0

SPAR
Järnvägsmusei vänners årsbok
1992

ÄrsbokenSPÄR utsändes till medlemmarna ilämvägsmusei Vänner.
Redaktionen tar gärna emot kommentarer till årsbokens artiklar och
bidrag till kommande årgångar under adress: SPÅR, clo Sveriges
]ärnvägsmuseum, Box 571, 801 08 Gävle.

Omslagsbild: Det för torvpulvereldning utrustade loket Tb 864 återvände under 1991 till Sveriges Järnvägsmuseum. Om detta försök att
utnyttja inhemska bränsletillgångar berättar Bernt Forsberg i en av
årsbokens artiklar. Här torvpulvereldade Tb 890 med godståg på
svängbron vid Jönköping. Foto Sveriges Järnvägsmuseum.

© 1992 författarna
Produktion: Frank Stenvalls Förlag, Malmö
Tryck: Skogs Boktryckeri AB, Trelleborg 1992
ISSN 0283-6483
2

Innehåll
Bernt Forsberg
Torvpulvereldning av lok
Ett försök att tillvarata inhemska tillgångar

5

Lars Ander
Österås, station för ett kungligt sanatorium

9

Johan Viktor Granath
Konsten att bygga järnvägsbroar
Med inledning av Börje Thoursie

16

Erik Sundström
Landshövding E J Sparre
- mannen som gav sitt namn åt fem ånglok

30

Kjell Nordting
Något om koncessionsbegreppet m.m. i fråga
om enskilda järnvägar

37

Igor Kiselev
Mitt institut och mitt museum

42

Gunnar Sandin
Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 1991

45

Erik Sundström
Vad hände vid Sveriges j ärnvägar 1893?

54

John E. Björklund
Chicago-New York 1916

61

Lars Olov Karlsson
Sveriges Jämvägsmuseum 1991

64

Årsberättelse 1991

69
3

Torvpulveifabriken i Vislanda. Samtliga foton i artikeln: Sveriges lärnvägsmuseum.

Torvpulvertornet på Nässjö
station, uppfört 1917.
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Bernt Forsberg

Torvpulvereldning av lok
Ett försök att tillvarata inhemska tillgångar

Efter många år på "undantag" i Nässjö kom
hösten 1991 Tb-loket nr 864 hem till Sveriges
Järnvägsmuseum.
Tb 864 är det enda i Sverige återstående loket
inom sin klass. Loket är också unikt eftersom det
är det enda svenska lok som har kvar sin originalutrustning för eldning med torvpulver, ett
experiment som pågick vid SJ i 17 år.
Tb-loken, som togs i tjänst 1906, var en direkt
utveckling av de från Amerika inköpta loken littera Ta. De var sexkopplade, tvåcylindriga kompoundlok med tvåaxlig ledarboggi. Vid leveransen var samtliga lok utförda som våtånglok
men de kom senare att förses med överhettare.
Loken användes i person- och godståg på huvudlinjerna ävensom på de mera betydande tvärbanorna. De var starka allroundlok och hade intensiv
tjänst fram till 1909 då B-loken började levereras.
Under första världskriget kom stenkol att bli en
bristvara, varför stora ansträngningar gjordes för
att finna ut möjligheter till att utnyttja inhemska
bränslen för järnvägsdriften. Ved var ett beprövat
bränsle, men krävde tre mans besättning i större
tåg. Veden kunde ibland vara rätt så sur vilket

förorsakade tågstopp på grund av dålig ångbildning.
Torv var ett annat bränsle, vilket det fanns gott
om i svenska torvmossar. Eldning med stycketorv
hade prövats på lok några år tid igare, men med
mindre gott resultat. Man använde sig av en
blandning stenkol/torv 50/50. Eldningen med
stycketorvblandningen var användbar under sommarhalvåret, men under vintern frös vattnet i
torvstyckena och eldningen försvårades.
En förutseende person, maskiningenjören vid
Stockholm- Roslagens järnvägar, Hjalmar von
Porat, hade på 1910-taletkonstruerat en eldningsapparat avsedd för pulverbränsle och på SRJ
utfört prov med torvpulvereldning. Torvpulvret
visade sig vara ett mycket effektivt bränsle.
För att närmare utprova torvpulvrets egenskaper som lokbränsle beslutade Kungl. Järnvägsstyrelsen år 19 l 4 att utrusta ett under tillverkning
hos Motala Verkstad varande E-lok till torvpulvereldning. Valet föll på E-loket nr 1217.
Efter det att loket levererats till SJ företogs en
serie provturer under ledning av den legendariske
maskiningenjören Carl Flodin.

E 1217 med torvpulverutrustning. Leveransfoto i Motala.
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Lok Cc 676 blir pulvrat vid torvpulvertornet i
Jönköping.

Torvpulverloket
Det torvpul vereldade loket skiljer sig till det yttre
från det koleldade endast i tenderns konstruktion.
Tendern har försetts med en sluten behållare för
torvpulvret med två lufttäta luckor för påfyllning
av torvpulver placerade i behållarens tak. Pulverbehållarens väggar lutar ned mot bottnen,
detta för att pulvret lätt skall rasa ned till transportröret.
Under behållarens botten finns ett gjutet ståndarrör. I detta ståndarrör är monterat det så kallade regleringsröret som är rörligt i höjdled. Regleringsrörets övre ände är utformad som en i toppen avrundad kon i vilken det är borrat ett antal
mindre hål. Regleringsrörets kon är centrerad
och avtätad i ett genom behållaren, från bottnen
till framgaveln, löpande rör, transportröret. Detta
rör leder via en rörlig ledning till ett vid eldstadsgaveln placerat rör, som innanföreldstadsluckan
är försett med ett spridarmunstycke.
Erforderlig tryckluft, för att blåsa pulvret från
behållaren till eldstadsröret, erhålles från en på
gångbordet placerad fläkt, driven av en mindre,
tvåcylindrig ångmotor. Luften inblåses i transportröret genom de små hålen i transportrörets
kon. Pulvermatningen är stängd då reglerings-
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röret är tätt upplyftat mot transportröret och öppen
då regleringsröret sänkes. Regleringen av
pulvermatningen sker från förarhytten medelst
en vid tenderns framgavel befintlig manöverspak.
Eldstaden är avdelad i två kammare, en antändningskammare, två sidokanaler och en övre kammare. Rökgaserna delas och ledes halvannan
gång fram och åter i eldstaden innan de ledes
vidare in i tuberna. För torvpulvrets antändning
finnes en mindre rost, avsedd för en kolfyr, placerad under spridarmunstycket. Kolförbrukningen för pulverantändningen uppgårtill 3-4 kg
per 100 kg torvpulver. En mindre kolbox, rymmande cirka 300 kg kol, är inbyggd i pulverbehållaren.
Från början var loket försett med en blästeranordning av samma typ som på koleldade lok.
Det visade sig ganska snart att denna anordning
inte var lämplig varför en blästeranordning av
finsk typ provades. Gnistfångaren i rökskåpet
togs också bort eftersom gnistkastningen från
torvpulvret var nästan obefintlig. De borttagna
gnistfångarna samt den finska blästern förbättrade lokets verkningsgrad väsentligt.
Under torvpulverdriftens första tid förekom
driftstörningar av olika slag. Förutom explosioner
i torvpulverfabriken med produktionsstopp som
följd förekom avbrott i pulvermatningen på loken
föranledda av att föremål kommit med pulvret
eller att pulvret hade blivit fuktigt. I stort sett
hade man dock efter några år kommit över alla
barnsjukdomar.
Det kunde redan från början konstateras att
torvpulvereldningen var mycket effektivare än
eldning med stycketorv. Vidare blev arbetet för
lokeldaren mycket lindrigare jämfört med både
kol- och stycketorvseldning.

Provkörningarna i november
1915
Gjorda uppmätningar vid eldning med torvpulver
hade visat att cirka 1,4 kg torvpulver skulle i värmevärde motsvara I kg engelska stenkol.
För att verifiera bränsleåtgången vid eldning
med torvpulver jämfö1t med koleldning samt för
att kunna beräkna ekonomin vid torvpulverdrift
i övrigt, anordnades i november 1915 ett antal
provturer på linjen Hallsberg-Mjölby.
I provprogrammet föreskrevs att ett godståg
med en vagnvikt av 700 ton skulle framföras med
normala gångtider, beräknade efter en grundhastighet av 35 km/h. Tåget skulle utgöras av

Bilden ovan visar torvupptagning på Hästhagens mosse vid Vislanda. Nedan syns torvpulve,fabriken.
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noggrant vägda, med kol lastade öppna vagnar.
Dragkraft för torvpul verloken var E 1217 och för
de koleldade provtågen det från Falun nylevererade E loket nr 1240.
För att erhålla största möjliga likformighet i
tågens framförande tjänstgjorde en och samma
Iokpersonal i samtliga tåg. Vatten- och bränsleförbrukningen kontrollerades noggrant efter varje
resa och bränsleprover uttogs för analys.
Efter provens avslutning utvärderas uppmätta
värden, och maskiningenjör Flodin rapporterade
resultaten till Kungl. Järnvägsstyrelsen. Han avslutade sin rapport med följande sammanfattning:
Av de beräknade värdena framgå att pannans och
bränslets verkningsgrad är större vid eldning med
torvpulver än vid eldning med stenkol, eller med andra
ord: Vid eldning med torvpulvertillvaratages bränslets
värmevärde bättre än vid eldning med stenkol.

Ombyggnad av lok
till torvpulvereldning
Då proven hade utfallit väl, beslöt Kungl. Järnvägsstyrelsen att låta bygga om tio Tb-lok, fem
Cc-lok och fyra Kd-lok till torvpulverlok. De
senare loken kom senare att omändras till tanklok
med en bakre löpaxel, littera Kf. Något ytterligare
E-lok blev inte ombyggt, utan E 1217 gick som
ensamt torvpulverlok inom littera E.
De lok som byggdes om till torvpulvereldning
var:
- Tb 846, 850, 861, 862, 863, 864, 877, 887,
890 och 892
- Cc (Cd) 528,550,614, 668 och 675
- Kd (Kf)-546, 624,626 och 700

Torvhanteringen
För att förvissa sig om god tillgång till lämplig
torv inköpte Statens Järnvägar den nära Vislanda
station belägna Hästhagens mosse på cirka 200
hektar. Invid mossen anlades en torvpulverfabrik.
Den sammanlagda kostnaden för anläggningarna, inkluderande ombyggnadskostnader för arton
lok, hade beräknats till 1,3 miljoner kr. Torvpulverfabriken skulle enligt kontrakt vara klar
för produktion den 1 maj 1917, men på grund av
förseningar kom inte driften igång förrän i februari 19 I 8. Slutkalkylen för anläggningarna
visade att den totala anläggningskostnaden hade
stigit till 1,84 miljoner.
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Torvpulverfabriken vid Vislanda hade en årskapacitet på 20 000 ton, men den nådde aldrig
upp till mer än hälften av detta. Vid full drift sysselsattes 45 man vid fabriken och 80 man för
torvupptagningen på Hästhagens mosse.
För "pulvring" av loken uppfördes pulve1torn
vid lokstationerna i Nässjö, Falköping och Alvesta, från vilka loken bekvämt och dammfritt
kunde "pulvras".
Torvpulverdriften kom att begränsas till linjerna Nässjö-Falköping och Nässjö- Alvesta samt
en del sidobanor i Småland.

Torvpulverdriftens avveckling
Det kunde, efter de lyckade försöken, antagas att
man i torvpulvret hade funnit ett idealiskt lokbränsle som skulle komma till användning i stor
utsträckning vid järnvägsdriften.
Beslutet om införande av torvpulverdrift i större
skala fattades vid en tidpunkt, då priset på utländskt kol var exceptionellt högt. Det fanns anledning att antaga, att användningen av torvpulver
skulle ställa sig ekonomiskt fördelaktig inte endast vid då gällande kolpriser och arbetslöner,
utan även vid de kolpriser som förelegat före
första världskriget. Innan torvpulvereldningen,
efter övervinnandet av svårigheterna vid starten,
kommit riktigt igång hade emellertid kolpriset
sjunkit nära nog till förkrigsnivån, medan däremot arbetslönerna hade stannat vid det dubbla
mot före kriget. Torvpulvret kom därmed att bli
dyrare i tillverkning än import av stenkol.
Eftersom torvpulverfabrikationen var förlustbringande kom frågan om driftens nedläggning
tidigt på tal, första gången redan 1923, genom
överrevisorernas berättelse över Statens Järnvägars räkenskaper och förvaltning. Järnvägsstyrelsen försökte upprepade gånger få bemyndigande att lägga ned driften, men protester från
torvpulverfabrikens arbetare och vederbörande
ortsmyndigheter fördröjde beslutet. Efter stor
diskussion och flera framställningar från Järnvägsstyrelsen om nedläggning, beslutade så 1930
års riksdag att torvpulverdriften skulle vara helt
avvecklad under år 1932.
De ombyggda loken återställdes till koleldning,
utom Tb-loket 864 som med bibehållen torvpulverutrustning överlämnades till Järnvägsmuseet
år 1932.
Därmed sattes parentes runt ett mycket lyckat
försök att tillvarata inhemska bränsletillgångar.

..

Lars Ander

Osterås,
station för ett kungligt sanatorium

Ett regeringsjubileum begås
I februari 1896 tillkännages i den svenska dagspressen med disk.reta notiser att Sveriges riksdagsmän utomparlamentariskt tagit initiativ till
en riksomfattande insamling. De subskriberade
medlen avsåg man överlämna till Hans Majestät
Konung Oscar Il vid hans 25-åriga regeringsjubileum i september 1897. Initiativtagarna till
projektet tänkte sig att gåvan skulle utnyttjas för
något ändamål, som kunde hugfästa kungens
minne. Föret var trögt i portgången, det rådde
både i dagspressen och bland allmänheten osäkerhet om hur givarnas slantar skulle nyttjas. Ett
kontroversiellt rykte uppstod att kungen med de
insamlade medlen ville ersätta sitt chefsfartyg
Drott med ett nytt och mer ståndsmässigt fartyg,
en ide som inte passade alla politiska riktningar.
I november 1896 offentliggörs emellertid kungaparets avsikt att utnyttja den blivande fonden "till
hämmande och botande av tuberkulosen". Detta
tillkännagivande stimulerade på ett helt annat
sätt givmildheten. Landet ropade efter åtgärder
mot den dödsbringande "vita pesten". Som resultat
av insamlingen överlämnades i september 1897
till majestätet en summa stor 2 222 210 kronor.
Överbringandet av det svenska folkets gåva ger
intrycket att vara en programpunkt bland många
i det nio dygn långa jubileumsfirandet.
Den fortsatta handläggningen framstår som ett
föredöme av effektivitet, samarbete och korta
beslutsvägar. En promemoria ligger klar en månad senare i vilken man kan läsa om kungens
beslut att uppföra tre s.k. folksanatorier, ett sydligt,
ett mellansvenskt och ett norrländskt. För att
verkställa planerna lät han tillsätta en kommitte
i vilken makan Sofia med omvittnad kompetens
intog ordförandeposten. Vid hennes sida utses
som vice ordförande kabinettskammarherren Otto
Printzsköld, och i övrigt har till den kungliga

arbetsgruppen kallats ett antal likaledes erfarna
läkare och politiker. Dåvarande generaldirektören
i medicinalstyrelsen Klas Linroth, medlem av
kommitten, angav bland villkoren för dessa våra
första tuberkulossanatoriers placering vikten av
ettklimatologisktgynnsamtläge, behörigtavstånd
från tätbebyggelse och, inte minst betydelsefullt,
tillgång till goda kommunikationer.
I oktober 1897 sammanträdde drottningens
arbetsgrupp för första gången. I juli 1900 invigde
Oscar II det första s.k. jubileumssanatoriet Hålahult på Kilsbergens södra sluttning med Ervalla
järnvägsstation på Mjölby- Krylbobanan som
replipunkt. Sanatorium nummer två, Österåsen i
Ångermanland, invigdes i augusti 190 l och det
sydliga Hessleby i Jönköpings län i september
samma år. För Hessleby tryggades förbindelserna
med yttervärlden genom stationen Mariannelund
på Nässjö-Oskarshamnsbanan. På mindre än fyra
år hade som den officiellt kallades "Komiten för
Jubileumsfondens användande" effektivt genomfö1t sitt uppdrag. Tre tuberkulossjukhus stod färdiga att med sina sammanlagt trehundra sängar ta
emot en bråkdel av landets vid denna tid cirka
30 000 lungsotsdrabbade invånare. Färdigställandet hade inte skett utan komplikationer. Bland
annat hade de ursprungliga 2,2 miljonerna krävt
en extra påspädning från riksdagen på 800 000
kronor för att rädda det tredje sanatoriets färdigställande. För det norrländska sanatoriet föranledde både dess lokalisering till Ånge1manland
och den egna järvägsstationens placering lokala
stridigheter, som kräver sin egen historieskrivning.

Sanatorium i Jämtland
eller Angermanland?
0

Som byggplats för det norrländska sanatoriet
prioriterade drottningens kommitte ursprungli9

gen en kronopark kallad Oxböleskogen vid Bispgårdens järnvägsstation, med Utanhede ångbåtsstation vid Indalsälven som alternativ kommunikationsresurs. En stridbar och framsynt förvaltare vid Graningeverkens stora jordbruk Forse
nära Långsele i Ångermanland, Jonas Modin,
insåg emellertid värdet av att få ett sanatorium
förlagt till sin närhet. Ett sanatoriebygge ställde
i utsikt leverans av virke från brukets skog och
den framtida sjukhusdriften god avsättning för
produkter från Graningeverkens jordbruk. Tre
byamän från Österås by vid banan mellan Långsele och Selsjön stimulerades att på förmånliga
villkor erbjuda mark åt Jubileumsfonden, som
tacksamt accepterade anbudet. Jämtlänningarna
lurades snarast genom en kupp på sitt sanatorium,
som sålunda planerades på den s.k. Österåsplatån
cirka hundra meter ovanför järnvägen, där den
vid Faxälvens inflöde i Ångermanälven svänger
av i nordlig riktning mot Forsmobron. Förutom
det natursköna läget hade ångermanlänningarna
givetvis betonat platsens goda kommunikationer,
ångbåtsbrygga i Österås med trafik till Sollefteå
och norra stambanans närhet vid bergets fot.

