. Tre alternativa
anslutningar angavs i Helsingborg, alla med en station i landborgen under Kärnan. Ur SO U 1978: 18,
Fasta förbindelser över Öresund.
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Utlandsdestinerade vagnar mitt i gatumiljön var länge något för Helsingborg utmärkande. Foto
Helsingborgs Museum.
uppställningsbangården norr om färjestationen.
Över hela världen omvandlas för närvarande
gamla industri-, hamn- och jämvägsområden.
Denna gång kom heller inget i vägen.
En pådrivande faktor var järnvägsgodsets
expansion. Kapacitetstaket hade nåtts på Helsingborg F, där också de gammalmodiga klaffanordningarna gjorde att man tvingades använda
orationellt små färjor. Helsingborg höll på att
förlora hanteringen av godset till och från
kontinenten, och detta var man högst medveten
om i en stad som länge har levt i konkurrens med
andra hamnstäder, särskilt Malmö och Landskrona, och där järnvägarna har varit ett viktigt
vapen i kampen om trafikströmmarna. Ett nytt
inslag - som dock hade förts på tal redan under
1960-talet - blev att skilja på gods- och personfärjetrafik . Den förra leddes på ett nytt spår från
Ramlösa till ett läge i sydhamnen, och 1986
startade trafiken på DanLink till Köpenhamn.
Vid Raus anlades en uppställningsbangård för
tågen till Danmark.
I övrigt förverkligades alternativ 2.3-B och
detta i en storslagen form, eftersom man enligt
SJs nya "resecentrumsfilosofi" tog ett stort grepp
på frågan och lade in en rad olika funktioner i anslutning till järnvägsstationen. Nya Knutpunkten

är en enorm stationsbyggnad där det i exteriören
finns en association till forna tiders banhallar,
även om det är hämtat från postmodernismens
internationella stilkatalog och inte från L&HJstationens ursprungliga sadeltak. Däremot har
den totala spårlängden inne i den centrala staden
krympt. Godstrafiken är borta och utfarten åt
norr, över den nya betongviadukten, är fortfarande
enkelspårig.
Av den fasta Öresundsförbindelsen återstår en
diminutiv anvisningförengrentunnel, ty i mellantiden har Malmö-Köpenhamn segrat i den över
hundraåriga striden. När den kombinerade bron
och tunneln därnere väl är byggda blir även det
nya personfärjeläget vid Helsingborg C överflödigt. Det får därmed en livslängd i nivå med
Skåne-Hallands hållplats på Hamntorget.
Helsingborgs "bangårdselände" har i alla fall
fått sin lösning till sist och den fornnordiska
färjestationen kan äntligen rivas - om inte en
sentimental opinion driver fram en ny användning.
Är lösningen definitiv? En återblick på järnvägens
skiftande öden och förutsättningar under de
gångna hundra åren manar till försiktighet vid
prognoser för nästa sekel. Kanske blir det en
tågtunnel under Öresund även i norr, kanske får
vi en storartad återkomst för den lokala
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persontrafiken - pågatågen kör numera från
Helsingborg till Bjuv, Ramlösa station har återöppnats för persontrafik och den ya plattformarna
kan hantera sex samtidiga avgångar. Kanske får
vi en ny era av privata initiativ, som när Posse

förverkligade decauvillebanan till Råå och
Ramlösa. Men alla investerade pengar, systemets
allmänna tröghet och alla motstridiga intressen
gör att vi bör räkna med ett mycket långt liv för
de anordningar som tagits i bruk 1991.

Nya Knutpunkten, det vill säga Helsingborg C med kringanläggningar. Av järn vägsspår skymtar man
bara de vagt skisserade färjeanslutningarna . Ur informationsbladet Bangårdsprojektet, 1988.

Nya Knutpunkten söder om Inre hamnen i Helsingborg med hotell, tåg-, buss- och färjeterminal, parkeringsanläggning
och kontorshus.

50

Kanonvin och mässingskapell
för 125 år sedan
Notiser ur Norrköpings Tidningar från byggandet av banan
Katrineholm-Norrköping sammanställda av Stig Andersson*

1863
Onsdag 13 maj
Järnvägen Katrineholm-Norrköping. Under
de i lördags afton och i måndags på f m fastställda
förhandlingarna rörande järnvägsfrågorna har
definitivt resultat vunnits endast med avseende å
den östra stambanan, i det alla fyra stånden
beviljat den för linjen Katrineholm-Norrköping
äskade summa, men formulerat beslutet därom, i
överensstämmelse med friherre af Ugglas
reservation så, att till påbörjande af östra stambanan ifrån Katrineholm över Norrköping och
Linköping, väster om sjön Sommen, till trakten
av Nässjö, anvisats det för sträckanKatrineholmN orrköping erforderliga belopp. I fråga om kommunernas skyldighet att bekosta expropriationen
av den för stambanan erforderliga jord, ha två
stånd stannat mot två, i det präste- och bondeståndet bifallit, adeln och borgarståndet avslagit
utskottets förslag härom.

Onsdag 10 juni
Järnvägen Katrineholm-Norrköping. Kaptenerna Adelswärd och Nathorst hava hitkommit
för att utstaka den blivande järnvägen häremellan
och Katrineholm, å vilken arbetet ofördröjligen
kommer att företagas. Man antager nu att tre år
behövas för arbetets fullbordan.

Onsdag 23 september
Arbetet på stambanan Katrineholm-Norrköping kan nu anses hava börjat. De första
* Den här återgivna texten utgör omkring en tredjedel
av vad Norrköpings Tidningar skrev om järnvägsbygget
under den aktuella tiden. Stavningen har för läsbarhetens skull moderniserats.

sprängskotten hava nämligen redan saluterat den
nya banan.

Lördag 26 september
Järnvägsarbetets öppnande. Notisen i förra
numret bör rättas därhän, att ehuru visserligen
några sprängskott blivit avlossade, arbetet dock
i övrigt för ingen del kan anses såsom påbörjat.
Detta kan ske först när rätta linjen av de tre
uppgångna bliver bestämd.
Onsdag 21 oktober
Arbetet å Katrineholm- Norrköpings järnväg
är nu på andra veckan i full gång på sträckan
norrut från Åby, där linjen är fullt bestämd. Ett
par hundrade arbetare äro där, att börja med,
sysselsatta.
Onsdag 2 december
Arbetsinställning. Det ser mörkt ut för fortgången av arbetena på järnvägen häremellan och
Katrineholm, med anledning av bristande
penningmedel för arbetets fortsättande. Av
arbetarna hava 600 man blivit avskedade och
arbetet skall så inskränkas, efter vad vi hört berättas, att av löningarna endast uppgå till 2 000 rdr
i veckan. Ett sådant avskedande i massa väcker
alltid oro och bekymmer hos de avskedade, som
anse sig prejudicerade. Utan att vilja påstå något
sammanhang emellan denna oro och tilldragelsen,
nämna vi dock att postdiligensen från Katrineholm
igårpåeftermiddagen varitigrannskapetav Åby
gästgivaregård utsatt för ett anfall medelst stenkastning, som haft fönstrens sönderslående till
följd.

Lördag 5 december
Beriktigande. I vår notis i sista onsdagsbladet,
rörande järnvägsarbetet å Katrineholm- Norr51

köpingsbanan, hava vi att meddela åtskilliga
rättelser, som framställa detta företag i en icke
obetydligt ljusare dager. De avskedade arbetarnas
antal uppgår endast till 3- a400, under det att de
kvarstående äro emellan 6- a 700, för vilken
senare arbetsstyrkas sysselsättande över vintern
och fortfarande finnas tillräckliga penningetillgångar. Därhän måste de i gång satta ryktena,
om järnvägsarbetets inställande för ögonblicket
eller snart blivande totala upphörande, reduceras.

1864
Torsdag 30 juni
Trafikstationen vid Kuddby. Sedan styrelsen
över statens järnvägsbyggnader, vid reglerandet
av stationerna för östra stambanan emellan
Norrköping och Katrineholm, ämnar föreslå
närmaste stationen från staden Norrköping vid
Kuddby gård, 3 500 fot söder om den punkt där
vägen emellan Norrköping och Lilla Åby
gästgivaregård går fram, har konungens
befallningshavande utlyst sammanträde att hållas
å rådhuset den 13 juli, kl 3 e m, vid vilket överläggning om detta viktiga ärende kommer att äga
rum, samt lämnat åt en var öppet att i frågan
avgiva yttrande till konungens befallningshavande innan den 10 juli. Då vi nu härom erinra
alla i saken intresserade, vilket vill säga ungefär
detsamma som alla, vilka bebo staden Norrköping
och trakten däromkring i vidsträcktare omfång,
så tro vi oss även för egen del böra begagna det
öppnade tillfället att uttala vår tanke om lämpligheten, eller snarare olämpligheten, av den utav
styrelsen föreslagna stationen vid Kuddby, en
tanke som vi med bestämdhet veta delas av alla
-vi kunna tryggt säga alla- som äga kännedom
uti frågans lokala omständigheter. Dessa hava
nämligen aldrig tänkt sig den närmaste stationens
intill staden förläggande till något annat ställe än
vid gästgivaregården Lilla Åby, då allt talar för
denna punkt, utom måhända kostnaden, vars
inflytande dock bör väga mindre vid ett företag,
vilket avser en lång framtid, och det vissa är, att
föreställningen om Lilla Åby såsom punkt för
stationen emellan huvudstationen i Norrköping
och den mindre vid Simonstorp mycket bidrog
till den beredvillighet, varmed den traktens
jordägare gingo in på att avstå jord till järnvägen,
utan ersättning. Hade något annat kunnat
förmodas, så skulle säkert flertalet hava gjort till
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villkor för avståendet, att stationen måtte förläggas
till Åby gästgivaregård; nu uteblev villkoret,
men det skulle vara beklagligt, om därför de
maktägande skulle motarbeta det kloka och väl
insedda intresset för hela vårt norra grannskap,
som detta villkor inkluderade. Den av styrelsen
nu föreslagna platsen kommer i själva verket
endast att bliva en station på papperet och illa
uppfy Ila det syfte, som med en trafikstation avses,
eller vi fråga varifrån denna station skall kunna
påräkna någon inkomst, eller på vad sätt den skall
kunna vara de trafikerande till någon nytta, och
dessa båda ändamål äro väl de, vilka i första
rummet avses med en sådan station . Det ligger
öppet för handen, att det är ett tämligen planlöst
förfarande att lägga en liten station på knappast
mer än en halv mils avstånd från en stor huvudstation. De jordägare, som bo i grannskapet av en
sådan station, skola ej finna sin uträkning vid att
begagna densamma och ådraga sig besväret med
in- och av lastning, för att få sin vara transporterad
en halv mil, vilket mycket bekvämare låter verkställa sig med egna dragare. Föga bättre är förhållandet med passagerare; det lärer ej falla någon
resande in, som ankommer till Åby gästgivaregård
och därifrån vill begiva sig norr- eller söderut, att
promenera en halv fjärdingsväg nära nog, utan
rangerar han då, med kännedom om förhållandet,
sin resa på ett bekvämare sätt. Vi, och de flesta av
oss, tro därför, att anläggandet av en station vid
Kuddby, på ungefär en halv mils avstånd från
huvudstationen i Norrköping, är en "hors
d'oeuvre" - en överloppsgärning - och som
sådan alltid för dyr, även om den kunde fås för
intet. Vid Åby däremot inträda helt andra och
gynnsammare förhållanden. Där sammanstöta
nämligen tre vägar, som alla från skilda håll till
den punkten tillföra gods och folk. Platsen ligger
dessutom just vid ingången till ortens bruksidkande distrikt och egentligen skogsbärande
mark, och vilket inflytande dessa omständigheter
hava på livandet av trafiken å en järnvägsstation,
behöver i sanning ej mycket vidlyftigt framhållas.
Ställets egenskap av gästgivaregård får ej heller
alldeles förbises, och för den med hela förhållandet
fullkomligt intimt bekante skulle säkert härtill
kunna läggas ännu flera omständigheter, som
sätta lämpligheten av stationen vid Åby vida
fråmför den föreslagna vid Kuddby. Här är ej
stället att gendriva det enda skäl, som kan anföras
till förmån för Kuddby: den mindre anläggningskostnaden. Vi hafva förut redan påpekat, att
en anläggning, som är ändamålslös, alltid blir

dyrare, vida dyrare än en planriktig och ändamålsenlig sådan, om denna även skulle kosta
några tusen rdr mera, och vi tro oss böra tillägga,
att några uppoffringar ej få eller komma att skys,
när det gäller att förekomma att få en god sak
förfuskad. Vi tro oss därföre böra sluta med en
anmaning till icke mindre ordföranden vid det
blivande mötet i fråga, hr baronen och landshövdingen, att med vanligt nit och insikt för sin
del bidraga till en lycklig lösning av frågan , än
även dem, som närmare känna till förhållandet,
att ej sätta sitt ljus under skäppan, utan över saken
kasta den belysning, som tarvas, för att övertyga
vederbörande om deras plikt, att ej likna hunden
med köttstycket och taga skuggan för väsendet.

Tisdag 5 juli
JärnvägsarbetenaålinjenKatrineholm- Norrköping fortgå med en arbetsstyrka av 6- a 700
man. Emellan Åby gästgivaregård och Stens
bruk är banvallens terrassering till största delen
redan verkställd. Däremot är vid arbetena från
Åby till staden ännu högst litet åtgjort. Så väl vid
Sätra som i närheten av Stens bruk hava, för
banans framdragande, betydliga bergsprängningar måst verkställas. Vid sistnämnda ställe
har i därvarande sjön Näken blivit utlagd en
bank, som fortlöper längs södra sidan av nämnda
sjö. Straxt bortom Sten är man därjämte sysselsatt
med genomsprängning av en cirka 150 meter
lång tunnel. En promenad å banvallen från Åby
till något bortom Stens bruk är ytterst intressant
och fängslande, så väl med hänseende till traktens
naturskönhet som de storartade järnvägsarbeten,
vilka här blivit utförda.
Tisdag 19 juli
Av järnvägsmötet i förra veckan var det
huvudsakliga resultatet en allmänt uttalad opinion,
som även delades av mötets ordförande, herr
baronen och landshövdingen, om nödvändigheten
av att, med uteslutande av den föreslagna stationen
vid Kuddby, till station välja närmaste grannskapet till Aby gästgivaregård.
Torsdag 28 juli
Järnvägen Katrineholm- Norrköping. Vilseledda af en uppgift, som meddelats oss av en
person, om vars sanningskärlek och även sakkännedom vi hade alla skäl att vara fullt övertygade och, i avseende till den korta tiden,
urståndsatta att från fullt behörigt håll skaffa oss
bekräftelse av uppgiftens överensstämmelse med

verkliga förhållandet, hava vi i vårt meddelande
i förra numret rörande järnvägsbyggnaden härstädes gjort oss skyldiga till ett par misstag, som
vi skynda oss att rätta: Det "lärer" nämligen ej,
såsom vi uppgivit, vara förhållandet, att erforderliga medel erhållits för ett betydligt ökande
av arbetsstyrkan för järn vägsarbetets bedrivande,
lika litet som någon utsikt ännu är för handen, att
sträckan från Åby till staden kan komma att "med
det första" fullbordas . Även uppgiften att uppförandet av Norrköpings stationshus kommer att
oförtövat påbörjas är ej med sanna förhållandet
överensstämmande. För att nu bringa full reda i
dessa, genom vilseledande uppgifter, något förvridna förhållanden, hava vi blivit benäget satta
i stånd att meddela några faktiska upplysningar
rörande sakernas verkliga tillstånd för ögonblicket
med järnvägsbyggnaden i vår ort. Arbetsstyrkan
på Östra stambanan mellan Katrineholm och
Norrköping är för närvarande i det närmaste
1 000 man, och större arbetsstyrka kan ej
användas, såvida ej årsanslaget till denna stambana av en eller annan orsak kan komma att ökas
utöver vad vid detta års början bestämdes.
Fördelningen av arbetsstyrkan är som följer:
Mellan Lilla Åby och Simons torp cirka 650 man,
vid och omkring länsgränsen 150 man, vid
Ändebol 50 man och vid Duveholm och Katrineholm cirka 150 man. Mellan Åby och Stens bruk
äro ganska betydliga arbeten verkställda och
torde terrasseringen av banan vid årets slut vara
i det närmaste fullbordad på nämnda sträcka. I
närheten av Graversfors är en tunnel genom berg,
av 90 fots längd, under arbete och om 3 a4 veckor
torde genomsprängningen av valvet vara fullbordad. Vid Stens kvarn är en stor kulvert under
banan fullbordad och en betydlig reverteringsmur
under arbete och snart färdig. På andra sidan
Stens bruk är ytterligare en tunnel genom berg
under arbete; den blir cirka 180 fot lång och
genomsprängningen av dess övre del sannolikt
fullbordad i början av nästa år. Längs sjöarna
Näken, Vekmangeln och Yddern arbetas på där
förekommande betydliga sjöfy Ilningar och bergsprängningar. Nära läns gränsen förekomma högst
betydliga bergsprängningar, genomskärningar
och bankfyllningar, på vilka visserligen arbetas,
men med en för så stora arbeten obetydlig styrka.
Vid Duveholm passerar linjen åter en sjö, och har
sedan förliden höst oavbrutet arbetats på banken
däröver. Avståndet mellan Norrköping och
Katrineholm blir per järnväg 4 1/2 mil och därav
äro omkring 22 000 fot nu terrasserade,
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huvudsakligen genom den svåraste terrängen.

Torsdag 13 oktober
Östra stambanan. Sistlidne tisdags morgon
börjades, med en arbetsstyrka av omkring 60
man, grävningen för stationshuset i Norrköping.
Byggnaden lärer bliva av sten och två våningar
hög.
Lördag 22 oktober
Övervåld. Av trovärdiga personer hava vi hört
och själva hava vi varit vittne till huruledes
fredliga resande vid Lilla Åby gästgivaregård
med hugg och slag blivit överfallna av de där i
trakten stationerade järnvägsarbetarna. Sistlidna
onsdags afton blevo ävenledes ett par resande,
utan ringaste anledning, på vägen emellan staden
och Åby, av trenne berusade, från det i staden
samma dag hållna "kreatursmötet" återvändande
personer förföljda med skällsord och stenkastning.
Befolkningen i de trakter, där järnvägsarbetet
pågår, är till den grad uppskrämd, att den, av
fruktan för ytterligare misshandel, ej vågar hos
kronobetjäningen angiva de våldshandlingar, för
vilka den är utsatt av järnvägsarbetarna.
Tisdag 15 november
På Katrineholm-Norrköpings-banan äro följande stationer bestämda: En större station i
Norrköping; en mindre station, under benämning
Åby, å Kuddby ägor, men med spårutgrening till
allmänna landsvägen från Lilla Åby gästgivaregård; en station, under benämning Simonstorp, i
närheten av och norr om Simonstorps gästgivaregård; en station, under benämning Strängsjö, vid
södra ändan av Strängsjön i närheten av det
ställe, varest häradsvägen mellan Stora Malm
och Ändebol skär järnvägen, samt ett lastspår
ellereventuellt en mindre godsstation där, varest
järnvägen berör sjön Fjälaren, så vida pråmled
mellan nyssnämnda sjö och sjön Tisaren blivit
åvägabragt.
Torsdag 17 november
Järnvägen Katrineholm-Norrköping. Vi
upgåvo i förra numret, att en mindre station, under benämning Åby, komme att anläggas å Kuddby
ägor, med spårutgrening till allmänna landsvägen
från Lilla Åby gästgivaregård. Detta var visserl igen järnvägsstyrelsens förslag, vilket kungl
majt dock ej gillat, utan bestämt stationens förläggning till huvudspåret vid Lilla Åby gästgivaregård.
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Tisdag 22 november
Katrineholm-Norrköpings-banan. Resande,
som ankommit till Göteborg med snälltåget från
Stockholm sistlidne onsdag, berätta, att då bantåget passerade Katrineholms station, lades den
första järn vägsskenan å bi banan från Katrineholm
till Norrköping.

1865
Tisdag 3 januari
Från Skedevi skriver en korrespondent till
Norrköpings Tidningar: ... Här höres en allmän
klagan över järnvägsarbetarnas framfart. Ingen
bonde från Skedevi socken vågar, sedan det
blivit mörkt, färdas vägen förbi Simonstorps och
Åby gästgivaregårdar till Norrköping, av fruktan
att bliva utsatt för obehag. Kort före jul färdades
denna väg en torpare under Johanneslund jämte
en minderårig son från staden. Torparen, som
hade ett ärende att uträtta på något ställe invid
vägen, tillsäger sonen, att färdas förutmedoxarne;
själv bibehåller han hästen, för att sedermera
kunna åka ifatt gossen. Denne, sedan han blivit
ensam, möter 4 järnvägsarbetare, som tvinga
honom att skjutsa sig vägen åt Ändebols gästgivaregård - en helt annan väg, än till Skedevi
socken. Den stackars torparen, som ej kunde
begripa, att han ej upphann sin son, fortsätter
färden till hemmet, men även där återfanns varken
gossen eller oxarne. Först på aftonen dagen därpå
återkom lyckligen gossen, sedan han gratis fått
skjutsajärnvägsarbetare.Dyliktochmycketmera
vore att berätta om deras framfart.
Torsdag 13 januari
Järnvägsarbetare-uppträden. Mellan Katrineholm och Norrköping lära järnvägsarbetarne
fortfarande uppföra sig oregerligt. Vägfarande
ofredas mitt på ljusa dagen och överfallas med
stenkastning och andra våldsamheter, så att fråga
uppstått om behovet av en extra länsman. Uti ett
ohyggligt kyffe utmed landsvägen mellan Sätra
och Ändebol, kallat Vilandsstupan, lärer huvudsakligen gjutas olja på den oroliga elden.
Konungens befallningshavande i Nyköpings län
har därföre, med anledning av framställning från
intendenten i första trafikdistriktet, ansett sig
böra förordna förre inspektoren J Ekstam att
tillsvidare och intilJdess annorlunda bestämmes
vara vicelänsman i Stora Malms och Östra
Vingåkers socknar, och att i sådan egenskap

Åby station år 1870, ett märkligt hus vars arkitektur mest påminner om gamla badhus, men den stora
glasverandan var järnvägsrestaurang. Det var svårt att beräkna restider med hästskjuts, och både
ortsbor och turister behövde stor tidsmargianl när de skulle passa tåget. Därför hade även små
stationer restaurang där man kunde ta ett glas medan man väntade eller pratade med bekanta, och som
idag motsvarar kiosken eller grillbaren vid bensinstationerna. Åby hade vid denna tid textilfabrik med
spinneri, makaronifabrik och, på bara 4 km avstånd, Hults bruk med yxsmedja. Ett helt nytt stations hus
byggdes i samband med banan Åby-Järna. Foto Svlvm, liksom artikelns övriga när ej annat anges.
särskilt vaka över ordningens upprätthållande
bland den vid järnvägsarbetena inom nämnde
socknar anställde arbetarepersonal.
Torsdag 19 januari
Oskick av järnvägsarbetare. I "GöteborgsPosten" läses: Det har nästan blivit ett ordspråk i
flera trakter i landet, att där järnvägsarbetare fara
fram begås vanligtvis oskick, övervåld eller annat
för lugnet och ordningen störande. Det är ej nog
med att de överlalla och misshandla fredliga
vandrare; de uppföra sig även i kupeerna på ett
högst oskickligt sätt mot andra resande, varpå
följande är ett färskt exempel: I förliden vecka
reste en mängd smålänningar med uppgående
godståget till Katrineholm, i avsikt att få arbete
vid där under byggnad varande järnvägen. Såsom
gamla järnvägsarbetare hade de av lagt den Ian tliga

blygsamheten, och antogo en mera djärv och
fräck hållning. För att hålla sig vid friskt mod,
hade de praktiserat in i kupen en fjärding brännvin,
vars innehåll de under stoj och skratt flitigt anlitade. En änkefru från Enköping hade olyckligtvis fått plats i en av de kupeer, som upptogos av
järnvägsarbetarne. Naturligtvis blev hon föremål
för deras plumpa artigheter, oaktat hon undanbad
sig deras tilltal, men då ohövligheten gick ända
därhän att de, överlastade av brännvin, överhöljde
hennes klänning med följderna av deras omåttlighet, kunde hon ej tillbakahålla uttrycken av sitt
missnöje, utan förebrådde dem deras ohyfsade
uppförande mot ett ensamt fruntimmer. Detta
hjälpte emellertid intet, de endast skrattade åt
hennes remonstrationer och den stackars frun
måste låta nöja sig med vad som vederfarits
henne.
55

Tisdag 7 februari
Järnvägsarbeten. På östra stambanan mellan
Katrineholm och Norrköping voro vid 1864 års
slut terrasseringsarbetena fullbordade på en sträcka av 1 1/2 mils längd; 14 400 kubikstänger jord
hade blivit utschaktade och lagde i bank, samt
1500 kubikstänger berg utsprängde. Cirka 25 000
kubikstänger jord samt 1800 kubikstänger berg
återstå dock ännu att undanschakta innan banans
planering är fullbordad. Förutom ovanstående
arbeten har en mängd avloppstrummor blivit anlagde, murarbetet för flere större och mindre
broar dels blivit fulbordat, dels påbörjat, större
delen av de behövliga banvaktarestugorna upptimrade samt några större vägomläggningar verkställde. Tvenne mindre tunnlar genom berg förekomma på denna bana, den ena 100, den andra
200 fot lång. I vardera av dessa tunnlar är redan
för ett par månader sedan övre delen av valvet genomsprängd och den återstående bottensprängningen fortgår. Oaktat de högst betydliga arbeten,
som ännu återstå, torde dock vid årets slut terrasseringen i det allranärmaste vara fullbordad och en
sträcka av 1 a 2 mil rälslagd och ballastad. I vår
skall arbetet med stationernas uppbyggande börja,
och hoppas man hava alla byggnader under tak
redan detta år. Arbetsstyrkan under sista kvartalet
av förlidet år var i medeltal per dag 1 400 man.
Tisdag 12 maj
Rättegångs- och polissaker. På angivelse av en
fabriksarbetare Styrlander var drängen Per August
Nilsson tilltalad för det att han den 3 dennes å
Södra Strömsgatan misshandlat den förre.
Nilsson, en grovlemmad, starkt byggd karl, påstod
däremot att han blivit förfördelad av Styrlander
och tvenne honom följaktiga personer, vilka kallat
Nilsson "järnvägsarbetare", en benämning den
han ansett lika med ett okväde, varföre Nilsson
velat övertyga Styrlander och dennes följeslagare
att han alldeles icke var någon järnvägsarbetare.
Styrlander och hans kamrater hade då fattat tag i
jätten Nilsson och sökt släpa honom med sig,
varvid Nilsson varit nödsakad att värja sig. I strid
med denna Nilssons förklaring intygade tvenne
avhörda vittnen, just samma personer som
beledsagat Styrlander, att denne i förbigående
och blott enskilt till vittnena yttrat att Nilsson
visst vore järnvägsarbetare, då Nilsson, med
utlåtelse "det angår dig ej, förbannade lushund",
givit Styrlander ett slag för ansiktet, så att han
fallit omkull. Rätten dömde Nilsson att för besagde
våld plikta 15 rdr.
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Torsdag 22 juni
Järnvägen Katrineholm-Norrköping. Det vidlyftiga arbetet å grunden till stationshuset i
Norrköping är nu fullbordat och uppmurningen
av bygganden kommer att oförtövat taga sin
början. Arbete pågår därjämte för läggande av
grund till lokomotiv stall och magasiner i närheten
av stationshuset. Nedläggning av skenor verkställes för närvarande å banan straxt vid staden,
och å en provisorisk, med Fiskeby järnväg i förbindelse stående hästbana transporteras en mängd
järnvä_gsmateriel från fartyg i hamnen. Emellan
Lilla Aby gästgivaregård och Stens bruk pågår
grusningen av banan, som å denna sträcka i det
närmaste är färdig, med undantag av några
sprängningsarbeten, som ännu återstå i närheten
av Sten. De båda tunnelarnaålinjen (vidGraversfors och Sten) äro ävenledes genomsprängda till
hela sin höjd. Å andra sidan Sten, i trakten
omkring Simons torps gästgivaregård, återstå ännu
åtskilliga sprängningsarbeten och bankutfyllningar. Med arbetet å stationshuset vid Lilla Aby
har början blivit gjord. Hela järnvägslinjen
emellan Katrineholm och Norrköping tros kunna
öppnas för trafik omkring midsommartiden nästa
år.
Torsdag 27 juli
Rättegångs- och polissaker. Guldsmedslärlingen Holmberg, guldsmedsarbetaren Öhmansson och järnvägsarbetaren Östergren tilltalades
av stadsfiskalen för inbördes slagsmål å Broddgatan den 10 dennes på aftonen. Såvitt denna
gång kunde upplysas, hade Holmberg och Öhmansson varit inne på en ölstuva i trakten av
teaterhuset; en tredje person, som sades vara
järnvägsarbetare, hade därvid bemärkts bakom
kyparens rygg taga åt sig ett par glas så kallat
kanonvin, vilket föranlett Holmberg och
Öhmansson högt anmärka: "se den där tager
kanonvin." Härav hade uppstått först ordväxling
och sedan slagsmål med Östergren. Denne hade
dock, såsom han påstod, själv blivit skymfad och
slagen. För bevisnings förebringande uppsköts
målet till nästa lördag.
Torsdag 3 augusti
Rättegångs- och polissaker. Efter uppskov från
förra rättegångs tillfället fortsattes undersökningen
angående det å Broddgatan den 10 juli på aftonen
timade uppträde, varuti guldsmedslärlingen
Holm berg, guldsmedsarbetaren Öhmansson och
järnvägsarbetaren Östergren skulle deltagit. Som

de tilltalade fortforo att neka, hördes fyra vittnen.
Ett bland dessa, som är anställt såsom arbetare
hos ägaren till det sk nykterhetsvärdshus, utanför
vilket åtalade uppträdet ägde rum, intygade, att
"guldsmederna" inkommit å värdshuset och först
begärt sylta samt sedan, enär sylta ej funnits, kött
och potatis för 2 skilling. Då kyparen svarat, att
sistnämnda rätt ej kunde fås för så lågt pris, hade
"guldsmederna", dvs Holm berg och Öhmansson,
givit kyparen ett slag. Denna våldsamhet funno
såväl vittnet som tilltalade Östergren sig befogade
förehålla "guldsmederna", varvid dessa vände
sig mot Östergren och tilldelade denne tvenne
slag. "Guldsmederna" hade även anmärkt, att en
person utan kyparens vetskap tagit sig ett par glas
kanonvin, men denne person var ingen järnvägsarbetare, utan vittnet självt, som ägde lov
taga fri förtäring å värdshuset. Sedan hade vittnet
sett" guldsmederna ligga över" Östergren utanför
på gatan. Tvenne andra vittnen visste att berätta,
att Holmberg och Öhmansson ordväxlat med
Östergren ute på gatan, emedan den senare skulle
utvisat de förra från värdshuset, ävensom att
Holmberg och Öhmansson, liggande över
Östergren, slagit honom. Däremot hade ej något
vittne sett Östergren våldföra sig å Holm berg och
Öhmansson. På grund härav dömdes Holmberg
och Öhmansson att vardera böta 20 rdr, men
Östergren befriades från åtalet.

Torsdag 17 augusti
Rättegångs- och polissaker. Järnvägsarbetaren
Andersson, en fullväxt karl, hade angivit en liten
femtonårig kypare vid namn Östling, för att denne
den 16 juli dels å en ölstuva i den så kallade Nya
staden, dels å vägen därifrån förbi landskyrkogården överfallit och slagit Andersson . Enligt
uppgift hade Andersson på aftonen inkommit på
ölstuvan, där, med anledning av att fönsterluckorna blivit igenstängda, varit alldeles mörkt,
vadan en uppasserska bett Andersson öppna
luckorna. Sedan Andersson uträttat detta uppdrag
möttes han i dörren av Östling, som därvid
tilldelade Andersson tre slag. Och även sedan
Andersson utkommit på vägen hade Östling,
beledsagad av en hop med stenar väpnade pojkar,
överfallit Andersson fyra särskilda gånger, varv id
likaledes vankats slag. Östling erkände att han
skuffat Andersson tvenne gånger inne å öls tuvan;
och då åklagaren lät vid detta erkännande bero,
fälldes Östling, att det av honom utövade erkända
våld böta 15 rdr.
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1866
Lördag 17 februari
Rättegångs- och polissaker. Järnvägsarbetaren
Swen Olof Jonsson tilltalades av stadsfiskalen,
för det att han, söndagen den 29 sistlidne januari
på e m, å slaktaren Yhnells ölstuga slagit garvaregesällen Karl Abraham Gellnard, så att denne fått
sin högra arm skadad och därigenom blivit
oförmögen till arbete. Vid upprop inställde sig
parterna, av vilka målsägaren uppgav , att
svaranden kommit bakom målsägaren och slagit
honom i golvet, så att han skadat armen och
av dånat. Svaranden åter förklarade, att sedan han
och hans sällskap druckit öl och rökt cigarrer,
samt uppasserskan ej kunnat växla i betalning
erbjudna penningar, gräl därigenom uppstått, i
vilket målsägaren opåkallat inblandat sig.
Svaranden hade då skjutit undan målsägaren ,
som därvid, emedan han varit full, fallit omkull.
Då målsägaren därpå reste sig upp, hade han sagt
att hans arm var avbruten; men svaranden hade ej
haft ringaste avsikt att göra målsägaren någon
skada. Fyra vittnen hördes, ett å åklagarens samt
tre å svarandens sida. Det första vittnet, ovanbemälda uppasserska, intygade, att svaranden
nalkats målsägaren bakifrån och kastat honom i
golvet, samt att målsägaren ej var drucken. Tvenne
av svarandens vittnen berättade, att då svårigheter
uppstått att växla och svarande däröver röjt
otålighet, målsägaren yttrat, att om svaranden
ville vänta, skulle han nog få tillbaka på vad han
lämnat uppasserskan. Häröver uppkom gräl,
varunder svaranden tog målsägaren i kragen och
slängde sålunda till, varvid målsägaren föll omkull
och, såsom han klagade, skadade sig. Fjärde
vittnet visste ingenting. Åklagaren begärde
uppskov, för anskaffande av läkarebevis, i vad
mån den målsägaren tillfogade skada skulle bliva
menlig för framtiden, och uppsköt rådstuvurätten
för slikt ändamål saken till den 24 dennes.
Torsdag 1 mars
Rättegångs- och polissaker. Enligt vårt referat
i dessa tidningar för den 17 februari hade, på
angivelse av garvare gesällen Carl Abraham Gellnard, järnvägsarbetaren Swen Olof Jonsson tilltalats för det han å en ölstuga slagit Gellnard, så
att dennes ena arm skadats. Då nu detta till förevarande rättegång uppskjutna mål påropades, inställde sig de båda enskilda parterna med anmälan
att de träffat förlikning , vadan målet avskrevs.
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Carl Gottreich Beijer.
Torsdag 22 mars
Chefen för statens järnvägsbyggnader, översten C G Beijer, vistas för närvarande här i staden, för att taga närmare kännedom om de härstädes pågående järnvägsbyggnader ävensom om
den utav en medlem av stadsfullmäktige, handlanden P Jansson, föreslagna bibanan ned till
hamnen.

Sju fotografiska vyer av intressanta punkter på
Katrineholm-Norrköpings-järnvägen hava
utkommit och hållas tillhanda i Wallbergska
bokhandeln. De äro arrangerade för stereoskop
och ägna sig, såsom särdeles lyckade alster av
den fotografiska konsten, till minnen av den för
vår provins så betydelsefulla anläggning. De
punkter som framställas äro: Storängsberget nära
Åby gästgivaregård, Graversforsdalen, Tunnel
vid Graversfors, Kulvert vid Stens bruk, Tunnel
vid Stens bruk samt Bank över sjön Näken.
Tisdag 27 mars
Angående järnvägen Katrineholm-Norrköping hava vi fått oss meddelade följande be-

nägna upplysningar: De egentliga rerra-,-..enngsarbetena voro i början av detta år fu 11 hl )rdade,
med undantag av åtskilliga putsning., och
kompletteringsarbeten, och rälsläggn,ng.l.'11 har
under vintern från båda ändpunkterna tramdn vits
så, att sistlidna fredag den 23 denne-.. . h. I I0
förmiddagen, i överste Beijers nän, an). den ,1sta
skenan nedlades och fastspikade, I /-0hleb mil
norr om Simons torps station. Den pun h. 1. dar den
oavbrutna skensträngen från Stod. h, ilm då
förenades med den från Norrköping . ;11 helägen
halvvägs mellan denna stad och Katnnt'holm,
eller 2 1/4:dels mil från vartdera a, de:-.-..a -,tal len.
Lokomotivet "Oden", vilket sedan den I .2 tehruari
från närheten av Ändebols ga,tg.1, aregård
transporterat ballastgrus söderut, torde om X dagar
härefter vara framme med ballasten v 1d Simonstorps station, därifrån det ytterligare har an hal lasta
14 000 fot söderut. Utmed sjöarna Vekmängen
och Näken ballastas dels med dragare . Je!-. med
handkraft, och kan man antaga, att I horian av
juni hela linjen från Katrineholm till narheten av
Herrstaberg skall vara komplett färdig hal la~tad.
Mellan Herrstaberg och Norrköping. utgorande
en sträcka av nära 1/2 mil, utförde-, form aret en
del av ballasten, men största delen clära, aterstår
ännu att utföra, vilket arbete kan \. t'rk-.,tällas
under juni månad. Då vid samma tLd Je mindre
stationerna kunna vara färdiga, och Ia,tan vid
Norrköpings station ännu betydligaarheten återstå
att verkställa, såsom till exempel uppförandet av
fyra mindre stenhus, inredning av alla hygg.nader,
målning, tapetsering, dräneringsarbeten . gasledning, vattenledning, lastkaj, staketupp:-.attning,
nedläggning av närmare 12 000 fot 1änn ag.:--.~pår
och 23 växlar, tvenne större och en m111dre vändskivamm, så hoppas man dockkunna tort:-.kynda
dessa arbeten så, att hela linjen mellan Katrineholm och Norrköping den 1 juli eller snart därefter
kan öppnas för allmän trafik.

1 sistlidne oktober, men sedan haft anställning
hos en åkare. Han var ogift. Rådsturätten dömde
Petersson att för första resan snatteri böta 30 rdr,
varmed han fick gå sin väg, med uppmaning att
ej mer återkomma.

Tisdag 17 april 1866
Tåg från Katrineholm. Man har berättat oss, att
nästa söndag är här att invänta lokomotivet
"Oden" från Katrineholm med åtskilligt gods för
järnvägsbyggnadens räkning, samt att hela den
vid Katrineholm-Norrköpingsbanan anställde
järnvägsingenjörsstaten ärnar medfölja en corps.
Att arbetet redan är så pass framskridet, att sådant
låter göra sig, är en nyhet av lika glädjande som
överraskande innehåll.
Tisdag 24 april
Järnvägen Katrineholm-Norrköping är redan
nu i det skick, att i söndags eftermiddag omkring
kl 3 första lokomotivet, benämnt "Oden", hitkom
från Katrineholm, medförande en mängd vagnar,
lastade med sleepers. Såväl "Oden" som en av
lastvagnarne voro prydda med flaggor och vimplar. En stor del av de vid järn vägsbyggnaden anställde ingenjörer och andra tjänstemän medföljde. Då hitkomsten av detta första järnvägståg
här var på förhand känd och vädret därjämte det
Tunneln vid Lund enligt ett vykort från sekelskiftet. Frank Stenvalls samling.

Torsdag 5 april
Rättegångs- och polissaker. Arhehkarlen
Anders Peter Petersson hade natten 11 II den 27
nästlidne mars anhållits av nattpatruJ len . härande
en planka, varvid han erkänt att han tag.11 plankan
vid järnvägsstationen. För detta tillgrepp var
Petersson vid detta rättegångstilJfäl le tilltalad.
Petersson medgav att han "i dumhet ·· 11 l lgripit
plankan, vilken, tillhörig kronan. värderadö av
enjämväl tillstädsekommen materialskm are till
1 rdr. Petersson, bortåt 40 år gammal . hade,
såsom han uppgav, arbetat vid fabrik ändc1 t1J I den
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angenämaste, var det naturligt att tåget mottogs
av en stor folksamling, som hälsade detsamma
välkommet med hurrarop. Kl 5 1/4 brusade åter
"Oden" tillbaka med gästerna, i början sakta,
men sedan med en fart, som gav de åskådande, av
vilka många aldrig sett ett lokomotiv, begrepp
om hastigheten hos ett sådant. I några av de
återvändande lastvagnarne intogs kokes såsom
returlast.
Tisdag 8 maj
(Annons)
Tillkännagivande. Som Kongl Trafikstyrelsen
beviljat mig rättighet att, utom min ordinarie befattning vid järnvägen, vara kommissionär här på
platsen, så får jag härmed äran rekommendera
mig till utförande av de uppdrag, som Herrar
varuavsändare och emottagare behaga mig anförtro, sådom vidare befordring av med järnbantåg till stationen ankommande gods eller sådant,
som skall å järnbanan fortskaffas, mm, varjämte
jag utlovar skyndsam expedition och skäligt
arvode.
Katrineholms Jernbanestation i april 1866
Hj H olmström
Stationsinspektor

Lördag 26 maj
Festligheterna vid öppnandet av KatrineholmNorrköpings-banan. Herrar kommitterade, vilka
haft i uppdrag att inkomma med förslag om de
åtgärder, som borde å stadens sida vidtagas med
anledning av snart förestående öppnande av Katrineholm-Norrköpings-banan, hava till stadsfullmäktige inkommit med det uppgjorda förslaget, som av dessa blivit antaget. De föreslagna
åtgärderna utgöras av följande bestämmelser:
festlig måltid å stadshuset eller ull magasinet, till
deltagande i vilken vissa uppgivna myndigheter
och personer skulle äga att infinna sig efter
skeende inbjudning. Till besörjandeav hithörande
anordningar skulle en festkommitte av 10 personer
tillsättas. På sätt festkommitten närmare bestämmer skall tillträde, så långt utrymmet medgiver, lämnas dem av stadens och ortens invånare,
som sådant önska, att deltaga i middagen, mot
erläggande av en bestämd avgift. Tillräckligt
många av stadens invånare torde vara villiga att,
efter skeende överenskommelse, upplåta kostnadsfri bostad i sina hus åt de inbjudna gästerna
under deras vistande härstädes. Med järnvägsstyrelsen bör festkommitten överenskomma att
dagen för öppnandet måtte bestämmas till mån-

Strångsjö station år 1882. Sist i persontåget går fem öppna vagnar med kreatur. Vid lastkajenfinns
virkesvagnar med olika tillsats lämmar för lastning av träkol och ribbved från sågverket.
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dagen den 2 juli, i stället för söndagen den 1,
såsom förut var ämnat, samt att festtågets av gång
från Katrineholm får bestämmas till kl 1 e m
förstnämnde dag. Festkommitten har att draga
försorg om, att vid Katrineholm finnes kl 12 att
tillgå en lätt frukost för dem, som då antagas där
inträffa med sannolikt för dagen särskilt anordnade tåg från Stockholm och Norrköping.
Biljetter till frukosten böra lämnas de inbjudna
på stadens bekostnad, men få lösas av andra, som
önska sådana, i den ordning och till det pris, som
festkommitten har att bestämma. Festtåget anses
böra inträffa i Norrköping kl 3 em, vadan middagen utsättes till kl 4. Det anländande festtågets
ankomst till staden hälsas med kanonsalut. Musik
kommer att på aftonen uppföras i parken vid Carl
Johans torg. - Vid företaget val till ledamöter i
festkommitten föll detta på hrr J G Swartz, E

Swartz, J Lenning, H Schultz, A W Temel, Th
Glosemeijer, CD Philipsson, G W Lönegren, E
Meuller och S E Kling.

Stadsfullmäktige behandlade vid senast hållna
sammanträde, efter justering av protokollet vid
förra sammanträdet, följande ärenden:
Från styrelsen över stadens jämvägsbyggnader
hade till fullmäktige inkommit en skrivelse, bifogad en plankarta över nordöstra delen av Norrköpings stad och stationsplanet därstädes, å vilken
karta voro utsatta de banspår, som å stationsplanet
komma att anläggas, såsom ock de spår, som
styrelsen anser till en början behövliga för kommunikation emellan bangården och hamnen, och
som böra under innevarande år anläggas samt av
järnvägsmedel bekostas. "Då emellertid denna

Norrköping med station och hamnspår. Märk spåret i Orangerigatan som står i förbindelse med de
övriga genom vagnvändskivor, ett för den tiden vanligt arrangemang.
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spåranläggning", heter det i den ovan nämnda
skrivelsen, "ej kan anses motsvara det blivande
behovet av utrymme, men en stor och rymlig
samt välbelägen plats finnes i förlängningen av
järnvägsstationen, över vilken ett spår kan anläggas direkt från stationen, på sätt kartan utvisar, och förenas med ett spår i parallell riktning
med strandskoningen utmed strömmen", så gör
styrelsen den hemställan, att Norrköpings stad
skulle uppföra och bekosta en lastkaj av trä utmed strömmen samt utmed denna kaj anlägga ett
järnvägsspår, varemot styrelsen ville å sin sida
göra framställning till regeringen, att få av järnvägsmedel anlägga ett spår, som kommunicerar
emellan järnvägsstationen och spåret utmed
lastkajen. Vad åter beträffar området för själva
stationsanläggningen i Norrköping, anser
styrelsen, med hänsyn till östra stambanans
blivande fortsättning, någon förändring av det
bestämda jordområdet åtminstone ej kan göras
förrän riktningen av östra stambanan för fortsättningen till Linköping bli vit närmare bestämd.
Detta ärende förklaras vilande till nästa sammanträde.

Tisdag 29 maj

Lokomotivet" August", åtföljt av en lastvagn,
hitkom i söndags kl 2.40 eftermiddagen, för
avhämtande av åtskillig material för järnvägens
behov, och avgick åter härifrån kl 4. Åtskilliga
järnvägstjänstemän och -arbetare medföljde hit
till staden.
(Insänt)
Om dagen för öppnandet av KatrineholmNorrköpings-banan. En notis i sista lördagsnumret av Norrköpings Tidningar ger en naturlig
anledning till en hövlig förfrågan, om bland
herrar stadsfullmäktige ej skulle finnas åtminstone
en sådan praktisk man, att han med den praktiske
engelsmannen kommit till insikt av att "tid är
penningar" och på den grund med ett enda ord
protesterat mot beslutet att anhålla hos järnvägsstyrelsen, att dagen för öppnandet av järnvägen
Katrineholm-Norrköping måtte bliva måndagen
den 2 juli, i stället för, som styrelsen bestämt
söndagen den 1? En arbetsdag, frånrövad arbetaren och arbetsgivaren, är alltid en given förlust
för båda, men värre än detta är att vänja vid
slöseri med tiden, som ändå är vår dyrbaraste, oss
rätt knappt tillmätta egendom. Lättsinnet i detta
avseende, tillkommet i en tid, då arbetets värde ej
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var erkänt och insett, har alltför länge tolererats
för att höra hyllas av de styrande och tongivande
själve mom samhället, som tvärtom böra föregå
med exempel att hushålla med tiden. Det skulle
sålede, vara väl i sin ordning, om järnvägsstyrelsen eJ ville lyssna till denna stadsfullmäkti~e, framställning, vilken ej kan äga något
annat motiv än den pjunkiga sabbathismen, som
grasserar väldeliga i det ortodoxa lägret, glömmande att Gud bor i de tempel, som ej av människor byggda äro, och att all tid är lämplig för
Guds tillbedjan och ingen tid för densamma så
ensam förbehållen, att vi ej få leva vårt världsliga
liv under den . "Den där icke vill arbeta, han skall
icke heller äta", heter det i bibeln. Herrar stadsfullmäktige tyckas vara av annan åsikt, då de
vilja mskränka tiden för arbetet genom att till en
arbetsdag. förlägga firandet av en fest, från vilken
man e.1 rimligtvis får utesluta arbetaren.
PvQ
5. n och 9

fUnl

(Annon:-,,
Enligt stadsfullmäktiges beslut skola till
deltagande i festligheten vid järnvägens öppnande
den 2 nästkommande juli åtskilliga utom
Norrköpings stad boende personer inbjudas; och
som fullmäktige föreställt sig att mången av
staden, mvånare skulle med nöje vilja begagna
tillfället att därvid öppna gästfria rum åt de av
staden inbjudna, föranlåtas undertecknade, i egenskap av festkommitterade, att härigenom anmoda
dem. "i Om därti 11 äro villiga, att ju förr desto hellre
hos någon av oss därom göra anmälan och tillika
uppgiva det antal gäster, som emottages.
Norrköping den 2 juni 1986
Joh Gust Swartz
Erik Swartz
Henning Schultz
Carl David Philipsson
A W Terne/1
G W Lönegren
C T G/oscmeijer
Er Meuller
SE Kli11:,.:

Järnvägen Katrineholm- Norrköping. Den 1
juli kommer en del av järnvägens tjänstemän och
ingenjörer att avgå med ett extratåg från Katrineholm till Norrköping och redan den 3 juli öppnas
banan ti 11 allmänhetens begagnande.
16, 19. 21. 23 och 26 juni

(Annons)
De av stadens och ortens invånare, vilka önska
deltaga uti den festmåltid som kommer att givas
å härvarande stadshus måndagen den 2 näst-

Simonstorps station år 1897.
Stationshuset är fullt med
skyltar och affischerför havregryn, galoscher, symaskiner
och vanHoutens Cacao. Bortre
huset är järnvägsrestaurang.
Från Simonstorp ledde en 17
km lång linbana till Reijmyre
glasbruk.

instundande juli, kl 4 e m, till firande av den
färdiga delens av Östra Stam banan öppnande för
trafiken, äga anteckna sig å lis"ta, som hålles
tillgänglig å herr Erik Swartz kontor; och bör,
emot erhållandet av ett för inträdet gällande festtecken, den bestämda avgiften, 20 rdr rmt, vid
samma tillfälle erläggas. Varje deltagare bekommer dessutom biljett till det festtåg, som
Kongl Järnvägsstyrelsen låter samma dag anordna.
Norrköping den 14 juni 1866
F estkommitterade
Torsdag 21juni1866
(Insänt)
Till kongl järnvägstrafikstyrelsen!
Som troligen Norrköpings frivilliga skarpskytteförening kommer att bestrida vaktgöringen vid
invigningen av järnbanan härstädes den 2 nästkommande juli, så frågas om ej styrelsen skulle
vilja medgiva det skarpskyttarne finge med något
passande tåg medfölja till Katrineholm, emedan
detta både bleve för dem angenämt och, som vi
även tro, skulle höja dagens festliga betydelse.
Tisdag 26 juni
Midsommardagen gjorde här på orten fullt skäl
för sitt namn och var en riktig högsommardag,
sådan som endast sällan bestås oss och som vi
endast kunna påminna oss några få. Det var också
ett liv och en rörelse överallt och alla sorters fortskaffningsanstalter voro tagna i anspråk av alla
åldrar och kön. Att människorna voro i rörelse
mer än vanligt även på denna dagen såg man bäst

på de ångbåtar, som företogo lustresor, vilka ej
kunde rymma alla dem, som ärnade att medfölja.
Även den rörligaste av vår rörliga tids alla rörliga
anstalter lät höra av sig, i det att lokomotivet
"Tiveden" emellan kl 11 och 12 på förmiddagen
kom brusande med en hel trän passagerarevagnar,
i vilka voro inlogerade någon av de högst uppsatta
järnvägsherrarna jämte följeslagare, den förre
stadd på någon sorts besiktningsfärd. Det vackra
vädret fortfar, och i går var en dag, som väl kunde
mäta sig med själva midsommardagen i solljus
och värma. Termometern visade 28 grader. Några
olyckshändelser eller oordningar äro oss ej bekanta, så att det ser ut som om vår midsommarhelg
varit i alla avseenden utmärkt.
Torsdag 28 juni
Järnvägsfesten. Till deltagande i den middagsmåltid å stadshuset, med vilken öppnandet av
järnvägen Katrineholm-Norrköping kommer att
firas, voro sista dagen för anteckningen eller i
tisdags några och sjuttio tecknade. För mer än
omkring 80 lärer ej plats funnits, i anseende till
det betydliga antalet av inbjudna gäster. Fråga
lärer vara emellan stadens handlande att hålla
bodarne stängda den dagen, åtminstone på eftermiddagen, varigenom onekligen åt dagen skulle
givas en ökad prägel av festlighet.

Brev med lokalposten. . . . Då några egentliga
nyheter för dagen ej finnas att meddela, åtminstone
av den vikt att de äro förtjänta av någon allmännare
uppmärksamhet - vad gör då en ärlig tidningskorrespondent? Ni tror kanske att han lägger sin
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penna vid bläckhornet och sig själv på soffan att
röka väntans "kallium" och rent av låter bli att
skriva? Han gjorde kanske klokast däruti, om det
eljest ginge an med hänsikt till hans pliktuppfy llelse; men det går sannerligen inte an att låta
en hel månad förflyta utan att skicka ett lokalbrev.
Det finnes alltid något, som bör intressera folk,
även om det ej är splitter färskt och nytt - alltid
något, som företrädesvis utgör föremålet för folks
uppmärksamhet för dagen, och till detta "något"
tager en nödställd författare av tidningsbrev sin
tillflykt, liksom jag nu, då jag, under antagande
att järn vägshögtidligheterna nästa måndag utgöra
ett sådant "något", tager dem till ämne för en
minuts betraktelse. Den storafrågan, man rörande
dessa festligheter gör sig, är: "komma de att
illustreras genom konungens eller åtminstone
någon av de kongl prinsarnes eller av någon
konungens representants närvaro?" Vi hava, tyvärr, ej någotannatsvarattlämnadessa "frågvisa",
än det, att så ej kommer att bliva förhållandet.
Skälen känna vi ej, men avråda från att sätta tro
till det gängse ryktet, att konungen svarat, då man
hört sig för hos honom rörande hans tanke i den
riktningen, att han ansett sin närvaro för tidig
ännu, förrän hela östra stambanan kommer att
öppnas. Så naturligt vi också finna ett sådant svar
och så signifikativt vi anse det vara, är det dock
rådligast att låta det stanna på det lösa skvallrets
gebiet. Någon inbjudning har varken ägt rum
eller ens någonsin ifrågasatts å stadens sida. Däremot lära inbjudningarne åt andra håll uppgå till
ett antal av 130, bland vilka vi här nämna chefen
för civildepartementet, de båda landshövdingarne
i Linköpings och Södermanlands län, järnvägsstyrelserna, såväl den för byggnaderna som för
trafiken, cheferna för livgrenadjärregementena,
länets landstingsmän m fl. Vi hava hört sägas, att
trafikstyrelsen ställt till vederbörandes förfogande
350 biljetter att utlämna för deltagande i festtåget.
För detsamma är utfärdad en tidtabell, enligt
vilken festtåget avgår kl 10 f m från Norrköping
till Åby, dit det ankommer kl 10.16, och avgår,
efter 5 minuters uppehåll, kl 10.21; ankommer
tillSimonstorpkl 10.49ochavgår,efter5 minuters
uppehåll, kl 10.54; ankommer till Strångsjö kl
11.20; avgår, efter 5 minuters uppehåll, kl 11.25
och ankommer till Katrineholm kl 11.45, tillsammans 4 1/2 mil. Rasten under frukostspisning
på Katrineholm räcker 1 timma, så att fest-tåget
anträder återfärden till Norrköping kl 12.45 och
ankommer till Strångsjö kl 1.5 e m; till Simons torp
1.36, efter 5 minuters uppehåll vid Strångsjö; till
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Åby kl 2.9, efter 5 minuters uppehåll vid Simonstorp, och till Norrköping kl 2.30, efter 5 minuters
uppehåll vid Åby. Själva resan, utan uppehåll,
tillryggalägges således på 1 1/2 timma. Denna
järnvägstid beräknas 17 minuter senare än Norrköpings. - I anledning därav, att livgrenadjärregementenas musikkårer äro upptagna av tjänstgöring på Malmen, lärer musik komma att
rekvireras från Örebro. - Tecknen för deltagande
i den festliga måltiden utgöras av medaljonger,
föreställande Norrköpings vapen i blått fält,
omgiven av en vit list med kanter av rött och guld,
avbruten av 2:ne sköldar, på mitten av vilka står
på den till höger: "Norrköping" och på den till
vänster: "Katrineholm"; överst: "Östra stambanan" och nederst: "Den 2 juli 1866". Medaljongen fästes på bröstet med slejf av blåa och
gula silkes band ....
Lördag 30 juni
Postkungörelse
Från Norrköping till Katrineholm avgår
postdiligens sista gången natten till den 2
instundande juli, kl 12, och från och med den 3
nästkommande juli avgår postdiligens från
Norrköping:
till
Linköping varje dag, kl 1 e m, samt
Västervik måndagar, torsdagar och
lördagar, kl 12 1/2 e m
Norrköpings postkontor den 30 juni 1866
H Sundewall
Tisdag 3 juli
Järnvägsfest. Öppnandet av en del av östra
stam banan, som hittills hunnit bliva färdig emellan
Katrineholm på västra stambanan och Norrköping, försiggick i går under festligheter, som
blivit arrangerade av Norrköpings stadsfullmäktige, och gåvo åt denna för vår provins så
betydelsefulla tilldragelse en sann högtidlighet. I
det festtåg, som utgjorde en av dagens förnämsta
högtidligheter, deltogo på färden från Norrköping
till Katrineholm omkring 350 personer, fördelade
på 13 passagerarevagnar av alla klasserna. Tåget
fortskaffades av lokomotivet Norrköping, som
var klätt till en del med draperier och på sidorna
med åtskilliga vapensköldar. Framsidan av lokomotivet visade Svenska vapnet. Näst lokomotivet
följde två vagnar, den ena öppen och prydd med
rika draperier, och den andra täckt för musikkåren;
därpå följde trainen, i en av vars vagnar sångarkören, anförd av sångläraren Salmson, hade fått
sin plats. På en särskilt tryckt tidtabell, som åt-

följde varje festtågsbiljett, voro tiderna för framkomsten till varje av de tre mellanstationerna bestämda, vilka noga iakttogos; och voro huvudbyggnaderna på alla stationerna och särdeles vid
Katrineholm smakfullt prydda med grönt, flaggor
och standarer. Det vägstycke av 4 1/2 mil, som
utgör den färdiga delen av östgötabanan, lämnar
en vacker provkarta av övergången från Östergötlands slättland, sträckande sig från Norrköping
ett stycke in i Simons torps socken, där det genom
norra Östergötland slutligen sammanflyter med
södra Södermanland. Vid Katrineholm tillstötte
Närkes husarregementes musikkår och utfördes
sånger av den medföljande sångarkören. Under
uppehåll av en timma vid Katrineholm intogs en
lätt frukost, ett slags engelskt lunch, bestående av
buljong med smörbakelser och öl. Klockan tre
kvart till ett (efter jämvägstid) företogs återfärden,
under vilken, liksom vid bortfärden, fem minuters
uppehåll gjordes vid stationerna. Under resan
utdelades till deltagarna i festen vers ar, författade
av Östergötlands förnämsta skald, löjtnant
Ridderstad, av följande innehåll:
Vi hälsa denna dag med fröjd och lit.
Vart hjärta klappar och vart öga glänser;
vi öppnat ha den första jämvägsbit,
som sprungit över Östergötlands gränser.
Utav en dyster natt av berg och skog
vår fria väg i norr beständigt stängdes;
men Rikets Ständer till sin trollstav tog och Kolmårn mitt i tu så plötsligt sprängdes.
Nu välver sig, så djärv, så prydlig, där,
en bana över bråddjup, berg och stalper;
i sanning se! Det en triumfport är,
av snillet murad ibland snår och alper.
Emellan norr och söder öppnar den
en mäktig väg till nya rikedomar;
triumfer skördar varje rike än,
där industrin, där idogheten blommar.
Må denna järnväg, som en trollstav själv,
till högre liv och kraft provinsen väcka,
och innan kort, liksom en järngrå älv,
från gräns till gräns inom vårt län sig sträcka.
Det skall den ock! Vad tiden än förmår,
förmår den likväl icke ett - att stanna:
fasthellre fram den störtar, än den går,
om ock därvid den krossa skall sin panna.
Så vige vi med jubel in i dag
det vackra verk, som staten redan givit! Bebådande ett större företag,
i dubbelt måtto det oss kärt har blivit.

Det nya verk, vi invigt ha i dag
är all utvecklings bästa underlag;
välsignelser dess starka skullror bära, i fredens höga tjänst till fredens ära
dess starka lungor dra vart andedrag.
Allgode Gud! Vi lägga verket ned
inför Din kärleks milda tron härmed:
mot varje ödesdiger olycksfara,
varfrån den komma må, ho den må vara
Din mantel skyddande däröver bred.
Låt skogarna sin krans omkring det slå,
låt varje klippa stå på vakt också,
låt månen lysa klart i vinterkvällen,
låt änglar vaka uppå alla ställen,
där djupen öppna, såsom gravar stå.
Vart fredligt företag på jorden här
för dig det härligaste verket är.
Vad som välsignelser åt släktet giver,
ett offer vid ditt eget altar bliver,
som till din tron vårt hjärtas lovsång bär.