Station i Västerås eller Österås?
I sanatoriebyggets inledningsskede förelåg betydande svårigheter att forcera den branta stigningen med hundra meters höjdskillnad mellan
järnväg och byggplats. Allt material såsom virke
från Forse bruk måste ju transporteras den vägen.
Ett stickspår lades tidigt ut från Österås anhalt för
att underlätta lossningen. En s.k. spelbana med
två parallella järnvägsspår på vilken lastade
vagnar avvägda mot varandra drogs uppför sluttningen installerades som en genial lösning för
vidaretransporten. En ny spelbana i anslutning
till den slutliga stationen blev likaledes det rationella medlet för det färdiga sanatoriets försörjning med skrymmande och tungt gods, framför allt stenkol till sjukhusets värmepanna.
Det synes för den nutida betraktaren vara en
självklarhet att det blivande sanatoriet, ett samhälle i sig med kanske tvåhundra invånare och ett
kontinuerligt behov av förnödenheter, krävde en
egenjärnvägsstation. Den åsikten delades emelle1tid inte av alla Ådalens invånare 1899. Redan
1887 hade byamännen i Västerås vid stambanan,
där den viker av norrut över Forsmobron, agerat
för en egen järnvägsstation. Hittills replierade
man antingen på Selsjöns station, ganska oåtkomlig på andra sidan Ångermanälven, eller
10

Den s.k. spelbanan som fraktade byggmaterial
och andraförnödenheter frånjärnvägslinjen till
Österåsplatån. Österåsens Hälsohems arkiv.
Långsele cirka 20 km söderut. Riksdagen hade
drygt tio år senare beviljat pengar för en järnvägsstation utan att därvid binda sig för den nya
stationens placering.
De i sanatorieprojektet engagerade inser att det
är dags att handla. Förvaltare Mod in tar initiativ.
I ett brev till kabinettskammarherre Printzsköld i
november 1898 ger Modin uttryck för föga
uppskattande känslor gentemotStatens Järnvägar.
Han rapporterar uppenbara samarbetssvårigheter
med företaget i praktiska frågor. Nu gällde det de
preliminära planerna på en egen station för
sanatoriet och vikten av att i god tid bearbeta SJ:
"för öfrigt hafva i regel statens järnvägar eller
dess funktionärer mera sällan, åtminstone i vår
ort, utmärkt sig för tillmötesgående mot trafikanter
äfven der det gällt frågor, hvarigenom järnvägens

Motstående sida: Karta över Österåsens sanatorium upprättad 1904 med spelbana, stationsområde och uppfartsväg inritade. Österåsens
Hälsohems arkiv.
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Österåsens sanatorium. Foto Sveriges Järnvägsmuseum.
ekonomiska fördel mycket befordrats", klagar
Modin.
Statens Järnvägar skulle emellertid inte framstå
som den krånglande instansen, de lokala motsättningarna inom ortsbefolkningen kom i stället
att medföra oväntade komplikationer. Modin fungerar som Sanatoriebyggnadskommittens utsträckta arm vid diverse underhandlingar med
lokala motparter och har tydligen vunnit dess
fulla förtroende som kontaktförmedlare mellan
Österås och Stockholm. I en ny utförlig skrivelse
till Printzsköld i januari 1899 gäller diskussionen
inte det temporära stickspåret utan lokaliseringen
av den permanenta station som skall betjäna
sjukhuset. Tre alternativ förelåg, det närmast
belägna Österäs, Västerås by cirka åtta kilometer
norrut och Öhns by rakt nedanför platåns non-a
gräns. Närmaste väg till den sistnämnda, cirka
1,5 km, ledde via en brant stig från platån till Öhn
medan en Iandsvägsfärd innebar åtminstone
dubbla distansen. Mod in prioriterar förstås Österås som avstigningsstation för sjukhusets resenärer men fruktar att opinionen skall genomdriva
alternativet Öhn. Jordägarna i Österäs äter har
förstått att bevaka sin egen bys intressen genom
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att lova ställa mark till förfogande för ett stationsbygge, och Öhns byamän har varit snabba att följa exemplet. Modin ber Printzsköld att bearbeta
länsstyrelsen i Härnösand och tillrättalägga de
felaktiga uppgifter om avstånden från sanatoriet
till de alternativa stationsförslagen som uppgivits
i debatten.
Sanatoriets talesman har alla skäl varsko Stockholmskommitten att bevaka sanatoriets intressen.
I en utförlig redaktionell artikel vid samma tidpunkt rekapitulerar Sollefteå-Bladet ortsbornas
önskemål om ytterligare en anhalt mellan Långsele och Selsjön - den senare är första station
öster om Ångermanälven efter Forsmobron. Eftersom Selsjön saknade broförbindelse över
Ångermanälven till byarna på västra stranden
finns starka motiv för denna stationsplats. En bro
över Faxälven nära dess utlopp planeras, varför
även folk boende söderut skulle kunna nå den nya
stationen. I Västerås eller Öhn bör den ligga
hävdar tidningen, som citerar en förutsägelse
från "en länstidning" att det nya sanatoriet behöver
sin station för att betjäna en förmodad turistström
till platån med dess hänförande utsikt.
Sollefteskribenten genmäler: "Blir väl så lagom

med turister däruppe vid sanatoriet förmoda vi.
Inte lär man vare sig få lof eller ha lust att komma
sjuklingarna alltför nära." En insändare samma
dag anför att en ny faktor i diskussionen tillkommit, nämligen sanatoriet Österåsen. "Sanatoriets
intressen synas mig vara större än Ådalens."
Länsstyrelsen sammankallade - trots att man
till SJ tillstyrkt Österåsalternativet i god demokratisk anda - ett stormöte i Sollefteå till mitten
av juni 1899 där representanter för de berörda
kommunerna och några till med besked fick göra
sin stämma hörd. Mötet varade i fyra timmar,
samma argument repeterades och den lo~~la opinionen tycktes tala för en placering i Ohn till
sanatoriets nackdel. Modin har uppenbarligen
retat åtskilliga närvarande riksdagsmän på sig.
Någon omröstning skedde ej. Medan tidni~_gsreferatet synes prioritera en lokalisering i Ohn
anoer Mod in i sin tiosidiga rapport till Sanatoriebyggnadskommitten att diskussionen förlöpt till
Österåsens fördel trots oppositionella inlägg. I
hans rapport citeras uttalandet "att befolkningen
skulle känna motvilja att möta lungsjuka vid en
järnvägsstation", detta som argument för en station placerad så långt från sanatoriet som möjligt.
Motståndarna hävdade att den befintliga provisoriska anhalten i Österås kunde fortsätta att betjäna sjukhuset, medan en station i Öhn med dess
större befolkningsunderlag skulle bidra till att
slippa närmare konfrontation med de lungsjuka.
En av sanatoriekommittens medlemmar, den
aktive provinsialläkaren i Backe-Fjällsjö Nils
Enolund, hade i förebyggande syfte publicerat en
artikel i lokalpressen 1898 om eventuell smittrisk
för omgivningen från det blivande tuberkulossjukhuset. Hans försök att sakligt vederlägga påståenden om fara för smitta från sanatoriets gäster
till ortsbefolkningen hade uppenbarligen misslyckats.
Lungsotsskräcken manifesterades på nytt, men
kunde inte förhindra att striden om den nya stationen mellan Långsele och Selsjön av Kungl.
Järnvägsstyrelsen avgjordes till sanatoriets
förmån. I februari 190 l beviljade Sollefteåtinget
Jaofart för stationen Österås och den öppnades
fö; trafik den l januari 1902. Persontrafiken vid
den numera rivna stationsbyggnaden upphörde
den 1juni 1985 i och med att__Hotingbana?s persontåg drogs in. Då hade Osteråsens SJukhus
redan 1981 övergått i Västernorrlands landstings
äoo
och omvandlats till ett hälsohem. Som .från
0
Vännäs fjärrstyrd mötesstatio~. tjänar alltJämt
den nu nittioåriga bangården i Osterås by.

En stationsbyggnad i slottsstil
Österåsens sanatorium ritades av slottsarkitekten
Johan Fredrik Liljekvist som kanske mest är
känd för ett senare verk, Kungl. Dramatiska Teatern i Stockholm. Som alternativ till de två andra
jubileumssanatorierna med deras tvåvånings
tyngre stenfasader utformades Norrlandssjukhuset som fyra envåningspaviljonger sammanbundna med en central huvudbyggnad. Denna
slottslika byggnad med sina svartmålade s.k.
säteritak har utan någon som helst tvekan 1600talsarkitektenJean de la Vallees uppländskaRunsa som förebild.
Det är intressant att iaktta utformningen av
sanatoriestationen med dess uthus. Det kan inte
råda tvivel om att stationsanläggningens arkitekt
i sin tur har tagit intryck av Liljekvists sanatorieskapelse, för övrigt det enda sjukhus den senare
ritat. Tessinrenässansen fick sin efterföljare till
och med i stationens magasinsbyggnad och utedass. Några originalritningar till Österåsens stationsbyggnader har ej kunnat spåras hos Statens
Järnvägars norrländska förvaltningar eller på
Härnösands landsarkiv. Vare sig Jubileumsfondens arkiv eller Österåssanatoriets handlingar
ger något stöd för att slottsarkitekten Liljekvist
personligen skulle ha utformat stationsbyggnaden.
Som ett komplement till persontransporterna
utlovade Statens Järnvägar att för 4 kronor per
månad dagligen transportera postväska mellan
Långsele och Österås stationer. Om väskan skadats eller förkommit fritog sig emellertid SJ från
ansvar! Mot sina lungsotsdrabbade anställda visade sig arbetsgivaren föga välvillig. SJ svarade
visserligen för de anställdas vårdavgift, 50 öre
per dag på allmän sal, men när sjukhuset därtill
tar sig friheten att debitera sina patienters arbetsgivare för den febertermometer och spottkopp
med vilken varje patient utrustas, tvärnekar företaget att betala i till pekoral gränsande motiveringar. Både denna engångsutgift på en krona
och tjugofem öre och skjutskostnaden för den
andningspåverkade patienten från stationen uppför den svårforcerade backen till sjukhuset vägrar
man att ersätta. Som en eftergift erbjöd man sig
förmana sina på sanatorievård väntande tjänstemän att "medföra tillräckligt med pengar".
Parentetiskt kan nämnas att de tre fondsanatorieöverläkarna 1905 kommunicerade med SJ i
ett dagsaktuellt sammanhang, i en gemensam
skrivelse där SJ uppmanas att bättre vaka över
rökdisciplinen i såväl damkupeer som övriga
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Utsikt mot Faxälven med landsvägsbron och bron mot Sollefteå. Ångermanälven i bakgrunden. I
förgrunden Österås station "654 kmfrån Stockholm- 77 meteröfverhafvet". Fototfrån omkring 1904
har tillhört sanatoriets förste underläkare Hjalmar Tideström.
Oscar Il med sönerna Gustaf och Carl, med maka Ingeborg, vid Österås station. Inspektion av
paraderande trupper. Odaterat vykort som ställts till förfogande av Sven Bergvall, Österås.
KONUNGEN, KRONPRINSEN, FRINS I<ARL OCH PRINSESSAN JNGEBORG VID ÖSTER;\$ STATION.
1lf1:ts1"o11sbokl1a11dt·l11s Jt (irlag-, .5tJllt.".Jit•,l.
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avdelningar med rökförbud. Lungspecialisterna
ville skydda de redan luftvägssjuka för den skadliga tobaksröken.
Givetvis har Österåsens sanatorium som många
andra sina skönlitterära skildrare. Erik Asklund
berättar i sin essäsamling Drakens gränd om ett
besök hos arbetarförfattarenJosefKjellgrens alter
ego Bertil Mörk. Det är en berättelse om en
sovvagnsresa från Stockholm i tredje klass med
byte till motorvagn i Långsele en tidig frostig
vintermorgon, om den stillhet i naturen som resenären upplever vid sin rälsbussresa, om bruset
från den ännu obundna Faxälven, om vinterlandskapets jungfrulighet och vandringen upp
till "SlottetSnöfrid",JosefKjellgrens benämning
på sanatoriet. Lars Widdings lungsotsdrabbade
flygkadett börjar likaledes i sanatorieromanen
Visst gör det ont sitt inträde i sanatorievärlden
med att stiga av vid " Åsens station". På perrongen
möts den blivande patienten, överkänslig och
orolig över vad som komma skall, av stationskarlens cyniska kommentarer.
Vid Österås, sanatoriets numera rivna stationsbyggnad, har förutom Lars Widdings alter ego
och JosefKjellgren tusentals lungsotssjuka med
stora förväntningar stigit av. Flertalet anträdde
återresan med grusade förhoppningar om återvunnen hälsa, stundom efter långa vårdtider,
stundom diskriminerade för ytterligare vård på
grund av alltför avancerad sjukdom. Blott en
minoritet återvände friska till arbetslivet före de
moderna effektiva läkemedlens introduktion på
1940-talet.

Författaren tjänstgjorde under åren 1963-1966
som överläkare vid dåvarande Österåsens sjukhus, sedermera överläkare på lungmedicinska
kliniken på Sundsvalls sjukhus 1966-1983. Ovanstående artikel ingår delvis som ett avsnitt i en
studie över Konung Oscar 11:s Jubileumsfonds
tillkomsthistoria och de tre jubileumssanatoriernas första verksamhetsår. Studien föreligger i
manuskript.

Ett urval källor och litteratur
Härnösands landsarkiv
Österåsens sanatoriums arkiv. Styrelseprotokoll
Slottsarkivet, Stockholm
Konung Oscar Il:s Jubileumsfonds handlingar
Personligt meddelande
Sven Holm, Sundvall
Börje Thoursie, Gävle
Asklund, E., Drakens gränd, 1973
Handlingar rörande Konung Oscar l/:s Jubileums/ond utgifna af komitenför utredning af
frågan omjubileumsfondensanvändning, 1899
Sollefteå-Bladet
Svenska Dagbladet
Widding, L., Visst gör det ont, 1953
Västernorrlands Allehanda
Åman, A., Om den offentliga vården, 1976
Detaljerade källhänvisningar lämnas av författaren under adress Klackvägen 6, 856 53 Sundsvall.

Österåsens sanatorium på sin
platå med järnvägsstationen
och Faxälvsforsarna. Teckning av Folke Ricklund 1932.
Vykort Österåsens Hälsohem.
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Ett järnvägsbyggarliv

Johan Viktor Granath, född 1866, växte upp
under mycket fattiga förhållanden, dessutom under hunger- och nödåren i slutet av 1860-talet.
Han fick tidigt börja arbeta, bl.a. som askmakare
på Jönköpings tändsticksfabrik och senare som
bonddräng, och hans skolutbildning inskränkte
sig till tolv veckors ambulerande småskola och
åtta veckors, också ambulerande, folkskola, vilket
enligt Granath bara räckte till tre av de fyra
räknesätten. Det var ganska naturligt att han som
många begåvade ungdomar i denna situation
sökte sig till soldatyrket, som erbjöd god utbildning i civila yrken förutom bra mat och husrum.
Han antogs 1886 som volontär vid ingenjörtrupperna och nådde sitt mål att få både teoretisk
och praktisk utbildning i tekniska ämnen. Efter
tre år vid Kungl. Svea lngenjörbataljon tog Granath, efter genomgången underofficersexamen,
avsked från det militära och började sitt liv i
entreprenad verksamhet, främst vid järnvägsbyggande - nittiotalet var ett av de två stora tiotalen
i utbyggnaden av vå1tjärnvägsnät. Från byggnaden av Djursholms villastad fo1tsatte Granath till
Rimbobanans byggande, vidare till stambanan
genom övre Norrland (Mellansel-Vännäs-Hällnäs, stakningar och förberedande arbeten), till
Saltsjöbanan med dess tunnelbyggen, till Svartåbanan och så för ett tag till lotsverket som fyrbyggmästare. Men så lockadejärnvägsbyggandet
igen, och Granath visade sin skicklighet som brobyggnadsadministratör både vid Älvdalsbanan
och sista biten av Västeråsbanan (broarna vid
Oxberg och Nås) och som arbetsledare för landsvägsbrobygget vid Nås. Efter dessa stora företag
fastnade Granath vid Västeråsbanan som banmästare i Ramnäs och Ängelsberg och baningenjörsassistent i Ludvika, och slutade vid SWB
med pension 1920. Han hade en rad kommunala
och kommunalpolitiska uppdrag, byggde vägar
och dammar, satt i taxeringsnänmd och skolråd
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och köpingsnämnd, var byggnadskontrollant och
ritade stadsplaneförslag. Sorgkanten i hans tillvaro
var en med åren bruten hälsa och ett tilltagande
svårmod. Han gick urtiden 1946, åttio år gammal.
Han hade då under många år nedtecknat sina
öden och äventyr, ett dokument som finns i Rune
Ekegrens värdefulla samlingar från SWB och
som i sin helhet vore värt att publiceras, men jag
har valt att för Spårs räkning plocka ut de blad
(manussidorna 24 och 26-44) därGranath skildrar
sitt verksamma liv som byggare och tekniker.
Börje Thoursie

Johan Viktor Granath

Konsten att bygga järnvägsbroar

... Det gällde nu att försöka skaffa sig arbete,
men det visade sig att vi kommit ut i en rasande
stor arbetslöshet. I Stockholm fanns ingen möjlighet att få något slags arbete. Jag och tre kamrater hyrde in oss hos ett gammalt par vid Roslagstorg, som bodde i ett litet gammalt hus och
bebodde ett rum och kök. Vid Roslagstorg, som
då delvis var ett träsk, hade några gamla gummor
matservering i tält, där rätt god mat serverades
och där man kunde äta sig mätt för 25 öre, och här
intogo vi våra måltider, en eller högst två om
dagen. Så gick två veckor under ständigt sökande
efter arbete. Våra små besparingar voro nästan
uttömda, då j ag en dag fick veta att Djursholms
gods skulle bö1ja utbyggas till villastad och att till
chef för detta arbete utsetts en kapten vid Svea
Artilleriregemente, Bergman. Jag marscherade
omedelbart ut till Djursholm och bland flera
hundra arbetssökande lyckades det få arbete för
mig och mina kamrater, tack vare att vi voro f.d.
militärer.
Det var jordschaktning för framdragande av
vägar. Under första tiden var det en rättare på
godset som var arbetsledare. Vi fingo rum i en
villa"Aludden" och halm att lägga i de träbänkar,
där två och två fingo sina sovplatser. Några sängkläder hade vi icke utan det var att ligga med
arbetskläderna på sig. Förtjänsten var högst 1.25
per dag, i regel dock endast 90 öre. Rummet vi
bebodde var försett med en mindre kokspis, där
alla som bodde å nedra botten i villan, tolv man,
skulle laga sin mat. Det var en oerhörd trängsel på
kvällarna omkring denna spis, och alla dessa
ångor av fläsk och annan mat sedan! Vissa tag
kunde man inte se varandra i denna dimma. Bolaget hade en proviantbod, där de lämnade ut matvaror, bröd, amerikanskt fläsk, sill, potatis. Bröd
och rått amerikanskt fläsk var det stående middagsmålet, potatis och sill eller s.k. kolbullar och

stekt fläsk på kvällen. Kolbullarna tillagades så
att vetemjöl och vatten hoprördes till en tjock
smet som sedan stektes i det rikliga flottet av det
amerikanska fläsket och voro goda men hårdsmälta. Till frukost åt vi kaffe med limpa.
Sedan vi gjort färdigt den schakt vi påbörjat
flyttades vi till en liten bergschakt för järnvägen
öster om Sveavägen, som sprängdes färdig, och
sedan flyttades vi till en kajanläggning, där det
var svårt, _ty att gå i det iskalla vattnet med så
dåliga skor som vi hade var nästan detsamma
som att gå barfota. Kamraterna från regementet
Rosen och Fast och jag hyrde strax efter jul en
stuga vid Stocksund. Stugan bestod av ett enda
rum försett med en liten kokspis. Det var i alla fall
som att komma till ett slott från en svinstia. Vi
kunde hålla snyggt och rent och laga ordentlig
mat, men vi hade omkring fem kilometer till
arbetsplatsen, dvs. en mil att gå varje dag.

Stambanan genom övre Norrland
Så gick tiden till pingst 1900 då jag och två kamrater beslöt oss för att resa till statens järnvägsbyggnader i övre Norrland. Vi reste annandag
pingst med ångaren Carl XV till Sundsvall, men
vilken resa! Pingstafton och pingstdagen rasade
en storm så häftig att ett flertal fönsterrutor blåste
sönder på Drottninggatan i Stockholm. Stormen
fortfor över annandagen, så det var fråga om att
ångaren ej skulle avgå denna dag. Den gick emellertid på kvällen. Fartyget kastades som en boll
på vågorna, och allt gods som var på övre däck
spolades över bord trots att det var fastsurrat.
Alla var sjösjuka. Den ene av mina kamrater, som
tjänat vid flottan, sade att sådan storm hade han
inte varit med om förut. Då vi kommo till Sund vall
fick vi veta av kaptenen att vi vid ett tillfälle varit
nära att gå under.
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Från anläggningen av Stockholm-Rimbo järnväg. Lok SRJ 2 med I-vagnar och rallare.
Stambanan genom övre Norrland stakades och byggdes i stor utsträckning genom oländig terräng.
Här banbyggnad vid Nyåker 1890. SJ egna hästar transporterar material till brobygget över Öre älv.
Båda fotona Sveriges ]ärnvägsmuseum.
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Vi fortsatte med en mindre ångare till Örnsköldsvik. Statens järnvägars byggnadsbyrå var
förlagd hit, och vi gingo genast dit och sökte
arbete. En kapten Ingeman mottog oss och jag
visade honom mina betyg från regementet. "Ja,
du har skött dig bra ser jag, har du lust för järnvägsstakning?" frågade han. Hä1till svarade jag
jakande, och då skrev han ett brev till ingenjör
Groth som ledde järnvägsstakningen mellan
Nyåker och Vindeln. Även mina två kamrater
fingo efter någon tvekan följa med. De hade ej så
bra betyg som jag, och kaptenen frågade dem om
de voro supdrullar. Våra pengar voro absolut
slut, och några andra fortskaffningsmedel fanns
inte än att gå den tio mil långa vägen från Örnsköldsvik till en bondby strax söder om Vännäs,
där ingenjör Groth med ingenjör och stakarlag
bodde. Det var att ta Gud i hågen och bö1ja vandringen. Efter att ha gått ungefär en mil voro vi så
hungriga att vi överlade var vi skulle bettla mat.
Nej, sade jag, vi skola försöka få låna pengar på
mitt fickur. Jag gick in i första gård vi kommo till
och ett äldre par där lånade mig tio kronor på
klockan. Där fingo vi även mat och kaffe gratis.
Klockan löste jag ut en månad senare.
Från Nyåker till Vännäs var det bara skogsvägar och stigar. Vi kommo till målet för vår
vandring efter två dagars marsch. Det var en
söndagsafton, och då jag kom fram till huset där
Groth bodde kom en röst från ett öppet fönster:
"Goddag på dej, Granath", och fick då se ingenjör
Lundberg stå i fönstret och leende bö1ja prata.
Ingenjör Lundberg hade sommaren 1889 gått igenom en militärkurs vid mitt regemente. Vi
hade alltid stått på god fot med varandra och nu
var han här. Där träffade jag för första gången
Holmqvist, som var där för att få order för följande dags arbten. Vi tre nykomna fingo besked
om att vara på arbetsplatsen klockan sju följande
dag. Försedda med huggyxor skulle vi röja för ny
linje. Jag som varit i skogsarbete som bonddräng
klarade mig utmärkt, men de båda kamraterna
gick·det dåligt för då de väl knappast förr hållit i
en yxa. Det var ett uppslitande arbete: arbetsdagen
som skulle vara tolv timmar kunde ibland uppgå
till hela dygnet för att få en linje på ända till två
mil färdigstakad, och sedan arbetet härmed var
slut var det att gå linjen tillbaka en lång, tröttande
väg. Dagpenningen var för denna långa arbetsdag
kr. 2.24. Logierna lågo i allmänhet en halv mil
och längre till linjen och maten var urusel. Bönderna levde på salt strömming och potatis, långmjölk och tunnbröd som vi kallade tidningar,

bakat av kornmjöl och osyrat. Vanligt rågbröd
kunde ingen baka där även om de haft rågmjöl.
Det enda vi kunde få med oss till middag var
alltså att knyta in en kaka tunnbröd i-en näsduk
och sätta fast i svångremmen "åta bak", som
bönderna uttryckte sig. Vi kunde ju inte ta vare
sig mjölk eller potatis eller salt strömming med
oss.
Vid midsommar voro vi framme vid Vännäs,
en rätt stor by vid Umeälven. Där fingo vi logi på
ett mindre inackorderingsställe, där maten var
bättre därför att vi fingo rågbröd och en ostskiva
med till matsäck. Dessa sötebrödsdagar räckte
dock inte länge, ty e n del av stakarlaget fick order
att gå tillbaka till Hörnsjö, en sträcka av två mil,
för att gräva provgropar i alla skärningar för att
de skulle kunna sätta pris per kubikmeter. Detta
arbete pågick i cirka tre veckor och sedan bö1jade
permanentstakningen, dvs. alla rakJinjer stakades
nu med teodolit, med vilket instrument även alla
vinklar mättes. Kurvorna stakades för hand.
Pålarna fingo ej vara mindre i diameter än 10 cm
och minst en meter långa, och nedslogos med
träklubbor så att de stodo så stadigt att de icke
kunde dragas upp med händerna. Sedan vi renstakat till Vännäs fingo vi flytta cirka halvannan
mil norr därom till Tvärålund och fortsätta till
Norra Degerfors (Vindeln) med undersökningsstakning. Här var ytterst svår terräng. Vi stakade
upp en mängd linjer, så många att stora och lilla
alfabetet icke räckte att Jittrera dem med. Särskilt
svårt var att finna ett lämpligt övergångsställe
över Vindelälven. Det tog lång tid att få en antagbar linje, och stakningsarbetet för året avslutades
i Norra Degerfors sedan kölden blivit så stark att
vi inte längre kunde fortsätta.
Vi fingo sedan skogsröjning ute vid en by som
låg sju kilometer från vårt kvarter i Degerön, lång
väg att gå morgon och kväll. Till sist blev det så
mycket snö att skogsröjningen måste upphöra
och vi blevo arbetslösa hela det 35 man stora
laget. Jag och mina två kamrater som bara varit
med tre månader hade ingenting kunnat spara av
vår lilla dagpenning utan stodo utan medel inför
en lång vinter. Det var en tråkig situation. Under
tiden hade kapten Fraenkel och schaktmästare
Pettersson anlänt till Degerön, där de skulle ha en
avdelning på cirka en mil jämte brobyggnaden
över Vindelälven. Jag gick upp till kaptenen för
att söka få arbete, men han svarade att han icke
fick påbö1ja några arbeten föITän efter I januari
enär pengarna voro slut för detta året. Där stodo
vi i början av oktober utan möjlighet till försörj19

ning under tre månader. Då tänkte jag, att innan
jag beger mig på luffen ska jag telegrafera till
ingenjör Groth, som efter stakningen rest ned till
Örnsköldsvik och var byråingenjör där, och fråga
honom om arbete. Jag visste att han följande
sommar ville ha sitt gamla stakarlag tillbaka.
Samma dag kom telegram från kapten Fraenkel,
som var arbetsingenjör vid Degerön, att stakarlaget skulle få arbete genast med att gräva dy i en
myr fem kilometer från Degerön. Vi bö1jade
omedelbart arbetet. Det var fem kilometer att gå,
dålig väg, mycket snö och kallt. Myren var vattensjuk så vi fingo gå våta om fötterna hela dagarna.
Den måste grävas ut längs järnvägslinjen tre meter brett och två meter djupt, och där skulle sedan
fyllas med grus för att få en ordentlig bädd för
järnvägsspåret. Då vi hållit på med detta arbete i
sex veckor fingo vi flytta till en stor s.k. skärning
i närheten av Vindelälven. Arbetet var på entreprenad och priset per kubikmeter var 62 öre (nu
är priset för liknande 3.50 a 4.00 kr). Det var ett
tolv meter djupt schakt med en lutning från
schakten till tippen av 1:62,5. Vi hade träkärror
på två hjul rymmande en kubikmeter. Kärrorna
voro försedda med en lång stång att styra med.
Två man drog och en man styrde. En landgång av
plank var utlagd och på denna landgång måste
kärran styras. Det var ett hårt arbete. Vi voro
alltså tre man till varje kärra: två kärror lastade
samtidigt inne i livet på schakten och två kärror
samtidigt på slänterna, en på vardera sidan av
livet. Det var att jaga varandra hela dagen.
Kärrorna skulle ju vara färdiglastade samtidigt,
och blev något kärrlag efter var det skällning så
Herre du min Skapare... Arbetet räckte till
midsommaren och det blev stor förtjänst, 5 kr och
7 öre per dag. En stor dagpenning på den tiden.
Därefter gick jag och Holmqvist på järnvägsstakning Norra Degerfors-Skellefteälv och fortsatte härmed till sena hösten, då jag återvände till
Degerön och började med grundarbete till bron
över Vindelälven.

S tockholm- Saltsj ön
Våren 1892 erhöll jag genom en kamrat anställning vid Stockholm-Saltsjöns järnvägsbyggnad,
vars arbeten då sattes igång. Det var stora arbeten
där, och när utstakningen var färdig placerades
jag som avdelningschef på sträckan HenriksdalÖstervik, eller nio kilometer av den 19 km långa
järnvägen Stockholm-Saltsjöbaden. Till sträckan
hörde även bron vid Danviken och tunneln vid
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Henriksdal. Ännu i denna dag förstår jag inte hur
arbetschefen, löjtnant Birger Stafsing, kunde
placera mig som var så ung och oerfaren på en så
viktig och svår arbetsplats. Man får betänka att
varenda meter i tunneln måste stakas ut med
teodolitinstrument, och där var kurva på 300
meters radie, att det arbetades från fyra håll i
tunneln, genom att det mitt i den sprängdes ned
en två meters brunn till balanslinjen, 42 meter
från bergets topp. Det var ett precisionsarbete att
loda sig ned så långt och få rätt riktning och rätt
höjd för både teodolitstakning och avvägning.
Jag begärde flera gånger att få kontrollering, men
först då arbetena hunnit så långt att det endast var
omkring fem meter kvar tills arbetarna skulle
mötas och det hördes som om de voro flera meter
på sidan av varandra, kom en löjtnant från Vägoch Vattenbyggnadskåren och kontrollmätte och
avvägde, och allt befanns rätt. En lycka för mig.
Många arbetslag sökte sig från Norrland till
mig vid Saltsjöbanan och många erhöllo arbete,
bland andra arbetslag som varit med om utstakning
av stambanan genom Västerbotten där jag själv
hade arbetat. Detta arbetslag kom pingstdagen
tillsammans med min hustru, som jag måst kvarlämna vid Degerön. Jag hade hyrt ett gammaldags
rum hos en f.d. vaktmästare Fristedt; rummet var
litet, ingen kokspis fanns för att koka maten utan
hängdes kokkärlet på en ställning över elden, det
rykte in och var ytterst besvärligt. Det var mycket
svårt att få nya bostäder, och som detta hus låg
mitt på arbetssträckan vid Duvnäs försökte vi dra
oss fram. Några möbler hade vi inte utan vi fingo
lånaett par gamla stolar, ett litet bord och en gammal säng-det var hela möblemanget. Sängkläder
och lite husgeråd hade vi, men ack vad allt var i
högsta grad primitivt och opraktiskt! Själv måste
jag ut varenda morgon klockan 6, tog en smörgås
med mig och fick på denna enkla kost reda mig
hela dagarna, enär jag sällan hade tid att gå hem
för att äta. Arbetstiden för mig med hantlangare
blev ofta 14 timmar per dag. Utstakningen tog
mycken tid, enär vi måste använda instrument för
utstakningen vid broar och vid tunneln, minst en
gång i veckan, och det tog en och en halv till två
dagar varje gång.
Platsen som överbanmästare vid StockholmRimbo järnväg annonserades ledig och mitt befäl
nästan tvingade mig att söka platsen, som jag ock
erhöll bland 93 medsökande. Som jag måste bo i
Stockholm och tjänsten var mycket krävande ett bevis för huru krävande min tjänst var är att de
fingo tillsätta två nya befattningar där jag varit

Saltsjöbanan - Stockholm-Saltsjöns järnväg. Tunneln vid Alphyddan omkring 1893. Foto Sveriges
Järn vägsmuseum.
ensam, nämligen en banmästare och en baningenjör, endast sex veckor sedan jag lämnat
tjänsten - stannade jag där endast två år och slutade samtidigt med min chef, trafikchefen Almlöf.

Mellanspel
Köpte mig en liten gård i min födelsesocken och
flyttade dit med min familj, där mina föräldrar
skulle hjälpa till med jordbruket under det att jag
reste till Örebro-Svartå järnvägsbyggnad, där
jag erhållit plats som schaktmästare och där jag
stannade under sommaren 1896. Måste resa he m
i oktober enär äldsta dottern Jenny var mycket
sjuk; kom lagom hem för att hon skulle få dö i
mina armar. Köpte gravplats i Åker, där förutom
Jenny min hustru och mina föräldrar nu vilar.
Efter att ha fått anställning vid Kungl. Lots verket
som arbetsförman och extra byggmästare sålde
jag gården 1897 och flyttade till Trelleborg, där
jag fick bygga inseglingsfyren för den nya Sassnitztrafiken. Då denna fyr blev färdig flyttade vi
till Hagaby på Öland där en ny fyr uppfördes.
Hösten 1897 tillträddejag plats som banmästare

vid Örebro-Svartåjärnväg, som då öppnades för
trafik. I februari 1898 erhöll jag telegram från
överingenjör Lindgren, som då var arbetschef
vid Mora-Älvdalens järnvägsbyggnad, med
begäran att komma till honom omgående för att
taga hand om brobyggnaderna över östra Dalälven, över Dysån och vid Gopshus. Jag accepterade och reste så fort jag hade ordnat allt på
platsen som jag skulle lämna.

Mora-Älvdalen
Anledningen varför jag blev eftertelegraferad
var den att en avdelningsingenjör Forssman tillsammans med en schaktmästare Stenberg, båda
totalt okunniga i vattenbyggnadsarbeten, sedan
november 1897 försökt sig på den befängda iden
att sätta en spänt över älven nedanför brostället
för att få, som de tänkte sig, lugnvatten och is att
gå och köra på vid själva brostället. Hur vanvettigt
detta företag var bevisas bäst därav, att älven vid
brostället hade en bredd av cirka 180 meter vid
medel vattenstånd,jämte mycket stark ström, och
att älv bottnen bestod av hårt grus och pinnmo. De
hade börjat sätta spånten i bö1jan av november
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Mora-Älvdalensjärnvägs bro vid Oxberg. Teckning ur B. Hagberg, Gefle-Dala Järnvägar 1855-1908.