Återkomsten till Norrköping ägde rum kl 1/2 3
under gynnsamt väder. Banhallen var festligt
smyckad med girlanger av grönt, sammanbindande vapensköldar av diverse slag, med agraffer av röda och gröna tyger, underdetmittelpartiet
på ömse sidor av hallen var prydd med konungens
namnchiffer emellan svenska flaggor, ävensom
de närmaste partierna öster och väster om
stationshuset voro smyckade med standarer. I
banhallen beträdde, sedan festdeltagarna lämnat
vagnarna och dessa avlägnat sig, länets hövding,
baron Gustaf af Ugglas, en talarepall och
utbringade, efter att hava tolkat dagens betydelse
och de känslor av tacksamhet som livade den
därmed närvarande samlingen, ett "leve" för
konungen, åtföljt av fanfarer, kanonsalut och
folksången, i vilken instämde de församlade.
Förmiddagens högtidligheter avslutades i banhallen därmed, att statsrådet Lagerstråle, som
jämte åtskilliga av järnvägsstyrelsens högre
funktionärer stött till tåget i Katrineholm,
kommande med ett extratåg från Stockholm, till
byggnadschefen för denna del av järnvägen,
baronen Axel Adels wärd, överlämnade vasaorden
åkonungens vägnar, som därmed ville betyga sitt
erkännande av hr baronens förtjänster.
Festligheternas andra avdelning bestod av den
festmiddag, som kl 4 e m intogs av deltagarna,
dels inbjudna, dels betalande, till ett antal av
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något över 200. I anledning av den stora mängden
av deltagare voro dukade bord anbragta såväl i
stora salongen som i den mindre. Borden voro
prydda med krukväxter och mittelpartiet av
långväggen i stora salongen var prydd med en
dekoration, föreställande, bland annat, Norrköpings vapen emellan sköldar, visande å ena
sidan Östergötlands, å andra sidan Södermanlands
vapen. På bandåer däröver lästes på den till
vänster orden "Norrköping-Katrineholm",
varemot den mellersta och den yttersta till höger
voro lämnade tomma, meningsfullt antydande,
såväl som mycket annat, att här firades en fest,
som endast utgjorde föregångaren till en betydelsefullare kommande. Litograferade matsedlar, på vilka överst lästes "Östra Stambanan",
på sidorna lansar med standarer, tecknade det till
vänster "Norrköping", till höger "Katrineholm",
ordet "Wälkomne" på en bandå på lansen till
vänster samt på båda kransarna med Norrköpings
vapen i den ena och Södermanlands "Grip" i den
andra. Över själva matsedeln med sitt "Festmiddag den 2 Juli 1866" syntes ettjärnvägståg i
full fart av fem vagnar, av vilka stodo i följande
ordning: Katrineholm, Norrköping, Linköping,
Mjölby, Nässjö, så att även här anspelningar på
förhoppningar och framtid ej voro uraktlåtna.
Vid middagen var rådande den gladaste sinnesstämning och den bästa aptit. De flesta skålarna
föreslogos av stadsfullmäktiges ordförande, hr
J G Swartz, som hade sin plats mitt på huvudbordets långsida under mittelpartiets väggdekoration, med statsrådet Lagerstråle till höger om
sig och till vänster förre statsrådet H Hamilton;
mitt framför hr Swartz satt landshövdingen, baron
af Ugglas, och på sidorna av honom cheferna för
järnvägs trafik- och byggnadsstyrelserna, generaldirektörerna Troilius och överste Beijer.
Den första skålen föreslogs av stadsfullmäktiges
ordförande, grosshandlare J G S wartz, för
konungen i följande ordalag:
På grund av Kongl Maj :ts nådiga proposition till rikets
ständer, blev Östra stambanans påbörjande från
Katrineholm till Norrköping beslutad. - Att glädjas
över att detta beslut nu blivit utfört, därföre äro vi i dag
sam lade. Denna glädje är av allmän fosterländsk natur,
likasom Östra stambanan är av allmän fosterländsk
betydelse. Först genom Östra stam banans fullbordande
skall det av Kongl Maj:t nådigst föreslagna
stambanenätet söder om Mälaren ernå fullständig
utveckling och fulländning, och då först tillskynda
landet all den båtnad och det gagn, som Kongl Maj:t
velat genom sin nådiga proposition detsamma bereda.
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Då vi fira öppnandet av den första delen av den Östra
stam banan, manas vi ock att uttrycka vårfosterländska
glädje däröver uti den skål, som för det svenska hjärtat
är dyrbarast av alla, en skål, som jag nu i underdånighet
får föreslå, för
H Maj:t konungen. Leve konungen!

Härpå uppspelades av musiken folksången,
vilken de närvarande med livlighet instämde.
Den andra skålen gällde statsrådet Lagerstråle,
baron af Ugglas och alla dem, som medverkat till
banans fullbordande. Denna skål föreslogs även
av hr Swartz med följande ord:
Herr statsrådet Lagerstråle! Mina herrar!
På Norrköpings samhälles vägnar ber jag få betyga vår
glädje över att hos oss se herr statsrådet, som i egenskap
av chef för civildepartementet kontrasignerat beslutet
om Östra stam banans påbörjande från Katrineholm ti 11
Norrköping.
Ju livligare man inser vikten av denna banas snara
fullbordande, ju uppriktigare måste också den önskan
framstå, att sådana för hela landet ogynnsamma
finansiella förhållanden som de närvarande icke måtte
lägga hinder i vägen för chefen för civildepartementet
att få tillfälle att även kontrasignera blivande beslut om
banans fortsättande och fullbordan.
Likasom vi fägna oss åt att se herr statsrådet hos oss ,
så fägnar det oss även att se länets hövding, alltid
provinsens främste målsman, herr baron afU gglas och
alla dem av våra övriga gäster, som medverkat till
beslutet om Östra stambanans påbörjande.

På denna skål uppspelades av musiken "Stå stark,
du ljusets riddarvakt etc".
Den tredje skålen föreslogs av hr J G Swartz för
järnvägsbyggnadsstyrelsen i följande ordalag:
Det ligger i sakens natur, attenjämvägförstmåste vara
byggd, innan den kan trafikeras. Bekantskapen med
jämvägsbyggnadsstyrelsen blir sålunda alltid äldre,
än den med trafikstyrelsen. Må vi då vända oss först till
den äldre bekantskapen, ehuru båda äro oss lika kära.
Ty för vilken fosterlandsvän skulle det icke vara kärt,
där han sitter i sin tomma enslighet undangömd i en vrå
av landet, att se dessa män komma, med förmåga och
kraft att genombryta alla hinder, för att öppna en jämn
väg för civilisationens, välståndets och det nationella
livets utveckling. Därföre, hr överste Beijer, herrar
ledamöter av styrelsen, ingenjörer, ämbetsmän och
underordnade vid kongJ jämvägsbyggnadsstyrel en,
har eder ankomst till vår ort och edert arbete här, utfört
under ledning av den nitiske och skicklige distriktsingenjören för denna bana, baron Adelswärd, varit oss
kärt. Den fägnad vi känna att se Eder alla, som arbetat
på utförandet av den nu öppnade delen av Östra stambanan, här samlade, skulle vara ännu större, om icke

Graversfors station år 1906. Bispåret i förgrunden ledde till Stens Bruks ABs stora masugn. Fram till
konkursen 1901 ägde familjen Ekman Stens Bruk och Finspångs styckebruk. Efter några år med
skiftande ägare övertogs Stens Bruk av Boxholms AB. Foto av John Fröberg, Finspång , i Svlvm.
därmed blandade sig den vemodiga känslan av
medvetandet, att vi nu för en tid måste skiljas åt. Måtte
dock denna skilsmäs a bliva helt kort, och varen
försäkrade , mina herrar, att I till oss skolen vara
mycket välkomna åter till arbetets fortsättande. Med
denna försäkran ber jag att på stadens vägnar få föreslå
en skål för kongl järnvägsbyggnadsstyrelsens chef hr
överste Beijer, herrar ledamöter av styrelsen, ingenjörer,
ämbetsmän och underordnade vid kongl järnvägsbyggnadsstyrelsen.

Musiken uppspelade härefter en särdeles livlig
"Tiraljörgalopp".
Den fjärde skålen föreslogs av hr J G Swartz
för trafikstyrelsen i dessa ordalag:
Sedan en järnväg blivit fullbordad, är det genom
trafikstyrelsens omsorger, som först nyttan av järnvägen
utvecklas, och då nu kongl järnvägstrafikstyrelsens
omsorger för Östra stambanan börjat, bedja vi att få
hälsa dess chef, herr generaldirektören Troilius,
styrelsens ledamöter, ämbetsmän och underordnade
välkomne till oss, på samma gång som vi hembära
kongl järnvägstrafikstyrelsen vår tacksamhet för den
glädje, som blivit oss och mången av stadens invånare
beredd genom det festtåg, som för dagen blivit anordnat.

Med dessa känslor anhåller jag på stadens vägnar få
föreslå en skål för chefen för kongl trafikstyrelsen,
herr generaldirektör Troilius, styrelsens ledamöter,
ämbetsmän och underordnade.

Därpå uppspelades "Trubadurgalopp".
Den femte skålen ägnades tvenne närvarande
främlingar, statsrådet Rothe från Danmark och
professor Broch från Norge, den förre chef för de
seeländska och den senare chef för de norska
järnvägarna. Skålen utbragtes av hr J G Swartz
med följande ord:
En av de lyckliga verkningar somjärnvägsförbindelser
utöva, är den, att sammanföra förut skilda orter, länder
och folk. Ett talande bevis därpå, är det, att Norrköpings
stad redan vid det första bantågets ankomst hit haft
glädjen få emottaga värderade gäster, såväl från
broderlandet som från grannlandet. För den industriella
staden innebär detta ett glatt omen, ty liksom den
tilltagande personliga bekantskapen folken emellan
skall för varje dag öka den aktning och det förtroende
som nu redan råder, så skall även den tilltagande
samfärdseln dessa länder emellan giva en kraftig
lyftning åt den industriella verksamheten. Jag anhåller
att I alla förenen Eder med mig, då jag nu i denna skål

67

ber, att i stadens namn, få tolka vår glädje över att
såsom våra gäster se hos oss herr professor Broch från
broderlandet Norge, herr etatsrådet Rothe från grannlandet Danmark.

Etatsrådet Rothe besvarade denna skål med en i
vältaliga ord uttalad åsikt om betydelsen för samfärdseln emellan Sveriges och Danmarks folk av
östra stambanans fortsättning. Med särdeles
livliga,ja stormande bravorop hälsades ej mindre
herr Rothes framställning än varje yttrande, som
innebar en anspelning på Östgötabanans utdragande till sitt bestämda mål på södra stambanan, varigenom gavs en starkt betecknad prägel
åt denna fest av en stor opinionsyttring, som vi
hoppas ej skall vara helt och hållet utan sin betydelse för framtiden. Efter talets slut uppspelade
musiken "Norges Fjelde etc".
Herr Rothes skål gav herr Swartz anledning till
en lyckligt funnen ingress till skålen för östra
stambanans fortsättande till Nässjö, ity han
inledde densamma med framhållandet av den
danske talarens yttrande om östra stambanans
vikt för samfärdseln emellan de båda stamförvanta
länderna Sverige och Danmark. Skålen var för
övrigt av följande lydelse:
Nu ber jag få föreslå den sista skålen, och denna för den
Östra stambanans snara fullbordande. Vilken östgötes
sinne livas icke av den ljuva förhoppningen, att den
Östra stambanan snart måtte bliva utsträckt över
Linköping och Mjölby och fullbordad till Nässjö. Och
detta såväl för fosterlandets som för provinsens bästa.
Under järnvägsstrider förmenar man ofta, att övertygelsen hos den enskilde om bästa läget för en järnväg
ytterst vilar på egennyttans grund, på ett "ty där bor
jag". Här behöver icke en sådan grund förmenas, här
behöves endast att främlingen kommer hit och ser, och
han skall då bliva övertygad att för statens bästa denna
provins, en pärla bland landets provinser, förtjänar den
utveckling i mångfaldiga hänseenden , som en järnväg
ensamt förmår åstadkomma, och att den Östra
stam banan, genomskärande provinsen, icke inskränker
sina välgörande verkningar blott till provinsen, utan
sprider den till stora delar av vårt land.
Endast genom att bryta sig igenom skalet, kan man
njuta av fruktens saft. Så även med den Östra stam banan.
Östergötlands skrovliga skal, Kolmården, väl genombrutet, vilken härlig utsikt öppnar sig icke för våra
ögon! Vi hava sett det i dag. Ifrån en öde, folkfattig och
mager trakt, mötas vi på en gång av otvetydiga tecken
till idoghet, företagsamhet, folkrikhet och gynnsamma
naturförhållanden. Nästan på en gång märka vi
masugnen vid Sten och höra hammarslagen vid Hult
och de surrande spinnrockarna vid Torshag samt ljud
från kvarnar och sågar i trakten, allt drivet av forsande
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vatten, och på samma gång se vi Vikbolandets bördiga
slätter med mångfaldiga trevliga boningar, begränsad
av Bråviken, viken från havet, varpå gunga väldiga
fartyg, förande alster till och från landets olika delar,
till och från jordens åtskilda länder. Jordbruk, bergsbruk, industri, handel och sjöfart se vi här i trofast
förening. Måste icke vid åsynen härav den förundrade
främlingen tillstå, att om sådana grundelementer för
ett lands förkovran finnas på flera håll inom den för
honom okända provinsen, då är denna provins en av de
viktigaste för landet. Må han fortsätta färden och han
kommer hit, till hamnen vid havet, till den för det inre
av det mellersta Sverige närmaste hamn vid Östersjön;
han kommer hit till industriens stad, där arbetsamhet
och företagsamhet ytterligare skola ökas i den mån,
som järnväg finnes härifrån åt både norr och söder, där
den strömmande naturkraften ännu icke på långt när är
tillfullo begagnad. På den föreslagna stam banan uppnår
han snart Fiskeby och ser där åter på en gång för
jordbruket bördiga slätter, brusande fall och ångfartyg
på sjön Glan, medförande bergsbrukets och skogens
alster från Finspång och andra bruk och från trakter
som närma sig gränsen till Närke. Kort därefter uppnår
han åter Motala ström och hör de forsande fallen vid
Kimstad, Skärblacka och Ljusfors, och inom några
minuter ser han sjön Roxen, omgiven till större delen
av fruktbara stränder, och övergår den av seglare och
ångare plöjda Göta kanal, som genomskär väl odlade
och befolkade delar av provinsen i öster och väster.
Han framilar genom sig alltmera vidgande bördiga
slätter. Ehuru han väl icke förmår se röken från det
storartade Åtvidabergs kopparverk, skulle han dock,
om han reste fram på den vanliga vägen, innan järnvägen
vore färdig, med förundran finna den mängd forlass,
som dagligen äro på väg fram och åter mellan
Åtvidaberg och Norrköping, och ännu mera skulle han
förundra sig över den stora trafik i allmänhet, som
mellan Linköping och Norrköping året igenom äger
rum och som kanske på högst få ställen inom Sverige
har sitt motstycke. Närmande sig Linköping vidgar sig
alltmera den fruktbara slätten med de talrika
boningarna, och nu kan han på avstånd märka S tångåns
vattenfall vid Tannefors och sedan det vid Linköping.
Han ser nu grävningen till hamnen där och till den
kanal, som skall förena Roxen med Kindasjöarna, på
vilka ångbåt redan går och som sträcker sig långt ned
genom denna del av provinsen, närmande sig Smålands
gräns.Nu är han i Linköping, residens- och stiftsstaden,
provinsens medelpunkt, som av mångfaldiga orsaker
alltid besökes av en mängd av länets innevånare, och
där handeln är av stor betydelse för den kringliggande,
mycket befolkade orten. Lämnande Linköping finner
främlingen den verkliga östgötaslätten öppen för sig,
en syn att glädjas åt för den, som erkänner jordbruket
vara landets modernäring. Varest, utom i Skåne, finns
i vårt land en slätt, så stor, så bördig, så befolkad? Och
dock har denna talrika befolkning så länge måst känna
sig hämmad i bemödandet att draga rätt fördel av sin

jords rikedom genom brist på järnväg, ledande under
alla årstider till goda avsättningsorter. Den utveckling,
varav denna stora östgötaslätt är mäktig, måste djupt
anslå främlingen, som nödgas erkänna, att det för
staten måste vara av vida större betydelse att åt en
redan befintlig, stor, jordbrukande befolkning bereda
tillfälle till ökat välstånd genom ökad produktion, än
att genom ödemarker draga järnvägar för att först
framkalla en mager produktion åt en så småningom
framträdande gles befolkning. Men här, likasom i de
flesta Östergötlands orter, står icke jordbruket isolerat
från den naturkraft, varpå en gryende industri säkrast
är fotad . Främlingen hörer snart på avstånd Svartåns
fall vid Öjebo kvarnar och ser och övergår därefter
dessa kraftiga fall vid Mjölby, nu en ansenlig kvarn by,
som, belägen invid den tätast befolkade delen av
provinsen, synes lova att för framtiden bliva av stor
industriell betydelse. Härifrån synes den fruktbara
Vadstenaslätten, som sträcker sig intill Vätterns strand
och slutar i nordväst vid den stora, för hela landet
viktiga Motala mekaniska verkstad. På denna slätt
likasom i denna verkstad känns djupt behovet av en
järnvägsförbindelse, särdeles under den långa tid av
året, då kanalen är isbelagd. Från Mjölby fortsättes
vägen i trakten av Svartåns dalgång åt Boxholm till,
där främlingen åter möter järnförädlingsindustrin,
driven av starka vattenfall, och sedan ser han den
ansenliga sjön Sommen, vars vidsträckta stränder
utgöres av Ydre härad, sedan gammalt känt för sin
stora boskapsskötsel, och av Småland. Nu åter ett
skrovligt skal att genombryta, Östergötlands södra
gräns, och främlingen, anländ till Nässjö på den väg
som är den kortaste för föreningen av Sveriges
huvudstad med Europas kontinent, måste, övertygad
av vad han sett på färden genom vår provins, utbrista:
den Östra stam banan är lika viktig för landet i allmänhet
som för provinsen Östergötland!
Måtte upplysta, fosterländskt sinnade män flitigt
genomresa vår provins, och Östra stambanans snara
fortsättning och fullbordande, så vitt landets allmänna
finansiella förhållanden sådant medgiva, är en sak som
icke kan vara tvivelaktig.
Norrköpings samhälle gläder sig åt att nu äntligen
hava blivit genomjärnväg åt ett håll satt i snabb och lätt
förbindelse med stora trakter av vårt land. Men
Norrköping, såsom utgörande en viktig beståndsdel av
provinsen Östergötland, kan icke känna denna glädje
fullständig, då vi ännu befinna oss så gott som skilda
från dem vi närmast tillhöra. Alla östgöter, vare sig på
land eller i stad, hava ett gemensamt mål att arbeta för,
och till detta måls ernående skola vi alla med
gemensamma krafter sträva: det målet är förkovran
och välstånd åt vår provins och dess invånare, och
därigenom förkovran och välstånd åt hela vårt land. Ett
kraftigt medel därtill är: Östra stambanans snara
utförande - och för detta utförande tömma vi vårt glas
i botten.

Härefter uppspelades av musiken "Vad är de
skandinavers land? etc".
Den sista skålen föreslogs av statsrådet Lagerstråle för staden Norrköping, varpå av musiken
uppspelades "Kommunalgardesmarsch".
Efter slutad middagsmåltid i övre salongen
begav sällskapet sig ned i den undre, där kaffe
och likörer intogos.
Till den i ovanlig mängd samlade åskådande
publikens förlustelse musicerades sedermera av
Närkes husarregementes musikkår dels i parkanläggningen vid Carl Johans torg, dels vid Carl
Johansstatyn, där folksången spelades och sjöngs.
Alla i hamnen liggande fartyg flaggade, dagen
till ära.
Senare på aftonen uppvaktades med sång såväl
statsrådet Lagerstråle och baron af Ugglas som
även hr Olof Strandberg, vilken bevistade festen
i egenskap av referent för Posttidningen.
Vädret, som på morgonen och under loppet av
dagen var regnigt, blev på aftonen klart och angenämt.
Vi hava varit utförliga i vår beskrivning av
denna fest och anfört många detaljer, som kunna
tyckas vara överflödiga, men bland de offentliga
fester, som här firats under det sista femtiotalet
av år, finnes knappast någon så förtjänt att fästas
i minnet i hela sin utpräglade gestalt hos varje av
denna trakts innebyggare, som festen av den 2
juli 1866, vilken i sig innebär den stora utsikten
till en oändlig utveckling av våra industriella
krafter, med det villkor, att det beslut om östra
stambanan, som fattats av de representanter för
svenska folket, vilka nu överlämnat vården om
landets intressen i andra händer, även av dessa
omfattas med det intresse, som själva angelägenheten fordrar och på vilket Sverige såväl i sin
helhet som den del av detsamma, vilket bildar
dess halva sydöstra del, har anspråk på. Leve
högtidligheten av den 2 juli 1866!
Lördag 7 juli
(Till salu)
Järnvägskonossementer till salu hos bokbindaren Gröndahl. -Ävenledes utföras skyndsamt
å boktryckeriet, till moderat pris, beställningar av
dylika, med firmor eller namn intryckta i texten.
Tisdag 10 juli
Järnvägsförlustelse. Om det också skulle inträffa, såsom en hel mängd gott folk vill göra
troligt för sig själv och andra, att järnvägen
Katrineholm-Norrköping ej är en bland de järn-
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vägar i Sverige, som komma att giva särdeles stor
behållning i sin egenskap av kommunikationsled
för handel och vandel, så bör den dock såsom en
förströelseerbjudande anstalt åt ortens befolkning
alltid visa sitt värde. Sistlidna söndag, den första
efter banans upplåtande till trafikerande, lämnar
ett lysande bevis på vad densamma i det avseendet
kommer att bliva. Utom de tvenne ordinarie
tågen avgingo nämligen 4 extratåg till stationerna
utåt linjen, och på det sättet voro 1 700 personer
i den snabba rörelse, som ett järn vägslokomotiv
kan åstadkomma. De egentliga hållpunkterna för
denna passagerares värm, lik den som bikuporna
lämna ifrån sig, voro Åby och Simonstorp. Alla
stationerna häremellan och Katrineholm före-

tedde förövrigt omväxlande och liv liga folkvandringstavlor, på vilka det svenska folklivet sånationellt utpräglar sig, med sin godmodighet, men
även sina- florshuvor. Norrköpings skarpskytteförenings musikkår medföljde till Katrineholm
och utförde musik såväl där som under färden dit,
ehuru i parentes må anföras, att under själva
färden haren musikkår det minst lämpliga tillfälle
att låta sig höras på ett sätt, att alla de "tågande"
få tillgodonjuta produktionerna. Från Katrineholm vände musikkåren tillbaka till Simonstorp,
där den vid middagstiden utförde flera av sina
vackraste stycken, till öronfägnad för icke allenast
det lustresande sällskapet, utan även den från
kyrkan kommande ortens menighet.

Norrköpings station, träsnitt ur Ny Illustrerad Tidning 1874 efter ett äldre foto vars original jznns
bevarat. Träden har dock ritats in. Banhallenfanns kvar till 1873.
-
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Johan Selme

De enskilda järnvägarnas minnesskrifter

Järnvägslitteraturen är ungefär lika gammal som
de första "moderna" järnvägarna. Vad som är
järnväg i modem mening kan förstås diskuteras,
liksom begreppet jämvägslitteratur, men öppnandet av banorna Stockton-Darlington 1825
och Liverpool-Manchester 1830 anses av hävd
vara milstolpar i utvecklingen och början till det
modernajärnvägsväsendet. Järn vägslitteratur kan
definieras som litteratur om järnvägar skriven för
en informerad läsekrets, bestående av yrkesfolk
och intresserad allmänhet.

Den svenska jämvägslitteraturen
I Sverige kan järnvägslitteraturen dateras till
mitten eller senare delen av 1840-talet, då vi
finner de första separat utgivna skrifterna, bland
annatJEngelkes Om nyttan afenjernväg emellan
Wenern och Nordsjön (1846) och NR Munck af
Rosenschölds Om nödvändigheten för fädernes landet att icke åsidosätta de storaförmåner som
de flesta europeiska stater tillegnat sig af jernvägars anläggande. Avhandling med afseende
på handel och krig (1847) .
Arbeten som beskrev banbyggnad, rullande
materiel och järnvägsdrift - ett slags praktiska
introduktioner till det nya trafikmedlet - utkom
under 1850-talet. Gustaf Nerman, som skulle
skriva om järnvägar under ytterligare ett halvt
århundrade, publicerade Afhandling om jernvägars anläggning och rörelsemateriel (1-2,
1856-57), en överarbetning och översättning av
ett tyskt arbete. Ett annat sådant som kom i
svensk översättning var järnvägsdirektören Max
Maria von Weberslernvägs-skola . Handbokför
alla samhällsklasser till upplysning omjernvägarnas historia , teknik, administration och statistik
(1857).

Under 1850-talet publicerades också flera
statliga utredningar som har påverkat svensk
järnvägspolitik och järnvägsnätets utbyggnad
ända in i våra dagar. Statsjärnvägskommittens
eller 1855 års jämvägskommittes betänkande,
som diskuterade vilka järnvägar staten borde
anlägga, följdes under åren 1856-1857 av ett
trettiotal skrifter och järnvägsundersökningskommitten/1858 års järnvägskommitte, som utredde stats banornas lämpligaste utsträckning, gav
upphov till ett 20-tal följeskrifter åren 18591860.
Utredningar, betänkanden och förslag till järnvägar men kanske framför allt diskussioner kring
dessa var den utan jämförelse dominerande litteraturkategorin. Av de omkring 225 titlar som kan
beläggas i gängse bibliografier och i Kungl Bibliotekets katalog, och som utkom 1848-1870, är
drygt sextio procent förslag till järnvägslinjer
eller diskussioner kring linjesträckningar.
Redan tidigt utkom resehandböcker och olika
typer av beskrivningar av de färdiga järnvägslinjerna. Handböcker för resande på de södra och
västra stambanorna utkom 1859 och samma år
publicerade järnvägsarkitekten A V Edelsvärd
och tidningsmannen S A Hedlund Beskrifning
öjver vestra stambanan: Göteborg-Töreboda.
Aret därefter utkom En uiflygt på Gefle-Dala
jernväg med text av Claes Adelsköld. Södra
stambanan beskrevs av M Axelson 1865 i broschyren Beskrifning öfver södra stambanan
mellanMalmöochFalköping. Topografisk-historisk skildring. Beskrivningar av stambanoma ur
teknisk, ekonomsk och historisk synpunkt kom
något senare; här skall bara nämnas Tekniskekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader, som utom 1866-1872ien textdel
och två atlasdelar.
Förutom den egentliga järnvägslitteraturen gav
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järnvägsdriften upphov till en ofantlig mängd
trycksaker av annan typ såsom reglementen,
stadgar, tidtabeller av olika slag, cirkulär, tariffer,
taxor och årsredovisningar. Dessa är ofta svåra
att belägga eftersom de av de stora biblioteken
behandlas som småtryck eller som okatalogiserat
tryck. Till denna kategori räknas vanligen också
den mycket omfattande officiella järnvägsstatistiken som började utges 1864.

Minnes skrifter
En speciell genre inomjärnvägslitteraturen är de
minnes- eller jubileumsskrifter som utgavs av
förvaltningarna: Statens järnvägars minnesskrifter 1906, 1931 och 1956 samt Svenskajärnvägsföreningens historiker 1926 och 1945 torde
vara de mest kända. Tillsammans omfattar de
drygt 7100 sidor svensk järnvägshistoria. Det
kan vara värt att påpeka, att den senaste (sista?)
stora översikten över Sveriges järnvägar är just
1956 års jubileumsskrift, Sveriges järnvägar
hundra år. SJ 1856-1956.
De tidigaste historikerna var kortfattade redogörelser utgivna i samband med järnvägsinvigningar. Det är väl i några fall osäkert om järnvägsbolagen har varit förläggare, men eftersom
författarna i olika funktioner deltagit i tillkomsten
av banorna kan skrifterna, om än med en viss
tvekan, räknas till genren Ufr nedan GJ, KJ 187 4,
MKontJ, NVHJ 1880).
En höjdpunkt i utgivningen nåddes under 1920talet och av de 22 historiker som då publicerades
var 17 utgivna med anledning av respektive förvaltnings femtioårsjubileum. Förbättrade konjunkturer under 1870-talets början och statens
kraftiga stöd till enskilda järnvägsbyggnader
medförde att det enskilda järnvägsnätet ökade
från 609 km 1870 till 3920 km 1880. Denna
kraftiga tillväxt avspeglar sig i bokutgivningen
fem decennier senare.
Det är förstås ingen tillfällighet att Mellersta
banföreningen, senare Svenskajärnvägsföreningen, bildades just under dessa expansiva år. Föreningens minnesskrift är en kollektiv historik
över de förvaltningar som var medlemmar vid
jubileet 1926. Historikerna har författats av
tjänstemän vid järnvägarna och av redaktören
Gustav Åsbrink. Utgivningen bekostades genom
extra uttaxeringar från bolagen och genom
stödköp. Flera av monografierna i nedanstående
bibliografi är bearbetningar av motsvarande
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kapitel i minneskriften (LyJ, MlSlJ, SGGJ, SNJ
1926). Dess betydelse för senare skrivna historiker
om enskilda järnvägar kan knappast överskattas.
Merparten (nära 70procent) av de självständigt
utgivna minnesskrifterna utarbetades också av
personer med anknytning till järnvägarna.
Gruppen högre järnvägstjänstemän dominerar,
följd av personer ur bolagsledningarna. Andra
minnesskrifter skrevs på förvaltningarnas uppdrag
av journalister, kulturhistoriker och akademiker.
I några fall har man samarbetat: historiken över
HNJ skrevs sålunda av professor W WilliamOlsson och förste trafikinspektör Per Fries. Även
boken om NÖJ/MÖJ är ett resultat av samarbete
mellan akademisk forskning och järnvägstjänstemän. En ren forskarprodukt är den huvudsakligen
geografiska studien över TGSG/fGOG, medan
journalisten Helge Åkerman producerade inte
mindre än tre historiker över NVHJ, som därigenom är en av Sveriges mest omskrivna banor.
En första historik skrevs av godsägaren och
politikern Emil Key 1880 och senast behandlas
järnvägen i Stig Svallhammars doktorsavhandling
En spårlös järnvägs satsning? Om introduktionen
av ett nytt transportmedel i norra Kalmar län
(1991).
Förutsättningarna för företagsproducerade
monogafier minskade givetvis drastiskt genom
järnvägsförstatligandet även om detta i sig medförde utgivandet av några minnesskrifter (CHJ,
NVHJ 1949, tidigare MlSlJ). Så sent som1989
publicerades Håkan Olssons bok om MLJ och
kanske får genren en renässans genom 1988 års
trafikpolitiska beslut som kan medföra fri konkurrens på spåren med många nya järnvägsbolag
som följd.
Förvaltningarnas egna historiker har fått sina
efterföljare i det stora antal böcker som utgivits
av olikajärnvägs-ochmuseiföreningar. Järnvägsintresset organiserades i fastare former från 1950talet (Svenska järnvägsklubben 1958) och framåt.
Föreningarna inledde snart egen bokutgivning
och en förlagsverksamhet med inriktning på
transportlitteratur växte fram. Dessförinnan var
det ovanligt med järnvägshistoriker skrivna och
och förlagda av utomstående; ett exempel är B
Taubes Helsingborgs järnvägars historia. 1.
Landskrona & Helsingborgs järnvägar (1943),
utgiven av hembygdsföreningen Gillet Gamla
Helsingborg. Sedan 1963 då Staffan Mörlings
Skogsbana. Historik över Lindfors-Bosjöns järnväg utkom som första numret i Svenska järnvägsklubbens skriftserie har det publicerats ett femtio-

tal historiker, varav ett trettiotal under åren
1980-1989.
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Bernt Forsberg

N ohab och rys sloken

År 1920 erhöll den svenska lokomotivbyggarfirman N ydqvist & Holm i Trollhättan en märklig
order från Ryssland på 1000 godstågslok, ett
uppdrag, vilket ännu i våra dagar kan göra anspråk
på att vara den största enskilda ordern ijärnvägshistorien till en och samma leverantör. Ordern
föregicks av ett enastående förhandlings spel mellan svenska affärsmän och ryska ombud.