1897 - den bestod av grovt timmer och tretums
spåntad plank- och arbetet fortsattes härmed till
i februari I 898, men allteftersom spånten nedpålades bröt älven sönder den och så börjades
spåntningen på nytt.
I bö1jan av februari, när arbetschefen kom och
besiktigade arbetet och fann hur galet de burit sig
åt, blev han utom sig, ty han hade gett löften i
uppfattningen att förarbetena voro färdiga till
både landfästen och pelare, och att allt var klart
för påbö1jande av murningen på de tvenne landfästena. Och så fann han att inte en smul var åtgjort härför. Landfästen och pelare måste ju vara
färdigmurade före vårfloden i maj 1898, om inte
hela järnvägsbyggnaden skulle försenas ett år. I
denna situation sände arbetschefen telegrammet
till mig. Att på den korta tiden från den 15 februari till vårfloden i maj få alla förarbeten och
murning av landfästen och pelare färdiga ansågs
av alla fackmän såsom absolut omöjligt, men
både arbetschefen och kontrollanten, kapten
Fogelberg, bad mig göra vad göras kunde för att
få så mycket som möjligt av arbetet klart. Jag
svarade dem att kunde man ej åtminstone få pelarna färdigmurade ansåg jag det lönlöst att påbörja arbetet, ty att bara mura upp delvis var
ingen nytta med. Då skulle med all sannolikhet is
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och timmer rasera alltsammans. Om däremot
pelarna kunde hinna muras färdiga kunde man
anordna skydd för dem med strömbrytare av trä
eller sten som hindrade is och timmer från att
skada dem.
Jag fick fullmakt att handha arbetena som mig
bäst syntes, ingenjör Forssman förbjöds att lägga
sig i arbetets ledning och så sattes arbetena igång.
Jag satt oavbrutet i två dygn och gjorde upp
planer förarbetet, därefter sov jag i fjorton timmar
och sedan var det klart att staita. Förarbetena med
muddring för de båda pelarnas grund till två
meter under älv bottnen, förberedelser för byggande av kasuner - stora timmerkistor, in- och utvändigt beklädda med spåntad plank och med ett
rum i vardera änden för stenbelastning. Dessa
kasuner sänktes över blivande pelare och sedan
fylldes grunden med betong. Påbörjad huggning
av granitsten till pelare och landfästen, uttagning
och körning av sten, anskaffning av virke till
kasuner, traverser m.m. Det var inte småsmulor
som behövdes. Till de båda pelarna åtgick 240
kubikmeter huggen granitsten, till landfästena
ungefär 300 kubikmeter delvis huggen granit, till
kasuner m.m. ungefär400 kubikmeter virke. Inte
en enda av arbetarna kände jag, men sedan jag
samtalat med dem och satt dem in i arbetets detal-

jer fick jag arbetena igång på alla håll så det var
en glädje att vara arbetsledare. Där voro före mig
två stenhuggarlag, det ena laget från Växjö och
det andra från Vika i Dalarna, och meningen var
att de båda stenlagen skulle dela brobyggnadsarbetet, men jag fann snart att Dalalaget inte var
tillräckligt kunnigt och avskedade dem, varefter
Smålandslaget fick stenarbetet till hela bron.
Genom annons erhöll jag goda snickare som
timrade bra kasuner. Stenkranar, spel och annat
material anskaffades och allt arbete gick med
rasande fart, men så var det också ackordslön
överallt och arbetarna tjänade, efter den tidens
förhållanden, stora pengar.
Då vårfloden i medio av maj 1898 kom voro
pelarna färdigmurade och även större delen av
tandfästena. Det var smala pelare, och påfrestningen var stor när is och timmer lade sig mot
dem och tornade upp sig i väldiga bröt, som sedan
måste sprängas loss med dynamit.
Bropelarna voro placerade vinkelrätt motjärnvägens mittlinje i stället för parallellt med strömmen i älven, och härigenom blev trycket mot dem
oerhört stort. Jag begärde att få lägga pelarna
parallellt med strömmen men fick det icke på
grund av att Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens
godkännande härav icke hann begäras på grund
av den korta tid som stod till buds.
Så var då mitt första stora rekordbrobygge fullbordat. Ingen bro med sådana dimensioner hade
förut byggts på kortare tid än två år. När jag nu
fyrtio år efteråt sitter och låter hela detta arbete
passera revy, förundrar jag mig över att det hela
gick att utföra på den korta tiden. Man får besinna
de stora svårigheterna med att skaffa verktyg och
material av alla slag, det stora vattendjupet vid
pelarna - fyra respektive sex meter, grävningsdjupet oräknat. Kasunerna voro också stora som
hus, och sedan gjutningen i grunden hårdnat gick
det att pumpa läns i dem så att murningen obehindrat kunde pågå. Det mesta och svåraste arbetet
är det som nu är osynligt och ligger under vattenytan.
Ersättningen för mitt arbete blev inte något utöver min lön men jag befordrades och fick titeln
avdelningschef. Överingenjör Lindegren var snål
med ersättning när det gällde pengar. Själv hade
han också i många år varit avdelningsingenjör
vid Statens Järnvägsbyggnader med en avlöning
av 200 kr i månaden och tyckte väl att jag med
250 kr i månaden var högt betald. Lindegren var
svärfar till överingenjören vid Statens Järnvägsbyggnader överste Fogelmark.

De andra broarna, över Dysån och vid Gopshus,
voro ju inte så stora. Dysån hade ett spann på bara
25 meter men rätt besvärligt vattenbyggnadsarbete för landfästena, och vid Gopshusbron var
det stora stenarbeten. Utom dessa tre broar hade
jag en byggnadssträcka på 15 km i svår tetTäng.
Allt detta arbete blev nästan färdigt till hösten
1898, då jag fick flytta till Mora för att taga hand
om rälsläggning och grusning vilket pågick till
våren 1899. Det var sträng köld och mycket snö.
Jag hade två lokomotiv med vagnar lånade av
Gävle-Dala järnväg. Det var det besvärligaste
arbete med rälsläggning och grusningjag någonsin haft, och arbetarna var ytterst svåra att handskas med. Arbetsstyrkan var omkring 300 man.

Vansbro-Ängelsberg
Hösten 1898, strax jag flyttat ned till Mora, erhöll
jag ett brev från löjtnant Bernhardt, som var
arbetschef för Vansbro-Ängelsbergs järnvägsbyggnad, 13 mils arbete som just då påbörjades,
med erbjudande om anställning och fråga om
vilka mina lönepretentioner voro. Brevet var
ställt till en adress som jag haft två år förut och
hade varit på många ställen innan det nådde mig.
Jag svarade omedelbart och meddelade mina
löneanspråk, och svar härpå kom genast att allt
jag hade begärt beviljats och att jag var välkommen dit. Då överingenjör Lindegren fick
veta att jag tänkte flytta ifrån honom, sade han att
han inte kunde låta mig göra det utan övertalade
mig att stanna kvar, så skulle han sedan hos sin
måg skaffa mig långvarig sysselsättning vid
Statens Järnvägsbyggnader, samt höjde lönen
med 50 kr per månad utöver vad jag skulle ha fått
vid Vansbro- Ängelsbergs järnvägsbyggnad.
I mars 1899 kom ett brev från baningenjör
Plantin i Västerås med erbjudande att övertaga
järnvägsbyggnaden Ramnäs-Kolbäck. Efter
dennas färdigställande skullejag få en bra ordinarie plats vid SWBJ. Löneförmånema under byggnadstiden skulle bli lika med dem jag hade vid
Mora-Älvdalens järnvägsbyggnad. Samtidigt
med brevet kom vår kontrollant, löjtnant Fogelberg, som nyss varit i Västerås för att sätta sig in
i skötseln av banavdelningen enär han sökt och
erhållit platsen som bandirektör vid Gävle-Dala
järnväg, och han rådde mig med bestämdhet att
antaga platsen. Så skedde, och i april 1899 flyttade
vi till Rarnnäs.
Övertog genast arbetet och arbetarna. Före mig
hade ingenjör Värner varit chef där, men han ha23

de nu blivit antagen till baningenjör vid Statens
järnvägar i Sollefteå. Värre oreda vid ett arbetsföretag än hur det var när jag kom dit kan ej tänkas. Arbetarna voro fullständiga busar utan den
ringaste disciplin. Vid gruslastningen lastades en
del vagnar fulla, en del vagnar lastades till hälften
och en del inte alls, men de hade fått betalt för
fullastade vagnar och det fordrade de att få allt
fortfarande. Likadant var det vid a lla andra arbeten. Inom en månad var dock allt förändrat. Det
var hårda nappatag och j ag hotades till livet vid
många tillfällen, men jag gav ej efter och ordning
och reda blev det. De värsta lymlarna fingo avsked. Där var omkring tjugo man då jag kom dit.
Då arbetena vid Ramnäs-Kolbäcks järnvägsbyggnad avslutats blev jag förflyttad till Ängelsberg och fick övertaga efterarbetena på järnvägsbyggnaden Ängelsberg- Ludvika, 62 km, och då
trafiken snart öppnades på denna bandel fick jag
även övertaga banavdelningen, här med titeln
överbanmästare. Under ett helt år fortsatte efterarbetena med en stor arbetsstyrka som på sommaren uppgick till 5-600man. Det var ett ovanligt
krävande arbete för mig och ofta måste jag arbeta dygnet runt. Desutom hade jag befälet över
banavdelningen Virsbo-Kärrgruvan och Norberg-Klackberg.

Björbo-Vans bro
Hösten 1892 flyttade vi till Ludvika. Trafiken
öppnades på bandelen Ludvika-Nyhammar,
24 km, och jag fick övertaga denna bandel jämte
efterarbeten. 1903 öppnades trafiken på Nyhammar-Björbo, 24 km, och även denna bandel
jämte efterarbeten fick jag övertaga. Löjtnant
Bernhardt fick nu avsked som arbetschef och
bandirektör Plantin blev arbetschef för delen
Björbo- Vansbro, 38 km, varånågraarbeten ännu
icke påbörjats. Jag anmodades övertaga arbetsavdelning mellan Björbo och Nås, 14 km, å vilken sträcka var bron över Västerdalälven samt
tvenne mindre broar. Brostället över Dalälven
låg nio kilometer från Björbo och på sju kilometers
bansträcka var det huvudsakligen bank på omkring två meters djup. För att fylla upp banken
måste fyllning köras med lokomotiv från en
grusgrop som låg sex kilometer från Björbo järnvägsstation på linjen Nyhammar-Björbo med
tjugo arbetståg dagligen och 35 vagnar i varje
tågsätt; varje vagn lastade tre kubikmeter. Tvenne
stora berg skulle genomsprängas innan arbetet
med brobyggnaden över Dalälven kunde igång24

sättas, fast det största berget, som var beläget
cirka en kilometer från älven, hann icke färdigsprängas utan måste brojärnet köras med hästar
från rälstippen ned till älven.
Emellertid skulle arbetet med brobyggnaden
påbö1jas hösten 1905, och en dag meddelade
bandirektör Plantin mig att en äldre ingenjör
Thorstenson anställts som avdelningschef för
linjen Nås-Vansbro, och att det var meningen att
han även skulle hava tillsyn av brobyggnaden
över Västerdalälven, enär arbetet måste forceras
så att bron kunde vara färdig på o mrking ett år.
IngenjörThorstenson var en gammal van brobyggare som nog skulle färdigställa brobyggnadsarbetet på denna tid. Jag svarade endast attj ag var
tacksam att slippa ifrån järnvägsbyggnadsarbetet,
ty jag hade länge nog tjänstgjort i tre befattningar
som vardera helt krävde sin man. Jag var glad att
fålämnabefattn ingensomavdelningschefålinjen
Björbo-Nås, ty jag hade mer än nog av efterarbetena på linjen Ludvika- Björbo, nio mil, och
som överbanmästare på den trafikerade linjen.
Plantin reste hem till Västerås, men redan följande dag kom han upp till Ludvika och talade
om att han ej kommit ihåg, att jag utfört brobyggnaden över Österdaläl ven på rekordtid. Han
bad mig nu utföra brobyggnadsarbetet och få
murningsarbetena färdiga på kortast möjliga tid,
ty brojärnet låg redan färdigt på verkstaden. Han
gav mig fria händer att ordna med arbetena. Det
första jag även här fick göra var att sätta mig ett
par dygn och planera för arbetets gång. Här var
granitpelare och landfästen betydligt stabilare
och grövre än på bron över Österdalälven, varför
avsevärt större stenmassor erfordrades.
Ett stenhuggarlag på fyrtio man började genast
med stenuttagning, och så sattes vattenarbetena
igång med muddring och stensprängning för de
båda pelarna, vilkas botten låg på ett djup under
lågvattenytan av tre respektive sex meter. Pelarnas grund skulle ligga en och en halv meter under
älv bottnen och det var ett besvärligt arbete. Stora
stenblock måste sprängas sönder på djupt vatten
och övrig materia var mycket hård att arbeta sig
igenom. Arbetet bö1jadeden 8/121905 och redan
i början av mars 1906 var allt färdigt för nitningen.
Spannet mellan de båda pelarna, 50 m, nitades
först. Ställningsbron mellan södra landfästet och
södra pelaren var färdig och brojärnet utlagt för
nitning, då en katastrof inträffade. Vintern 190506 hade det fallit mycket snö, och i slutet av mars
kom ett häftigt töväder. Vårfloden kom med stor
våldsamhet från fjällen, och utom timmer och is-

Järnvägsbron över Västerdalälven vid Nås. Foto från privatbanetiden i Sveriges Järnvägsmuseum.

massor lösryckte floden även en gammal landsvägsbro över Dalälven vid Nås kyrka, belägen tre
kjlometer ovanför vår brobyggnad. Landsvägsbron var en 240 m lång gammal flottbro av trä,
byggd på nio meter långa träpontoner eller kistor.
Virket var ovanligt grovt, de längsgående bjälkarna voro 60 cm i fyrkant och det hela var starkt
sammanfogat. Nu bröts bron av floden, timmer
och is i tre delar, vardera omkring åttio meter
lång.
När delarna av flottbron kom ned till järnvägsbron ställde de sig som dammluckor mot bropelarnas spetsar och förorsakade ett oerhört tryck
mot desamma. Värst hotad var den södra pelaren
och ställningsbron med därpå liggande brojärn,
ett spann på 35 meters längd, varför brojärnet i
största hast fick transporteras i land. Omedelbatt
därpå raserades ställningsbron av timmer och
ismassor. Älven fortfor att stiga med rasande fart,
påfrestningen på järnvägsbron ökade och pelarna
skakade så att femtiometersspannet mellan de
båda pelarna darrade som asplöv. Söndersprängning av landsvägs brodelarna vai· det enda möjliga
för att rädda bron från undergång. Jag hade över
hundra man där - bergsprängare, stenhuggare,

snickare och vanliga grovarbetare - men ingen
kunde skjuta i vatten. Som jag dock varit minör
vid ingenjörstrupperna visste jag huru laddningarna skulle placeras för att sprängkraften skulle
verka bäst. Det var ett livsfarligt arbete. Bergsprängareförmannen och jag fingo stå på en mindre träplattform, hängande i linor som höjdes och
sänktes efter behov. Vi voro våta till knäna hela
tiden som sprängningsarbetet pågick. Efter arton
timmar var sprängningen av gamla bron klar och
järnvägsbron räddad men på bekostnad av min
hälsa. Jag ådrog mig en obotlig reumatisk värk
som först de senaste åren alltmer gått bort och nu
inte är så svår.
Jag blev av järnvägsläkaren bestämt ordinerad
att fortast möjligt bege mig till badort för att bada
varmbad och få massage. Jag fick sex veckors
permission och reste till Öregrund i juni 1906
med löjtnant Grandinsson som vikarie. Då jag
varit i Öregrund nio dagar kom telegram från min
chef som bad mig komma hem och taga hand om
arbetet och arbetarna, enär Grandinsson ej kunde
klara saken. Badläkaren avstyrkte bestämt och
sade mig, att om jag nu avbröt badkuren komme
jag aldrig att bli frisk mera. Detta telegraferade
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jag till min chef, som omgående svarade per telefon och bad mig om möjligt komma åter. Han
sade att jag följande vinter skulle få tre månaders
tjänstledighet och helt på järnvägens bekostnad
resa till badort i in- eller utlandet. Jag for hem,
och vart jag kom på arbetsplatsen var det oreda.
Arbetarna var mycket missnöjda med Grandinsson och sade, att hade jag icke kommit åter så
hade alla nedlagt arbetet och begärt en annan arbetsledare.
Ja, så var mitt andra stora brobyggnadsarbete
färdigt på rekordtid: tre och en halv månad efter
arbetets bö1jan var stenarbetet klart, en bro på tre
spann om respektive 35, 50 och 25 meter, nitningen kunde börja. I medio av februari kom vår
verkställande direktör, sedermera generaldirektören vid Statens järnvägar, F. W .H. Pegelow upp
och besåg arbetena, och då erhöll jag en check på
500 kr i gratifikation jämte ett vackert tal om min
stora skicklighet som arbetsledare etc.
Vid denna brobyggnad behövde jag ej göra
inköp av verktyg och material utan fick jag rekvirera behovet från materialförrådet i Västerås,
men alla beräkningar måste jag själv göra och
ordna så att allt kom i rätt tid. Virke till kasuner,
ställningsbro m.m. fick jag dock beräkna behovet
för och göra uppköp av.
Vintern 1905-06 begärde arbetarna vid alla i
gång varande järnvägsbyggnader i Sverige, att
deras organisationer skulle av arbetsgivarna godkännas som underhandlande part. Våra arbetare
överlämnade denna sin begäran till mig, som
med tillstyrkan gav densamma till min chef. Arbetarna vid Falun-Västerdalarna (Falun-Björbo)
fick av sin chef, löjtnant Hildebrand, blankt nej
på sin begäran och gick omedelbart i strejk, en
strejk som räckte mer än ett år och även innehöll
en lönekonflikt. Hildebrand gjorde nu allt för att
vi icke skulle gå med på våra arbetares krav.
Emellertid kommo underhandlingar i gång med
arbetarnas talesmän, riksdagsmännen Arnseth
och Fabian Månsson, och de fördes i mitt lilla
expeditionsrum vid Utanhed, strax intill brobyggnadsplatsen. Någon lönekonflikt hade vi icke.
Efter två korta samtal voro vi överens, och Vansbro-Ängelsbergs järnvägsbyggnad var alltså den
första som godkände arbetarnas krav. Från arbetarna fick jag mottaga stor sympati, inte bara av
de egna utan av järnvägsarbetare landet runt.
Men från arbetsgivare och arbetschefer fick jag
minsann veta att jag var socialist eller åtminstone
en socialistfjäskare m.m. och att de nog skulle
komma ihåg mig framdeles. Ja, så lät det då.
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Arbetena med bergsprängnings- och jordschaktningsarbeten avslutades så att rälsläggning
och grusning kunde fortsättas förbi Nås hösten
1906, och de fortgick till in i december då kölden
gjorde det omöjligt att fortsätta med grusning.