Förspelet
Första världskriget skulle snart gå in på sitt fjärde
år. Ryssland hade härjats svårt av kriget och hade
dessutom stora inrikes problem, vilket kom att
leda till den första fasen av ryska revolutionen.
Tsardömet hade avlägsnats i mars 1917 och en
liberal/socialistisk regim ledd av Alexander Kerenskij hade inträtt i dess ställe. Den nya regimen
blev inte långvarig, den följdes av oktoberrevolutionen samma år, då de s k bolsjevikerna
underledningav V ILenintogmakteniRyssland.
Det gamla Ryssland bröts fullständigt ned och en
kommunistisk samhällsordning genomfördes
med största skyndsamhet.Några års inbördeskrig
följde revolutionen i spåren; det enda resultatet
av detta var att produktionsmedel och infrastruktur
ytterligare förstördes. Produktionen avstannade,
kommunikationerna bröt ihop och landet slutade
att fungera.
Detta prekära läge förvärrades ytterligare genom att Ryssland helt blockerades av västmakterna från handels utbyte med den övriga världen.
Motsättningarna ökades ännu mera då den nya
sovjetregimen deklarerade att den inte hade för
avsikt att betala de utlandsskulder som tsarismen
eller Kerenskijregimen hade skaffat sig. Den
ekonomiska blockaden av Ryssland räckte till
januari 1920, under vilken tid Ryssland eko-

nomiskt och infrastrukturellt kom att förfalla än
mera.
Efter blockadens hävande visade skandinavisk
industri genast ett stort intresse för att ta upp
handelsförbindelsermed Sovjetryssland. Svenska
regeringen hade emellertid vid denna tidpunkt
mycket dåliga relationer med Ryssland, varför
den svenska industrin förhindrades att ta upp
direkta förhandlingar med den ryska staten, utan
fick gå försiktigt fram via den ryska utrikeshandelsorganisationen Centrosojuz.
I Ryssland var läget katastrofalt, kommunikationerna var i det närmaste helt utslagna, transportväsendet stod i början av 1920 inför sitt totala
sammanbrott. Förutom en grundlig reparation av
järnvägslinjerna var det nödvändigt att på kort tid
skaffa fram ny rullande materiel. Av de cirka
25 000 lokomotiv som hade funnits före kriget
återstod i stort sett 5 000 i driftsdugligt skick. Den
inhemska tillverkningen var inte att räkna med än
på flera år utan nya lok måste anskaffas från
utlandet.
Ryska handelsagenter som sändes ut till Västeuropa stötte omgående på svårigheter. Västeuropahyste en stor misstro till bolsjevikregimen,
man var inte säker på att den skulle kunna hålla
sig kvar vid makten. Skulle den störtas, fanns
ingen garanti för att dess efterföljare skulle godkänna tidigare ingångna avtal. Inga krediter kunde
därför erbjudas ryssarna. Ville Ryssland göra
affärer i väst så gällde enbart kontantbetalning.

Förhandlingarna våren 1920
Sovjetryssland kom i första hand att vända sig till
Skandinavien, där industrin var i gott skick,
eftersom man hade stått utanför kriget. I Sverige
pågick på våren 1920 en storstrejk, vilken
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förhindrade de tänkta förhandlingarna. Danmark
däremot var redo att ta upp diskussioner med
ryssarna. En förhandlingsdelegation från Centrosoj uz reste i mars 1920 till Danmark via Sverige.
Ledare för delegationen var folkkommissarien
för utrikeshandeln Leonid Krasin.
Under ett kort uppehåll i Stockholm hade han
överläggningar med Sovjetrysslands handelsrepresentant i Sverige, advokat Wilhelm Hell berg,
angående möjligheter till kommande affärsförbindelser med svensk industri. En god vän och
medhjälpare till advokat Hellberg vid detta begynnande handelsutbyte var direktören Gunnar
W Andersson.
Andersson, som var född i Trollhättan år 1889,
kom att spela huvudrollen i det kommande förhandlingsspelet kring lokaffären. Han kände
sedan sin ungdom mycket väl till "verkstan" som
Nydqvist & Holm kallades lokalt i Trollhättan.
Efter studentexamen och studier vid Göteborgs
Handelsinstitut verkade Andersson en tid hos en
firma i Norrköping. Efter något år återfinnes han
som korrespondent vid Varbergs Yllefabrik, där
han något år senare kom att bli verkställande
direktör. I början av 1910-talet var han verksam
som försäljningschef för Skandinavien och
Ryssland hos den tyska firman Abraham &
Gebrtider i Elberfeld. Efter återkomst till Sverige
under senare delen av 1910-talet hade han en
egen importfirma i Stockholm.
Efter handelsblockadens hävande kontaktade
några svenska företag Andersson och gav honom
i uppdrag att föra förhandlingar med den ryska
handelsdelegationen. När Andersson träffade
Krasin i Stockholm på våren 1920 gjorde han sig
underrättad om möjligheter för svensk industri
att göra affärer med Sovjetryssland.
Vid detta tillfälle tog Krasin upp frågan om
leveranser från Sverige av minst 5 000 lokomotiv
för de ryska järnvägarna. Av detta behov skulle
2 500 lok kunna tillverkas i Tyskland med regelbundna leveranser. Ett avtal med svenska företag
kunde bli aktuellt om svensk industri skulle kunna
åta sig en betydande del av de återstående 2 500
loken. Om svenska företag kunde ge de önskade
garantierna fanns inga hinder för att förhandlingarna skulle kunna föras vidare.
Gunnar W Andersson intresserade sig mycket
för de kommande möjligheterna men måste först
förvissa sig om att denna eventuella stororder
skulle kunna placeras i Sverige. Han hade tidigare
varit inblandad i en förfrågan från Polen om en
större leverans av ånglok, men hade varit tvungen
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Direktör Gunnar W Andersson, verkställande
direktör påNohab 1920-1924. Foto Trollhättans
kommunarkiv
att avböja, eftersom de svenska verkstäderna inte
kunde åtaga sig uppdraget beroende på de korta
leveranstider som krävdes.
År 1920 var de svenska lokverkstäderna fortfarande inte särskilt intresserade för att göra affärer med Sovjetryssland. Återigen var det de
korta leveranstiderna som var problemet. Men nu
var det stora affärer i sikte och Gunnar W Andersson lät sig inte stoppas. Han beslutade sig för
att försöka köpa upp en av de större svenska
loktillverkarna och siktade därvid redan från
början in sig på Nohab. Men för att kunna köpa
upp N ohab krävdes det ett stort kapital. Andersson
hade redan en del till sitt förfogande, bankerna
kunde ställa upp med lån och ryssarna skulle vid
en kommande order få lämna ett betydande förskott.
I detta läge kontaktade Andersson huvudägaren
i Nohab, Herman Nydqvist, vilken inte direkt
avvisade tanken på en försäljning av företaget.
Herman Nydqvist, vilken var i 60-årsåldern och
på grund av sjukdom inte var kapabel att nämnvärt
delta i ledningen av företaget, förklarade för

Andersson att i händelse av ett seriöst kontraktsförslag från ryssarna kunde han tänka sig att
avyttra sin aktiemajoritet i Nohab till Andersson.
Med Nohab, Sveriges förnämstaloktillverkare
på hand, reste nu Andersson till Köpenhamn för
att förhandla med Krasin. För tekniskt bistånd
och kostnadsberäkningar medföljde en före detta
verkmästare från Nohab. I Köpenhamn påbörjades nu förhandlingar med den sovjetryska handelsdelegationen om leverans- och betalningsvillkor för en kommande order på godstågslok.
Efter ett par veckors förhandlingar träffades så
den 15 maj ett preliminärt avtal mellan Centrosojuz och Gunnar W Andersson om leverans av
1 000 godstågslokomotiv till ett pris av 230 000
svenska kronor per lok, totalt en affär på 230
miljoner, en affär som även idag, sjuttio år senare,
skulle bli anledning till stort pådrag i ekonomisk
press och i TV.
Ordern var, och är fortfarande, den största
order på lok som givits till en och samma enskilda
tillverkare. Betalnings villkoren var så utformade
att en viss del av kontrakts summan skulle erläggas
i förskott och resterande belopp vid leverans.
Betalningen skulle ske i guld, vilket skulle de-

poneras i bank i Stockholm. Andersson skulle
vidare i förskott erhålla 7 000 000 kronor, fyra
miljoner för köp av Nohab och tre miljoner för
anskaffande av råmaterial och till löner för
tillverkning av de första hundra loken. Till erforderliga utbyggnader av verkstäderna i Trollhättan skulle Sovjetryssland bidraga med räntefria
lån.

Gunnar W Andersson köper
Nohab
Andersson återvände nu till Herman Nydqvist i
Trollhättan med kontraktsförslaget på tillverkningen av 1 000 lok och ett fyramiljonerskontrakt för köp av Nohab.
Förhandlingarna med Nydqvist var avklarade
på en vecka och Andersson kunde nu köpa samtliga aktier utom 53, vilka behölls för Herman
Nydqvists son Antenor d y:s räkning. Svenska
Kullagerfabrikerna, SKF, hade några år tidigare
genom överingenjör Sven Wingquist köpt en
aktiepost i Nohab, med förbehåll att Herman
N ydqvist inom en viss tid hade rätt till återköp. Så

Första ryss loket klart för leverans. Yrkesstolta verkstadsarbetare framför Ä nr 4001 den 20 augusti
1921. Foto Trollhättans kommunarkiv
Bilden tagen
den 20/a,..:1921~
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skedde och Andersson kunde övertaga även denna
aktiepost. Därmed kontrollerade Andersson 5 94 7
av de 6 000 aktierna i Nohab.
Köpet av Nohab väckte stort uppseende i pressen och kom att diskuteras livligt i finanskretsar.
En viss oro uppstod i Trollhättan, rykten kom i
omlopp om att "bolsjevikerna" nu skulle ta hand
om Sveriges ledande verkstadsindustri. Herman
Nydqvist lät meddela att han inte såg det som att
Sovjetryssland låg bakom affären utan att överlåtelsen helt hade gått till Andersson via svenska
banker. Gunnar W Andersson in sin tur förnekade
att Nohab var att betrakta som ett ryskt företag,
det skulle förbli svenskt, även om det de närmaste
åren helt skulle arbeta för rysk räkning. Han
påpekade också för de svenska kritikerna att de
skulle vara tacksamma för denna beställning,
eftersom tusentals människor som led av arbetslöshet genom ordern skulle få arbete.
Ryssarna däremot såg saken ur en annan synvinkel. Professor Lomonosov uttalade sig i juni
1921 att N ohabs verkstäder numera helt kontrollerades av Sovjetryssland. Den aviserade bolagsstämman i N ohab den 31 maj 1920 fick på grund
av överlåtelsen uppskjutas till den 29 juni. En ny
styrelse tillsattes, bestående av direktörerna T W
Jeansson från Munktells, U Grönqvist i Malmö,
Hans T Holm från Bofors, Axel Forssman, Gunnar
W Andersson och ingenjör Antenor Nydqvist.
Som verkställande direktör behölls den sittande,
Andreas Ljungman. Två dagar senare begärde
Ljungman emellertid sitt entledigande, och till
verkställande direktör utsågs nu Gunnar W Andersson med Antenor Nydqvist som vice.
Efter Anderssons övertagande av N ohab och
bolagsstyrelsens konstituering vidtog nu ett noggrannt arbete med kontraktets detaljer. För detta
arbete skickade ryssarna över sin förnämsta expert
på järnvägar och i synnerhet på lokomotiv, professor Georgij Lomonosov, vilken före revolutionen hade varitprofessorijärnvägsteknik vid
tekniska högskolan i S:t Petersburg. I slutet av
juli 1920 besökte Lomonosov verkstäderna i
Trollhättan för besiktning och uppgörande av
detaljer beträffande de kommande leveranserna.
Vid detta tillfälle, den 28 juli 1920, ändrades
förutsättningar i kontraktet till att omfatta 1 000
lok av den ryska typen Ä. Därmed försvann från
kontraktet de ursprungliga hundra första loken
av den svenska typen R. Det stod emellertid från
början klart att Nohab ensamt inte skulle klara av
den stora ordern. Andra svenska företag måste
engageras som legotillverkare. Andersson såg
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främst Munktells i Eskilstuna, Bofors-Gullspång
och Forsbacka Jernverk som samarbetspartners.
Lomonosov besökte även dessa företag, blev
mycket belåten med dem och ansåg att deras
kapacitet var så stor, att Nohab i samarbete med
dem skulle kunna leverera de 1 000 loken inom
angiven tidsplan.
Det slutliga avtalet mellan Centrosojuz och
Nohabträffadesden 15 oktober 1920. Centrosojuz
representerades av professor Lomonosov och
Nohab av Gunnar W Andersson. Det slutliga
kontraktet annullerade det från Köpenhamn av
den 15 maj, och Centrosojuz beställde nu 1 000
godstågslokomotiv av den ryska typen Ä, vilket
var ett i Ryssland sedan 1912 beprövat lok, ursprungligen tillverkat av firman Hartmann i
Lugansk (Vorosjilovgrad) för trafik på Vladikavkazbanan. De i Sverige tillverkade loken fick den
ryska typbeteckningen Asch, där litterat står för
Svedsija (Sverige), och en nummerserie med
4000 som första lok.
I ett kompletterande avtal samma dag, den 15
oktober 1920, fick Nohab förpliktiga sig att inte
åtaga sig några andra beställningar, utan helt
ställa sin kapacitet till förfogande för den ryska
leveransens fullgörande.

Betalning i guld
För varje lok med tender skulle Centrosojuz betala 230 000 kronor, exklusive transportkostnader.
25 procent av priset för 500 lok, 28 750 000,
skulle erläggas senast den 17 december 1920.
Den första i varje månad från och med januari
1921 skulle 4 000 000 betalas till dess 25 procent
av betalningen för de återstående 500 loken inlevererats. Slutlikvid skulle lämnas vid övertagandet av loken i Ryssland.
Betalningen skulle ske i guld. Kontraktsenligt
skulle till Sverige i en första omgång översändas
inte mindre än 56 ton guld, avsett för betalning av
500 lok. Senare skulle ytterligare 34 ton guld
överlämnas till Sverige. Betalningstransaktionerna förmedlades av Nordiska Handelsbanken i
Stockholm.
Guldet skulle levereras fritt ombord på svenskt
fartyg i Revals (Tallinns) hamn i kistor försedda
med ryskt ämbetssigill. En representant för Nohab
haderättighetattförefartygets avgång från Rev al
företaga stickprov bland guldkistorna och att
förse samtliga kistor med Nohabs sigill.
Guldet transporterades i två omgångar till

Ryss/ok i nedmonterat skick
med transporthjul för normalspår i Göteborg den 20 april
1923. Foto SJK-F

Nohabs växellok nr 3 och 5
med den första leveransen av
nedmonterade lok den 1 september 1921. Lok 4001 ramverk, fender och panna närmast. Foto SJK-F

Pannverkstaden på Nohab.
Rysslokspannor under tillverkning. Foto Trollhättans kommunarkiv
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Sverige. I november 1920 avseglade från Reval
ångfartyget Eskilstuna Il I, vilket hade inköpts av
Nohab för det speciella ändamålet, med den
första guldlasten. Guldleveransen skedde i största
hemlighet med bevakning av polispersonal från
Stockholm. Den andra guldtransporten ägde rum
den 4 januari 1921 med ångfartyget Meteor.
Nohabs representant vid detta tillfälle var vice
VD Antenor Nydqvist.
För guldtransporterna ansvarade Nordiska
Handelsbanken, som tillsåg att vid ankomsten till
Stockholm båda sigillen på kistorna var obrutna
och omedelbart inlevererade guldet till Riksbanken. I och med att Riksbanken övertog guldet
påtog den sig också alla betalningsförpliktelser
mot Nohabs samtliga underleverantörer, upp till
23 miljoner kronor. Det i andra omgången
överförda guldet, 9 560 kilo, beräknades i värde
till 25 miljoner kronor, av vilket 15 miljoner
skulle deponeras i banken för Nohabs räkning.
De återstående tio miljonerna skulle användas
till beställning av övrig järnvägsmateriel.
Utöver dessa guldmängder hade Centrosojuz
för avsikt att till Sverige utskeppa ytterligare
cirka 40 ton guld, som förskott för de sista 500
loken.
Den pågående ryska guldexporten uppmärksammades i Västeuropa och framkallade stor
opposition. Frankrike försökte stoppa affären,
eftersom man ansåg sig ha större rätt till det ryska
guldet än andra på grund av sina oinlösta lån från
tsartiden. USA lämnade också in en protest men
gav med sig, eftersom det visade sig att mycket
av det ryska guldet kom att säljas i Paris för
vidare befordran till Fort Knox.
Det guld som stannade i Sverige gick till myntverket, vilket präglade svenska guldmynt. Myntverket blev så överhopat med arbete att man fick
tillgripa övertid, vilket var mycket ovanligt på
den här tiden.

Leveranstiden, ett problem
I kontraktet stipulerades att inte mindre än 850
lok skulle levereras före 1921 års utgång. Detta
kom att bli Nohabs största problem. I överenskommelsen ingick emellertid en klausul, enligt
vilken Nohab fick rätt att som subkontraktor
lägga ut order till lok på tyska verkstäder. Denna
klasul kom att bli Nohabs räddning och Nohabs
fall
På varje lok som Nohab lade ut till tyska verk82

städer skulle Centrosojuz betala 25 procent i förskott.
Leveranserna kom att ändras vid ett sammanträffande mellan Nohab och Lomonosov i Berlin
den 13 mars 1921. Leveranstiderna bestämdes nu
slutligt till:

1921
1922
1923-1925

50lok
200lok
250 lok per år

Leveransförsenings böter bestämdes till 2 000 kr
per lok och månad. Vid tidigarelagd leverans utgick en premie på 3 000 kr per månad.

Lokbeställningar i Tyskland
Samtidigt med kontraktstillfället hösten 1920,
kontrakterades sålunda ett konsortium av tyska
lokleverantörer med Henschel i spetsen för en
första leverans av 100 lok av Ä-typen. Nohab
kom att agera subkontraktor i denna affär, ett
agerande som kom att spela en betydande roll i
den kommande reduceringen av Nohabordern.
Avsikten från ryssarnas sida med detta agerande
var att man på detta sätt kunde köpa tyska lok
utan att behöva skicka guldet till Tyskland, där
detta guld omgående skulle konfiskeras av de
allierade.
Ett kompletterande kontrakt med det tyska
konsortiet undertecknades den 28 februari 1921
och omfattade leverans av 600 lok. Denna gång
agerade firma Victor Berg & Co i Stockholm
mellanhand.

N ohabkoncemen bildas
När ordern, efter många om och men, äntligen
var i hamn, började Nohabledningen att bearbeta
de verkstäder i landet, vilka man ända sedan
förhandlingarnas början hade haft ögonen på.
Arbetstillfällena som ordern gav skulle i möjligaste mån behållas inom Sverige.
En bland de större verkstäder, med vilka förhandlingar om samarbete och ett eventuellt samgående togs upp, var Munktells Mekaniska
Verkstads AB i Eskilstuna. Munktells var en
gammal välkänd verkstad, grundad år 1832.
Verkstadens speciella tillverkningsområde var
jordbruksmaskiner, men man var inte främmande
för loktillverkning. På Munktells byggdes Sveriges första ånglokomotiv, Förstlingen, vilket

Leveransklara rysslok på Nohabs verkstadsbangård. Foto Trollhättans kommunarkiv
lok kom att följas av flera andra. Efter förhandlingarnas slutförande i slutet av år 1920 försålde
Munktells till Gunnar W Andersson i Nohab hela
verkstadsrörelsen, med undantag för en liten del
för fortsatt tillverkning av jordbruksmaskiner.
Nohab övertog Munktells den 1 januari 1921,
och köpesumman för byggnader och maskiner
var 7 992 981 kronor.
För Eskilstuna stad blev samgåendet med
Nohab av stor betydelse, även om det av många
eskilstunabor sågs med en viss oro. Vid övertagandet hade Munktells en arbetsstyrka på 800
man, vilken kom att utökas till cirka 1 500 man
våren 1921.
Till Munktells lade Nohab ut tillverkningen av
tendrar, en del pannor samt övriga lösa detaljer
för loken. I kontraktet med Munktells hade N ohab
skickligt lagt in en klausul, att Nohab hade rättighet men inte skyldighet att då lokleveranserna
var slutförda, dock senaste den 31 december
1925, låta köpet av Munktells återgå.
En annan förutsättning för ryssorderns fullgörande var att Nohab kunde få fram råmaterial
av förstklassig kvalitet. De ryska kontrollanterna
var mycket noggranna, gränsande till pedanteri.

Allt som inte var av högsta kvalitet kasserades
omgående. Det var särskilt viktigt att tillgången
på förstklassigt stål kunde upprätthållas. Det
kunde förmodas att de svenska järnbruken skulle
kunna bilda en kartell för att motarbeta Nohab.
Sovjetregeringens kontroll av svensk verkstadsindustri via Nohabaffären började alltmer att
oroa brukspatronerna i Bergslagen.
Avesta hade från början levererat en hel del
stål, men de ryska kontrollanterna kasserade
alltför mycket av detta material. Enda möjligheten
för Nohab var att köpa upp ett eget järnverk.
Detta intresse kom relativt omgående att koncentrera sig kring Forsbacka Jernverk i Gästrikland. Fors backa, beläget 18 kilometer väster om
Gävle, är en bruksort av gammalt datum. Redan
i början av 1600-taletfannshären tackjämssmedja
och 1651 erhölls privilegium på en andra smedja.
Järnverket betraktades på 1920-talet som ett av
de mest betydande i Sverige för tillverkning av
högvärdigt stål. Bolaget hade gruvor i Bergslagen,
bland annat Bispberg, med tillgång på malm av
högsta kvalitet. Bruket hade vidare en traditionsrik
arbetarstam, som under generationer sysslat med
stålhantering.
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Sommaren 1921 gjordes en del närmanden till
Forsbacka av vice VD Antenor Nydqvist och
överingenjör Karl Källman påNohab. Det befanns
då att bolagets ställning var mycket kritisk. Gunnar
W Andersson och Carl H Lindhagen diskuterade
sinsemellan den tänkta affären såtillvida om
Nohab skulle köpa upp aktierna eller låta Forsbacka gå i konkurs, för att sedan köpa upp bolaget
för bankskulderna.
Andersson beslutade sig för det senare alternativet. I början av oktober 1921 samlade han
några bankmän till sin egendom i Tiveden för att
diskutera Forsbacka Jernverks framtid. Dessa
diskussioner ledde till att Gunnar W Andersson
förvärvade Forsbacka Jernverk för Nohabs räkning. Järnverket skulle utvidgas, ett nytt plåtvalsverk skulle byggas och stålgjuteriet utvidgas.
Nordiska Handelsbanken var villig att ge ett lån
på tre miljoner kronor, som skulle betalas tillbaka
av Nohab den 15 september 1922, då nästa ryska
förskott skulle komma in.
Den 14december 1921 införlivadesForsbacka
Jernverk i Nohabkoncernen genom att Nohab
övertog betalningsansvaret för bolagets förbindelser på 10 355 000 kronor. Därmed hade

Nohabs behov av stålgjutgods säkerställts, och
N ohab kunden u garantera att den ryska leveransplanen skulle hålla.
I och med 1922 års utgång gick Forsbacka
Jernverks AB i likvidation och namnet ändrades
till Margaretehills Jernverks AB, ett namn som
hade funnits långt tidigare. Det anrika järnvägsbolaget Uppsala-Gävle järnvägar började sin
historia som Upsala-Margaretehills Jernväg på
den tid det var tänkt att banans slutstation skulle
vara Margaretehill på Gävle-Dala järnväg. Tursamt nog så ändrade sig Adel sköld och Gävle
blev banans norra ändstation.
Ännu en anrik verkstad skulle komma att ingå
i Nohabkoncernen, nämligen Lidköpings Mekaniska Verkstads AB. Den 7 februari 1922
övertog Nohab 6 000 aktier i detta företag, vilket
hade grundats år 1874. Bolaget hade råkat i en
svår ekonomisk situation eftersom det var mycket
närstående Nordiska Kullagerfabrikerna och hade
dragits med i deras konkurs. Verkstadens specialitet var verktygsmaskiner och fin mekanik, vilket
kunde komma loktillverkningen hos Nohab väl
till pass.

Provkörning av lok 4078 på Nohabs provspår den 7 mars 1922. Foto SJK-F
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Beställningar till legotillverkare
Trots tillskottet av de nya dotterbolagen var
N ohabs tillverkningskapacitet fortfarande för liten
för att kunna effektuera ryssordern. Beställningar
måste därför läggas ut på andra verkstäder och
bruk runt om i landet. De mest betydande underleverantörerna var Karlstads Mekaniska Verkstad
och Vagn- och Maskinfabriken i Falun, vilka
kom att leverera pannor, tendrar och diverse
andra maskindetaljer. Atlas Diesel i Stockholm
fick kontrakt på 50 pannor, Motala Verkstad fick
39 och Jönköpings Mekaniska Verkstad 20 pannor.
Trots N ohabs intentioner att hålla till verkningen
inom Sverige måste man ändå lägga ut en del
beställningar till utlandet, framför allt till Tyskland. N ohab såg det dock som ett samhällsansvar
att huvuddelen av ryssordern hamnade hos
svenska tillverkare. Under de svåra depressionstiderna i början av 1920-talet kom Nohabs beställningar som en stor lättnad för de av arbetslöshet drabbade brukssamhällena i framför allt
Bergslagen.

Ryssordem reduceras
Den 28 juli 1922 annullerade Centrosojuz kontraktet av den 13 mars 1921 och återigen komförhandlingar igång. Den viktigaste nyheten i de
nyakontraktsförhandlingarna var att beställningen på 1 000 lok skulle reduceras till 500.
Orsaken till detta märkliga agerande från ryssarnas sida var rent utrikespolitisk.
Originalkontraktet från den 15 maj 1920, mellan
Gunnar W Andersson och Leonid Krasin, var
den första ljusningen för det kommande internationella handelsutbytet för den nya sovjetiska
staten. Ryssland var vid den tidpunkten berett att
betala nästan vad som helst för att få igång utrikeshandeln.
Den 15 mars 1921 kom Krasins nästan årslånga
förhandlingar i London till resultat, då en engelskrysk handelsöverenskommelse träffades och
Sovjetregimen de facto erkändes.
Det kom att bli till Tyskland som Ryssland
främst närmade sig. De båda länderna hade många
gemensamma intressen att bevaka gentemot
segrarmakterna i första världskriget. Tysklands
ekonomiska ställning var kritisk, landet skulle
omöjligen kunna betala det gigantiska skadestånd
det hade ålagts i Versaillesfreden. För att reda ut
det ekonomiska kaoset sammankallades i april

1922 en konferens i Genua, där Europas ekonomiska och finansiella framtid skulle penetreras.
Ibland de många politiker och experter som var
närvarande återfanns Tysklands och Rysslands
utrikesministrar, von Rathenau och Tjitjerin.
Dessa båda kom att stå för sensationen att sluta en
separat överenskommelse, "Rapallotraktaten", i
vilken Ryssland avstod från alla skadeståndsanspråk gentemot Tyskland och dessutom förband
sig till ett omfattande handelsutbyte. I Tyskland
skulle Sovjetryssland placera beställningar för
fyra miljarder riksmark. Detta var en stor framgång för Krasins handels politik i vilken Tyskland
alltid hade skjutits i förgrunden, i motsats till
professor Lomonosov vilken hade ivrat för ett
starkare handelsutbyte med Skandinavien.
Det är mot denna bakgrund man får se reduceringen av den ryska lokbeställningen till Nohab.
Halva ordern, 500 lok, flyttades från Sverige till
Tyskland, där för övrigt betydligt bättre priser
kunde erhållas.
På våren 1922 hade Sveriges riksdag avvisat en
proposition från regeringen Branting beträffande
en handelstraktat med Sovjetryssland. Det är
möjligt att detta avvisande kom att spela en stor
roll i beslutet om reduktionen av ryssordern hos
Nohab. Gunnar W Andersson hade ivrigt arbetat
för denna traktat, bland annat i samband med
planer för turbinleveranser till Ryssland på cirka
en miljard kronor. Tyvärr kom då, liksom i våra
dagar, vissa svenska "heliga kor" att stoppa upp
vidare förhandlingar.
Det nya kontraktet, daterat den 28 juli 1922,
innehöll bland annat nya priser. För de första 350
loken skulle priset vara oförändrat, 230 000 kronor
per lok, men för de följande 150 loken var det
endast 160 000, fritt levererat ombord fartyg i
Trollhättan. Betalnings villkoren var oförändrade:
25 procent i förskott, ytterligare betalning alltefter
som tillverkningen avancerade och slutlikvid vid
leverans i Sovjetryssland.
För Nohab kom reduceringen av ryssordern att
bli ett svårt slag. Stora investeringar hade gjorts
för tusenloksbeställningen. Varken utbyggnader
eller personalförstärkning kunde utnyttjas för en
normal orderingång och tillverkning. Nu måste
dotterbolagen avyttras, förluster var att räkna
med. De lysande tiderna hade hastigt börjat förmörkas. Genom prisreduktionen kom Nohabs
resultat på en lägre nivå än vad långivarna hade
räknat med. De första 500 loken var beräknade
till 280 000 kronor styck; vinsten var lågt kalkylerad på grund av vissa engångskostnader. Dessa
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engångskostnader skulle ju ha lagts ut på samtliga
1 000 lok, vilket hade varit detsamma som att
ligga ute med ett förskott. I februari 1922 beräknades att tillverkningskostnaden per lok låg
på 145 000 kronorplus cirka 40 000 i omkostnader.
Ett försäljningspris på 160 000 per lok var därför
långt under vad Nohabkoncernen kunde hålla
utan att gå med förlust.
I samband med reduktionen av ordern kom
rykten i omlopp om att Nohab inom kort skulle
ställa in sina betalningar. Flera underleverantörer
krävde bankgarantier för fullgörande av Nohabs
beställningar. Bankerna drogs med i misstänksamheten och vägrade Nohab nya krediter.
Personalindragningar var i sikte och kontroverser
uppstod mellan Nohab och de ryska kontrollanterna. Nohab anmodade den ryska järnvägskommissionen att uppta nya förhandlingar.
Förhandlingar kom till stånd, men med låsta
positioner. Nohab ansåg att det på grund av de
ryska kontrollanternas pedanteri hade tillkommit
alltför många extraarbeten, som firman inte ansåg
sig ha ansvar att betala. Förhandlingarna ledde
inte till någon uppgörelse, varför Nohab i april
1924 ställde ultimatum till Sovjetryssland, att om
inte en uppgörelse kunde träffas så skulle Nohab
helt inställa lokleveransema.
Nohabs ultimatum till Centrosojuz var ett skott
som tog perfekt. Centrosojuz tog upp nya förhandlingar med N ohab, och den 6 juni 1924 kom
ännu ett avtal till. I detta avtal förpliktigades
Centrosojuz att betala ett tillägg på fyra miljoner
kronor för de lok som redan hade levererats, ett
ytterligare tillägg på 22 7 57 per lok för de närmast
följande 66 exemplaren samt 31 250 per lok för
de sista 80. Vid detta avtals träffande hade 354
lok levererats, varför Nohab fick en liten gottgörelse för sina kostnader. Nordiska Handelsbanken fick uppdraget att från Centrosojuz sköta
de finansiella uppdragen gentemot Nohab.
Vid detta tillfälle överenskoms dessutom, att
sedanettlokblivitfärdigställtpåNohabs verkstad
var loket rysk egendom, och ingen vare sig i
Sverige eller utlandet skulle kunna ställa anspråk
på loket. Loken skulle därför överföras till en av
Centrosojuz hyrd del av verkstadsbangården,
som skulle avspärras för alla utom ombuden från
Centrosojuz.