Landsvägsbro vid Nås
I bö1jan av den månaden blev jag uppvaktad i
mitt hem av ordföranden i Nås Vägstyrelse och
jägmästare Lind bom, som bad mig att jag skulle
åtaga mig att bygga en ny landsvägsbro vid Nås
kyrka i stället för den av vårfloden i mars 1906
bortspolade flottbron.Jag lovade för min del men
sade dem att de måste anhålla om min chefs tillstånd för mig att åtaga mig arbetet. Jag erhöll
tillstånd under förutsättning att jag samtidigt
kunde sköta min befattning vid både järnvägsbyggnaden och trafiken. Hade då banavdelningen
å trafikerad bana från Virsbo till Kärrgruvan och
Norberg-Klackberg samt Ängelsberg- Björbo
och arbetsavdelningen Björbo-Nås, alltså 143 km
trafikerad bana och 14 krnjärnvägsbyggnad med
en arbetsstyrka av 250 man. Jag vågade dock
åtaga mig även landsvägsbrobyggnaden.
Det var att under julhelgen 1906 sitta och planera och räkna ut behovet av alla materialier och
virkesåtgång. Bottnen vid denna bro bestod av
dy, varför pålning måste vidtagas vid både landfästen och samtliga tre pelare. 700 pålar med
15-18 meters längd måste anskaffas och dessutom virke till kistor och kasuner. Då jag kom till
vägstyrelsen med uppgift över behovet av alla
materialier och verktyg förklarade sig samtliga
icke kompetenta att köpa in vad som behövdes,
utan uppdrog åt mig även att inköpa allt. Satte
genast igång med inköpen, men då visade det sig
att spel för lyftning av de stora stenblocken till
pallskiften å pelarna icke med erforderlig storlek
fanns att köpa i Sverige utan måste köpas i Tyskland, och att en ångpålkran för nedslagning av
pålar med så stor längd måste hyras av Gävle
stad. Allt ordnade sig dock, och den 8 januari
1907 började arbetet vid brobyggnaden. Det fortgick oavbrutet dag och natt tills alla pelare och
landfästen voro färdigmurade. Det är inte mycket
synligt av arbetet över lågvattenytan. Alla pålar,
de stora träkistorna - stora som små hus - som
sänktes på pålarna och göts fu lla med betong,
därpå kasuner jämte tre 0,6 m höga granitskift
synas aldrig. Det är endast de ovan vattnet belägna
delarna av landfästen och pelare som äro synliga.
Den 6 maj 1907 öppnades bron för allmän tra-

Landsvägsbron över Västerdalälven vid Nås kyrka. Foto från SWB på Sveriges lärnvägsmuseum.
fik. Hela arbetet utfördes alltså på fyra månader,
och nu först blev jag uppmärksammad av pressen.
Min utmärkta skicklighet och mina utmärkta
arbetsledaregenskaper, som det hette, sjöngs i
alla tonarter. Men mina prestationer vid de båda
nämnda järnvägsbroarna omnämndes aldrig i
pressen. Varföre? Jo, jag hade byggt för fort. Ingenjörsskrået, särskilt högskoleingenjörerna, voro
rent rasande förbittrade över att det fanns någon
som kunde utföra så stora arbeten på så kort tid,
och ett par äldre ingenjörer sade rent ut åt mig att
detta kraftprov skulle tigas ihjäl. Visserligen var
landsvägsbron fyra spann på 40 m vardera, med
tre pelare och två landfästen, och järnvägsbroarna
endast tre spann vardera, med två pelare och två
landfästen, men bådajärnvägsbroarnalågo i stark
ström som försvårade arbetet betydligt, under det
att landsvägsbron låg nästan i lugnvatten även
om pålningsarbetet var svårt. Alla tre broarnas
stenpelare och landfästen måste praktiskt taget
göras lika höga enär nivåskillnaden mellan lägsta
och högsta vattenytan i båda älvarna är nio till
elva meter. Stenpelare och landfästen murades
upp till en höjd av 11,6 m över lägsta vattenytan.
Så var då mitt tredje stora brobyggnadsarbete
fullbordat. Ingen har före mig och till denna dag
utfört så stora och svåra brobyggnadsarbeten på

så kott tid som högst fyra månader. Dessa kvarstå
som minnesmärken till sena tider över den fattiga
torparpojken som genom vidriga öden och motgångar av alla slag, utan ett öres hjälp, kämpade
sig till kunskaper som visserligen var små men
dock hjälpte honom framåt, och som med okuvlig
energi har sökt bekämpa allt motstånd och i de
flesta fall har gått segerrikt ur striden.
Trenne vintrar hade jag varit elev vid Tekniska
skolan i Stockholm, aftonkursen. Första vintern
var medan jag var i militärtjänst och den andra
när,jag arbetade på Ösby-Djursholms järnväg.
Jag hade då över två mil att gå va1je kväll, fram
och tillbaka, för att bevista en tvåtimmars lektion
och arbeta på dagarna för att tjäna till bröd och
skolmaterial. Dagsförtjänsten var l kr 12 öre per
dag.Tredje vintern som elev vid Tekniska skolans
aftonkurser kl. 8-10 e .m var jag anställd som
överbanmästare vid Stockholm-Rimbo järnväg
och bodde i Stockholm.
Alla mina lärare, utom en, sade att jag var en
begåvad yngling och rådde mig att fortsätta åtminstone en halv termin till så att jag med säkerhet kunde taga avgångsexamen. Detta medgav
omständigheterna icke, men tillsammans med
min underofficersexamen vid ingenjörtrupperna
och genom att kunna tillämpa och utnyttja allt
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praktiskt blev mig de kunskaperjag förvärvat vid
Tekniska skolan till ovärderlig nytta.

Eldforsen
Men för att fortsätta med mina rekordprestationer
och berätta om det som jag själv sätter allra högst
av mina arbetsinsatser: 1915 steg Västerdalälven
högre än någonsin tillförne. I bö1jan av maj hade
floden på många ställen stigit över rälsen på vår
järnväg mellan Björbo och Vansbro oaktat vi lagt
balanslinjen en meter högre än vad Daläven förut
stigit, såvitt det var känt av ortens befolkning och
gamla märken. Den stora floden tillsammans
med is och timmer förorsakade mycket stora skador på många platser. Bland annat bortspolades
alla dammar vid Eldforsens träsliperi, tillhörigt
Trävarubolaget Dalarna i Vansbro. Det var stora
förluster varje dag, och bolaget ville fortast möjligt
få träsliperiet igång på nytt. Väg- och Vattenbyggnadsbyrån i Stockholm uppgjorde förslag
till återställande av dammarna. Entreprenad
infordrades från flera svenska byggnadsfirmor,
och enligt uppgift från två tyska byggnadsfirmor,
om anläggning på kortast möjliga tid. Den tid
som en av dessa firmor betingade sig för arbetets
utförande var sju månader, medan alla andra
krävde mycket längre tid. Trä varubolaget vände
sig då till mig och till järnvägen för att få mig att
utföra arbetet. Jag åtog mig det och lovade att
arbetet skulle vara utfö1t den 23 juni 1916. Jag
har aldrig sett en så häpen min som den disponenten visade då jag nämnde detta datum, och
han sade att detta vore väl inte möjligt. Arbetet
påbörjades de sista dagarna i maj 1916 och var
slutfört den 21 juni. Den 23 juni avsynades och
godkändes arbetet av kapten Schmidt i Väg- och
Vattenbyggnadsbyrän. Det var det svåraste vattenbyggnadsarbete jag utfört och därtill på så
kort tid som tre veckor. Stora bolag med sina stordryga ingenjörspampar i spetsen skulle ha behövt
minst sju månader för att utföra samma arbete.
Som vanligt hade jag före arbetets bö1jan detaljberäknat allt och i vilken ordning arbetet skulle
utföras, samt huru mycket verktyg och material
som behövdes. Det var stora massor virke av olika dimensioner, särskilt spåntad 4" plank och
9x9" bjälkar samt cement som behövdes, och det
lämnades mig i uppdrag att beställa eller köpa allt
detta.
Inte heller vid detta arbete hade jag tjänstledighet från järnvägen, utan var vid Eldforsen på nätterna och skötte mitt arbete sedan jag anlänt med
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kvällståget frän Vansbro. Från Vansbro till Tretjärns station åkte jag järn vägscykel. Eldforsens
träsliperi låg mittför Tretjärns station, dit det
hade en tre km lång hästbana.Jag anser att arbetet
med återställandet av dammbyggnaderna vid Eldforsen på den korta tiden av tre veckor är mitt livs
största bedrift. Ingen som ej sett förödelsen kan
föreställa sig huru där såg ut innan arbetet påbörjades - ohyggligt, i sanning. Att på tre dagar anskaffa arbetare, material och verktyg så att arbete
kunde börjas var en prestation bara det. Att sedan
bilda arbetslag, sätta in arbetarna i arbetet samt
giva dem ackord så att de visste sig kunna förtjäna
bra gick på en dag. Alla arbetare hade också i tio
år förut arbetat under mitt befäl på järnvägsbyggnaden och visste att vad jag lovade dem, det höll
jag. Därför fick jag också arbetet att gå med rasande fart. Att jag trots denna brådska icke heller
förbisåg arbetsgivarnas fördel vid de stora inköpen
av verktyg, material m.m. för både landsvägsbron
i Nås och dammbyggnaderna i Eldforsen, bestyrkes av ett citat från överstelöjtnant Prinzencreutz
tal då landsvägsbron öppnades för allmän trafik
i maj 1907: "Granath är obestridligen Sveriges
bästa och skickligaste arbetsledare men han är
också en affärsman av rang. Han har köpt allt till
denna bro ca 7000 kr billigare än vad jag beräknat
i mitt kostnadsförslag, och jag påstår att jag
räknat lågt. Och ändå har han måst inköpa en del
material utomlands och allt på denna korta tid."
Min tjänstledighet för vårdande av min hälsa
blev av många skäl uppskjuten till 1909 då jag
erhöll sex veckors tjänstledighet, hyrde en stuga
i Öregrund och reste dit med hela familjen. När vi
varit där omkring fj01ton dagar utbröt storstrejken,
varför jag blev hemkallad och även denna gång
måste avbryta badkuren. Reumatiska värken var
ibland mycket svår, och som en följd härav började jag lida av svår sömnlöshet som fortsatt till
för cirka ett år sedan, som nedsatte humöret och
arbetsförmågan i hög grad. Sedan 1906 har jag
också varit en bruten man, och aldrig harjag återfått det glada humör eller den arbetsförmåga som
jag hade före denna tid. Svårmod och livsleda
blevo under många år mina ständiga följeslagare,
och endast kärleken till mina barn hindrade mig
från att fri villigt lämna en värld som endast hade
missräkningar, taggar och törnen åt mig.

I Ludvika
Efter mina tre stora brobyggnader blev jag erbjuden flera mycket förmånligare anställningar

än den jag hade, men sjuklighet i familjen och
egen sjukdom gjorde attjag måste avslå dem alla.
Ludvikaborna överhopade mig med kommunala
uppdrag. Jag var ledamot av alla kommunala
institutioner och skolrådet därstädes, ledamot av
bevillnings- och taxeringsnämnd, av municipalnämnd och köpingsnämnd. Som ledamot av
byggnadsnämnden omarbetade jag stadsplanen
för Ludvika, som jag efter många besök hos
Överintendentsämbetet och hos vederbörande
civilministrar fick godkänd. Jag valdes till ledamot och ordförande i en massa kommitteer och
utredningar, och jag var kontrollant fören mängd
byggnader åt enskilda, liksom på telegrafverkets
byggnad, tingshuset och stadshotellet i Ludvika.
Jag var ledamot av kyrkobyggnadskommitten
och blev dess kontrollant, ett omfattande arbete
då e ndast ytterväggarna av trä lämnades orörda
medan det göts cementgrund under hela deras
längd. Jag upprättade förslag till och byggde
kloakledningar åt samhället. Jag upprättade förslag till och byggde Storgatan jämte trottoarer
och köpingen. I Ludvika fanns ingen badinrättning, varför jag 1904 ingick till järnvägarna med
begäran om fri tomtplats m.m. för uppförande av
ett mindre badhus intill sjön Väsman. Detta beviljades. En andelsförening av järnvägsmän bildades och badhuset byggdes med bastu och två
karbad. Jag blev styrelseledamot. År 1904 togjag
även initiativet till teknisk aftonskola. Kommunaloch kyrkostämman biföll medel härtill och så
startades denna skola. Jag kom med i dess styrelse.
År 1909 väckte jag förslag om inrättande av
kommunal mellanskola i Ludvika. Jag blev ledamot av den kommitte som tillsattes och besökte
Fridtjuv Berg, Dalin m.fl. i Stockholm. Uppgjorde kostnadsförslag som nu förelades kyrkostämman, och i enlighet med kostnadsförslaget
begärdes medel till skolan. Det blev en segsliten
kyrkostämma. Den började kl. 2 e.m. en söndag
och fortsatte till kl. 2 natten till måndag. Det enda
ärendet var anslag till och startande av skolan
ifråga. Jag var uppe arton gånger och talade för
saken och slutligen beviljades skolan. Styrelse
valdes och där kom även jag med.
Jag invaldes också som ledamot av Grangärde
vägstyrelse. 1908-09 verkställdes undersökningar och upprättade jag ritningar och kostnadsberäkningar för ombyggnad av alla vägar i Norbergs härads väghållningsdistrikt, ett stort och
vittomfamnande förslag. Det följdes också vid
senare utförda ombyggnader av vägarna. Det var
sammanlagt sex mil väg som jag undersökte och

lämnade förslag till. Jag hade även arbetsledningen över en hel del ombyggnader åt Norbergs
vägstyrelse. Sålunda ombyggdes vägen vid Mauritzbacke mellan Högfors och Norberg, tvenne
vägsträckor vid Västanfors och en vägsträcka vid
Ängels bergs station, där de branta backarna med
lutning l :4 antingen kringgingos eller nedschaktades till en lutning av l :20.
År 1911 fick jag i uppdrag av ingenjör Åkerström som var chef för Nybergsgruvan, belägen
omkring 12 km från Morgårdshammarsjärnvägsstation, att göra undersökning för en smalspårig
järnväg mellan Morgårdshammar och Nybergsgruvan. Men innan undersökningen fick påbö1jas
anmodades jag att möta generalkonsul Johnsson,
som var ägare till gruvan. Vid vårt sammanträffande där presenterades jag för honom av överingenjören i Avesta. Knappt var presentationen
överstökad förrän generalkonsuln frågade vad
det skulle kosta att bygga järnväg till Nybergsgruvan. Jag hade inte ens gått terrängen, men var
på förhand underrättad av överingenjören om att
konsuln nog kom att fråga så, och nämnde blixtsnabbten summa. Konsuln gav mig ett granskande
snabbt ögonkast och sade: "Då bygger vi järnväg.
Adjö", kastade sig in i bilen och försvann.
Jag utförde undersökning samt uppgjorde ritningar och kostnadsförslag till denna järnväg
med 0,6 m spårvidd mellan Morgårdshammar
och Nyberget. Byggandet av järnvägen togs på
entreprenad av Skånska Cementbolaget och jag
blev kontrollant.
Jag blev mycket anlitad för uppgörande av
arbetsplaner och för kostnadsberäkningar. lckerbottens gruvaktiebolag anmodade mig sålunda
en gång att göra undersökning för en smalspårig
järnväg från vår bana SWBJ vid Iviken till deras
gruvor. Det lyckades mig också att komma upp
till gruvorna med den maximallutning som är bestämd för dessa banor med 0,6 m spårvidd. Först
när jag var färdig med förslaget och överlämnade
detsamma, fick jag veta att de förut haft civilingenjör Norbäck i Krylbo till att göra undersökning för samma järnväg men att denne förklarat,
att det var omöjligt att komma från vår järnväg
till lckerbottens gruvor med någon bana. Ingenjör
Norbäck var ansedd som specialist på järnvägsstakning.
På grund av bolagets svaga ekonomi byggde de
i stället en linbana till vår järnväg, där jag fick
bygga rundspår för att de skulle kunna lasta ut
malmen från sina gruvor.
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Erik Sundström

Landshövding E J Sparre - mannen
som gav sitt namn åt fem ånglok

På den "gamla goda tiden", för SJ före 1890 och
för vissa privatbanor ända till 1920-talet, hade
ånglok inte bara nummer utan också namn liksom
fartyg, en sed som nu återupplivats för länstrafikbolagens motorvagnar. Namnen brukade väljas
med anknytning till banan och bygden, till exempel orter, sagogestalter eller bemärkta män. I
England där man hade många lok hände det till
och med att man uppkallade lok efter kända travhästar.
Eftersom det fanns många privatbanor kunde
det hända att flera lok var uppkallade efter samma person. Risken var naturligtvis störst för
kungligheter, och Gustav Vasa, Karl IX, Karl
XV och Oskar Il fick ge namn åt fem lok vardera,
men lika många vart också uppkallade efter landshövdingen Eric Josias Sparre i Vänersborg, nämligen vid banorna Borås-Herrljunga, Uddevalla-Borås-Herrljunga, Varberg-Borås, Dalslandsbanan och Kinds härads järnväg.
Eric Josias Sparre föddes 18 I 6 på Gävle slott
som son till landshövdingen E S Sparre. Han blev
fil dr i Uppsala 1836, studerade sedan juridik,
blev auskultant vid Svea hovrätt 1840, inträde
1844 i Riddarhuset som huvudman för släkten
Sparre af Sövdeborg, blev assessor vid Svea hovrätt 1850 och landshövding i Älvs borgs län 1858.
Han kom att ägna ett stort intresse åtjärnvägsfrågorna, framför allt inom länet men också åt
Bergslagen som hade en naturlig utfa1tsväggenom
Älvsborgs län. Genom sina kontakter i de högsta
politiska kretsarna hade han stort inflytande på
utvecklingen i Västsverige fram till sin död 1886.
För att undvika förväxling bör också nämnas
hans likajärnvägsintresserade släkting Knut Ulfson Sparre, överdirektör vid SJ banavdelning
1887-95 och därefter landshövding i Jämtland.
Redan innan Eric Josias Sparre blev landshövding hade han blivit vän med Adolf Eugene
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von Rosen, som efter att i flera år ha samarbetat
i England med John Ericsson hade återvänt till
Sverige och 1845 givit ut en skrift med förslag till
stambanor i Sverige, bland annat en med sträckning Göteborg- Jönköping-Linköping-Stockholm. I Stockholm hade von Rosen inrättat en
"järnvägsbyrå" som i artiklar av K A Forselius,
signaturen " Junius", propagerade för järnvägar,
och han hade fått ett ganska löst formulerat tillstånd att bygga flera banor.
Med engelsk hjälp hade von Rosen kostnadsberäknat en bana Göteborg-Skövde-ÖrebroStockholm och funnit att det inte gick att finansiera den från vare sig England eller Sverige. En
fördel med denna sträckning skulle vara, att om
man inte hade råd att bygga den på rimlig tid
kunde man bygga delsträckor som gick att kombinera med sjöfart på Göta kanal och en redan
1846 av den preussiske ingenjören König föreslagen bana Uddevalla-Vänersborg. Till sist fick
von Rosen 1848 riksdagen att bevilja en räntegaranti för delsträckan Köping-Örebro-Vänern
(Hult), förbättrad 1851 under förutsättning att
kapitalet kunde lånas utomlands. Även det var
svårt genom Krimkriget, men 1853 började banbygget och 1856 öppnades den första delsträckan
Örebro-Ervalla(-Nora).
Sparre stödde under riksdagen 1854 von Rosens förslag om att fortsätta bygga stambanor på
detta sätt med engelskt kapital, men riksdagsmajoriteten biföll i stället regeringens proposition
att bygga stambanor i egen regi, finansierade genom statsobligationer och höjd brännvinsskatt
enligt generalmajor Akrells förslag, och återkallade von Rosens tillstånd för andra linjer än
Köping-Hult.
Sparre tog sedan initiativ till en kommitte bestående av von Rosen, Akrell och överste von
Sydow för att planera statsbanebyggena, och att

Landshövding Eric Josias Sparre.
förordna Nils Ericson som chef för byggandet.
Det skar sig snart mellan Ericson och von Rosen
i fråga om banan Göteborg-Stockholm skulle gå
söder om Mälaren, vilken var något kortare och
billigare, eller norr därom för att utnyttja eller införliva den påböijade banan Köping-Hult. Ericson önskade den södra linjen, och Sparre som i
riksdagen talade för den norra linjen fick höra
insinuationer om att detta var för att han ägde
mark intill norra linjen vid Brogård och Tibble.
Bägge sidor vände sig i tidningsartiklar och
broschyrer till politikerna. Sparre tog illa vid sig
när Ericson vann, och ägnade sig därefter inte
meråtstambanorna vars planering han helt överlät
till den viljestarke Ericson. Eftersom denne hävdade att stam banorna skulle dras helt utan hänsyn
till lokala intressen och övriga linjer dessutom
inte borde få statslån så att statens resurser kunde
koncentreras till stambanorna, blev Sparre
talesman just för de lokala matarlinjerna och
deras finansieringsproblem.
När Sparre blivit landshövding i Älvs borgs län
1858 utlovade han att göra Borås till ett "Nordens
Manchester" och en av åtgärderna skulle vara bra
järnvägsförbindelser. Han lät von Rosen se över
sitt gamla projekt Göteborg- Borås- Jönköping,
därefter ettalternativ Borås-Vårgårda som skulle

ge billigare livsmedel till Borås från Västergötland, och motionerade om statslån till en sådan
bana. Sparre gav 1860 ut två skrifter: "Om de omedelbara fördelarna för statsverket af den föreslagna bi banan till Borås" och "Om låneunderstöd
för en bibana från Borås till vestra stambanan".
Statslån beviljades 1860, och eftersom von Rosen
nu inte orkade mer blev Sparre av Karl XV rekommenderad att ta kontakt med Claes Adelsköld,
som just avslutat arbetet som konsult och entreprenör för järnvägar vid Söderhamn och Hudiksvall. Adelsköld erbjöd sig att bygga bana BoråsHerrljunga med samma mellanspårvidd 4 engelska fot ( 1219 mm), även här till låg kostnad men
med broar, lok och vagnar förberedda för ombyggnad till normalspår. Detta passade Sparre,
som var angelägen att få något uträttat snabbt,
med möjlighet till förbättringar senare.
Boråsbanan var färdig 1863 och Adelsköld
blev av Sparre dubbad till riddare av Nordstjärneorden, men redan 1862 diskuterade han med
Sparre en förlängning till Uddevalla efter samma
system, en efterföljare till Königs projekt från
1846. Sparre gav 1862 ut skrifter om "Behovet af
statsunderstöd till privatbanors byggande" och
"Förslag till en jernbana Uddevalla-VenersborgHerrljunga". Bygget av denna bana kom igång
1864 och Adelsköld flyttade till Vänersborg där
han sedan bodde till 1867. Trots att von Rosen,
Sparre och Adel sköld rekommenderade riksdagen
att alla banor utom stambanorna borde byggas
smalspåriga blev BHJ och UWHJ de sista banorna
med 4 fots spårvidd, och kallades i debatten
"snålsparriga". På 1870-talet byggdes en mängd
smalspårsbanor med ännu smalare spår, ned till
2,7 fot (802 mm) för lokbanor, och Adelsköld
diskuterar i sina memoarer om det inte hade varit
bättre att avstå från Sparres krav på ombyggnadsmöjlighet och bygga ännu billigare 3,5-fotsbanor
i stil med Uttersbergsbanan.
I samband med UWHJ-bygget arbetade Sparre
och Adelsköld för att bygga upp ett modernt näringsliv i länet, och beslöt att låta den nyöppnade
verkstaden Nydqvist & Holm i Trollhättan bygga
loken till denna järnväg. Det första loket 1865
hette Trollhättan och var i stort sett en kopia av
BHJ engelska lok, men de följande var av Adelskölds konstruktion med bland annat dennes
patenterade radialaxelboxar på löpaxeln.
Sparre ivrade även för kommunikationerna i
länets norra del, och engagerade sig 1859 för en
kombinerad kanal- och järnvägsled i Dalsland.
Sedan entreprenören D Lilliehöök tillsammans
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med Nils Ericson, vars son blev arbetschef vid
bygget, lyckats konstruera en akvedukt förbi det
besvärligaste avsnittet vid Håverud byggdes dock
Dalslands kanal 1865-68 utan järnvägsinslag.
Den gamla fyrståndsriksdagen där Sparre satt
i Riddarhuset diskuterade oupphörligt 1863-66
hur Nordvästra stambanan skulle dras från Kristinehamn genom Värmland till Norge, antingen
längs Vänerns strand eller närmare järnbruken
över Norum- Deje. Efter kontroverserna med
Ericson blandade sig Sparre inte i denna diskussion, men när brukspatronerna förlorat och 1870
i stället planerade en egen bana till västkusten var
Sparre intresserad. Enligt de ursprungliga planerna av riksdagsmannen och häradshövdingen
L Norin skulle banan från Falun via Filipstad, Kil
och Säffle ha gått genom inre Dalsland till Krossekärrs hamn i Grebbestad. För att banan skulle bli
till större nytta för länet såg Sparre till att Adelsköld blev engagerad, och att banker och finansbolag i Göteborg övertalade brukspatronerna att
flytta banans ändpunkt till den staden. Tyvärr
lyckades inte Sparre förmå sin egen residensstad
Vänersborg att teckna aktier, och Bergslagsbanan
kom därför att i onödan dras strax utanför staden
och korsa UWHJ i plan vid Öxnered.
Under slutet av 1860-talet byggdes mycket få
privatbanor, och Sparre som nu satt i första kammaren för Älvsborgs län motionerade 1869 om
att alla banor i fortsättningen skulle byggas av ett
privat obligationsfinansierat bolag. Detta avslogs,
men riksdagens järnvägskommitte skrev till alla
länsstyrelser och rekommenderade projektering
av anslutningsbanor antingen normalspåriga eller
med spårvidd 3,5 engelska fot ( 1067 mm). Även
statsbanorna norr om Storvik skulle vara smalspåriga. Kommitten förslog också 1870 att banbyggena skulle stimuleras genom 25 % statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet vilket blev regeringens proposition 1870. Sparre utvecklade då
sitt förslag till ett stort privatbanebolag för hela
Sverige, finansierat av Skandinaviska Kredit AB
och innefattande både banor, rälstillverkande
järnbruk och verkstäder, till exempel Motala
Verkstad, Nydqvist & Holm och Göteborgs Mekaniska Verkstad. Detta var inspirerat av den
preussiske finansmannen Strousberg som lät va1je
järnväg vara ett bolag, vars aktier till hälften användes lokalt som betalning för mark, slipers
etc., medan Strousbergs koncern tog obligationer
och resten av aktierna som betalning för bana och
materiel. Strousberg sålde obligationerna vidare
med hög rabatt och använde kontanterna för att
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betala materiel och byggnadsarbete hos i koncernen ingående verkstäder och byggföretag. Genom
att Strousberg från början var störste aktieägare
kunde lokala intressen inte hindra att banan blev
kraftigt skuldsatt och de ursprungliga stamaktierna värdelösa. Sparre ville till och med begränsa
SJ utbyggnad, och opponerade sig 1871 mot banan Uppsala- Kry Ibo med motiveringen att privatbanor redan var under planering mot Gävle och
Västerås, och att dessa borde kunna betjäna även
Dalarna. Eftersom han själv tecknat aktier i
Västeråsbanan blev han åter beskylld för att
handla i sitt privata intresse.
Adelsköld misstänkte dock att kommitten påverkats av den engelske finansskojaren James
Wilkinson som 1869 börjat arbeta med NässjöOskarshamns järnväg och avrådde starkt. Tillsammans med Emil Key och Carl Ifvarson lyckades han få propositionen avslagen och ersatt med
ett erbjudande om statslån till två tredjedelar av
byggkostnaden på normala villkor. Wilkinson
hade vidareutvecklat Strousbergs system genom
att låta järnvägsbolaget beställa banan från ett
finansbolag mot betalning i aktier och obligationer, medan han själv uppträdde som konsult,
byggföretag och leverantör åt finansbolaget mot
kontantbetalning. Detta minskade Wilkinsons
risk och gjorde det helt omöjligt för lokala intressen att få något inflytande.
Sparre ansåg emellertid att en snabb utbyggnad
av järnvägsnätet för att stimulera resten av näringslivet var huvudsaken, medan Adelsköld
menade att utländskt inflytande så långt som
möjligt borde undvikas. Sparres förebild, Strousbergs koncern, gick omkull I 871, och både
Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska
Kredit fick snart ingripa för att rekonstruera de
järnvägsbolag som Wilkinson varit inblandad i.
Redan innan UWHJ ens var beslutad hade
Sparre 1861 propagerat fören bana FredrikshaldVänersborg både för den lokala trafiken i Dalsland och för kontakten med Norge. Intresset avtog när Dalslands kanal byggdes och inskränktes
till en bana Fredrikshald- Ed i samtrafik med
kanalen. Även alternativen Fredrikshald-Uddevalla och Fredrikshald- Vänersborg framfördes,
det senare med 4 fots spårvidd som UWHJ och
förespråkat av Adelsköld och Sparre. En svåger
till Eric Josias Sparre ansökte 1872 om att med
preussiska intressenter, möjligen Strousberg, få
bygga en bana från Fredrikshald till någon ospecificerad punkt på UWHJ. Detta förslag torpederades av Adelsköld, som i stället föreslog sam-

Nohabsförsta lok, UWHJ I Trollhättan, byggdes på Sparres initiativ som kopia av BHJ engelska lok.
Vid UWHJ breddning blev flera av de gamla loken ombyggda, och i vissa fall användes delar av flera
lok, t.ex. nr 5 som fick ramverk och namnskyltarfrån nr 4 Grefve E. Sparre (undre bilden)
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Ovan: Dalslandsbanans tåg vid Prcestebakke i Norge, med lok nr 3 Landshöfdingen och vagnar litt.
G och F med Dl unika färgsättning, ljusgrå med svarta textfält. Nedan: Sveriges längsta loknamn hade
WBJ 5 Landshöfding Eric Sparre. Foto Sveriges lärnvägsmuseum.
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ordning med Bergslagsbaneprojektet. Sedan
norrmännens försök att få BJ dragen närmare
riksgränsen och Sparres försök att få Norgeförbindelsen till Vänersborg misslyckats, accepterade Sparre 1873 att bli ordförande i Dalslands
järnväg som skulle bygga det svenska avsnittet
av banan, Kornsj!?l-Mellerud, och gav då ut en
skrift, "Om jernvägen till Norge genom Dalsland" 1874. Aktieteckningen för järnvägen gick
trögt då en djup lågkonjunktur för järnbruken
inleddes och Dalsland var den fattigaste delen av
länet, så att 89 % av aktierna tecknades i Norge.
Åren 1876-78 fick SpaITe tillfälligt överta VDposten efter brukspatron A W Waern som avlidit,
men från öppnandet 1879 kom VD-posten att
innehas av norrmän.
På 1860-talet var Sparre även starkt engagerad
i ett redan 1796 diskuterat kanalprojekt Ulricehamn- Falkenberg längs Ätran, men 1862 nekades statsbidrag. Projektet utökades med järnväg
Ulricehamn-Vartofta. Riksdagensjärnvägskommitte ansåg 1869 att projektet hade enbart lokalt
intresse och beviljade heller inte bidrag för banan,
men Ulricehamns järnväg byggdes ändå 1872-74
med spårvidd tre svenska fot (891 mm) enligt
Adelskölds planer. Kanalen blev aldrig byggd,
men det blev ångbåtstrafik på sjön Åsunden och
tre industrispår i anslutning till kanalens tänkta
sträckning, alla med 3 fots spårvidd: Limmareds
glasbruk-Åsunden, byggd 1873-80 och nedlagd
1902, Falkenberg-Hertings ångsåg, tillhörig Mölnebyns AB i Svenljunga, byggd 1872 och ersatt
1920 med en 600 mm-bana ti Il Hertings tegelbruks
lertäkt, samt i samband med bygget av flottningskanaler mellan Kalvsjön, Svansjön och Fegen en
kortlivad bana vid Götshult på 1870-talet.
En bana Borås- Varberg hade diskuterats redan
på 1840-talet i samband med von Rosens tanke
på stambana Göteborg-Stockholm via Borås,
och åter aktualiserats 1869-70 med anledning av
järnvägskommittens förslag. Olika spårvidder
från 3 till 4,1 svenska fot (891-1217 mm) hade
diskuterats. Varberg-Borås Järnvägs AB bildades 1871 med Spane som ordförande, men genom tvister om sträckningen fick man inget intresse från landstingen och bolaget blev vilande.
Fabrikör Isak Wallberg som representant för
Halmstad fick 1872 koncession för en västkustbana Göteborg-Helsingborg med sidolinjer
Halmstad-Jönköping och Varberg-Borås i samarbete med James Wilkinson och Will Rowan,
ägare till Vognfabriken Scandia i Danmark, men
lågkonjunkturen hindrade lyckligtvis att mer än

delen Halmstad-Jönköping påbörjades, och detta
arbete avstannade 1878 innan banan var färdig.
Ovisshet om fullföljandet av Wallbergs projekt
och osäkerheten om spårvidden hindrade i flera
år Sparre att realisera banan Varberg-Borås liksom det ännu mer förordade projektet GöteborgTenhult, en kvarleva av von Rosens stambaneförslag. Först i slutet av 1876 beviljades statslån
för WBJ och då krävdes normalspår, trots att BHJ
fortfarande var "snålsparrig". WBJ öppnades
1880 med materiel som mycket liknade BJ.
Så snart WBJ var färdig vändes Sparres intresse
mot Kinds härad sydost om Borås, som sedan
projektet Göteborg-Tenhult fallit var utan kommunikationer utom den fortfarande bara planerade kanalen längs Ätran. Man bildade 1880
Kinds Härads Järnvägs AB, som i första hand
skulle bygga en bana från Borås till Mölnebyn,
Axelfors och Svenljunga där det fanns massafabrik och flera sågverk. Redan vid aktieteckningen nämndes även möjligheten att fortsätta
till Tenhultenligt Sparres tidigare favoritprojekt.
Finansieringssvårigheteroch dröjsmål med statslån gjorde att man fick banta planerna kraftigt,
och Sparre förmedlade kontakten med Jonas
Waern som byggt Dalslandsbanan och därefter
entusiatiskt i Skåne tagit upp Rowans ideer från
Gribskovbanan om lätta normalspåriga "ångspårvägar", inte att förväxla med kontinentens ångspårvägar som brukade ligga i gatuplanet. Kindsbanan nådde bara till Svenljunga och öppnades
1885 med lok och vagnar som hade längd, Iastförmågaoch axeltryck som vid smalspårsbanorna,
bara bredd och buffertplacering som vid de stora
normalspårsbanorna.
Sparre var en av de största aktieägarna i Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar, som passerade intill hans släktgods Brogård, Tibble och
Lejondal, och ingrep 1873 för att medla mellan
styrelsen där han då inte satt och Adelsköld som
var anställd som överingenjör för byggandet.
Adelsköld hade blivit uppbragt över att verkställande direktören M Agrelius utan att fråga honom ändrat de tekniska planerna, till exempel
ifråga om rälsprofil, vilket avsevärt hade fördyrat
banan. Medlingen misslyckades och Adelsköld
avgick 1874, varefter bolaget måste rekonstrueras
genom överlåtelse till "TrafikbolagetSWB" under
ledning av brukspatron Cassel på Svanå bruk,
som fullbordade banan till Västerås 1876. Sparre
kom senare att 1880-81 vara ordförande i trafikbolaget.
I riksdagen motionerade Sparre 1884 om in35

rättande av en ångfärjeförbindelse med Danmark
via Malmö eller Helsingborg, vilket ledde till en
utredning som arbetade många år tills danska
statsbanorna 1892 startade färjetrafik till Helsingborg i samtrafik med Skåne-Hallands järnväg som vid denna tid var privatbana.
Efter öppnandet av Kindsbanan 1885 ägnade
sig Sparre åt att propagera för banor GöteborgBorås-Alvesta och genom inre Dalsland, men de
allt svårare tiderna efter bland annat konkurs för
Göteborgs Handelskompani 1879 försenade projekten. Innan de ledde till något resultat omkom
Sparre i en olycka med skenande hästar i Vänersborg 1886.
Sammanfattningsvis går Eric Josias Sparre till
historien som en mycket duglig landshövding
och politiker, och en av de mest inspirerande och
framgångsrika initiativtagarna till kommunikationernas utveckling. Han var mer realistisk än
von Rosen, mindre hårdhänt byråkrat än Nils
Ericson, mer opportunistisk och mindre prestigebunden än Adelsköld. Många av de banor Sparre
varit engagerad i behövde tidigt moderniseras
och byggas om, men han vann sitt främsta mål att
få länets orter med i landets ekonomiska nätverk.
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Kjell Nordling