Leveranserna
Tillverkningen av ryssloken kom igång relativt
snabbt trots alla motgångar i förhandlingarnas
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början. Det var lång väg från den första konstruktionsritningen till det första färdigställda
loket, detta trots att den ryska lokbyggarfirman
Hartmann i Lugansk levererade originalritningar.
Ritningarna måste översättas, ingen svensk
verkstadsarbetare kunde läsa ryska, standarden
varolika etc. Hade den första tanken förverkligats
att de första hundra loken skulle vara SJ litt R,
skulle säkert leveranserna ha kommit igång betydligt tidigare.
Det första loket, nr 4000, levererades från
N ohab den 2 september 1921. Det kom att följas
av 499 systerlok, alla av samma konstruktion
utom de två sista, nr 4498 och 4499. Dessa två lok
var konstruerade enligt "Stumpf Lik-strömningssystemet", vilket innebar att ångan, med
hjälp av en speciell sugutblåsning, med reducerat
tryck leddes från den ena cylindersliden till den
andra, för att därigenom gemensamt gå via
blästerkonan till skorstenen. Stumpfsystemet blev
aldrig någon framgång, utan Giesl- och Kylchaps ystemen för ångutlopp kom att helt dominera
denna del av ånglokstekniken.
När ett lok var färdigställt i Trollhättan kunde
provkörning äga rum. Första besiktningen av
loket under gång ägde rum på ett spår inom verkstaden. Förekommande bristfälligheter kunde
direkt åtgärdas. Efter godkännande av loket
började demonteringen för transporten. Efter
återmonteringen i Ryssland företogs en andra
provkörning. Efter godkännande av denna
provkörning övertogs loket och slutlikvid
översändes till Nohab.

Ryssarna erövrar Trollhättan
På många sätt satte ryssarna sin prägel på livet i
Trollhättan under åren 1921-1924.
Den 3 februari 1921 anordnades en välkomstbankett i stadshusets festsal för den ryska delegationen, i vilken ingick professor Lomonosov med
fru samt en rad framstående ryska tekniker. Från
Nohab deltog Gunnar W Andersson, Antenor
Nydqvist, Wilhelm Hellberg, tolken doktor Hannes Sköld samt företrädare för fackföreningen,
kommunen och pressen. Andersson uttryckte i
sitt bankettal sin glädje över att han haft framgång
i sina ansträngningar "att få förlagd till födelsestaden en i Sveriges ekonomiska historia förut
inte överträffad industriell utveckling som skulle
utveckla Trollhättan till ett av landets främsta
industricentra".

Leverans/oto av Ä nr 4493. Loket är i standardutförande men utrustat med matarvattenförvärmare av
system Worthington. Foto SJK-F

Den ryska järnvägskommissionen inkvarterades på Villa Gransäter i november 1921. Villan
hade iordningställts till Lomonosovs besök i
augusti. Allmänt kallades den "Ryssvillan". I
slutet av september 1922 rapporterade tidningen
Trollhättan att den röda sovjetflaggan vajade
över Villa Gransäter. Detta togs av en del trollhättebor som tecken på en förestående rysk erövring av staden.
Ryssarna kom aldrig att erövra Trollhättan,
men det fanns åtskilligt att berätta om vilda fester
med flödande vodkaochryskkaviarpåRyssvillan
under de aktuella åren. De ryska kontrollanterna
var mycket omskrivna, och Stadshotellet och
andra restauranger hade gyllene "rysstider".
Men även svenskra hade gyllene tider. Expansionen i Trollhättan drog till sig mängder av
yrkesarbetare och tekniker. Lönerna steg och
många människor fick inkomster som aldrig
tidigare. Antalet anställda hos Nohab steg i
proportion till den stora beställningen. Tjänstemannakåren, som år 1920 uppgått till 167

personer, hade i mitten av 1922 vuxit till 280,
medan antalet arbetare i verkstäderna steg från
780 till 2461 man under motsvarande period.
1922 hade timpenningen ökat till över två kronor,
vilket var mycket vid denna tid.

Transporterna
Transporterna av loken från Trollhättan till
Nikolaijärnvägen i närheten av Petrograd (S:t
Petersburg), där överlämnandet av loken skulle
äga rum, var komplicerade på grund av spårviddsskillnaden mellan normalspår 1435 mm
och rysk spårvidd 1524 mm.
Loken var emellertid konstruerade så att ramverksplåtarna hade flyttats ihop cirka 30 mm
från det för rysk spårvidd normala. Detta möjliggjorde att loken kunde förses med speciella transporthjul som höll normalspårvidd. Med detta
förfaringssätt transporterades de första 18 loken
på svensk järnväg till Haparanda, där originalhjulsatsen monterades, varefter loken gick på
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egna hjul genom Finland till Viborg och över
ryska gränsen till Petrograd.
Man kom dock snart underfund med att det inte
bara var spårviddsskillnaderna som komplicerade
transporten denna väg. Ryssloken hade ett mycket
högt pannläge, och skorstenshöjden var cirka en
meter utöver vad som var tillåtet för svensk banprofil. Även detta problem löstes. Skorsten, ångpannehuv och förarhytt demonterades och
fraktades tillsammans med originalhjulsatsen på
en särskild transportvagn genom Sverige. I Torneå
hade Nohab arrangerat en provisorisk monteringshall där loken kunde monteras till leveransskick.
Nu uppkom vissa problem med VR, det vill
säga de finska statsbanorna, vilka hade sträckor
som inte klarade av det stora axeltrycket från
ryssloken. Slutmonteringen måste därför flyttas
till Viborg, varifrån loken i färdigställt skick
kördes för egen ånga till Petrograd.
Detta transportsätt varm ycket omständligt och
dyrt. Nohab måste finna andra vägar för trans-

parterna. Den bästa och enklaste vägen var sjövägen. Flera hamnar diskuterades och till slut
fastnade man för Landskrona. Transporthjulen
och demonteringen måste fortfarande användas
men Landskrona var bättre än Haparanda. I Landskrona skedde återmontering av loken, varefter de
lyftes ombord på en före detta tysk kryssare,
Odin, vilken hade byggts om till transportfartyg.
ÖresundsvarvetochLandskronaNyaMekaniska
Verkstads AB hade kontrakterats för monteringsarbetena och för lastningen ombord på Odin,
vilken förde loken till Reval. Totalt transporterades 87 lok denna väg.
Men även detta transportförfarande var omständligt och dyrt. Bästa transportsättet var ändå
att redan i Trollhättan lasta loken ombord på ett
fartyg för vidare transport till Ryssland. De befintliga kaj- och lyftmöjligheterna i Trollhättan
tillät dock inte en lastning av så tunga objekt som
loken. Isläggningen stängde också av Trollhätte
kanal några månader varje vinter, men då kunde
Landskronaalternati vet tillämpas.

Lastning av ryss lok på si s Neebing vid Åkerssjö kaj i Trollhättan sommaren 1922. I kranen hänger lok
nr 4146. Foto SJK-F

88

Hamn projektet i Trollhättan diskuterades med
den ryska järnvägskommissionen, och den 11
september 1921 erhöll Nohab ett lån på 450 000
kronor för anläggandet av en hamnanläggning
med järnvägsspår i Trollhättan. Betalning av
lånet skulle ske genom avdrag på de sista 900
loken. Ett område vid Åkerssjö arrenderades av
Kungl Vattenfallsstyrelsen med nyttjanderätt till
utgången av år 1949. Nohab fick rättighet att
anlägga ett järnvägs spår till kaj en och att före gen
räkning trafikera detta. Trafikhastigheten på spåret
fick ej överstiga 20 km/h och provkörning av
loken var inte tillåten på detta spår.
Efter trafiksäsongens slut på Trollhätte kanal
1921 började arbetet med hamnanläggningen. I
januari 1922 kontrakterades Armerad Betong i
Malmö för kajbyggnaden. En mäktig kran med
80 tons lyftkraft införskaffades från Götaverken
och sattes på plats i slutet av juni 1922. Den fick
namnet "Rysskranen" och står fortfarande på sin
plats vid kanalen, nu som ett minnesmärke över
en märklig tid i Trollhättan.
För loktransporterna köpte ryssarna ett engelskt
fartyg, s/s Neebing av Newcastle, vilket kunde
lasta elva lok med tendrar. Den första loktransporten medNeebing avgick från Trollhättan
den 30 juli 1922. Lastningen av loken var en
sensation för trollhätteborna, vilka gick man ur
huse för att beskåda hur de stora loken svävade i
luften under den mäktiga lyftkranen. I regel tog
det bara två dagar för att lasta elva lok påNeebing.
År 1922 avgick hon med tio transporter, totalt
110 lok, 1923 togs 117 lok i elva omgångar och
1924 gjordes 16 transporter med totalt 168 lok.

Ryssloket
Hur såg då det aktuella loket ut, vilka var dess
prestanda?
Före förhandlingarnas början hade Lomonosov
noggrannt studerat det vid denna tid endast tolvåriga svenska malmtågsloket litt R. Lomonosov
imponerades av lokets prestanda och tog med det
i de kommande diskussionerna med Gunnar W
Andersson. I det första kontraktsförslaget, vilket
låg till grund för Anderssons beslut att köpa upp
Nohab, bestämdes att de första hundra loken
skulle vara av typ R.
Hemma i Ryssland kom dock Lomonosov att
möta motstånd inför tanken att införa en helt
annan loktyp än den från Vladikavkazbanan
beprövade Ä-typen. Redan år 1905 hade det

första loket med axelföljden E (0-10-0) kommit
i tjänst i Ryssland, då banorna Moskva-Kazan
och Rjasan-Ural fick sina första tiokopplare.
Loken var lyckade och uppfyllde alla förväntningar. År 1909 beställdes ett antal lok till
Vladikavkazbanan, vilken går ifrån Rostov till
Petrovsk vid Kaspiska havet, en bansträcka med
svåra stigningar, snäva kurvradier och tunga tåg.
Här på Vladikavkazbanan bevisade loktypen sin
förträfflighet för den tunga trafiken.
Loken byggdes som nämnts ursprungligen av
lokomotivbyggarfirman Hartmann i Lugansk
(Vorosjilovgrad). Fabriken omdöptes efter revolutionen till "Lokomotivfabriken Oktoberrevolutionen".
Denna loktyp, som omfattades i ordern till
Nohab, är en renodlad godstågsmaskin med sina
fem kopplade drivaxlar och utan löphjul. Av
axlarna är nr II och V förskjutbara i sidled för att
möjliggöra gång i snäva kurvor. Hjulen på axel
III, drivaxeln, saknar flänsar. Detta arrangemang
tillsammans med sidoförskjutningen gör det
möjligt för loket att utan problem gå genom en
kurva med radien 140 m.
Lokets panna ligger i jämförelse med kontinentala lok ovanligt högt. Pannans centrumlinje ligger
på nivå 3100 mm - SJ litt R har som jämförelse
en centrumlinjehöjd på pannan av 2700 mm.
Skorstenshöjden är 5211 mm (litt R har 4300
mm). Skorstenen är delad, vilket kom att bli till
stor fördel vid transporterna.
För att erhålla ett så stort ångrum som möjligt
är eldstaden utförd enligt så kallad Belpairetyp,
vilket var ganska ovanligt i Sverige. Eldstaden
fick avsevärda dimensioner - utvändig längd
2960 och bredd 1837 mm, och eldytan uppgick
därmed till 18 kvm, det vill säga 36 procent större
än litt R. Det måste ha varit ett hårt jobb för
eldaren att bestryka hela eldytan med kol. Rundpannans diameter är 1735 mm, i nitad konstruktion
av två plåtsvep och med en plåttjocklek av 16,5
mm.
De första 150loken varförseddamedstålfyrbox
på grund av den vid denna tid rådande knappheten
på koppar. Från och med det 151 :a loket var
samtliga utrustade med kopparfyrbox. I enlighet
med Hartmannloken och rysk standard låg
ångröret från ångdomen utanpå rund pannan fram
till rökskåpet där det böjdes ner.
Gångborden var på grund av pannläget högt
placerade och försedda med det typiskt ryska
"staketet". Loken var vidare försedda med en
rymlig förarhytt, 3, 1 m bred och helt utförd i plåt.
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Förar- och eldarsäten var bekväma med stoppade
sitsar, en ovanlighet vid 1920-talets början.
Loket hade utvändigt maskineri, med driv axeln
förlagd till axel III. Slidstyrningen var av system
Walschaert. Loket varetttvillinglok med cylinderdiametern 650 mm, och cylindrarna var utrustade
med dubbla tomgångsanordningar - dels på
vardera cylindern en automatisk överströmningsventil av den ryska typen Sjablov, dels två luftventiler placerade på ånglådan. De senare skulle
förutom sitt egentliga syfte även leda ångan in i
överhettningsrören för att förhindra rörens
avkylning när loket rullade med stängd regulator,
och att förvärma insugen luft innan den kom in i
de varma cylindrarna.
Några lok i slutet av leveransen försågs med
matarvattenförvärmare. Nr 4493 och 4494 fick
förvärmare av system Worthington medan nr
4495 fick en Knorrförvärmare.
Loken levererades med panna, förarhytt och
tender i mörkt grön målning. Buffertbalkar och
maskineriets urfräsningar var röda, hjulringarna
vita.
Tendern hade ett vattenförråd på 23 kvm och
kapacitet för cirka fem ton kol. Den var utförd
som boggitender och hade vanliga centrumboggier med sidostöd. Tenderns totala hjulbas
var 6040 mm. Draganordningen mellan lok och
tender utgjordes av ett skruvkoppel med en
spindeldiameter av 74 mm. Tendern var vidare
försedd med genomgående tryckluftsbroms och
skruvbroms. Samtliga hjul var bromsade.
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Ryssloken, världens största serie
De ryska loken av typ Ä är den största enskilda
typserie av ånglok som någonsin blivit byggd.
Förutom de första loken från Hartmann på
1910-talet, de 500 Nohabloken och från tyska
loktillverkare levererade 700 lok på 1920-talet,
kom ryska lokfabriker att tillverka ytterligare
9 607 lok av Ä-typ. De senare loken var naturligtvis modifierade och utrustade med modernare
anordningar än de från Nohab levererade loken.
Totalt kan räknas med att över 12 000 Ä-lok
tillverkades i Ryssland under åren 1912-1956.
Förutom de ryska Ä-loken kom flera hundra lok
av denna typ att tillverkas i Polen, Rumänien,
Ungern och Tjeckoslovakien efter andra världskriget. Godstågsloket av typ Ä kom att bli den
största ångloksserien någonsin, inkluderat den
tyska typen 52 (Kriegslok) och den preussiska
godstågsmaskinen av typ G8, vilken räknade
med cirka 13 000 lok byggda mellan 1915 och
1951. '
De flesta Nohabloken är idag skrotade, men
det kan förmodas att några finns kvar som
beredskaplok. Det är konstaterat av engelska lokforskare att nr 4290 Vjazma, 4375 Ladoga och
4480 Balkas} av Nohabloken är bevarade. Efterforskningarpågårom ytterligare någotNohablok
finns kvar. Om så skulle vara fallet bör det finnas
en möjlighet att få ett Nohablok placerat på
Sveriges Järnvägsmuseum.
Nohab gjorde en pionjärinsats med sina 500

Två N ohablok på rysk mark. Ovan nr 4107,fotograferat på verkstaden i Tambov omkring 1974. Nedan
nr 4256 som musei/ok i St Pjatihatki. Foton Svlvm .
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rysslok. Heder åt svensk verkstadsindustri och
dess framsynta män, vilka i början av det "glada
tjugotalet" tog hem en order som "var guld värd",
och vars like idag, sjuttio år senare, inte har
överträffats.
Huvuddata för rysslok jämfört med SJ litt R
TypÄ
Spårvidd, mm
1524
Axelanordning
E
Ångans verkningssätt Tvilling
Cylinderdiameter, mm 650
Slaglängd, mm
700
Drivhjulsdiameter, mm 1320
Hjulbas, fast, mm
4320
Hjulbas, total, mm
15 822
Rostyta, kvm
4,46
Eldyta, total, kvm
207,10
Överhettningsyta, kvm 50, 93
Ångtryck, kg/kvcm
12
Dragkraft, kg
17 500
Adhesionsvikt, kg
80 600
Kolförråd, kg
6 000
Vattenförråd, kbm
23
Längd över buffert, m 20,473

--~ ..
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TypR
1435
E
Tvilling
700
640
1300
2900
14 800
3,15
196,0
57,5
12
20 000
83 500
4 000
20
19,850

Källor
Werner Johansson, Nydqvist & Holm 100 år, ny
kommenterad upplaga, Trollhättan 1985
Tro/hättans moderna historia, Trollhättan 1987
Oscar Hörmander, Guldtid och kristid. Trollhättan
möter världen 1916- 1936, Trollhättan 1987
VA Rakov , Lokomotiv i} sjeleznijsj dorog sovjetskojo sojuza, Moskva 1955 (tysk upplaga Russische und sowjetische Dampflokomotiven, Berlin
1986)
Lokomotivmanna & maskinisttidning, 1921
Lokomotivmännens tidning, 1921
Steam Railway, december 1989-januari 1990

Det näst sista ryssloket, nr 4498. Loket är det
första av två utförda enligt " Stump/ Likströmning ssystem" . Jämför de större cylindrarna med
originallaken. Foto SJK-F

"'·.
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Leif Ölmeborg

Militären och Inlandsbanan

Förlusten av Finland 1809 innebar en drastisk
förändring av Sveriges militära läge. Genom
erövringen flyttade Ryssland fram positionerna
till Torne älv i norr.
Under ganska lång tid betraktades norra Sverige
som ett ödemarksområde föga lämpat för militära
operationer av större omfattning. Från 1800talets mitt förändrades denna uppfattning främst
beroende på de stora malmfyndigheterna och
trävaruindustrins utveckling. Ännu var dock det
militära intresset för övre Norrlands försvar
relativt lågt. Samtidigt noterades bland annat
finska järnvägsbyggen i riktning mot Torneå,
vilka misstänktes delvis vara föranledda av ryska
strategiska och offensiva motiv. Oavsett vilka
motiven var, ökade Rysslands förmåga att snabbt
koncentrera förband till Sveriges nordöstra gräns.
Försvaret av Norrland blev därigenom alltmer en
förgrundsfråga.

Det militära initiativet
Till riksdagen 1885 motionerade lantmätaren
Johan Erik Nyström om åtgärder för försvaret av
övre Norrland. Det var främst utbyggnaden av
den finska kustbanan mot Uleåborg som oroade
Nyström. Han såg i denna utbyggnad bl a en
möjlighet för ryssarna att både uppmarschera
mot Tornedalen och därmed hota övre Norrland,
och att på sikt skaffa sig en isfri hamn på den
norska västkusten via Luleå-Ofotenbanan.
*Artikelnutgör ett sammandrag av utredningen "Strategi och jämvägsbyggande - inlands banans tillkomst
och militära betydelse" som framlades vid militärhögskolan i december 1989. Här har främst utelämnats
avsnitt om byggandeprocessen, källförteckning och
noter. Den fullständiga utredningen finns tillgänglig
på Sveriges Järnvägsmuseum.

Flera enskilda debattinlägg förekom vid den
här tiden. Bland annat en artikel i Norsk Militrert
Tidskrift, där en norsk f d reservofficer hävdade
att det hos ryssarna fanns ett latent behov att
lägga under sig Skandinavien för att kunna agera
som marin stormakt på Atlanten . Järnvägarna på
den finska sidan och den svenska Luleå-Ofotenbanan gjorde att möjligheterna att underhålla en
arme under en operation i övre Norrland avsevärt
hade förbättrats. Inlägg som dessa var bland de
första tecknen på att en förändrad syn på försvaret
av övre Norrland var i antågande.
Även från officiellt håll framfördes farhågor
för de ryska militärernas avsikter inom Nordkalottområdet. I en rapport till krigsminister
Rappe konstaterar militärattachen i S: t Petersburg,
Axel von Arbin, att förr eller senare skulle ryssarna
marschera mot Ofoten. Han förespråkade att
utbyggnad av Ofotenbanan skulle inställas och
att man istället skulle bygga en inlandsbana från
det inre av Dalarna över Östersund mot Boden
eller Torne älv. Som ersättning för Ofotenbanan
skulle man kunna anlägga en tvärbana till
Atlantkusten något längre söderut. Att anmärka
är att denna rapport skrevs 1896, det vill säga ett
år före generalstabschefens eget initiativ i frågan.
År 1888 hade den finska järnvägen dragits
fram till Uleåborg, endast 15 mil från den svenska
gränsen. 18-87 avgav dåvarande generalstabschefen Axel Rappe ett särskilt yttrande angående
försvaret av övre Norrland, i vilket han bland
annat konstaterade att det strategiska läget höll
på att undergå en genomgripande förändring.
Krigsledningen skulle i framtiden, i händelse av
krig med Ryssland, tvingas räkna med minst två
samtidiga krigsskådeplatser. Det var bland annat
mot bakgrund av ovan skisserat hot som generalstabschefen i sitt yttrande till en proposition vid
1897 års riksdag, angående utdragande av LuleåBodenbanan till norska gränsen, krävde att en
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kommersiella intressen som låg bakom byggnationerna. Krigsministeriet i Ryssland ansåg
det vara synnerligen olämpligt att ansluta finska
och svenska järnvägar i Tornedalen. En rysk
journalist vid namn Jelenov pekade på att målet
med att förena järnvägarna var av strategisk
natur. Han menade att svenska anfallsplaner gick
ut på att ställa järnvägarna till tyska armens
förfogande och låta den egna armen följa efter.
Enligt Jelenov dirigerades det finska järnvägsbygget av Svenska partiet i Finland, som i sin tur
styrdes från Stockholm.
Så länge det norrländska försvaret var koncentrerat till operationslinjen Östersund-Sundsvall hade man inget större intresse av en inre
transportled, eftersom man före unionsupplösningen räknade med att disponera norska järnvägarfram till Trondheim för att ta fram underhåll
till dessa förband. De norska järnvägarna var
alltså "inlandsbana" i händelse av att fienden
skulle tränga ner till Lj usnan-Ljungan och därmed
förhindra användning av stambanan. Som en
följd av övre Norrlands betydelse förstärktes försvaret bland annat i form av Bodens fästning och
stambanans utbyggnad.
Det visade sig emellertid snart att stambanan
var känslig för angrepp österifrån, främst beroende
på närheten till kusten och de många känsliga
broarna mellan Ångermanälven och UmeVindelälvarna. Dessa broar ligger inte långt från
landstigningsornrådena Umeå, Nordmaling, Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall. Ett resultat
av detta var att man sköt fram det nedre norrländska försvaret, som hade operations bas Jämtland,
till Sollefteåområdet. Detta innebar emellertid
inte att man kunde garantera stambanans
trafikkapacitet, eftersom det skulle gå åt alldeles
för mycket trupp för att bevaka hela linjen.

Norra Sverige med huvuddelen av I nlandsbanan,
tvärbanorna och de kustnära stambanorna. Ur
Sveriges Kommunikationer juli 1939.

Linjen rekognosceras

fästning och en inre järnvägsförbindelse mellan
övre Norrland och mellersta Sverige borde
byggas. Järnvägslinjen skulle underlätta
trupptransporter och fungera som underhållslinje
mellan söder och norr.
Den ryska in blandningen som pådrivande faktor
i det finskajärnvägsbyggandet, som var en del av
den samtida hotbilden, existerade.i själva verket
inte. Den ryska militären var negativt inställd till
byggnadsplanerna. Det var helt och hållet finska

Rappe gav 1902 dåvarande löjtnanten i generalstaben Henri de Champs i uppdrag att från militär
synpunkt utreda lämpligaste sträckningen av en
inlandsbana genom Norrland. Kraven som ställdes var att banan
skulle dras så långt in i landet att den blev en
inre järnväg,
fick en i stategiskt hänseende lämplig slutpunkt,
fick stor trafikförmåga, samt
på ej alltför stort avstånd skulle åtföljas av
landsväg.
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Rapporten är intressant så till vida att den ger en
uppfattning om den samtida hotbilden och därmed
de militära motiven för anläggandet av banan.
Motiven kom i huvudsak att leva under hela
byggnadstiden.
Löjtnant de Champs, som åtföljdes av bland
annat personal från Järnvägsstyrelsen, genomförde rekognosceringen under 1903 och avgav
rapport "angående undersökning i och för projekterande av järnväg från Ströms Vattudal till
lämpligpunktpåjärnvägenBoden-Riksgränsen"
till chefen för generalstaben, som tillsammans
med järnvägsstyrelsen avlade rapport till Kungl
Maj:t den 20 januari 1904. I de Champs rapport
framgår bland annat, att han förordar att banan
~~all dras ända fram till Kalixälv linjen i höjd med
Overkalix, för att snabbt kunna koncentrera
trupper till ett gynnsamt utgångsläge för anfall
mot en rysk gränsinvasion i norr. Således en form
av storskalig omfattning med hjälp av järnvägstransporterade förband. Chefen för generalstaben ansåg att en sådan sträckning endast skulle
få militär användning och därför svårligen kunna
genomdrivas i riksdagen. Ett skäl för denna
ståndpunkt kan vara den 1902 öppnade banan
Boden-Morjärv, som i stort fyllde de civila behoven. Chefen för generalstabens kommunikationsavdelning Erik Oxenstierna instämde dock
i de Champs förslag.Avseende de Champs förslag
till sträckning skiljer sig detta inte nämnvärt från
den faktiska sträckningen idag vad avser sträckan
fram till Arvidsjaur. Från Arvidsjaur förespråkade
de Champs att banan skulle dras över Lule älv vid
Edefors gård 15 km norr om Harads och vidare
över Lakaträsk. Dessutom föreslogs i rapporten
~-tt ett förbindelsespår skulle anläggas mellan
Overkalix och Yttre Morjärv, varvid trupp snabbt
skulle kunna koncentreras till och underhållas i
den viktigaste delen av Kalixälvlinjen.
De fördelar som en inre järnväg framdragen till
Kalix älv ur militär synpunkt skulle medföra, beskrevs enligt följande:
1. Mobiliseringen av vissa till VI. fördelningen
hörande förband skulle underlättas.
2. Genom tillkomsten av en tryggad förbindelse
skulle erforderliga stridskrafter kunna sändas till övre
Norrland utan att förbindelsen med hemorten
äventyrades och därmed möjligheterna att underhålla
förbanden .
3. Banan skulle möjliggöra för svenska armen att
genomföra uppmarsch i den strategiskt mest lämpliga
linjen nämligen Kalixälvlinjen.

4. Genom två genomgående transportlinjer fram
till uppmarschområdet, skulle uppmarschen kunna
genomföras väsentligen hastigare än vad som tidigare
varit möjligt. Dessutom skulle uppmarschen kunna
genomföras på erforderlig frontbredd, vilket skulle
hålla motståndaren i ovisshet om var huvudstridskrafterna fanns att söka.
5. I händelse av ett återtåg till Kalix älv, fick armen
den i förhållande till Boden lämpligaste operationsfronten i form av flankställning.
6. Om våra stridskrafter skulle tvingas vika söder
om Luleäl v och genomföra strid i fiendens flank skulle
underhållstjänsten ändå kunna lösas via inlands banan,
vilket undanröjde något som tidigare varit ett stort
problem i planläggningen.
7. En ny och mer tryggad förbindelse med Boden
skulle erhållas.
8. En trygg och direkt förbindelse med Gällivare
medgav dessutom samling av förband till detta område
om det skulle behövas.
9. En tryggad telegraf- och telefonförbindelse med
övre Norrland skulle erhållas samtidigt med järnvägen.
10. Norrlands befolkning och därmed områdets
försvarskraft skulle givetvis ökas.

"Men främst och över alla andra fördelar står
dock den attlnlandsbanan medgiver,ja bjuder de
svenska vapnen till ett offensivt uppträdande.
Den stärker våra utsikter att kunna börja
operationerna medan det ännu är för fienden
olägligt. Den befriar oss från den demoraliserande
känslan av att veta sig vara nödd och tungen att
från början avstå från initiativets alla fördelar ...
En Inlandsbana framdragen till Kalix älv måste
sålunda betraktas som ett av de kraftigaste inlägg
för värnandet av vår självständighet." Med dessa
ord avslutar löjtnant de Champs sin rekognosceringsrapport till chefen för generalstaben.
I generalstabschefens uppdrag till de Champs
förutsattes att man skulle hinna uppmarschera
med tre armefördelningar innan rysk trupp, som
vid denna tid till del var förlagd i Finland, tog
Kalix älv eller Råne älv. De uppmarschtider som
låg till grund för beräkningarna i 1904 års rekognosceringsrapport ser ut som följer.
Alt: Endast en järnväg disponeras
Förband

Når området
mobdag

VI. förd huvuddel
VI. förd förplägnadskolonner
Högkvarteret+ V. förd
III. förd
V., III. förd förplägnadskolonner

6-9
10-12
13-16
17-20
21-23
95

Beräkningarna innebar att fienden skulle kunna
nå Kalixälvlinjen med 16 bataljoner den sjunde
dagen på eftermiddagen och den elfte dagen med
en hel armekår. Den trettonde dagen kunde VI.
fördelningen nåKalixälvlinjen, men då bedömdes
fienden således vara dubbelt så stark.
Alt: Två järnvägar di sponeras
Förband
VI. förd
Högkvarteret + V. förd
III. förd
VI. förd förplägnadskolonner
V., III. förd förplägnadskolonner

Når området
mobdag

7-8
9-12
10-13

12-14
13-16

Beräkningarna utgående från att vi disponerade
två järnvägar, gav vid handen att vi dag 7 kunde
ha sju-åtta bataljonervidKalixälv, dvs att fienden
då var dubbelt så stark. Från och med den tolfte
dagen kunde emellertid svenska styrkor vara
överlägsna i området, bland annat på grund av att
ryssarna måste ta fram proviantkolonner. Dessa
beräkningar gällde för de Champs rekognoscering. Det fanns emellertid andra planer för hur
förbanden skulle användas. Ett exempel på detta
är generalstabsofficeren, sedermera generalen
Erik afEdholms studie 1912 av krig i Norrbotten
sommartid. Enligt denna studie skulle Il. och III.
fördelningen sättas in i Norrbotten. Dessa sk ulle
anlända före VI. fördelningen som inledningsvis
skulle skydda förbindelserna längs stambanan
för att eventuellt ansluta norrut i ett senare skede.
Förutom att järnvägen skulle kunna underlätta
vissa förbands mobilisering, var det främst som
uppmarsch- och etapplinje som den "marknadsfördes" från militärt håll. Det fanns i planläggningen inledningsvis tre alternativ för hur järnvägarna sku11e kunna användas för att stödja försvaret av övre Norrland.
Alternativ 1
"Turnustransport" vilket innebar att uppmarsch i
huvudsak skulle genomföras på Inlandsbanan med
både norrgående och sydgående tåg på samma bana.
Endast del av VI. fördelningen skulle använda
stam banan.
Alternativ 2
"Echelongtransport" på Inlandsbanan, vilket innebar
att endast lastade tåg skulle gå norrut längs Inlandsbanan, medan tomtågen skulle transporteras söderut
längs stambanan. Delar av VI. fördelningen skulle
använda stambanan enligt ovan.
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Alternativ 3
Turnustransport på båda linjerna, det vill säga både
norr- och södergående tåg trafikerar båda linjerna,
varvid tv å av varandra oberoende transportlinjer
erhålles.

Vid alternativjämförelsen ansågs alternativ 1
säkrast, men då utnyttjades inte stambanan som
inte sku lie bli samma prioriterade mål för fienden.
Alternativ 2 innebar att tiderna mellan tågen
kunde halveras på grund av att inga tågmöten
behövde ske. Det sistnämnda var tidskrävande
eftersom man var tvungen att genomföra möten
vid särskilda mötesplatser. En svaghet var att
tågen kunde bli inneslutna om broarna norr Bräcke
och vid Älvsbyn förstördes. Alternativ 3 slutligen
förordades, varvid man dock borde välja alternativ
2 om ri sk för anfall över Bottenhavets is förelåg .

Militära synpunkter på
utbyggnaden
De militära motiven skulle återfinnas under alla
politiska och ekonomiska konjunkturväxlingar
och behöll i stort sett sin giltighet ända fram till
Inlandsbanans invigning 1937.
Fram till 1911 fanns ingen plan för byggandet
av Inlands banan utan beslut togs år från år om de
byggnationer som skulle genomföras. Till 1911
års riksdag lämnade Kungl Maj:t, efter initiativ
från Järnvägsstyrelsen, en proposition innehållande plan för järn vägsbyggandet. Riksdagen tog
~id detta tillfälle inte någon principieJl ställning
till om Inlandsbanan skulle dras fram till Porjus.
Dock sade man att tanken på dess fortsättande ti 11
Riksgränsbanan inte fick överges.
Första världskrigets utbrott medförde att planen
aktualiserades igen. Chefen för generalstaben
fick den 23 juli 1915 möjlighet att yttra sig över
planen som innehöll sex alternativ för Inlandsbanans byggande enligt följande:
I l
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I3

Inlandsbanan bygges endast söderifrån.
Inlandsbanan bygges såväl söderifrån som
norrifrån utan fördyrande forcering.
Inlandsbanan bygges såväl söderifrån som
norrifrån med forcerat bedrivande av arbetena.

I samtliga I-alternativ skulle förutom Inlandsbanan inga andra banor byggas än den redan beslutade bi banan Sveg-Hede. T 1-3 överensstämde
med alternativ I 1-3 med tillägget att tvärbanor
skulle byggas samtidigt med Inlandsbanan.

Som militärt motiv för en inlandsbana åberopades bland annat sårbarheten hos Stambanan genom
övre Norrland på grund av dess närhet till kusten och många broar. Här bron över Lögde älv från
1890-talet, som för övrigt tjänstgjorde in på 1970-talet. Foto Svlvm.
En jämförelse mellan de olika byggnadsplanerna, med hänsyn till den tid det skulle ta att
åstadkomma en förbindelse antingen med
användande av Inlands banan ända fram till Gällivare eller att avvika vid Stensele eller Avaviken
och vidare längs någon av tvärbanorna till Hällnäs
respektive Jörn och vidare längs Inlandsbanan,
gav följande översikt:
I 1 Östersund-Stensele-A vaviken-GäJlivare
I 2 Östersund-Stensele-Avaviken-Gällivare
I 3 Östersund-Stensele-Avaviken-Gällivare
T 1 Östersund-Stensele-Hällnäs
Östersund-Stensele-Avaviken-Jöm
Östersund-Stensele-A vaviken-Gällivare
T 2 Östersund-Stensele-Hällnäs
Östersund-Stensele-A vaviken-Jöm
Östersund-Stensele-A vaviken-Gällivare
T 3 Östersund-Stensele-Hällnäs
Östersund-Stensele-Avaviken-Jöm
Östersund-Stensele-A vaviken-Gällivare

1926
1922
1921
1926
1923
1925
1926
1922
1924
1926
1923
1923

Chefen för generalstaben skrev i sitt yttrande att
man med hänsyn till försvarets intressen borde
välja alterntiv I 3, då detta alternativ gav
förbindelse med övre Norrland på kortaste tid.

Den kostnadsökning som forceringen skulle
medföra ansågs inte så betydande att den borde få
inverka på valet av "det med hänsyn till landets
trygghet bästa alternativet". Vidare skrev chefen
för generalstaben att man "i en framtid kan komma
att djupt beklaga att fullbordandet av ett bland
våra viktigaste försvarsmedel blivit fördröjt".
Om tvärbanor ändå skulle byggas förordade han
alternativet T 2. Skälet till att T 3, som ju tidigast
gav en förbindelse längs Inlandsbanan med
Gällivare, inte förordades var att man i T 2 kunde
räkna med en förbindelse över Jörn 1922.
Generalstabschefens åsikt var att det beträffande
T-altemativen var bättre att gå med på det som
tidigast gav åtminstone någon fördel.
Det synes ha varit det pågående världskriget
som fick generalstabschefen att förorda dessa
alternativ. Vid en annan tidpunkt skulle valet ha
kunnat falla på T 3. Järnvägsstyrelsen förordade
T 2, vilket också kom att ligga till grund för den
fortsatta utbyggnaden.
När det gällde Inlandsbanesystemets delsträckningar yttrade sig generalstabschefen i några
fall. Beträffande Brunflo-Sveg skrev han den 31
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januari 1912, att sträckningen inte fick göras
beroende av om bibanan Sveg-Hede kom att
byggas eller ej. Inte heller borde Klövsjö- eller
Rätansbyarnas intressen få fälla något utslag som
innebar att banan skulle bli längre än nödvändigt.
Järnvägsstyrelsen framhöll därvid att oavsett val
av alternativ skulle banan dras kortaste väg mellan
Sveg och Brunflo samt att alternativen endast
skilde 50 meter i längd. Chefen för generalstaben
påpekade också att valet av Brunflo som anslutningspunkt till mellanriksbanan mellan
Sundsvall och Storlien inte fick påverka
möjligheterna att trafikera mellanriksbanan även
när Inlandsbanan maximalt utnyttjades för
militärtransporter. Järnvägsstyrelsen meddelade
med anledning av detta att man inte hade för
avsikt att bygga dubbelspår på linjen utan istället
anlägga mötesplats om behov i framtiden skulle
uppstå.
Vad beträffar tvärbanorna hade chefen för
generalstaben inga synpunkter utom avseende
startpunkt vid stam banan för banan över Lycksele.
Han önskade startpunkten förlagd till Lillmalsjön.
Statsmakterna tog ingen hänsyn till detta men
noterade generalstabschefens synpunkt att
startpunkten borde ligga norr om Vindelälven.

Generalstaben i debatten
Generalstabschefens önskemål om en skyddad
inre järn vägsförbindelse till övre Norrland ledde
så småningom till att byggandet av Inlands banan
påbörjades, men hur påverkade militära inlägg i
debatten banans tillkomst i övrigt?
Egentligen vardetförutom väckandet av själva
grundiden vid två tillfällen, som dessa inlägg påverkade banans tillkomst i större omfattning. Det
ena var inför riksdagens beslut 1911 att lägga ned
planerna på en utbyggnad av södra delen mellan
bohusländska kusten och Malung, och det andra
när statsmakterna under 1920-talet ville avbryta
arbetena på den norra delen av banan.
Det synes som om det var militärens bristande
intresse, som vägde tyngst när riksdagen 1911
beslutade att lägga ned sträckan mellan hamn plats
vid bohusländska kusten och Malung. Detta
påstående grundar sig på att andra delar av banan,
som beräknats ge låg avkastning i likhet med
denna södra del, ändå kom att byggas. Skillnaden
var, att de delar som förordats av generalstaben
bedömts som nödvändiga för att kunna försvara
övre Norrland.
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1923 föreslog Järnvägsstyrelsen att arbetena
med Inlandsbanan skulle avbrytas på den norra
delen under våren 1923, då tillgängliga medel
förbrukats, och på den södra delen i slutet av
samma år, då järnvägen färdigställts till Storuman.
Vidare föreslogs att arbetet med tvärbanan Hällnäs-Stensele skulle avbrytas när banan i slutet av
1924 färdigställts till Lycksele. I statsrådsprotokoll framförde chefen för civildepartementet, att trots att det från flera håll framförts skäl för
fortsättande av arbetena, måste han ändå förorda
att arbetena skulle avbrytas som Järn vägsstyrelsen
föreslagit. Departementschefens motiv var att
statsfinansiella och järnvägsekonomiska skäl
måste sättas i första rummet vid frågans prövning.
Riksdags utskottet uttalade vid frågans behandling
stor tvekan om huruvida man skulle lägga ned
ytterligare kapital på en bansträcka med så inskränkta förräntningsmöjligheter som Inlandsbanan. Dockmåste hänsyn tas till förväntningarna
från de berörda landsdelarna och inte minst betydelsen för landets försvar. Utskottet hänvisade
till de betänkligheter som i en 13 sidor lång skrivelse framförts av generalstaben med anledning
av förslaget. Enligt utskottets mening borde därför
inget avbrott i byggnationen göras.
I denna skrivelse sammanfattade generalstabschefen den tidigare behandlingen i ämnet och
uttalade sina åsikter med anledning av den förelagda propositionen den 8 januari 1923. Innehållet
i skrivelsen återges här i sammandrag.
Efterflera enskilda initiativ för att med järnväg förbinda
övre Norrland med Västerhavet föreslog Kungl Maj:ts
befallningshavande i Jämtlands län 1902 att järnväg
skulle anläggas från Sveg till Ströms Vattudal. Denna
del skulle "utgöra första länken i den för Norrlands
försvar så utomordentligt viktiga så kallade inre
järnvägen genom Norrland" . På framställan av chefen
för generalstaben beslöt Kungl Maj :t den 26 juni och
den 8 juli 1903, att två jämvägstjänstemän och två
generalstabsofficerare skulle genomföra förberedande
undersökning av den ur militär och teknisk synpunkt
fördelaktigaste sträckningen för en järnväg mellan
Ström s Vattudal och lämplig punkt på banan
Boden- Gällivare. Redan från första början har de
militära synpunkterna vid sidan av de tekniska och
ekonomiska haft utslagsgivande påverkan. När
Järnvägsstyrelsen 1904 föreslog att undersökningar
skulle inledas på sträckan Bohuslän- Sveg förklarade
chefen för generalstaben att den inre järnvägen mellan
Sveg och övre Norrland hade en betydelse som
näppeligen kunde överskattas och att den södra delen
upp till Sveg inte tillnärmelsevis hade sådan betydelse.
Vidare framhöll generalstabschefen den ökade

Två bilder från Vajmats grusgrop söder om Jokkmokk i samband med banbyggnaden 1935. Foto
Svlvm .
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betydelse som Norrbotten fått under de senaste
årtiondena, en betydelse som krävde åtgärder för
Norrlands försvar. Den viktigaste av dessa åtgärder
var byggandet av "en för anfall från kusten fullt
tryggad förstklassig järnväg" och att en sådan järnväg
kom till stånd så fort som möjligt. Kungl Maj:t anslöt
sig till Järn vägsstyrelsens förslag medan stats utskottet
framhöll banans betydelse för vårt försvar och föreslog
att medel skulle beviljas även för delen norr om Sveg.
Detta blev också riksdagens beslut. Ett förslag från
Järnvägsstyrelsen 1915 om tillfälligt avbrytande av
banbygget erhöl I inget bifall vare sig från föredragande
departementschef eller stats utskottet. I remiss hade då
chefen för generalstaben framhållit att banan inte
erhåller något militärt värde förrän en anslutning till
bananBoden-Gällivarestodklar. Detta var ett argument
som både departementschefen och utskottet framförde.
Dåden definitiva planen för Inlandsbanans sträckning
fastställdes vid 1917 års riksdag förordade Järnvägsstyrelsen linjen över A vaviken-Jäknaujaure medan
chefen för generalstaben förordade den kortare linjen
över Kasker. Riksdagen beslutade att banan skulle
dras över Kasker. I samband med anslagsäskande för
budgetåret 1923-1924 hänvisade generalstabschefen
till en skrivelse som Järnvägsstyrelsen bifogade propositionen till 1917 års riksdag. I skrivelsen påpekade
styrelsen att om materialpriser eller det stats finansiella
läget förändrades så bör inte detta påverka Inlandsbanans fullbordade om det överhuvudtaget var möjligt
att undvika. Generalstabschefen hävdade att styrelsen
i anslagsäskande för budgetåret 1923-1924 helt
övergivit denna inställning. Ett av skälen till styrelsens
ståndpunkt var att banan i alltför stor grad påverkade
statens järnvägars driftsresultat i negativ riktning. Mot
detta anförde chefen för generalstaben att banans
ekonomiska bärkraft inte kunde mätas förrän den var
fullbordad. Generalstabschefen påpekade att styrelsens
prioritering av tvärbanan forn-Arvidsjaur före en
sträckning söderut från Porjus visade att avbrottstiden
beträffande inlandsbanebygget kunde komma att bli
långvarig. Han pekade på att de erfarenheter som
erhölls efter första världskriget visade att järnvägarna
var oumbärliga i krig. Återigen visade generalstabschefen på stambanans sårbarhet med alla konstbyggnader över älvarna som i många fall ligger kustnära
och därmed var lätta mål för flygbekämpning . Även
om man under krig inte räknade med något längre
avbrott i tågtrafiken så visade erfarenheten från första
världskriget att även de civila transportbehoven ökade
vilket medförde att järnvägen norrut utnyttjades
maximalt. Detta skulle innebära stora avbräck även
vid kortare avbrott. Eftersom norra stambanan utnyttjades maximalt för underhåll av de i Norrbotten
grupperade förbanden och de civila behoven, skulle
det inte vara möjligt att tillföra och underhålla ytterligare
trupper vid en operation vid vår östra landgräns. Detta
var av allra största betydelse framför allt med tanke på
vår från början underlägsna numerär i Norrbotten.
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Resultatet blev att riksdagen beslutade i enlighet
med utskottet och anvisade medel för fortsatt
byggande.
Även till 1927 års riksdag föreslogs att byggnadsarbetena skulle av brytas sedan banan nått de
platser sbm beslutades av 1923 och 1926 års
riksdagar. Departementschefen anförde att banan
mellan Jokkmokk och Arjeplog skulle gå genom
glest befolkade ödemarker, varför motivet för
denna sträckning ansågs vara uteslutande militärt.
Trots dessa skäl måste hänsyn tas till anläggningskostnadernas storlek och förväntade driftsförluster. Utskottet fann ingen anledning att gå
emot den framlagda planen, vilket innebar att
arbetena skulle avbrytas vid Sorsele i söder och
när bandelen Porjus-Jokkmokk färdigställts i
norr. Riksdagen beslutade i enlighet med propositionen och anslöt sig till utskottets yttrande
avseende arbetets avbrytande.
Redan 1928 återkom frågan i riksdagen om
banan skulle fullbordas. Banans sträckning norr
om Sorsele återkom därvid på nytt. Den av
riksdagen beslutade Kasker-sträckningen ansågs
inte ekonomiskt lönsam, men var det enda
alternativet som enligt generalstabschefen kunde
accepteras ur militär synpunkt. Av det skälet
projekterades en ny linje över Moskosel, som
både ansågs vara ekonomiskt fördelaktig och
kunde godtas. Departementschefen framförde
också att eftersom banan i huvudsak kommit till
av andra skäl än rent ekonomiska, så skulle den
förmodligen aldrig bli ekonomiskt lönsam. Detta
gjorde det lockande att uppskjuta arbetena, men
betydelsen ur försvarets synpunkt och lågkonjunkturen med billig arbetskraft talade för att
arbetena skulle fortsätta. Ett annat viktigt motiv
var de höga arbetslöshetssiffrorna. Ett av brytande
av banbygget skulle innebära ännu flera arbetslösa
vilket regeringen försökte undvika. I många fall
tvingades nödarbeten fram för att de arbetslösa
skulle kunna överleva. Dessa arbeten kostade
staten pengar. Kostnaderna för att hålla banarbetarna igång var inte högre än kostnaderna för
nödarbeten. Riksdagen beslutade att arbetena
skulle fortsätta norrut från Sorsele.

Planlagd användning
Teknisk kapacitet
Banans tekniska standard var inte genomgående
likvärdig, utan relativt stora variationer förelåg

mellan bandelarna, vilket framgår av följande
uppställning.
Rälsvikt, kg

Kristinehamn-Mora
Mora-Sveg
S veg-B runflo
Östersund-Gällivare

Tillåtet axeltryck
Största stigning
Minsta kurvradie
Minsta längd på mötesspår
Största hastighet för loktåg

41
34
34 och 27,5
34, 27,5 och
ställvis 41
12,5 (senare
15-20) ton
17 promille
400m
350m
60 km/h

Chefen för generalstaben ställde som svar på en
skrivelse från Järnvägsstyrelsen den 7 april 1905
följande krav på banan:
1) 16 tåg/dygn i vardera riktningen,
2) medelhastighet 25-30 km/h, uppehåll vid
stationerna oräknade,
3) högsta tågvikt 450 ton, loken oräknade,
4) högsta tåglängd 350 m inklusive lok, samt
5) under längre tid uthärda trafik av ovannämnda
slag.

I remissyttrande över en proposition 1907 krävde
generalstabschefen att banans kapacitet skulle
medge trafik med 24 tåg i vardera riktningen per
dygn.
De tekniska bestämmelserna för banans
byggande var mycket detaljerade, varför Järnvägsstyrelsen föreslog att bestämmelserna skulle
förenklas. Det rörde sig endast om små detaljer
som chefen för generalstaben inte hade något att
erinra emot. Däremot skrev generalstabschefen i
sitt yttrande den 16 januari 1911 "att järnvägen
måste anses tillfredsställande ur synpunkten av
förbindelselinje och att den ur masstransporternas
synpunkt medger en inte tillfredsställande men
dock aktningsvärd transportförmåga". Detta kan
tolkas som en försiktig vink från chefen för
generalstaben att banans transportkapacitet borde
ökas. Det skulle visa sig att generalstabens krav
inte kunde uppfyllas i alla delar.
Sedan banan väl färdigställts kom det att dröja
närmare tio år innan militära synpunkter på nytt
framfördes.
I en PM till försvarsdepartmentet anförde
försvarsstabens kommunikationsavdelning 1944
att Inlandsbanans tekniska kapacitet teoretiskt
sett var hälften så stor som stambanans. Banans
tillstånd var dock sådant att inte ens denna
kapacitet kunde utnyttjas annat än under kortare

perioder, varför det ur militär synpunkt var av
utomordentlig vikt att banans transportkapacitet
ökades. Det var framför allt de svaga banöverbyggnaderna, med i vissa fall endast 12,5 tons
axeltryck, som var problemet. De lok, som med
hänsyn till det begränsade axeltrycket var möjliga
att använda, hade inte tillräcklig dragkraft för
militärtåg av normal storlek, varför lokkoppling
- det vill säga två lok per tåg - måste tillgripas.
Tillgången på för detta förfarande lämpliga lok
var begränsad, vilket medförde att tågfrekvensen,
det vill säga det antal tåg som per dygn kunde
framföras i vardera riktningen, avsevärt sänktes.
En förstärkning av banan så att även större,
kraftigare lok skulle kunna användas - axeltryck
upp till cirka 17 ,5 ton - skulle innebära att banans
teoretiska kapacitet kunde användas till fullo. En
sådan förstärkning skulle dock bli alltför dyrbar
och tarelativtlång tid. Järn vägsstyrelsen föreslog
i stället att tio för banan lämpade lok skulle
införskaffas, vilket också skedde med tiden. Ett
till 12,5 ton begränsat axeltryck medförde bland
annat att av SJ standardloktyper kunde främst de
åttakopplade godstågsloken litt E och E2 med 9
tons teoretisk dragkraft och en största hastighet
av 60 respektive 65 km/h samt de sexkopplade
persontågsloken litt L med 5,74 tons dragkraft
och en största hastighet av 80 km/h användas på
Inlandsbanan, under det att de på stambanan
använda godstågsloken typ G och persontågsloken litt B, vilka hade en teoretisk dragkraft av
9 respektive 16 ton, var för tunga för banan. De
för Inlandsbanan nytillverkade loken erhöll litt
El 0 och levererades först 1947. De hade en
teoretisk dragkaft av 12,1 ton.
Inte förrän i slutet av 1950-talet genomfördes
förstärkningsarbeten för att höja det tillåtna axeltrycket till 18 ton. Dessa arbeten var genomförda
i mitten av 1962 vilket bland annat innebar att
banan kunde trafikeras med moderna diesellok.

Koncentreringstransporter
I 1939 års plan framgår att endast sträckan Östersund-Gällivare avsågs användas för koncentreringstransporter och då med två tåg/dygn från
och med fjärde mobiliseringsdagen.
Planläggningen återfanns i 1940 års plan såsom
en grundplan för alla koncentreringsalternativ
men med tillägget att sträckan i vissa fall kunde
trafikeras med 8-tågsfrekvens. Detta gällde koncentreringsalternativ 2 a, det vill säga koncentreringstrafik längs både stambanan och inlandsbanan vid krigsfall norr. Därutöver återfanns
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EJO-loket med sitt låga axeltryck togs fram särskilt för Inlandsbanesystemet. Leveransfoto av El 0
1739 år 1946. Foto Nohab/Svlvm.
sträckan Kristinehamn-Brunflo, men endast med
två tåg/dygn.
Banans låga tekniska kapacitet ledde till att
man i planläggningen inte räknade med att
använda den för koncentreringstransporter i större
utsträckning. Ett av de två tyngsta argumenten
från militärt håll för banans byggande - att den
var nödvändig för att snabbt kunna koncentrera
förband till övre Norrland - kunde alltså i praktiken inte utnyttjas. Det var den tekniska
kapaciteten som var gränssättande.
U nderhållstransporter
Möjligheterna att underhålla de förband som
koncentrerats till övre Norrland var starkt beroende av både stambanan och Inlandsbanan.
Detta framgår av flera utredningar. Bland annat
genomfördes en utredning 1922 och en motsvarande 1927. Av dessa framgick att behovet av
underhållstransporter ökade i snabb takt. 1922
krävdes 200 järnvägsvagnar per dag och 1927
hade behovet ökat till 313 vagnar. Det var framför
allt driv- och smörjmedel samt bränsle som krävde
ökat transportutrymme. Försvarets motorisering
krävde alltså allt större järnvägstransportutrymme, vilket i sin turledde till att alltfler intressenter
förordade övergång till landsvägstransporter.
len annan utredning, som gjordes 1934, pekade
man å andra sidan på de problem som en övergång
till landsvägstransporter skulle medföra. I denna
undersökning framgår att det skulle åtgå 5 400
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lastbilar enbart för att underhålla Bodens fästning
och den civila befolkningen om järnvägsförbindelserna avbrutits i höjd med Gävle-Mora. Om
järnvägstrafiken kunde fortgå intill SundsvallÖstersund erfordrades 2 700 lastbilar för samma
uppgift. Det antal lastbilar som fanns inom landet
och som skulle kunna användas för den här typen
av transporter beräknades till totalt omkring 8 300.
Utöver Bodens fästning och civilbefolkningen
skulle alltså ett visst antal rörliga trupper kunna
underhållas. Maximistyrkan begränsades till
75 000 man, i det fall alternativet SundsvallÖstersund gällde, på grund av att vägnätet i övre
Norrland inte kunde bära mer trafik under dessa
förhållanden. Om järnvägarna avbrutits i linjen
Gävle-Mora kunde endast 30 000 man underhållas i övre Norrland på grund av att avstånden
tog den tillgängliga lastbilsparken i anspråk. Detta
kombinerat med det hot som upplevdes mot
stambanan gjorde alltså att Inlandsbanan ännu
framstod som betydelsefull även vid en utökning
av landsvägstransporterna.
Kring gångsväg
Eftersom stam banan med sin kustnära sträckning
och sina många konstbyggnader var sårbar,
skedde en planering där Inlandsbanan via tvärbanorna skulle användas som kringgångs väg runt
avbrotten. Så länge båda banorna förutsattes vara
oelektrifierade och därmed trafikerades av ånglok
fanns inga andra komplikationer i en sådan

planläggning än det faktum att tidtabellerna inte
kunde hållas, och att lokbyte i många fall måste
tillgripas på grund av det låga tillåtna axeltrycket
på vissa delar av Inlandsbanan.
Elektrifieringen av stambanan ledde däremot
till problem genom att tågen inte i något fall
direktkunde omdirigeras eftersom elloken måste
bytas mot ånglok och tågsätten halveras med
hänsyn till ånglokens dragkraft. Eftersom Inlandsbanan på grund av sitt begränsade högsta axeltryck
endast kunde trafikeras med jämförelsevis svaga
ånglok, måste dessutom tågen vid övergång till
denna bana från stambanan delas ytterligare en
gång. Detta krävde inte bara en avsevärd organisation utan också utrymme vid de stationer där
kringgång skulle påbörjas. I planläggningen utgick därför banan som kringgångs väg redan innan
andra världskriget bröt ut.
Stam banans elektrifiering torde därför ha varit
en av huvudorsakerna - eller i vart fall påtagligt
bidragande - till Inlandsbanans nedgång som
transportled. Delvis kan detta utläsas av följande
tabell över banutnyttjandet åren 1937-1945.

Inlandsbanans betydelse som kringgångsväg
minskade med stambanans elektrifiering. I samband med att linjerna Ånge-Bräcke-Östersund
och Bräcke-Långsele öppnades för elektrisk drift
den 28 april 1939 anvisade riksdagen medel för
elektrifiering av sträckan Långsele-Boden. Dessa
arbeten påbörjades under försommaren 1939 och
var klara den 1 mars 1942 då genomgående eldrift förelåg mellan Stockholm och Riksgränsen.
Elektrifieringens betydelse kan ses i tabellen på
sträckan Forsmo-Jörn. Elektrifieringen innebar
inte bara högre hastigheter utan också möjlighet
att framföra längre och tyngre tåg, vilket medförde
att lönsamheten ökade.

Militär transportled
Den förändrade hotbilden
Den tidigare beskrivna hotbilden mot stam banan
skulle komma att förändras mycket snabbt. Framförallt var det bomb- och attackflygets utveckling
som utgjorde den största förändringen.

Banutnyttjande (trafiktågkilometer i tusental)

1937

1938

Kristinehamn-Mora
Mora-Brunflo
Östersund C-Hoting
Hoti ng-S toruman
Storuman-Arvidsjaur
Arvidsjaur-Jokkmokk
Jokkmokk-Gällivare
Forsmo-Hoting
Häll näs-Storuman
Forsmo-Jörn

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1
11

2

3

5

2

4
11
4

2
1

1945
13
12

23

14

23

5
1

10

7

5

1
2

2
7

1
22

10

4

497

253

88

12
79

92

35

2

3

3
3
2

9

5

74

Av tabellen framgår att Inlandsbanans delar inte
i någon nämnvärd omfattning utnyttjats för trafik
med militärtåg under beredskapsåren. Som jämförelse har stambanans del Forsmo-Jöm och
tvärbanorna Forsmo-Hoting samt Hällnäs-Storuman redovisats. Anmärkningsvärt kan synas
delen Mora-Brunflo med relativt hög frekvens
militärtåg. Det faktiska förhållandet är dock att
dessa från Orsa i huvudsak gått rakt österut till
stam banan och sedan vidare på denna och mellanriksbanan till Brunflo, vilket gick både fortare
och erbjöd högre kapacitet per tåg.
Tvärbanan Hällnäs-Storuman har en relativt
hög nyttjandegrad, vilket beror på beredskapsårens inriktning mot väster där Storuman kom att
spela rollen som något av en centralplats.

l

Redan 1937, då Inlandsbanan invigdes, hade
en undersökning gjorts för att utröna möjligheterna för en angripare att förstöra våra järnvägar
genom flygbekämpning. Undersökningen gav
vid handen att om bekämpningen riktades mot
själva linjerna skulle man kunna åstadkomma
ungefär femtio avbrott per dygn. Detta skulle
kunna isolera övre Norrland från landet i övrigt
och genomföras på relativt kort tid. Att siffran är
utomordentligt hög, kanske till och med orealistisk
med hänsyn till flygstridskrafternas dåtida kapacitet, är uppenbart men den visar ändå något av
den dramatiska hotbildsutveckling som flyget
svarade för.
Den ökade sårbarheten hos den "skyddade"
inre järnvägen var en av de faktorer som innebar
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att planläggningen alltmer inriktades mot landsvägstransporter. Detta var ett faktum redan innan
Inlandsbanan invigdes. Majoren N G K Bildt
skrev i Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse
1933, att på grund av flyghotet kunde man i ett
framtida krig bli tvingad att använda långsammare
men säkrare landsvägstransporter.
En annan förändring i hotbilden kan tillskrivas
andra världskrigets utveckling. Det hot som var
dimensionerande när Inlands banan projekterades
och byggdes var hotet från öster. Att en fara mot
vårt territorium skulle hota även från väster betraktades av många länge som en utopi. Det
faktum att Tyskland invaderade Norge medförde
att den "inre" järnvägen plötsligt låg närmast den
riktning varifrån hotet kom. Det var nu inte fråga
om att använda banan som en koncentreringsoch etapplinje till Norrbotten, utan i första hand
att transportera och underhålla de trupper som
hade att bevaka gränsen mot Norge.
Detta var skälet till att Storumans och Stensele
bangårdar utbyggdes i den omfattning som
skedde. Orterna i sig hade inte behov av så stora
spår-, last- och frikajområden som kom att an-

läggas, utan det var helt militära krav som styrde
dessa utbyggnader. Anledningen till att även
Stensele byggdes ut-Stensele var ju bara en hållplats - var att det skulle dra avsevärda kostnader
att expandera bangården i Storuman utöver det
sjätte spår som beslutades 1942. Det korta avståndet mellan orterna gjorde det möjligt att fördela transporterna dem emellan.

Transiteringstrafik
I ett brev till överbefälhavaren 1940 beskriver
chefen för 2. armekåren, general Oscar Nygren,
de transportproblem som drabbade armekåren
under den tid den var samlad i övre Norrland.
Orsakerna till transportsvårigheterna var flera,
men främst hade transitotrafiken till Finland inverkat negativt.
Om armekåren tvingats genomföra strid vid
gränsen och materiel- och andra transporter därvid
mångdubblats, torde stam banan genom övre Norrland inte kunna bära den erforderliga trafiken.
Vidare skulle om läget i Finland hade utvecklats
sig så att en större ström av flyktingar, civila och

Inlandsbanans bro över Stora Luleälv. Foto från söder. Kombinerad järnvägs- och landsvägstrafik.
Foto L Wästfelt, Jokkmokk, i Svlvm.
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lnlandsbanns ringa militära
betydelse under andra världskriget framgår också av att det
varit svårt att uppbringa foton
från den tidens militärtrafik
på den. Har läsarna några är
vi tacksamma för kontakt. Här
i alla fall en bild av Storumans
lokstation från 1943. Bernt
Forsbergs samling.