Något om koncessionsbegreppet m.m.
i fråga om enskilda järnvägar

I. Koncession
och expropriationsrätt
Ett centralt begrepp inom järnvägshistoriken är
ordet koncession. Man må sedan tvista om huruvida motsvarande verb skall vara "koncessionera" eller "koncedera" (koncession av latinets
concessio och verbet av concedere). Orden betyder rätt och slätt "tillstånd" och "medgiva". Det
antas att detta var ett noga reglerat beslut som
medförde såväl rättigheter som skyldigheter. Av
rättigheterna skulle den kanske främsta vara rätten
att expropriera mark för ändamålet. Var det nu så,
och vilken var i själva verket den rättsliga grunden
för institutet?
Man kan nog säga att det hela började med von
Rosens den 14 november 1845 till civildepartementet inkomna ansökan om rätt att anlägga ett
flertal järnvägar i Sverige, som så riktigt påpekats
ett för sin tid gigantiskt projekt. Denna avsatte en
resolution den 27 november samma år som i stort
medgav sökta rättigheter. Denna resolution återfinns inte i svensk författningssamling (SFS) för
år 1845. Däremot återfinns ett par andra Iagstiftningsalster som var ett direkt utflöde av denna
ansökan, nämligen rikets första expropriationsreglering, en lagstiftning som låg Oscar I varmt
om hjärtat; hans bedömning enligt dagboken var
korrekt såtillvida att man härigenom fått ett nödigt
instrument för "järnvägars anläggande".
Närmare bestämt är det fråga om SFS 1845:48
s. I, "Kongl. Maj :ts Nådiga Förordning om jords
eller lägenhets afstående för allmänt behof', given
den 20 november 1845. Härtill hör SFS 1845:48
s. 12, " Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående vissa föreskrifter i anledning af hwad om
jords eller lägenhets afstående för allmänt behof
är wordet förordnadt". Kungörelsen är given den
27 i samma månad. Förordningen i 1845 års ver-

sion innehåller som "po1talparagraf' följande (§
1): "Der Konungen pröfwar nödigt, att jord eller
lägenhet, som enskild man, menighet eller inrättning tillhörer, begagnas skall, antingen till Rikets
försvar, till allmän väg, till hamn eller lastningsplats, till torg eller gata i stad, till uttappning eller
sänkning af sjö, till strömrensning, farled eller
annan wattenledning, till allmän byggnad eller
till dylikt allmänt behof [här kursiverat], ware
egare pligtig attafstå hwad för ändamålet fordras."
Bestämmelsen innehåller även regler om ersättning som skulle utgå "till fulla värdet och
hälften derutöfwer". I förordningen finns sedan
mera processuella regler som i detta sammanhang
kan lämnas därhän.
Kungörelsen anger att "ansökning eller hemställan angående den pröfning, som, enligtofwanberörde Wår Nådiga Förordning om" etc., skall
åtföljas av fullständig plan för det tillämnade
företaget samt kostnadsförslag m.m.
Förordningen för 1845 ändrades i viss mån genom "förordning angående förändring af åtskilliga stadganden i" etc., SFS 1854:90 s. I, dock ej
i något här relevant hänseende. I förbigående kan
noteras att ett stycke nu 1854 tillagts i § 1 som
talaromjords begagnande "endastförutläggning
af elektriska ledningstrådar", vilket rimligen
måste syfta på elektriska telegraftrådar, om än
stadgandet senare kom att brukas även i det syfte
man i första hand tänker på. Den grundläggande
förordningen utbyttes den 14 april 1866 (SFS
1866:20 s. I) mot en ny förordning i samma
ämne, vilken förblev gällande, och enda, reglering
fram till dess 1917 års expropriationslag (SFS
1917: 189) kom, varom mera nedan. Att notera är
att kungörelsen från den 27 november I 845 gällde
ända fram till 1917 utan förändringar. Vidare kan
som en kuriositet nämnas att den överkompensa-

37

tion till markägare som stadgats 1845 nu 1866
ersatts med det mera korthuggna "njute dock ...
ersättning derför".
Mönstret var således klart etablerat: den som
ville bygga t.ex. en järnväg och icke själv ägde
marken måste underställa företaget Konungens
prövning-han måste ha tillstånd därtill, och i den
mån Konungen fann erforderligt innefattade
tillståndet skyldighet för berörda markägare att
avstå mark, mot ersättning för intrånget, den
" lidna skadan".
Vad skulle nu den handling kallas som var
bärare av rättigheten, dvs. den expedition som
gick ut till sökanden? Ja, det ger författningen ej
något svar på utan språkbruket har vacklat och
nog varit tidsbundet. Vad von Rosen fick genom
SFS 1848:70 var förvisso en koncession avseende
Örebro-Hult, men den kallades oktroj. När tillståndet utvidgades till att avse Köping-Hult den
13 november 1852, kallades författningen (SFS
I 852:55 s. l) "privilegium", vilket inte hindrar
att den samma dag utfärdade kungörelsen ( 1852:
55 s. lO) med "reglor för det [samma dag] oktrojerade Aktie-Bolag till utförande af' etc. just
använder termen "oktroj". Språkbruket vacklade
således. FLJ skall ha erhållit "oktroj" den 21
december 1865 och KUJ likaledes "oktroj" den
30 oktober 1863; dessa inflöt aldrig i författningssamlingen. (Av 1863:85 s. 1 § 17 framgår
dock att riksdagen beviljat lån till KUJ med
500 000 rdr.) Med tiden har dock ordet "koncession" blivit allenarådande. Det bör tilläggas
att även uttrycket "fastställelseav plan" förekom.
Om man närmare skärskådar vad von Rosen
faktiskt fick 1852, dvs. "Kongl. Maj:ts nådiga
Privilegium för ett Aktiebolag till utförande af en
jernwägsanläggning mellan Köping och Hult",
finner man att skyldigheterna kommer först. Man
skulle "i Wårt och Rikets Statskontor uti kontant
eller antagliga räntebärande papper nedsätta ett
belopp av Två Hundra Tusen R:dr Banko". Man
skulle nogsamt (§ 5) följa given av Konungen
beslutad sträckning och ha (§ 7) påbörjat arbetet
före utgången av 1852 och vara klara senast vid
utgången av 1855. Underhållet skulle skötas enligt
reglemente "som af Oss, efter inhemtande af
bolagets förslag, i nåder utfärdas", och trafiken
skulle upprätthållas enligt taxa "att bero på Wår
nådiga fastställelse". Privilegiet gällde en tid av
40 år från den dag då banan öppnades, varefter
anläggningen, i princip utan ersättning, skulle
tillfalla staten.
Så till den kanske mest intressanta rättigheten.
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Bolaget tillades rätt "att efter gällande lag och
författningar till sig lösa och med äganderätt
under oktroytiden besitta den enskilde personer
och korporationer nu tillhöriga jord, som för
jernwägsanläggningen oundgängligen erfordras;
kunnande dock denna jord under tiden icke för
gäld intecknas" (§ 13 a). Intressant är också att
notera att bolaget berättigades att erhålla arbetstillträde av "manskap utur armen", dock under
förutsättning av frivillighet och att manskapet ej
vore upptaget av krigiska värv (det sistnämnda är
fö1f:s ord, ej privilegiets).
Samma dag fastställdes, som nämnts, "reglor"
för bolaget i 56 paragrafer. Bl.a. föreskrevs häri
(§ 7) att bolagets kapital skall utgöra 5 000 040
R:dr Banko (motsvarande f, 416 670), fördelade
å 83 334 aktier a60 R:dr Banko (eller±: 5) varvid
kursen fastställdes till 12 riksdaler på ett pund.
Märkligt nog fastställdes utdelningen till aktieägarna redan i "reglorna" (§ 50) till 4 % å vad
aktieägare må ha inbetalt, visserligen endast för
den tid som löpte fram till öppnandet, men ändå ... Vad värre är: även för tiden därefter stipuleras (§ 51) att 4 % skall utdelas å aktierna,
varjämte 1 % skall gå till amortering av aktiekapitalet. Penningplacering, javisst, men i grunden behandlat som ett lån, det där skall amorteras.
Synsättet var litet annorlunda förr, möjligen beroende på att 1848 års aktiebolagsförordning
innehöll stadganden som öppnade vägen för att i
bolagsordningen intaga bestämmelser om extra
utdebitering å aktieägare.
Som nämnts var i princip 1845 års reglering
gällande rätt till 1917, då expropriationslagen ersatte (i sin tur ersatt av nu gällande lag, 1979:
7 I 9). I 917 års lag innehöll en avdelning 4 med
särskilda bestämmelserom expropriation för järnvägar (80-86 §§). Av dessa framgår att Konungens tillstånd behövdes för rätt att expropriera
mark för järnvägsbygge. Dock skulle renstakning
av banan ske innan ansökan ingavs. Av ansökan
skulle framgå inte bara sträckningen utan också
den ytterligare mark som behövdes för stationer
samt last- och hållplatser m.m. Det var sedan
Konungens sak att bestämma hur mycket som
skulle få exproprieras. Vissa skyddsregler av
social karaktär hade nu tillagts: om någon hade
bostad å mark som skulle exproprieras, var han
inte skyldig att avflytta förrän på den allmänna
fardag som inföll närmast efter det han underrättats om expropriationstillståndet (data kunde
variera något i olika delar av landet, men dessa
dagar inföll i oktober och april). Möjlighet hade

Förde äldsta enskilda järnvägarna, som Köping-Hult, användes termen oktroj i ställetför
koncession. Här invigningen av sträckan Arboga- Örebro 1857.
dessutom öppnats för förhöjd ersättning för den
för vilken ett område var "av väsentlig betydelse
för ägarens bärgning" - sådant område skulle
särskilt värderas av utsedd besiktningsman.
Dessa bestämmelser levde kvar i expropriationslagen till dess den ersattes av den nuvarande
lagen. Institutet var då visserligen sedan ett bra
tag obsolet, och särskilda bestämmelser finns
inte längre. Men 2 kap. 2 § 1972 års expropriationslag anger uttryckligen allmänt behov för
samfärdsel och transport som ett ändamål för
expropriation, liksom att enskild person kan få
expropriationstillstånd för sådant ändamål (2: 12
andra stycket). Om koncessionens yttersta öden
se avsnitt 3 nedan.

2. Fastighetsrättsliga aspekter
Ovan har nämnts att oktrojen för Köping-Hult
1852 (eller "privilegiet" om man så vill) innehöll
ett uttryckligt förbud att belasta järnvägen med
inteckning för gäld. Detta var gällande rätts ståndpunkt och åte1fanns också i 16 § i 1875 års
inteckningsförordning(SFS 1875:42s. 12), vilken
då ersatte de tidigare i 7 kap. rättegångsbalken
intagna bestämmelserna. Lagrummet förbjöd
inteckning i bl.a. järnväg, vartill marken till större

eller mindre del blivit förvärvad genom 1866 års
förordning omjords avstående. Detta underlättade
måhända inte finansieringen, och ändring skedde
snart, närmare bestämt genom förordningen den
15 oktober 1880 (SFS 1880:36 s . 1) som
innefattade "särskilda föreskrifter ang. lagfart,
inteckning och utmätning af jernväg, så ock i
fråga om förvaltning afjernväg under konkurs".
Av intresse är här att inteckning endast fick
beviljas i järnvägen i dess helhet. Inteckningsförordningen levde fram till dess nya jordabalken
(SFS 1971:1209) trädde i kraft den l januari
1972 ( 1880 års förordning finns delvis f01tfarande,
jfr nedan).
Men för inteckning (av det slag som nu diskuteras) krävs att fast egendom finns att inteckna,
och frågan vad som förstås med en järnvägsfastighet är egentligen intressantare. Samtidigt
med inteckningsförordningen utfärdades också
lagfartsförordningen (1875:42 s. 1); den ersatte
stadganden i 4 kap. jordabalken. Det enda stadgande som i 1875 års förordning kunde syfta
särskilt påjärnväg var en inskriven lättnad i fråga
om föregående ägares lagfart, om marken
förvärvats (underförstått av ett järnvägsbolag)
med stöd av 1866 års förordning (8 § andra
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stycket 1875 års lagfartsförordning). Äldre,
genom expropriation tillskapade järnvägsfastigheter behövde ej tidigare lagfaras (erhålla laga
fart som det hette), men enligt ovannämnda förordning av år 1880 infördes i praktiken retroaktiv
lagfartsplikt. Förordningens§ 1 förtjänar att återges in extenso:
Medjernväg förstås i denna förordning sådan enskild
jernväg, för hvars anläggning Konungen medgifvit
·rätt till förvärfvande aferforderlig mark enligt gällande
författningar om jords eller lägenhets afstående för
allmänt behof, och hvilken, i följd af Konungens vid
jernvägens anläggning eller elj est meddelade beslut,
är att såsom särskild jernväg anse. - Jernvägen i hela
sin sträckning med dertill hörande mark samt verkstäder och andra byggnader anses såsom en enda sammanhängande fast egendom. Jernvägsegarens för jernvägens drift anskaffade, under hans värjo varande eller
för trafik å annan i förbi ndelse medjernvägen stående
bana använda lokomotiv, vagnar, inventarier och förråd
.anses såsom tillhörigheter till den fasta egendomen.

Se där en legal definition så god som någon! I
övrigt fanns bestämmelser om att järnväg ej fick
delas eller därtill hörande mark avsöndras ("avstyckas" skulle vi nog säga i dag) utan tillstånd
från Konungen. Dessutom framgår att endast tre
rådstufvurätter i riket var behöriga att pröva
·frågor om lagfart för järnväg, nämligen Stockholms, den i Jönköping och den i Kristianstad
(man sade ända in i modern tid Stockholms e ller
Göteborgs eller Malmö rådhusrätt men aldrig
t.ex. Jönköpings; det skulle heta rådhusrätten i
Jönköping), beroende på inom vilken av de då
existerande tre hovrätternas domkretsarjärnvägen
huvudsakligen var belägen. Dessa tre var för
övrigt ända in i det sista de enda behöriga. Det
blev till att räkna bankilometer! Man måste ju
veta om BJ inom Älvsborgs län kunde tänkas
vara längre än BJ inom Värmlands, Örebro och
Kopparbergs län. Nå, det exemplet är kanske inte
så svårt, men andra kan ju inte ha varit lika
självklara.
En annan intressant aspekt återfinns i 5 § 1880
års förordning: har ytterligare mark förvärvats
för järnvägen sammanläggs den i och med lagfarten automatiskt med redan lagfaren mark.
Huvudprincipen var eljest att lagfait på en gång
skulle meddelas å hela järnvägen.
Att häradshövding Trolle 1915 erhöll lagfart å
HHyJ i stället för den reelle inroparen, dvs.
Lunds Sparbank, har dock inget specifikt med
järnvägar att skaffa, däremot med bankväsendet:
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bank var (och är) i princip förbjuden att äga
annan fast egendom än sådan vari banken driver
bankrörelse.
Även 1875 års lagfartsförordning levde till
dess den nya jordabalken trädde i kraft den
1 januari 1972. Delar av 1880 års förordning
lever fortfarande- se 9 § promulgationslagen till
jordabalken (SFS 1970:995)- bl.a. ovan angivna
"legaldefinition" på enskild järnväg. Prövning
av vissa tillstånd enligt 1880 års förordning har så
sent som 1989 anförtrotts Banverket. Behörig
lagfartsmyndighet är i dag enba1t Stockholms
tingsrätt.

3. Offentlig kontroll
Järnvägsstadgor? Jodå, visst har sådana funnits.
Vi kan bö1ja år 1864 med kungörelsen av den 21
oktober (SFS 1864:81 s. l) "ang. vissa bestämmelser i fråga om begagnande och underhåll af
enskilde bolags, för allmän trafik upplåtne, jernwägar". Häri stadgas att förslag till reglemente
måste upprättas och godkännas av Konungen
innan allmän trafik får påbörjas. De järnvägar
som redan var så öppnade måste senast den l maj
1865 inkomma med förslag till reglemente
(underförstått: eljest finge man nog ompröva
fortsatt tillstånd). Detta var således den första
regeln om trafiktillstånd. Kungörelsen innehåller
i övrigt mycket detaljerade föreskrifter om bana
och materiel å deenskildajärnvägarna, likaså om
byggnaders skick. Grundtanken var att viss standardsamordning skulle ske med statens banor.
Ett exempel: det skulle iakttagas "att wagnaxlarne
hafwa samma styrka och bärighet samt tillwerkas
af lika goda materialier och underkastas samma
ordning för reviderande som stambanornas".
Villkoren förtydligades och skärptes något genom kungörelsen den 11 december 1874 ( I 874:
107 s. 6), men av än större intresse är den samma
dag ( 1874: 107 s. l) utfärdade kungörelsen "ang.
ordningen för afsyning och besigtning af enskilda
jernwägarochderas upplåtande förallmän trafik".
Här framgår att(§ 1) "enskild jernwäg, hwarå afses att medelst ångkraft fortskaffa personer eller
gods, må icke för allmän rörelse upplåtas förr, än
tillstånd dertill blifwit meddeladt i den ordning,
här nedan stadgas". I det följande meddelas regler
om avsyning (efter färdigställande) och besiktning
(under arbetets gång). Behörig myndighet var
Styrelsen för allmänna väg- och vattenbyggnader.
Utföll granskningen till belåtenhet skulle tillstånd
meddelas för allmän trafik. Skedde öppnandet

utan tillstånd kunde den ansvarige (§ 6) straffas
med böter mellan 20 och 200 kr för varje dag som
olovlig trafik ägde rum.
Genom järnvägstrafikstadgan den 24 januari
1914(19 14:36,ikraftden 1 mars 1915,seSFS
1914: 194) upphävdes samtliga för enskilda
järnvägar dittills utfärdade trafikreglementen.
Denna järnvägstrafikstadga ersattes 1925 av
ytterligare en med samma titel (1925:348). I nu
behandlade hänseenden skedde ingen ändring.
Ytterligare två stadgor har kommit senare, se
nedan under 4.
Såväl kungörelsen 1864 som den 1874 (107
s. I) upphävdes genom kungörelsen den 8 april
1938 (1938:152) ang. viss statlig kontroll över
enskilda järnvägar. Man igenkänner åtskilligt,
framför allt från 1874 års bestämmelser. För
övrigt upphävdes samtidigt en kungörelse från
1904 (nr 68) ang. kontroll över enskilda j ärnvägars rullande materiel.
Kungörelsen från 1938 upphävdes genom kungörelse den 10 november 1967 (1967:604) om
tillsyn överenskildajärnvägar(m.m.), varigenom
de grundläggande bestämmelserna ej ändrades
materiellt, men kontrollen lades hos Vägverket.
Ganska omfattande ändringar gjordes genom SFS
1975 :612. Ännu hänger det gamla trafiktillståndet
med (4 §)!
Men i dessa yttersta dagar kan, som en epilog,
sägas att koncessionsbegreppet utmönstrats. Enligt lagen (1985:1075) om rätt att anlägga enskildajärnvägar m.m. får var och en utan särskilt
tillstånd (koncession) av regeringen anlägga
enskild järnväg för allmän trafik ( l §). Tidigare
koncessioner gäller alltjämt men inte däri stadgad
skyldighet att upprätthålla viss trafik (2 §), Tillstånd att driva anläggning krävs dock fortfarande,
nu av Banverket genom järnvägssäkerhetslagen
(1990:1157, 4 och 5 §§).

4. Straffrättsliga aspekter
Sedan nu civil- och offentligrättsliga aspekter
gåtts igenom kan vissa straffrättsliga sådana få
avrunda det hela. Den 18 januari 1855 utfärdades
kungörelsen (1855:30 s. 1) om en fridlysningsstadga för allmänna kanal-, sluss-,järnvägs- och
telegrafanläggningar. Häri stadgades delvis
mycket hårda straff(arbete å fästning upp till fyra
år i de allra grövsta fallen) för den som uppsåtligen förstörde bl.a. allmän järnvägsanläggning
eller därtill hörande byggnader eller vagnar.