Grustransport vid Inlandsbanans byggnad i mitten av 1930talet. Foto Svlvm.

militära, kunde ha väntats över gränsen samtidigt
som behov inträtt av förstärkning av trupperna i
Norrland,kravetpåjämvägstransporterinteheller
ha kunnat uppfyllas utan användning av Inlandsbanan.
Ny gren avslutade brevet med att konstatera att
utan Inlandsbanan skulle möjligheterna att försvara Norrbotten med tillräckliga truppstyrkor
vara obefintliga, varför det fordrades att personal
och materiel redan i fredstid fanns tillgänglig för
i krigstid väntade trafikbehov. Det var förutom
banans tekniska kapacitet framförallt bristen på
lämpliga lok, som klarade att dra ett militärtåg,
men även bristen på järn vägspersonal, som bidrog
till att trafiken inte skulle kunna uppnå den
kapacitet som erfordrades. Bland annat skulle en
omläggning av omoderna signal- och växelanordningar kunna innebära personalbesparing,
vilket med hänsyn till den för krigsförhållanden
fåtaliga järnvägspersonalen skulle vara synnerligen önskvärd. Teknikutvecklingen medgav att

växlar och signaler kunde fjärrmanövreras på ett
sätt som inte var möjligt när banans huvuddel
byggdes. De senast byggda delarna fick dessutom
av ekonomiska skäl inte den tekniska status som
varit möjlig.
I protokoll från ett sammanträde den 14 juni
1937 mellan representanter för norska och svenska
generalstaberna och järnvägsstyrelsema framgår
att de tekniska möjligheterna för en daglig transport av 1 000tonförnödenheterfrånSydnorgetill
Nordnorge diskuterats. Vid sammanträdet enades
man om ett gemensamt uttalande, att något avtal
om transporternas utförande inte borde eller kunde
träffas. Dock fanns tekniska möjligheter i några
fall att utföra transporterna.
Fall 1. Sverige är inte avspärrat och förutsätts inte vara
i krig. Lok och lokpersonal tillhandahålls av Sverige.
Av vagnarna tillhandahålles 200 av Sverige för lastning
i Norge. Återstående behov, cirka 400, tillhandahålles
av Norge.
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/nlandsbanans invigningståg ankommer till Kåbdalis den 7 augusti 1932. Foto Svlvm,
Fall 2. Sverige är indraget i krig och förutsätts i samband därmed vara mer eller mindre avspärat, men
flygangrepp mot järnvägarna i Norrland genomförs
inte. Transporterna utföres då med norsk personal och
materiel, varvid loken får ha högst 12,5 tons axeltryck.

Begränsningen i axeltryck pekar på att transporterna avsågs genomföras längs Inlandsbanan.
Det skulle dock inte bli på det sätt man tänkt
sig. Transporter från söder till Nordnorge skulle
i och för sig komma att genomföras, men inte av
norska förnödenheter utan av tyska, den så kallade
hästskotrafiken från Storlien via Inlandsbanan
till Riksgränsen och omvänt. En! igt en överenskommelse i juli 1940 mellan svenska och
tyska myndigheter bestämdes att Tyskland skulle
få transporteracirka5 000 man inklusive materiel
från Oslo och Trondheim till Riksgränsen. Därutöver transporterades cirka 500 permittenter per
vecka från Riksgränsen via Inlandsbanan till
Östersund och därifrån vidare till Trelleborg.
Sedan den första transportomgången på cirka
5 000 man slutförts, ställdes nya krav på hästskotrafiken. Svenska myndigheter meddelade att
man inte skulle motsätta sig ytterligare trans106

porter varför man fortsatte, om än i mindre
omfattning. Däremot innebar de nya framställningarna om transitering mellan Trelleborg och
Riksgränsen en ökning av den trafiken. Under
1940, då trafiken var som störst, transporterades
cirka 22 000 soldater från Trelleborg via Inlandsbanan till Riksgränsen och ungefär lika många i
motsatt riktning, samt cirka 10 000 man inklusive
materiel inom ramen för hästskotrafiken varav
cirka 1000 man från Riksgränsen till Storlien.
Att transitotrafiken i hög grad påverkat våra
möjligheter att använda järnvägarna framgår av
den statistik som finns redovisad av SJ. Där
framgår bland annat att under perioden från juli
1940 till den 9 september 1944 trafikerades svenskajärnvägar av inte mindre än 120 574 vagnar
ingående med "Wehrmachtgut". Av dessa trafikerades sträckan Norge-Finland och TysklandFinland av 54 376 vagnar. En mindre del av dessa
transporter genomfördes längs Inlandsbanan.

Betydelse som transportled
Det har varit svårt att få fram underlag för hur
Inlandsbanan har använts för militära ändamål.
En stor del av detta material har funnits vid SJ

arkiv men av olika skäl utgallrats, varför underlaget är knapphändigt.
Banans huvudsakliga funktion som koncentreringslinje för de förband som koncentrerades till
övre Norrland och som etapplinje för dessa förband via Bodens fästning kom aldrig till fullt
utnyttjande. Detta berodde främst på den under
andra världskriget förändrade hotbilden, där hotet
kom i varierande grad både från väster och öster.
Det är dock tveksamt om banan skulle ha fått
särskilt stor militär betydelse ens om hotet verkligen kommit endast från öster och koncentrering
genomförts i full omfattning till övre Norrland,
vilket får tillskrivas banans låga transportkapacitet
till följd av dess låga tekniska standard.
Istället kom banan att få sin huvudsakliga militära betydelse i samband med att svenska förband
grupperades för försvar längs svensk-norska
gränsen . Att banan, förutom koncentrering och
underhåll av de förband som grupperades längs
gränsen, också fungerade som permittentlinje

kom inte minst att uppskattas av de inkallade,
som annars skulle ha haft tämligen besvärliga
kommunikationer.
Det mest anmärkningsvärda när det gäller
militärt utnyttjande av Inlandsbanan torde vara
det faktum att banan hade stor betydelse för tyska
stridskrafter. För tyskarna fanns två möjligheter
att omgruppera förband mellan syd- och nordnorge, dels sjövägen med allt vad det innebar av
hot från allierade sjöstridskrafter och dels via
Sverige, främst då med de svenska järnvägarna.
Att denna senare möjlighet var utomordentligt
betydelsefull för tyskarna framgår av de hot om
tvångsåtgärder som riktades mot Sverige i samband med att de förhandlingar som genomfördes,
då Sverige sökte motsätta sig de tyska önskemålen.
Den bana som tillkommit främst av skälet att
den var en förutsättning för försvaret av de norra
delarna av vårt land, skulle under andra världskriget således komma att bidra till att understödja
den tyska ockupationen av vårt grannland i väster.
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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar under

1892?

Malmbanan
För att kunna slutföra arbetena på banan
Luleå-Gällivare och återuppta malmtrafiken
överförde SJ tillMalmbanan tio ångloklittG, sex
personvagnar, två ångfinkor och 45 öppna
godsvagnar.Av de 300 malm vagnar som tillhörde
North Central Wagon Co köpte SJ 50 stycken och
hade därefter 125. De resterande 250 vagnarna
fortsatte man att hyra. De sex sadeltankloken
togs in i SJ lokpark som nr 442-447 litt Å. Hela
sträckan Luleå-Gällivare kördes fram till den 15
maj ett tågpar i veckan, därefter fram till 1 oktober
sex tågpar och därefter sju tågpar i veckan . Dessutom kördes ett tågpar om dagen Luleå-Boden.
Det var en hård tjänst för G-loken som var 25 år
gamla, hade öppen förarhytt och bara halva
dragkraften jämfört med de stora lok som sänts
tillbaka till England. I malmtågen var man ofta

tvungen att ha två lok i framänden och ett som
påskjutning.
Frågan var dock om inte bromsarpersonalen
hade det svårast. Det var planerat att malmtågen
skulle använda den nymodiga trycklufts bromsen
av Westinghouses fabrikat och alla gamla malmvagnar var utrustade med sådan, liksom de återsända loken. Det gamla G-loken hade däremot
inga apparater för trycklufts broms, och SJ ledning
tvivlade på att en så komplicerad apparat skulle
kunna fungera i Lapplands klimat. Längre söderut
hade SJ för länge sedan infört slutna broms hytter,
men eftersom skruvbromsen på malmvagnarna
bara var tänkt som en nödfallsutväg fanns det
bara öppna, oskyddade sitsar för bromspersonalen, som fick skydda sig så gott det gick med
tjocka vargskinnspälsar.

Som ersättningför det engelska
bolagets stora åttakopplade
malmtågslok överförde SJ tio
gamla sexkopplade lok litt G
med treaxliga tendrar , men
utan genomgående broms.Foto
Gällivare 1895 , Sveriges Järnvägsmuseum.
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Bron över Vinde/älven under montering. Foto Jakob Sundström.

Norra stambanan

SJ rullande materiel

Stambanebygget fortsatte norrut från Vännäs till
Hällnäs, 48 km, som dock bara öppnades för
provisorisk trafik. På sträckan fanns stora broar
vid Vännäs över Ume älv med 60+60+59 m
spann och vid Vindeln över Vindelälven med
27+62+62+30 m spann. Samtidigt öppnades
bibanan Mellansel-Örnsköldsvik, 29 km

Den stora nyheten under året var snälltågsloket
litt Cc, som togs fram för snälltågen i södra
Sverige, där tågvikterna ökats genom boggivagnarna. Loket var baserat på litt Cb från 1886,
men hade fått en 20 procent större panna. Däremot
behöll man cylinder- och hjuldimensioner. Löpboggin var liksom hos litt Cb en stjärtboggi med

Litt Cc var ett för sin tid imponerande snälltågs/ok. Nr
404 tillhörde den första leveransen och är nu musei/ok i
körbart skick. Foto 1987 Lars
Olov Karlssson.
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Ritning av denförsöksvis sammanbyggda vagnen SJ 1032 litt BCo2, som inte fick några efterföljare
vid SJ. Privatbanorna gjorde däremot åtskilliga sammanbyggda vagnar på boggi- eller länkaxelunderrede.
ledpunkten bakom den bakre axeln och gav loket
utmärkta gångegenskaper även i hög fart. Sammanlagt byggdes 79 lok av Cc-typen, vartill kom
att de fem Cb-loken också fick den nya pannan
och nytt littera Cc.
Eftermönsterfråndeföregåendeåretombyggda
kungliga boggivagnarna provade SJ att bygga
samman två äldre tvåaxliga vagnar från början av
1880-talet, nr 675 litt Bla och nr 790 litt Cl, till
en boggivagn, nr 1036 litt BCo2. Resultatet blev
inte helt lyckat, korgarna var 10 cm smalare än de
nya boggivagnarna, och utan lanternin kunde kan
inte montera takbelysningen på det vanliga sättet.
SJ gjorde därefter bara en hopbyggnad, till kronprinsessans vagn, och köpte nya vagnar för den
vanliga trafiken.

De sista smalspårsvagnarna på Matfors-Vattjoms järnväg använda som logement vid breddningen 1919. Personvagnsunderredena var anpassade till spårvidden 4 fot men var försedda
med axlarför 3 ,5 fot, så att lagergafflarna satt på
långbalkarnas insida som vanligt, men fjädrar
och boxar innanför balkarna. Godsvagnen har
fjädrar och boxar mittför balkarna, men lagergafflar utanför balkarna.
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Norrland och Bergslagen
Härnösand-Sollefteå järnväg var under byggnad
och fick från Nohab tre kraftiga lok av Mogultyp
med axelanordning lC-3, en godstågsversion av
de amerikainspirerade lok som Skåne-Halland
fått året innan.
Sedan järn bruksdriften vid Matfors och Sörfors
bruk upphört lades trafiken på sträckan MatforsMarmen ned, men resten av smalspårsbanan Matfors-Vattjom fortsatte att trafikeras för den nybyggda Matfors massafabrik med gammal materiel från Sundsvall-Torpshammars järnväg.
Uppsala-Gävle järnväg öppnade sin sidobana
till Bomhus där Korsnäsbolaget byggt ett stort
sågverk, återupptog trafiken på Avaströmsspåret
sedan Strömma Sågverks bolag övertagit den året
innan nedlagda sågen och byggde ett sidospår
från Marma station till grusgropen.
Gävle-Dala järnväg införde fällbommar vid
fem vägkorsningar inom Gävle stad och byggde

Malungs station vid invigningen. Svenska, norska
och]ärnvägsstyrelsensflaggor, alla med unionsmärket "sillsalladen".

Det amerikainspirerade loket
HdSJ2 Hernösand varengodsversion av Skåne-Hallands lok
från året innan. Ett lok av
denna typ överlevde som SJ litt
L2 ända till 1955. Banan
använde signaturenHSB ända
tills Vo V "standardiserade"
signaturerna 1906 då den blev
HdSJ.

ett 2,4 km bispår från Slättberg till Brossfors såg
och tjärfabrik, samt ett 0,4 km spår från Fu till en
kvarn, såg och tjärfabrik. Vid Mora-Noret byggdes ett lokstall för fyra maskiner och en mindre
driftverkstad. För den ökande turisttrafiken mot
norra Dalarna anskaffades ytterligare fyra boggivagnar utöver de tre som förvärvats föregående
år.
Mora-Vänerns järnväg byggde sin sidobana
Brintbodarne-Malung och var därmed fullt färdigbyggd. Att det var en bana för skogsbrukets
behov visas av att alla driftplatser fick lastbryggor
för träkol.
Nora-Karlskoga järnväg bytte överbyggnad
på bron över Svartälven vid Kortfors och tog den
i bruk medan den ännu provisoriskt vilade på den
gamla träbrons pelare innan de nya murade landfästena var färdiga.
Nordmark-Klarälvens järnväg köpte två personboggi vagnar med sidodörrar från Ljunggrens,
och lade om bispåret från Taberg till Tabergs
kanal så att man slapp en bro som ledde tvärs över
ett gruvschakt.
Bergslagsbanan bekostade en flyttning av
Hellefors Bruks smalspårsbana till Norrelgen
från södra till norra sidan av BJ banvall, så att två
plankorsningar eliminerades. Vid Göteborg B:s
station byggdes en slöjdbod - vad det nu kan
innebära.

som frånsett något mindre hjuldiameter liknade
SJ litt A.
Kumla-Y xhults järnväg, som bara ägde ett lok
men hade fyra urgamla grusvagnar från KHJ inregistrerade som privatvagnar för stenhuggeriet,
fick alla fyra underkända av Väg och Vattens
inspektion, men två kunde efter revision få användas på egen bana. En fick körförbud då den
bland annat saknade fjädrar och en måste skrotas.
Halmstad-Nässjö järnväg hade fått Enskilda
bankens stöd för en genomgripande modernise-

Stationen Ronneby Redd år 1943 med skutor vid
kajen och skylten "Cykelåkning inom stationsområdetförbjuden". Stationen var märklig genom
att infarten över bron ledde till ett utdragsspår,
varifrån man backade till stationen och kajen.

Södra Sverige
Köping-Hults järnväg slopade sina okopplade
snälltågslok William C haplin och A E von Rosen,
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KHJ 2 A.E. von Rosen med en
omisskännligt engelsk resgodsvagn på en bild från 1860talet.

Börringe-Östratorps amerikanska tanklok Jordberga med
många märkliga drag, t ex
flänslös drivaxel och bakåt
öppen hytt, byggt av Baldwin i
Philadelphia . Tillverkningsfoto.

Landskrona-Helsingborgs
växellok nr 9 Qvick hade Widmarks slider och normal Walschaerts styrning.Foto i Landskrona 1901.
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ring och började köpa öppna godsvagnar litt NI
i stora antal från den av banken dominerade verkstaden Atlas. Denna vagntyp i flera hundratal var
sedan karakteristisk för HNJ ända till förstatligandet.
Växjö-Alvesta järnväg, som sedan öppnandet
1864 trafikerats av SJ med två tågpar om dagen
mot en fast ersättning enligt ett avtal som inte
kunde sägas upp och inte innehöll någon justering
för penningvärdesändring, försökte få SJ att köra
flera tåg, men då SJ i så fall krävde att få skriva
om hela avtalet valde W AJ att låta SJ fortsätta
med de två tågparen till det låga priset och köpte
Höör-Hörby banans ångvagn av Rowans bog&ityp
för att själva svara för den ökande trafiken. Angvagnen blev sedan kvar på WAJ ända till 1939
med flera moderniseringar. Tvisten med SJ om
avtalet fortsatte ända till 1921, med många provokationer från SJ för att tvinga W AJ att gå med
på uppsägning.
De smalspåriga blekingebanorna moderniserades med flera personboggivagnaroch ombyggnad av gamla sidodörrsvagnar till öppna plattformar. Mellersta Blekinge järnväg byggde en
bi bana Ronneby-Redden med hamn spår och bro
över ån .
Vittsjö-Hässleholms järnväg förlängdes från
Vittsjö till Markaryd som ett separat bolag, och
skaffade två nya personvagnar.
Klippan-Röstånga järnväg öppnades, med två
lok från Munktells av den typ som konstruerats
för lokaltrafiken på OFWJ, åtta personvagnar
och tjugo godsvagnar från Ljunggrens.
Malmö-Billesholms järnväg lät Kockums
bygga fyra nya boggivagnar litt ACo genom att
på nya boggiunderreden sätta ihop korgarna från
fyra vagnar litt A och fyra vagnar litt C. Eftersom
dessa bara var sex år gamla och av modern typ
blev resultatet svårt att skilja från helt nybyggda
vagnar.
Lund- Kävlinge järnväg, liksom Lund- Trelleborgs järnväg med Lunds stad som största ägare
och trafikerad av L TJ, byggd för att tillsammans
med MBJ leda en del av västkustbanornas trafik
mot kontinenten över Trelleborg, anskaffade från
Nohab det första svenska Mogulloket (axelanordning I C-3) med invändiga cylindrar. Loket hade
panna och tender lika som de för HdSJ och Skå-

ne-Halland byggda loken, men cylindrar och
hjul influerade av de sexkopplade godstågslok
som SJ och många skånska banor hade i stora antal ända sedan 1880-talet. Atlas återupptog loktillverkningen efter några års avbrott och levererade för Kävlinge station ett växellok, som
ägdes gemensamt av sockerbruket, MBJ och
LKJ, men tills vidare blev inregistrerat som MBJ
nr 7.
Ångfärjetrafiken Helsingborg-Helsingf5r inleddes med danska statsbanornas färjor. Färjeläget
på svenska sidan tillhörde Skåne-Hallands järnväg och man började köra direkta vagnar Kf5benhavn-Göteborg-Oslo, en trafik som väl passade
den förstklassiga vagnparken på SHJ och de samarbetande banorna längre norrut. SHJ satte upp
fällbommar vid tre vägövergångar i Helsingborg
och förstärkte den långa viadukten vid Pålsjö
skog.
Landskrona & Helsingborgs järnvägar tog i
bruk två tvåaxliga växellok med namnen Qvick
och Rask, byggda av Helsingborgs Mekaniska
Verkstad. De hade många av de ovanliga konstruktionsdrag som verkstadens chef Widmark
uppfunnit och som senare återfanns på många av
dess lok, till exempel Widmarks avlastade ringslider.
Med anledning av den begynnande vagnsamtrafiken med Danmark och kontinenten började
SJ och många privatbanor att placera mellanlägg
under fjädrarna på äldre vagnar så att bufferthöjden blev 1040 mm för olastade vagnar.
Blekinge-Östratorps järnväg satte i trafik det
första amerikanska loket i Sverige, ett tanklok
från Baldwin i Philadelphia, med namnet Jordberga. Det hade förmedlats av ingenjör Fredrik
Posse, som några år tidigare varit entreprenör för
bandelen Anderslöv-Östratorp, och nu bland
annat var direktör för den smalspåriga ångspårvägen Helsingborg-Råå-Ramlösa. Loket var
knappastav den kvalitet man var van vid i Europa,
och måste efter några få år byggas om med ny
panna. För Landskrona-Kävlinge järnväg, vars
byggnad skulle inledas och i vars styrelse Posse
satt, beställde han två tenderlok från Baldwin.
Strax före årets slut öppnades den första
sträckan, Malmö-Dalby, av Malmö-Tomelilla
järnväg.
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Gunnar Sandin

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi
1990

Varför bara "utkast", har någon undrat. Därför att
det med rimlig arbets- och penninginsats inte går
att göra något mera definitivt så kort tid efter det
behandlade året. För att få bättre täckning måste
man utnyttja andras arbete, främst då de
landskapsvisa eller andra regionala bibliografier
som numera täcker in en stor del av landet. Med
deras hjälp kunde man få med den brokiga floran
av hembygdsmaterial - hittills har jag av detta
undersökt föga mer än länsmuseernas årsböcker.
Men det finns även en intressant kategori där
jag har missat det mesta. Jag tänker på de
seminarieuppsatser om järnvägar som produceras
vid landets högskolor. För att få full kunskap
skulle man behöva uppsöka varje enskild
institution inom ett tiotal ämnen. Ni som själva
skriver eller får nys om något sådant arbete:
skicka ett exemplar till Sveriges Järnvägsmuseum.
Jag ska inte särskilt utpeka några favoriter bland
1990 års järnvägshistoriska arbeten även om det
finns flera goda tillskott till ämnet. Det finns
också en hel del som är likgiltigt, där författaren
nöjt sej med att återge tidigare kända uppgifter.
Ibland blir jag kanske väl gnällig över detta
fenomen.
I år har jag tagit bort uppgifter om antal
illustrationer. Flertalet böcker och artiklar är väl
illustrerade.

Tillägg 1988:
Albinsson, Gillis, "Smalspårsbanorna i sydöstra Sverige", B-uppsats i ekonomisk
historia, Lund, 48 s. [Välgjord översikt av ett
tämligen stort material. Särskilt intressant
fann jag avsnittet om järnvägs bolagens sidoaktiviteter. Ett par småfel stör obetydligt.]
"Järnvägen", i Att resa i Halland, Settern, 46 s.
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[Nästan alla av provinsens banor täcks in,
men att på detta utrymme ha elva bidrag av
nästan lika många författare blir alltför
ojämnt och plottrigt.]
Ruderstam, Claes, "När järnvägen kom", Wittsjö hembygdsförenings årsskrift, 9 s. [Beskriver processen fram till öppnandet av WHJ
1890. Några nya detaljer redovisas, bl a om
s tationshusens uppförande.]

Tillägg 1989:
Ljunggren, Malte, "Östra Smålands järnväg",
Ångkvasten 2-4, 9 + 5 + 6 s. [Dessa sent
byggda smalspårsbanor var blygsamma. Om
Fliseryd står det: "Driftplatsen var den största av mellanstationerna på ROJ. Ett rundspår utgjorde bangården." Bra om driftplatser
och rullande materiel, sämre om personal och
trafik.]
- "Kalmar Järnvägars ånglok litt H", Ångkvasten 4, 6 s. [I huvudsak återges två äldre
beskrivningar.]
- "SJ ånglok litt Sl och dess bakgrund", Ångkvasten 4, 7 s. [Ett dokument ur JärnvägsTeknik men med värdefulla egna tillägg.]
Nordens järnvägar 1986, Stenvalls, 46 s (av
totalt 128 behandlar Sverige). [1986 hann bli
historia genom att boken inte utkom i tid, och
därmed platsar den i denna förteckning.]
Svensson, Sören, "Byffävagnar litt R2S", Ångkvasten 3, 3 s. [Redovisar alla förändringar i
utrustning och användning.]

1990:
Alvfors, Karl-Gösta, "Järnvägsprojektet Brös-

arp-Simrishamn-Borrby", Spår, 32 s. [Detaljrikedomen i denna genomgång av ett
kortlivat tertiärbaneprojekt kan försvaras
med belysningen av de allmänna lokalpolitiska mekanismerna bakom järnvägarnas tillkomst, något som även Stig Svallhammar har
forskat kring.]
Andersson, Ingemar, "S:t Olof, YBJ och linbanan", ÖSJ-bladet 3, 3 s. [Korta data om
järnvägen förutom om den 3 km långa linbanan för torvtransporter.]
Asph, Åke & Olov Kalderen, "Hur kom järnvägen till Lakvik?", Spåret 1, 2 s. [Kort om
äldre linjeplaner, med bra karta.]
Bergman, Bo, "Ett 50-årsminne från MTJ",
ÖSJ-bladet 4, 5 s. [En eldares hågkomster,
främst från Falsterbotåg.]
Bergsten, Jan, "Lokstationen brinner!", Karven
1, 2 s. [Om 1935 och 1965 års bränder i
Gällivare som orsakade stora materiella
skador.]
- "Så rullade tågen i Norrbotten år 1911 ",
Karven 3, 3 s. [Lite plock ur SJ tidtabellsbok.]
Betts, Georg, "Lokeldning vid HNJ på trettiotalet", Tåg 7, 4 s. [Konkreta ångloksförareoch eldareminnen får man svårligen nog av,
eftersom varje bana, tågslag och loktyp
erbjöd så skiftande arbetsbetingelser.]
Björnstedt, Ruben, Från Österby anhalt till
Gimo station, SJK, 119 s. [Det mesta av
Björnstedts text och en hel del av bilderna
handlar inte direkt om järnväg. Som komplement till Liljendahls bok om DannemoraHarg har dock arbetet sitt värde.]
Brandt, Krister, Westergötland-Nerikes årsberättelser, Allt om Hobby, 160 s. [Har man
en djup bildning i svensk allmän-, kulturoch järnvägshistoria kan man skriva en
parodi som faktiskt skapar seriösa perspektiv
på dessa ämnen.]
Christianstad-Hessleholms Jernväg 18651990, mfÖSJ, 76 s. [En välmatad broschyr
med kvalificerat innehåll, som fallet brukar
vara med mfÖSJs publikationer.]
Eriksson, Tommy, Järnvägen ]ärna-Nyköping-Norrköping, samt en allmän järnvägshistorik, Södermanlands Landstingsarkiv,
117 s. [En riktigt dålig järnvägsbok - se
recensioner i fackpressen.]

Forsreus, Svante & Gösta Johannesson, DalVästra Värmlands järnväg, Stenvalls, 232 s.
[En uttömmande bok och noggrann i detaljerna. Inte minst imponerar den kärleksfulla
redovisningen av alla diminutiva hållplatser.]
Hagfors tur och retur. Stationsresa på NKU,
Hagfors Järnvägs- och IndustriMuseum, 52 s.
[Hyggliga foton men inga bildtexter. Torftigt!]
Hammar, Bengt, "Breven från Stockholm",
Tåg 4, 4 s. [En fiktiv samling brev från tidigt
sextiotal ger en trevlig bild av tågtrafiken
kring Stockholm då.]
- "Krylbo - järnvägsknut i Sverige", Tåg 1, 3
s. [Anspråkslöst collage av pressklipp.]
Hanne, Christer, "Järnvägen i Rättvik 100 år",
Gefle-Dala Jernvägsnytt 1, 3 s. [Bl a om
järnvägens betydelse för Siljansturismen.]
Hellgren, Gösta, "Malmtrafiken från Grängesberg", Tåg 5, 7 s. [De mest givande avsnitten
är en beskrivning av stationerna samt en konkret beskrivning från 1938.]
Yngve Holmgren, "Bana, lok och vagnar", se
Skånsk järnväg, 76 s. [Ett encyklopediskt
vetande presenterat i ett för författaren ovanligt stort format. Den skånska järnvägen sätts
in i det större sammanhanget. Ett ovanligt
vackert och varierat bildmaterial.]
- "CHJ personvagnar", 1-2, ÖSJ-bladet, 3-4,
totalt 6 s. [Mycket läsvärt men onödigt uppstyckat - nog hade artikeln kunnat publiceras
i ett enda sammanhang.]
- "Rättvisan - historien om ett loknamn",
Spår, 9 s. [Om det svenska namnet som
återvände hem efter hundra år i Ryssland ett prov på järnvägsessäistik när den är som
mest njutbar.]
- "ÖSJ- och CHJ-emblem", ÖSJ-bladet 4, 5 s.
[Även bokstavskonsten har sina järnvägshistoriska aspekter.]
Johannesson, Gösta, "På Grensebrua 1943 ",
Tåg 6, 2 s. [Neutralitetsvakt vid Dalslands
järnväg; belysande detaljer.]
Johansson, Egon, "Halmstad-Nässjö järnvägar
och dess historia", Tåg 7, 4 s. [En sammanfattning som bitvis alltför nära följer Lars
Olof Leanders (slutsålda) HNJ-bok - se
senare kommentarer i tidningen.]
Johansson, Erik, "Minnen från vedeldade ånglok", Tåg 6, 2 s. [Om eldning på SDJ 1943.]
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Karnstedt, Torgny, Gnistskärmen, Hammarström & Åberg, 372 s. [Titelns gnistskärm
sitter på ett Hg-lok. Romanen innehåller vid
sidan av politik, kärlek och fritidsnöjen tillräckligt mycket om livet på Sävenäs för att
platsa i denna lista.]
Kramer W, R Kramer & H-D Foerster, Die
Schiffe der "Königslinie", andra uppi, Hinstorff, 168 s. [En noggrann och vacker bok
med pålitliga data och utförlig källförteckning.]
Landin, Ingemar, "Mariestad-Kinnekulle Järnväg", Skara Järnvägsblad 1, 13 s. [Inte så
mycket utöver Mannerfelts VGJ-historik.]
Larsson, Arne, "Jämvägsnätet och trafikpolitiken", se Skånsk järnväg, 4 s. [Kort om
den skånska nedläggningsprocessen av en
som var med, som chef.]
Lewan, Nils, "Sekelskiftets Ideon", i Vid pass
8000 rutor, 6 s. [Om stationssamhällena som
innovationscentra.]
Lindhe, Gunnar, Rullande järnvägshistoria,
eget förlag, 220 s. [En mycket egensinnig
och personlig bok; nog störst allmänt värde
som komplement till Leanders HNJ-historik.]
Lindgren, Erik, Posten vid smalspåret, Förlaget på post, 35 s. [Vederhäftiga notiser
kring posthanteringen på alla stationer (och
ett par hållplatser) utmed nuvarande VHVJ.]
Ljunggren, Malte, "Östra Smålands järnväg",
Ångkvasten l, 4 s. [Serien avrundas med
elementära fakta om Östra Värends järnväg.]
- "Da-loket - en katt bland hermeliner?",
Ångkvasten 1, 8 s. [Musealt redan vid leveransen 1957, anser författaren om det nitkorgade koppelstångsloket. Motsvarande
uppgifter finns i princip i Lennart Wretmans
D-loksbok - bättre om Ljunggren hade fördjupat sej i den intressanta fackdiskussionen
före loktypens tillkomsq
- "Blekinge Kustbanor", Angkvasten 2 & 3, 6
+ 10 s. [Man ser fram mot senare avsnitt med
författarens egna minnen - hittills innehåller
artiklarna vederhäftiga men kända uppgifter.]
Lundin, Maria, "Nynäshamnsbanan - en 90årig historia", Sörmlandsbygden, 15 s. [Ett
behändigt sammandrag av Kenneth Landgrens historik, men som inte tillägger något
nytt.]
Lundin, Stig, "Lidköpings järnvägar", l,Jernvägsnytt 2, 8 s. [Vi sparar omdömet tills
artikelserien är slut.]
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Löf, Peter, Rullande materiel vid NordmarkKlarälvens järnvägar, SJK, 80 s. [Katalogen
över lok- och vagnbeståndet inför banans
nedläggning innehåller värdefulla historiska
notiser - men plottrar inte Peter Löf bort sitt
NKlJ-kunnande på alltför många häften och
artiklar?]
- "Elloken vid NKlJ", Spårstumpen 2 (51), 6
s. [Som sagt var.]
Löfqvist, Allan, "Lokeldarminnen", Skara
Järnvägsblad 4, 3 s. [Anspråkslöst från
VGJ.]
Möller, Kurt, "Svenska Järnvägsföreningens
minnesskrifter 1876-1926 och 1926-45",
Tåg 4, 4 s. [God översikt av det hittills tyngsta bidraget till den svenska jämvägshistoriken, kompletterad av Johan Selme i nr 9.]
Nilsson, Ola, "Kimstadolyckan", Tåg och Spår
2 (85), 3 s. [De stora olyckorna på ÖSb genom Östergötland har beskrivits många
gånger, men nu gäller det smalspåret 1939.]
Olsson, Anders, "Loknamn i Skåne", 1-3,
ÖSJ-bladet, 1-3, totalt 10 s. [Katalog alltifrån tredje distriktets början till pågatågen man skulle gärna se detta utfört för hela landet.]
Olsson, Håkan, "En även i järnvägar bevandrad man", i Vid pass 8000 rutor, 10 s. [I sammanhanget främst en översikt av den moderna svenska järnvägslitteraturen.]
Olsson, Stefan, "DONJ 6 Linghed, en smalspårig amerikanare", Spår, 10 s. [En omsorgsfull redogörelse för den ovanliga lokorderns bakgrund och tillkomst, men i princip inget om lokets tjänstgöring.]
Persson, E Bertil, "G3-finkan av 1898 års
modell", Karven 1, 4 s. [Mest citat ur dåtida
SJ-beskrivning.]
- "Nytillskott till museet från armens tvättåg",
Karven 4, 4 s. [Beskrivning av organisation
och materiel för dessa tvättåg som fanns till
1985.]
- "Elrevisionsvagn Q 13", Ånghwisslan 2051,
3 s. [Byggd för Malmbanan 1915; fotogenelektrisk drift till 1930.]
Ragnerstam, Bunny, Orons år. Historisk krönika om uppviglare och uppviglade i 1870talets Sverige, Gidlunds, 385 s. [Ett antal

insprängda notiser om strejker mm med
järnvägsanknytning, främst på större verkstäder.]
Risberg, Matz Lonnedal, "Skandinavien-Kontinenten", 2-5, Tåg 1, 3, 6, 10, totalt 32 s.
[Alla detaljer om tågtrafiken, ett normalt
försummat ämne i böcker och artiklar om
tågfärjelinjerna, gör att man gärna överser
med författarens språkliga egenheter.]
Rohnander, Ulf, "N.Kl.J. slår igen", Spårstumpen 2 (51), 6 s. [Bygger främst på bolagets egen presentation från 1945 men har
några nya konstateranden, bl a om de ekonomiska relationerna med Uddeholmsbolaget.]
- "Smällen vid Visborgsslätt", Spårstumpen 2
(51), 6 s. [Kommenterade dokument om hur
VVJ ångvagn 1912 körde på en hästskjuts
med två fulla bönder av vilka en förolyckades.]
Rosenqvist, Christina Palmgren, En uppkomlings dagbok. Dokumentärroman, 158 s. [Om
att söka släkt och förfäder, vilket ger en del
järnvägsinteriörer - fadern var lokförare
Vännäs-Umeå.]
Rådesjö, Ivar, "Gullspång - järnvägs-, industrioch kraftverkssamhälle", Förstlingen 3/4, 3
s. [Smått osannolika minnen, som att upp till
30 man under kriget arbetade med omlastning mellan NBJ och VGJ.]
Sandin, Gunnar, "Järnvägen och Lund", Kulturens årsbok 1990, 5 s.
- "Skånes järnvägar: historia och geografi", se
Skånskjärnväg, 69 s.
Segelström, Rolf, "Rälsbussar på Roslagsbanan ", Roslagsexpressen 1, 3 s. [Behandlar
åren 1950-1978.]
Sjölund, Joakim, "En historisk studie över betsockerindustrin och betjärnvägarna i Skåne",
B-uppsats i ekonomisk historia, Lund, 16 s.
[Knapphändigt. Bygger helt på Josef Svensson och - oredovisat - paret Tunander.]
"Skogsbanorna i Gullbergs kronopark", Tåg
och Spår 2 (85), 2 s. [En inte namngiven
lokförardotter berättar små minnen.]
Skånsk järnväg. Skånes hembygdsförbunds
årsskrift 1989/90 & Stenvalls, 253 s.
Sköld, Olof, "Skillingaryds station under andra
världskriget". Tåg 7, 2 s. [Intressant att läsa
hur man klarade den stora trafikökningen

med bl a militärtåg.]
Sten, Rolf, "Mellan Sala och Gävle", Skenbladet 1 & 2, 8 s. [Slutet på den kortfattade
SGGJ-historiken, med bl a data kring upprivningen.]
Sundström, Erik, "Spårviddshistoria", Spår, 9
s. [Flera skribenter har berört detta trassliga
och fascinerande ämne. Sundströms översikt
tycks ge ett övertygande svar på flera av de
klassiska tvistefrågorna.]
- "Vad hände vid Sveriges järnvägar 1891 ?",
Spår, 6 s. [Årskrönikan bygger främst på SJrapporter och Vo V-besiktningar, och lyfter
fram mängder av intressanta detaljer utan att
missa något väsentligt.]
Svanbeck, Per, "Sjunde arbetsstationen af
Stambanan genom Norrland", Spår, 33 s.
[Ett färgstarkt dokument från den norrländska tvärbanans anläggning, med instruktiv
inledning av Börje Thoursie.]
Thoursie, Börje, "Sagan om Pärla", Spår, 3 s.
[Trevlig bagatell om motordressin.]
Thulin, Bertil, Järnvägen Borås-Ulricehamn] önköping, SJK, 252 s. [Författarnamnet
borgar för att detta är en förnämlig banmonografi, liksom för att nästan alla objekt är
lägesangivna på längdmetern när. Utblicken
mot projektet "Götalandsbanan" höjer värdet.]
Tägil, Tomas, "De skånska stationssamhällena", se Skånsk järnväg, 30 s. [Fenomenet
behandlas bebyggelsegeografiskt och arkitekturhistoriskt, med betoning på det förra.
Många och väl valda bilder.]
Wanfors, Erik, " 100 år av järnväg i Vansbro",
Gefle-Dala Jernvägsnytt 1, 2 s. [Hågkomster
från andra världskrigets rusch då Vansbro
station med 15 lok, 50 dagliga tåg och 500
anställda hade samma poängtal som Malmö.]
Wegmann, Rolph, "Historien om ett B-lok",
Tåg 4, 2 s. [Om KJMf B 1367 hos SJ och
KJMf.]
Werdenfels, Åke, "Minnesbilder", se Skånsk
järnväg, 40 s. [Ett collage ur främst folklivsarkivens rika material om de skånska järnvägsbyggarnas och -arbetarnas liv och
arbete.]

117

Lars Olov Karlsson

Sveriges Järnvägsmuseum under 1990

1990 blev ännu ett mellanår i ovisshetens tecken.
Museets framtid diskuterades på hög och låg nivå
inom SJ, men inga beslut fattades i de stora frågorna.
I väntan på detta satsade vi på att ägna oss åt
"inre arbete" i form av att i första hand planera en
stor inventering och registrering av museets
föremål, och på längre sikt även bilder, dokument
och biljetter. Detta projekt fick arbetsnamnet
MUSKEL (MU seets Kamerala Effekti vitetsLösn ingar. Den kamerala funktionen har senare bortfallit men namnet hade bra slagkraft. När systemet
tagits i drift 1991 hette det i stället PRIMUS =
Perfekt Registreringssystem I MUSeet) och blev
snart tillsammans med SJ-Data ett dataprojekt.
SJ-Data ville få erfarenheter av ett nytt system,
UNIX, och museets föremålsregistrering visade
sig vara just den typ av avgränsat projekt som
man önskat. MUSKEL blev ett UNIX.projekt.
När året närmade sig slutet låg riktlinjerna i stort
sett klara, och under 1991 drog sedan arbetet
igång. Det finns säkert anledning att återkomma
till detta i en kommande SPÅR.
Ett annat projekt som museet kom att ingå i var
arbetet med ett nytt bildarkiv för SJ. Museet har
sannolikt SJs största bildsamling, och även störst
erfarenhet inom företaget av bildhantering
numera. Denna fråga kom att bli segsliten. Inte
för att det var svårt att komma fram till vad som
behövdes, men dels kostar det pengar som någon
måste anslå, dels är tekniken på detta område en
djungel i ständig utveckling. Arbetet har fortsatt
under 1991 och även här finns det säkert anledning
att återkomma längre fram när resultatet börjar
synas.
En annan fråga som tagit mycket tid i anspråk
är fordonsfrågor i den sk bevarandegruppen, där
museet tillsammans medrepresentanterförmusei118

Jarnvägar och järnvägsmuseiföreningar har
försökt få fram en prioriteringslista på vilka fordon
som bör bevaras. Till att börja med diskuterades
godsvagnar, men sedan kom ångloken (beredskapsloken) att dominera allt mer. Detta arbete är
långsiktigt och slitsamt. Det finns alltid en stor
klyfta mellan vad man vill och vad man kan. Det
gäller att finna lämpliga medelvägar. Även detta
arbete har fortsatt under 1991, så någon slutredovisning kan inte ske. Beredskapsloksfrågan
behandlas dock i ett speciellt avsnitt längre fram.

Personal
Personalen på museet har under 1990 återgått till
att endast omfatta "de fyras gäng", dvs undertecknad, Kjell Palen, Olle Andersson och Robert
Herpai. Tyvärr fick 1990 inledas med en avskedsfest för två medarbetare vi haft inlånade under
1989 och som vi hoppats få behålla. Men så blev
det nu inte.
I april miste vi också vår trogna lokalvårdare
Gun Melin, som drog sig tillbaka till en lugnare
tillvaro som pensionär.
På helgerna höll Eva och Eeva öppet som vanligt, och under sommaren fick vi som tidigare år
anställa Anna Ericsson för att kunna hålla museet
öppet alla dagar.
Till de anställda räknas inte Lennart Svensson,
Gävle Modellbyggeri, men han är ändå alltid på
plats för att sköta våra modelltåg, installera bandspelare eller annat vi hittar på. Han är en tillgång
och duktig på allt utom att ta betalt, och det är vi
tacksamma för.
Men, det är inte slut med detta. Vi har under
1990, liksom tidigare år, fått ovärderlig hjälp av
frivilliga krafter. Det är många som ställt upp,

Turbin/oket M3t 71 från TGOJ passerar museet med ett timmertåg på museidagen, den 6 oktober 1990.
Fotograf är här som för nästan alla andra bilder artikelförfattaren.
men några kanske mer än andra förtjänar att nämnas. Detärdåinteminst "huskatten" Börje Thoursie, som aldrig tröttnar på att visa museet. Det är
Kjell G Bergström som ihärdigt bedriver kampanjer för museet på sitt eget vis, som uppträder som
Jämvägsmusen och som samlar in allt fast och
löst som han anser att museet behöver. Och sen
har vi våra lokrnän, Erik Hedlund, Rune Lundby,
Mats Olsson och Karl-Erik Eggefjord som alltid
ställer upp när vi behöver. Men det är fler. Under
en februarivecka hade vi uniformsexpertema
Rune Ekegren och Göran Enqvist hos oss för att
sortera och identifiera våra uniformer. Andra har
hjälpt till med olika mindre jobb.
Kanske har jag glömt någon, det ber jag i så fall
om ursäkt för. Helt klart är i alla fall att museet
fått en nödvändig hjälp av alla dessa frivilliga. Vi
skulle kunna sysselsätta många fler också ...

Internationellt samarbete
Museet deltog som brukligt i IATMs (International Association of Transport Museums) årliga
konferens, denna gång i Frankfurt/M, Tyskland.
Årets konferenstema var museibyggnader och

museiarkitektur, ett för vår del aktuellt ämne,
även om vi inte kunna omsätta det i praktiken.
Tyvärr var det nog mest avskräckande exempel
på nya museibyggnader vi såg, men det är ju
faktiskt lärorikt det också. Vi höll huvudsakligen
till på det nyöppnade postmuseet i Frankfurt,
som hade stora välvda glasytor och mycket luft,
men sedan hade tyvärr pengarna tagit slut, så
utställningen kändes ganska tunn. Dessutom hade
arkitekten inte talat om hur man skulle kunna
tvätta fönstren i de stora rummen ...
Ett annat museum med en ny byggnad var ett
tekniskt museum i Mannheim. Här hade man en
vacker men föga praktisk utställnings yta. Pengar
tycks det dock ha funnits för de olika museiprojekten. Störst intresse blanddeltagarna visades
emellertid för bilmuseet "Rosso Biancho" i
Aschaffenburg, där ett gammalt färgeri fyllts
med exklusiva sportbilar, främst röda från Italien.
Det visar kanske att det trots allt är föremålen
som är intressantast i ett museum, inte arkitekturen.
Efter konferensen i Frankfurt besöktes även
Verkehrsmuseum i Niimberg, som hade fått en
del nytillskott sedan vårt senaste besök där. Bland
annat höll man på att bygga en liten men intressant
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att sköta och köra loken. De förare som har haft
ångloksutbildning har nu nästan utan undantag
gått i pension, för att inte tala om verkstadspersonal. Att utbilda ny personal i den omfattning
som skulle behövas skulle bli mycket dyrt. Dessutom har järnvägarnas betydelse i krislägen förändrats. Det är inte lätt att utföra militära transporter på de allt mer specialiserade vagnarna.
Exempelvis kan man ju inte köra militärfordon
på container- och timmervagnar. Järnvägsnätets
minskning spelar också en roll. Det finns nu stora
delar av landet som inte lätt kan nås på järnväg.
En sista utredning visade att det inte fanns
någon ekonomisk möjlighet att bevara loken
längre inom SJs verksamhet.
Beredskapslokparken bestod av 140 ånglok av
fem olika typer, och de var alla, utom två, placerade i lokstallar eller lokskjul i norra Sverige.
De två undantagen var F 1200 och E 900, som var
placerade på Sveriges Järn vägsmuseum, och som
säkert få insåg faktiskt var beredskapslok. De
övriga loken är 56 B-lok, 21 E, 64 E2 och 6

Elloket 106 Storfors från N ordmark-Klarälvens
järnväg i Värmland ses här i Hagfors i augusti
1990, men innan årets slut var järnvägen nedlagd
och loket stod för Sveriges Järnvägsmuseums
räkning i Uppsala i väntan på vidaretransport
till Gävle .
museibangård, där man kunde visa signaler,
ställverk och olika spårkonstruktioner. Därefter
tillbringade vi en halv dag på Verkehrshaus i Luzem, främst för att studera deras nya ställverksutställning (som omnämns på annan plats i denna
skrift).
Övrigt internationellt samarbete under 1990
har inskränkt sig till besök i Gävle av representanter för olika utländska museer och av ett
intensivt utbyte av publikationer etc.

Beredskapsloken
Under hösten 1989 fattade chefen för SJ det länge
väntade beslutet att beredskapsångloken skulle
slopas. Anledningen är i första hand inte, som
antytts i utländsk fackpress, den internationella
avspänningen, även om den kan ha spelat in.
Istället är det så att SJ inte har utbildad personal
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Hävstångsställverket i Geijersdal på Bergslagsbanan är en imponerande anläggning som med
tiden kommer att kunna ställas ut i Gävle. Själva
byggnaden kommer dock inte att flyttas.

st~cken ElO. Loken är i allmänhet i mycket gott
skick, och de har bevarats väl sedan sista översyn.
princip ska de också kunna vara under ånga
mom en dag sedan de tagits ut, något som också
visat sig hålla i praktiken.
Naturligtvis varierar dock skicket på loken.
Ganska många är hårt slitna, men det finns också
de som har nybyggda, aldrig använda pannor
inlagda.
Intresset bland landets järnvägsföreningar är
naturligtvis stort för dessa lok. Sedan länge finns
långa "önskelistor" på lok. I flera fall finns det
många intressenter till samma maskin. SJs ledning
uttalade dock direkt att man från SJs sida skulle
vara restriktiv när det gällde att sprida loken inom
landet. Det skulle inte finnas risk för att lok
hamnade rostande i buskarna. Resultatet av detta
blev att en arbetsgrupp inom SJ har tillsatts för att
arbeta fram riktlinjer för kraven man ska ställa på
n:ottagande föreningar. Denna grupp arbetar
vidare under 1991 och är i skrivande stund inte
helt färdig. Klart är dock att seriösa föreningar
och museer ska få tillgång till lok, men bara som
lån eller hyra, från SJ. Krav ställs på mottagaren,
bland annat att loket ska förvaras inomhus och att
det ska rustas upp inom en överenskommen tid.
Föreningen får behålla loket så länge man
uppfyller kraven.
Till utlandet är det dock möjligt att sälja lok,
och här har en försiktig marknadsföring börjat.
Intresset är stort, speciellt från USA och England,
men förfrågningar har kommit även från andra
länder.
Sveriges Järnvägsmuseum ska naturligtvis
också ta hand om ett antal lok. För utställning och
möjlig körning blir det minst ett B, en E2 och en
ElO, förutom det E-lok och F 1200 som redan
finns på museet. Delar från några lok kommer
också att omhändertas. Bland annat fantiserar vi
om en lokhytt med innanmäte, en E-lokspanna
att någon gång i framtiden kunna lägga in i Aloket 1001 (det bör kunna gå enligt experter, och
de uppskurna delarna i A-lokets maskiner bör
kunna repareras) och så vidare. Några lok kommer
att sparas som reservdelsförråd, liksom stora
lager reserv- och slitdelar. Om lok kommer att
skrotas, vilket är högst sannolikt, kommer värdefulla delar, typarmatur, belysningsdetaljer, skyltar
osv att tas tillvara.
Avvecklingen av beredskapslokparken kommer att ta minst två-tre år. Redan i oktober måste
det första lokskjulet, Jansjön på linjen Forsmo-

!

H?tin_g, tömmas, och i brist på lämplig uppstallnmgsplats togs loken till museiområdet i
Gävle, där de kom att stå kvar nästan ett år.
Arbetet med att tömma lokhusen och fördela
loken komme~ mer utförligt att behandlas i nästa
årgång av SPAR.

Nytt till museet
En hel del föremål har under 1990 införlivats i
museets samlingar. Bland de större hör fyra fordon
~rå~_dennedlagdaNordmark-Klarälvensjärnväg
1 Varmland. Från denna smalspårsbana fick vi
överta det senast byggda ellokomotivet, nr 106
Storfors, tillverkat av ASJ i Falun 1966 med el~trustningfrån Asea. Det blir en passande pendang
till vårt äldre ellok från NKU. Tre vagnar fick vi
också ta över. Det är en containervagn, littera
LG0 nummer 2057, troligen en av de senaste
konstruktionerna för godstransport på smalspår i
landet, en modern fyraxlig tankvagn, littera Q0
nummer 20018, och slutligen en av de för NKU
så typiska O-vagnarna med gummifjädring,
nummer 1975. Dessutom lastades O-vagnen med
en del NKU-typiska detaljer som kontaktledningsstolpar, växelklot osv. Då det var bråttom att få undan dessa fordon från NKIJ innan
spåret revs till Deje, måste transporten ske snabbt.
Då vi i Gävle inte hade någon färdig ramp för att
ta em~t-· smalspårsfordon från överförings vagn,
kom v1 overens med Uppsala-Länna Järnväg, att
de kunde ta hand om loket och vagnarna tills vi
kunde ordna en ramp i Gävle. Detta har dragit ut
på ~ide_n, men under 1991 har loket och O-vagnen
t~g1ts ~111 Gävl_e, medan container-och tankvagnen
tills vidare blir kvar i Uppsala och lånas av ULJ.
Ett par ställverk har också under året tagits om
hand av museet. Det rör sig om hävstångsställverket i Geijersdal på f d Bergslags banan och det
lilla vevställverket i Tungelsta på Nynäsbanan.
Geijersdalsställverket är ganska stort, och kommer att få stå kvar där ett tag, medan Tungelstaställverket redan transporterats till Gävle och
lagts i förråd. Till båda ställverken har även säkrats ett antal spännverk, brytskivor osv.
Från vagnverkstaden i Ånge har vi fått överta
en äldre plattformstruck, tillverkad av Bergbolagen i Lindesberg. Den är ganska sliten, men med
delar från en annan liknande truck ska den kunna
bli en prydnad för museet.
Två stora samlingar har inköpts till museet.
Den ena är framlidne Claes Dahlanders omfattan121

Vevställverket i Tungelsta har
flyttats till museetför att senare
ställas ut.

Jan-Håkan Nordin från Borlänge har byggt denna ångdrivna modell med museets lok
Rimbo som förebild. Under
J ärnvägsmuseidagen 1990 var
loket igång på Sörbybanan,
minibanan på museigården.

Denna platt/ormstruck av
Bergbolagens tillverkning har
kommit till museet från vagnverkstaden i Ånge, där den de
senaste åren användes i interna
transporter. Den ska rustas upp
och kunna användas inom
museiområdet.
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de fotosamling (cirka 200 pärmar) med allt från
lok och vagnar till stationshus, såväl egna bilder
som från många andra fotografer. Den andra är
Rune Ekegrens fantastiska samling uniformer,
uniformsmärken, fotografier, tavlor, böcker och
dokumentation. Rune har främst intresserat sig
för Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg
och dess personal, men i hans samling finns
många andra godbitar. Omfattningen kan endast
skattas, men den fyllde i alla fall en medelstor
skåpbil när den flyttades till museet. Rune har
samlat i många år, och på frågan vad han nu
skulle ägna sig åt tvekade han inte: "Jag har en
kartong med mössband från flottan, jag får börja
med dem!" Men Rune känner ansvar för sin samling även om den finns på Sveriges Järnvägsmuseum, så han besöker oss ibland och kompletterar och utvidgar samlingen, rättar enstaka fel
och så vidare. Samlingen är ännu inte inventerad
och därför inte tillgänglig för forskare, men den
är helt klart en stor tillgång för museet.
Något annorlunda, men kanske något mer spektakulär är den samling skyltdockor vi köpte från
Domus i Jakobsberg när de lade ner sin klädavdelning. Ni skulle sett transporten, i lastbil,
från Jakobsberg till Gävle ... Dockorna ska med
tidenförses med lämpliga kläder och sedan ställas
ut som statister i museets utställning.
Från AB Trafikrestauranger fick vi för någon
tid sedan en replik av den sista plastmackan, och
den har under 1990 fått en värdig monter (tillverkad av Lennart Svensson på Gävle Modellbyggeri) och blivit utställd vid in- (eller är det ut?)gången till vår restaurangvagn.
Det är inte bara museala ting som kommer till
museet. Under året gjorde även datatekniken sitt
intåg, med en PC (personal computer) som vi
med tiden lärt oss hantera något så när. Genom
denna är vi anslutna till SJ s Memo-system (ett
datoriserat meddelandesystem) och vi kan använda datorn för bland annat adressregister,
diarium och vid produktion av skyltar och texter
till utställningar. Även en telefaxapparat har installerats, vilket i många fall visat sig ovärderligt
när det gäller att snabbt och säkert få fram information.

Händelser
I början av året kom Järnvägsmuseum, Malmö
Tekniska Museum, Klippan- Ljungbyheds järnväg och Malmö-Limhamns järnväg överens om

att försöka renovera det lilla loket Limhamn,
Malmö-Limhamns lok nummer 1, till körbart
skick igen. Nu åtog sig KLJs frivilliga att renovera
loket, och de får hålla till i MLJs lokstall i Limhamn. Arbetet igångsattes omedelbart, och med
viss framgång. Loket var inte alls så dåligt som
man trott. Visserligen är, när detta skrives hösten
1991, ännu inga överenskommelser skrivna
mellan de olika intressenterna, men jobbet går
vidare. Förhoppningsvis ser vi Limhamn under
ånga på sin hemmabana igen under 1992.
Museets personal gör då och då en intressant
studie- och dokumentationsresa för att se och
fotografera något att bevaras inför framtiden.
Under 1990 gjordes två sådana längre resor. I maj
bar det av till Malmbanan, där det kunde konstateras att snön ännu låg djup på gångvägen
mellan Björkliden och rallarkyrkogården. I övrigt
studerades och dokumenterades såväl det lokala
järn vägsmuseet i Karlsvikshyttan som verkstaden
i Notviken och många, många stationer mellan
Kiruna och N arvik. En andra resa i augusti gick
till Nordmark-Klarälvens järnväg, som senare
under året skulle ställa in all trafik. På NKIJ
besöktes och fotograferades också allt av intresse.
Bland annat dokumenterades rampning av
överföringsvagnar i Deje och flera godståg på
linjen. Rampningsbilderna har sedan kunnat
kompletteras med en videofilm som en av våra
vänner har låtit museet ta kopia av. Tack för det!
Under sommaren och fram till mitten av oktober
hade vi i museets filmsal en liten specialutställning
som visade hur Mona Söderberg arbetat fram de
två vackra litografierna (motiven är lokomotiven
Fryckstad och OFWJ 8) som hon gjort speciellt
för Sveriges Järnvägsmuseum. I utställningen
visades bland annat flera originalskisser och de
stenar som använts vid trycket.
Flera större och mindre grupper har besökt oss,
bland dem riksdagens revisorer, personalen på
huvudförrådet i Örebro, en ångbåtsklubb,
banverkets generaldirektör med hela sin stab, en
lärarkonferens, ett gäng entusiaster från USA
och en hel del skolor och förskolor. Bakgrunden
är skiftande, men intresset är inte att fel på i alla
dessa olika grupper.
Intresserade var även Straussällskapet som kom
i eget tåg från Stockholm och kombinerade
besöket på museet med en konsert i Gävle. Det
spelades Straussmusik förstås, och då i första
hand sådan med järnvägsanknytning.
Under några sommardagar hade museet besök
av två musei vänner från Sundsvall som l~ckades
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få liv i såväl två elektriska plattformstruckar (av

"ståtyp") som truckarnas laddningsaggregat.
Under hösten rustades våra byggnader, bland
annat sattes alla fönster igen på baksidan av
OKB-stallet, dvs utställningsstallet. Fönstren var
tidigare ganska ruttna och genom att sätta igen
dem kunde vi få en jämnare belysning, om än
med 1ysrör. Genom att använda en ny sorts lysrör
med varmare ljus blev det en klar förbättring.
Ur museets samlingar var bland annat kopian i
fullskala av John Ericssons Novelty under flera
månader utlånad till Tekniska Museet i Stockholm
och modellen av loket Westergötland var utlånad
till Nordiska Museet och deras utställning om
tiden.
Museets egen högtidsdag, Järnvägsmuseidagen
(bara en dag på grund av resursbrist), avhölls traditionsenligt i början av oktober. Mest uppmärksamhet fick nog, helt rättvist, det gästande
ångturbinloket TGOJ M3t 71 från Grängesberg,
som också gjorde en bejublad passage förbi museet med ett godståg. För första gången hölls
Tågets Dag samtidigt på Gävle Central, en lyckad
kombination som säkert kommer igen. En
gemensam middag avåts på lördagkvällen i gamla
Gävle Södra station, numera motionshall. Under

middagen underhöll Börje Boman med egna
järnvägsvisor och Börje Thoursie berättade historien bakom Gävle Södra och Gävles övriga
stationer.
Museet medverkade vid såväl Hjulmarknaden
i Stockholm som ett liknande arrangemang i
Lund.
Årets sista begivenhet var som vanligt Hjulkaffet i museet där personal och andra som hjälpt
museet under året avtackades och försågs med
för tiden lämpliga drycker och tilltugg. Årets
Järnvägsmus tilldelades lokförare (m m) Erik
Hedlund, som alltid ställer upp när vi frågar.

Framtid
Som tidigare nämnts har det stora avgörandet om
museets framtid inte gjorts under 1990. Arbetet
med att i Stockholmsområdet planera en järnvägsexpo, framtidsexpo med inslag av järnvägsmuseum, har fortsatt, men ännu inte resulterat i
något konkret. Många olika ideer har lagts fram,
och det torde nu vara klart att någon flytt av hela
museet till Stockholm, eller någon annan plats, ej
kommer att ske under överskådlig tid. Möjligen

Lokförare ErikHedlundfrån Gävlefår mottagalärnvägsmusen, museets egen Oscar,för idogt arbete
med museets lokomotiv. Överlämnare t här museichefen Lars Olov Karlsson.
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kan man i Stockholm tänka sig en filial med högst
ett femtontal fordon och utställning av mindre
föremål. Men då torde det bli mer av ett "skyltfönster" eller en aptitretare för museet i Gävle.
Föremål, såväl fordon i fullskala som modeller
och småföremål, har vi så vi kan göra både två
och tre intressanta utställningar utan att basutställningen i Gävle blir lidande.
Sveriges Järn vägsmuseum kommer alltså fortfarande att ligga i Gävle (Stockholmsdelen torde
med nuvarande ekonomiska läge skjutas på framtiden ytterligare några år), och det ser ut som om
vi skullefåenmeraktiv roll i SJs marknadsföring.
Men det får vi berätta mer om ett annat år.

Järnvägsmusen , alias Kjell G Bergström, uppträdde till barnens förtjusning vid flera tillfällen
under 1990. Här på Gävles gator i samarbete
med den nyöppnade butiken BILJETTEN.
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Arsberättelse 1991

Styrelsen för Föreningen Jämvägsmusei Vänner
avgiver härmed sin årsberättelse för verksamhetsåret 1991.
Föreningens styrelse under verksamhetsåret har
varit:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Erik Sundström
Bemt Forsberg
Anna Ericsson
Börje Thoursie
Morrgan Claesson
Anders Åseby
Anders Lundberg (SJ representant)
Lars Olov Karlsson (chef Sv Jvm)

Föreningens medlemsantal 1991-07-01: 737
personer, varav sju ständiga medlemmar.
Under året har styrelsen avhållit fem protokollförda sammanträden.
Föreningen har under året, tillsammans med
Sveriges Järnvägsmuseums utskick "Nytt från
Sveriges Järnvägsmuseum", regelbundet bifogat
medlemsinformationer.
Årsboken SPÅR utkom i mitten av december
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och omfattade i år 128 sidor. Års boken tillställdes
medlemmarna per post.
Föreningen var representerad vid Hjulmarknadema i Lund och Stockholm.
På grund av den osäkra frågan om Museets
framtid har under året Föreningen endast bidragit
med mindre bidrag till föremål etc till Museet.
Det är emellertid vår förhoppning att Museets
framtid under kommande år kommer att klarna
och att Föreningen i större utsträckning kan stödja
Museets verksamhet.
Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till
medlemmar, företag och privatpersoner för det
gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt
mot nästa verksamhetsår och är övertygade om
en fortsatt framgång för Föreningen och dess
verksamhet.

Gävle den 9 september 1991

Erik Sundström
Bernt Forsberg
Börje Thoursie
M orrgan C laesson

Anders Åseby
Anna Ericsson
Anders Lundberg
Lars Olov Karlsson

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 Äke 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:-.

Dal-Västra Värmlands Järnväg
av Svante Forsreus och Gösta Johannesson. Dal-Västra
Värmlands Järnväg, DVVJ, 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 och verklighet

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.

Skånsk jänwäg

Sveriges Järnvägsmuseum Gävle

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