Anställd vid järnväg skulle åtnjuta tjänstemans
skydd. Kungörelsen avsåg enbart statsbanor, men
enligt 9 § kunde Konungen förordna att den
skulle gälla även för enskilda järnvägar. Det
finns gott om sådana förordnanden. Som exempel
kan nämnas det förordnande som utfärdades för
YEJ 1864 (1864:19 s. 2).
Förbud att beträda statens inhägnade banor
stadgades i Kungl. Cirkulär den 28 maj 1859
(1859:32 s. 4), vilket genom kungörelsen den
8 november 1878 utsträcktes till att avse även
enskilda banor (1878:43 s. 8); vitena kunde utgå
med 5 eller 10 rdr.
Straffstadgandena i 1855 års kungörelse överfördes till 1864 års strafflag (SL), 19 kap. Häri
ingående 11 § stadgade straffarbete upp till sex år
- vållades svår kroppsskada eller död kunde
dödsstraff ifrågakomma. Men även böter ingick
i srtaffskalan för de ringaste fallen. Detta gällde
statsbanorna men enligt SL 19: 14 även enskild
järnväg, om Konungen (ifr ovan) förordnat att
sådan skulle ha samma skydd som statens.
Nyssnämnda cirkulär 1859 och kungörelse
1878 upphävdes genom järnvägstrafikstadgan
(1914:36) den 24 januari 1914. Bestämmelsen
återfanns i dess 9 § (böter 5-100 kr). Ändring
skedde ej häri genom den 1925 utfärdade, ersättande järnvägstrafikstadgan (1925:348, samma
paragraf). I den 1966 utfärdade, ersättande stadgan (1966:202) hade bestämmelsen flyttats till
100 § (böter ej över 500 kr). Järnvägstrafiklagen
( 1985: 192) är nu gällande författning på området
- gäller i vissa delar även för spårväg och tunnelbana - och innehöll i 6 kap. 1 § motsvarande
förbud att vistas påjärnvägsområde utan tillstånd.
Nu har denna bestämmelse utbrutits och återfinns
i järnvägssäkerhetslagen 25 § (1990: 1157):
påföljden är nu, i förhållande till 1985 års lag
oförändrat, böter ej över 1000 kr.
Vad hände då, avslutningsvis, med straffstadgandena i 1864 års SL? Ja, numera får man
begrunda bestämmelser i 13 kap. brottsbalken.
Den som t.ex. åstadkommer tågolycka dömes
(enligt 13:3) för allmänfarlig ödeläggelse till
fängelse högst åtta år (vid grovt brott kan livstid
ifrågakomma).
Ovanstående genomgång håller sig, med ett
undantag, strikt till författningstexterna. Undantaget är Oscar I:s funderingar som är hämtade ur
Sverker Oredssons Järnvägarna och det allmänna (1969).
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lgor Kiselev

Mitt institut och mitt museum

Under 1990 tog Igor Kiselev kontakt med Sveriges
Järnvägsmuseum per brev och ville få kontakt med
svenska järnvägsintresserade. Kontakterna har sedan
utökats till personliga möten såväl i Ryssland som i
Sverige. Igor Kiselev har här gjort en kort presentation
av sitt museum och sitt institut. Han är sedan flera år
professor vid Obraztsovinstitutet, men arbetar nu också
med den nya höghastighetslinjen Moskva-S:t
Petersburg. Museet som Igor beskriver är mycket
intressant, och väl värt ett besök. Den av Igor nämnda
museidelen vid Lebjazje är ännu inte öppnad. Däremot
har Oktoberjärnvägen (den del av det forna Sovjets
statsjärnvägar som har verksamhet i S:t Petersburgområdet) öppnat ett friluftsmuseum vid stationen "Kilometer 16" söder om staden med en stor samling
intressanta lok och vagnar.

För att vara historiskt och kronologiskt korrekt
börjar jag min berättelse med Institutet-en högre utbildningsanstalt som motsvarar västvärldens
tekniska högskolor. Institutet grundades redan
1809 av tsar Alexander I. Det ursprungliga namnet "Institutet för Kommunikationsmedlens
lngenjörskär" har senare ändrats till "Obraztsovinstitutet för järnvägsteknik i Leningrad", nuvarande S:t Petersburg. 1813 öppnades på
institutet en hall för "modeller över alla viktigare
befintliga eller planerade konstruktioner i
Ryssland och andra länder samt maskiner för
vattenbyggnadsteknik". I denna hall som var
bö1jan till museet samlades alltså dokument,
ritningar och modeller över alla viktigare transportobjekt samt hydrotekniska konstruktioner
såsom slussar, dammar och kanaler. I bö1jan av
förra seklet spelade vattenvägarna en central roll
i Ryssland.
I och med de första ryskajärnvägarnas tillkomst
var det helt naturligt att även järnvägsobjekt
började samlas och ställas ut i denna hall.
Varför säger jag då mitt museum?
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Så långt jag kan minnas tillbaka har jag varit
intresserad av järnvägar. Delvis harjag ärvt denna
kärlek från min farfar som byggde järnvägar och
tunnlar i Kaukasus, delvis är den ett resultat av
min familjs ändlösa tågresorunder min barndom.
Min far var officer och vi följde honom på hans
militära kommenderingar runtom i landet. Oavsett
orsaken var jag redan vid fem års ålder absolut
säker på att jag skulle bli järnvägare. Därför är
besöket på järnvägsmuseet en av de saker som
gjorde livligast intryck på mig under min barndom.
I dag är Sovjets centrala järnvägsmuseum ett
av de största järnvägsmuseerna inte bara här i
landet utan i världen. Järn vägshistoriens "skatter"
är inhysta i en särskild byggnad som uppfördes
1902 efter ritningar av arkitekt D . Kupinskij, mitt
i staden och nära det järnvägstekniska institutet.
Till den byggnaden överfördes de många
utställningsföremåle n (över 30 000) från Institutets "specialhall".
Museet har i dag tre huvudavdelningar:
- Järnvägarnas uppkomst i Ryssland.
- De ryskajärnvägstransporternas utveckling
fram till 1917.
- Sovjetperiodens jämvägstransporter.
Modeller av lok, vagnar och anläggningsmaskiner liksom böcker, ritningar, tidskrifter, foton
och teckningar medjärnvägsmotiv finns utställda
i museihallarna. Museet har en rikhaltig samling
modeller av broar, av vilka somliga tillfälligt förvaras i andra av stadens museer, till exempel på
Leningrads stadshistoriska museum. På museet
finns en stor uppsättning märken, medaljer och
dekorationer som suttit på järnvägsuniformer
från olika historiska perioder.
Även samlingen av signaler och apparater för
automatisk drift är mycket stor. Där finns olika
telegraf- och telefonapparater, manöverbord,
många slags ljussignaler etc.

Troligen ett av världens äldsta
modellok. Det byggdes på
1830-talet som fungerande
provmodell av far och son
Cherepanov. Modellen ärstor,
skala cirka 1:3. Det är nog
ingen modell av ett fullskalelok, utan byggt för att testa
nya tekniker.

Modell i stor skala (cirka 1:5)
av Provorny som byggdes i
Englandför Rysslands första
järnväg, S:t PetersburgTsarskoje Selo. Denna bana
öppnades 1837, och loket har
justoralikhetermeddetförsta
tyska loket, Adler, också byggt
i England men 1835.

Modeller av moderna sovjetiska ellok och motorvagnståg.
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Modell av ånglokfrånjärnvägen S:t Petersburg-Moskva, som öppnades 1851. Förebilden till loket
byggdes påAlexandrovskijverkstäderna i S:t Petersburg. Konstruktionen har ett drag av tidiga amerikanska lok, men skorstenen (med gnistsläckare?) ger de ryska loken en helt egen stil.
Museets samlingar byggs ständigt ut genom
donationer från olika medborgare och även tilJ
följd av forskningsarbete som utförs av museets
tjänstemän och av järnvägsentusiaster.
En ny fas i museets historia inleds genom öpp-
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nande av en utomhusavdelning med fullskaliga
föremål som ånglok, dieselJok och vagnar. Denna
avdelning kommer att ligga vid den lilla stationen
Lebjazje i Leningrads omgivningar, halvannan
timmes resa ut från staden.

Gunnar Sandin

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi
1991

Rubriken till denna litteraturlista är som synes
oförändrad, men i och med årets bidrag har vi
tagit ett stort steg mot något mer än ett utkast. Den
som ska tackas för detta är Sven-Erik Olsson vars
stora överblick över alla de tre viktigaste
publiceringssektorerna för järnvägshistorisk
litteratur: järnvägshobby, lokalhistoria, akademisk utbildning och forskning, har möjliggjort
en omfattande komplettering för de tidigare år
som "utkastet" behandlat. Detta är skälet till att
omfånget har svällt till dubbla det normala.
Bidrag har också tacksamt mottagits från
Gunnar Johansson (liksom tidigare år) och
E. Be1til Persson. Den senare ställer frågan om
en samlad publicering. Den är nog för tidigt väckt
men så småningom, efter kanske tio år, kan det
bli aktuellt att sammanföra alla titlarna i en enda
rad och inom samma pärmar. Den tiden, den
(stora) uppgiften.
Många titlar kan vara svåra att komma över för
den som till äventyrs är intresserad, t.ex. seminarieuppsatserfrån någon universitetsinstitution.
Kontakta mej gärna (Östervångsvägen 32, 224
60 Lund, 046-135899) - jag hjälper om möjligt
till. Likaså ärjag fortsatt intresserad av allehanda
synpunkter och av litteraturtips. Men min
viktigaste uppmaning till den som publicerar
något om järnvägar utanför tåghobbysfären är
följande: skicka ett exemplar (ett särtryck, i nödfall en kopia) till Sveriges Järnvägsmuseums
bibliotek. Därmed blir det till glädje för sammanställaren av nästa årsbibliografi, men framför allt
för alla nutida och framtida järnvägsforskare.

Tillägg 1988:
Adolfson, Göran, "Bergabanan 90 år", i Hänt
och känt kring Kalmarsund, Barometerns

förlag, 6 s. [Sätter liksom många liknande
artiklar i princip stopp efter invigningståget.]
Andersson, Erik, Spåren till Åstorp, eget förlag. [Ett knappt tiotal sidor i denna hembygdskrönika handlar om HHJ tillkomst och
stationssamhällets etablering.]
Andersson, Lena, "Huvuddrag i svensk järnvägspolitik under 1900-talet", Cerum, Umeå
universitet, 28 s. [Redan denna förstudie till
en kommande avhandling påvisar den
grundläggande trögheten i den svenska järnvägspolitiken.]
Berge, Harald, "Några anteckningar från ångloksepoken" Borgsjöbygden, 6 s. [Förtjänstfullt om ång- men även om ellokstjänst.
Konkret om vedeldningens problem.]
Bergwik, Lars-Johan & Nils Lindgren, "Järnvägsförslag Landskrona-Helsingborg genom tiderna", 11 s. (1919 års förslag får den
mest ambitiösa presentationen i denna enkla
skrift.]
Blomvik, Ragnar, "Mitt liv vid järnvägen".
Intervju av Christer Brimalm, Gurklisten 2,
3 & 4, 15.s. [Som eldare, rälsbuss- och elloksförare i Östergötland. En utmärkt intervju, omfångsrik och med koncentration på
specifika förhållanden och problem.]
Claesson, Bengt, "Stafsjö järnväg", i Wirå
bruk 1638- 1988, 15 s. [Innehåller några
uppgifter och någon bild som saknas i Welanders bok om "Nunnebanan".]
Dahlström, Sven-Erik, "Järnvägsbolaget som
aldrig fick järnväg", i Byidyll i förvandling,
25 s. [Utförlig och roande läsning om de
olika planerna på järnväg (eller spårväg)
från Säffle ut på Värmlandsnäs.]
Engdahl, Lennart, "Ringstorpsbanan: varför?
varför inte?", Samhällsvetenskap, Linkö45

pings universitet, 52 s. [Kartlägger främst
intressen och intressemotsättningar bakom
tillkomsten, särskilt de olika kommunernas
ställningstaganden. Sockerbrukets satsning
fällde utslaget.]
Gi.inther, Alice (red.), "Statens järnvägar", i
Röster från Ulriksdal, Solna kulturnämnd,
21 s. [Om Järva station, Hagalundsanläggningarna och folket där, SJ-personalens bostadsområden.]
Hagren, Peter, "Folke Zettervall, Statens Järnvägars arkitekt. Nybyggda stationshus
1895-193 l ", Konstvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, 61 s. [En god bö1jan
till behandling av en av våra ledande järnvägsarkitekter (han som utvecklade väntsalen till stationens huvudrum), som så småningom förtjänar att ägnas samma utförlighet som Edelsvärd ges av Gunilla Linde.]
Hellström, Aina Karin & Karl Erik Mörk,
"Kommunikationer", i Ebbe Schön (red.),
Örnen, bilan och stjärnorna. En bok om
Vallentuna, Vallentuna kulturnämnd, 3 s.
"Hundra år sedan linjen Vadstena-Ödeshög
invigdes", Gurklisten, 4, 3 s. [Tillför ingen
ny kunskap.]
Kjellgren, Sven, " Resor och transporter", i
Västervik 1900 till 1930, Impactum, 6 s.
[Mer bild än ord.]
Larsson, Lars-Olof, "Kommunikationscentrum", i Växjö genom 1000 år, 3 s. [Två viktiga ting betonas. Dels att de styrande kämpade hårt för att få Södra stambanan genom
staden - det finns myter om motsatsen. Dels
att det goda ekonomiska utfallet av W AJ
gjorde staden mycket villig till fortsatta
järnvägssatsningar.]
Lindgren, Erik, Kommunikation i Allbo, eget
förlag. (58 sidor handlar om järnvägspost
men även om andra järnvägsaspekter.]
Mellgren, Lena, "Wännäs stads grundande en kort historik", Semaforen, 2 & 3, 7 s.
[Mer om stationssamhället än om järnvägen.]
Nilsson, Gösta, "Järnvägsminnen", GöingeBladet, l , 3 s. [Huvudsakligen om bygget av
CHJ-sträckan Glimåkra-Älmhult.]
Nilsson, Runo, "Ånge som järnvägsort",
Borgsjöbygden, 5 s. [Ett litet komplement
till Hardins SJK-skrift.]
- "Det fackliga arbetet bland lokpersonalen
1908- 1980 i Ånge", Borgsjöbygden, 9 s.
[En detalj att minnas: maskinpersonalen kla-
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gade under första världskrigets livsmedelsbrist över att trafikarna fick lön tre dagar tidigare och hann länsa butikerna.]
Statsanställdas förbund avdelning 1271 75 år
1912-1987. Lokförarna i klubb Hallsberg/
Örebro, Kristinehamn, Västerås, Kil, 88 s.
[Den fackliga historien speglar den allmänna järnvägshistorien. En kronologisk krönika kompletterad med läsvärda lokmannaminnen.]
Svensson, Folke, "Järnvägsolyckan i Nyåker
1904", Semaforen, l, 7 s. [Förares berusning orsakade många tågolyckor, även
denna.]
Svensson, Sven, "Banvaktsstuga 597", Söndrums hembygdsförening, 5 s. [Tydligen likt
livet i tusentals sådana stugor.]
Åkesson, Åke, "I ångans tidevarv - ett stycke
järnvägshistoria", i Fellingsbroboken, Fellingsbro hembygds- och fornminnesförening, 12 s. [Mest intressant är debattreferatet om Västra stambanans sträckning söder
eller norr om Mälaren.]
JO år med Nora Bergslags Veteran-Jemväg
1978-1988, NBVJ, 99 s. [En vacker bok
som på sju sidor sammanfattar Norabanornas historia och i andra bidrag redogör för
olika aspekter av musei verksamhetens början och första tid.]

Tillägg 1989:
Andersson, Bertil, "Från järnvägsbyggandets
tid", Krönika från Fagereds pastorat, 3 .
[En episod från aktieteckningen till FegenÄtran.]
Andersson, Lena, "Från statsbaneekonomi till
järnvägsekonomi: några tankar om järnvägssektorn 1920-1990", Cerum, Umeå
universitet, 26 s. (Utvecklar författarens
studie från 1988.]
"ASJ pionjärer med el rälsbuss", Gurklisten, 4,
2 s. [Tidningsdokument från 1948.]
(Bergfast, Hans,) "Stationsmiljöer i Falkenbergs kommun. Kulturhistorisk undersökning", Hallands länsmuseer & Falkenbergs
kommun, 30 s. [Huvudsakligen en fotokavalkad med knapphändiga historiska uppgifter.]
Brimalm, Christer, "Väderstad-SkänningeBränninge järnväg, V.S.B.J.", Gurklisten, 3,
5 s. [Artikeln odlar inga dolkstötslegender
utan visar klart banans dåliga odds.]

Cullemark, Gunilla, När järnvägen kom. Haninges historia 1900-talet, Hanvedens förlag, 49 s. [Det mesta handlar bara högst indirekt om järnväg.]
Dufwa, Arne & Mats Pehrson, Snöröjning,
renhållning, återvinning, Monografier utgivna av Stockholms stad. [I denna goda
historik över Stockholms renhällningsväsen
finns sammanlagt ett tjugotal sidor som
berör sop- och latrintransporterna till Lövsta. Hanteringen beskrivs noga och illustreras med spårplaner och andra ritningar.]
Eriksson, Fred, Linjen klar, Arbetarkultur,
240 s. [Huvudpersonens stationstjänst på
Norra stambanan under andra världskriget
är utgångspunkten i denna roman.]
Forsreus, Svante, "Järnvägar i Steneby", i
Gamla Steneby, 1, Steneby hembygdsförening, 10 s. [Allmänt om ULB och DVVJ
samt specifikt om stationer och övriga trafikplatser i socknen.]
Fritzinger, Gunnar, " Kråkbanan", i Ockelboboken, l O s. [Impressionistiskt om skogsbanan till Höstfäbodarna.]
Glimtarfrån Ljusdal under 100 år 18891989, Ljusdalsbygdens museum. (10 sidor
av olika författare behandlar stambanan och
Dellenbanan. Mest intressant är uppgifterna
om lokstationen.]
Godlund, Sven, "Säfsnäs- och Hälleforsjärnvägarna", i Göran Pehrson (red.), Hällefors i
ord och bild, 16 s. [Omtryck.]
Johannesson, Gösta, "Krig och järnvägar",
Värmländsk kultur, 1, 2 s. [Material som sen
kom i DVVJ-boken.]
Järnvägarna kring Ulricehamn. FalköpingLande1yd och Borås-Ulricehamn, SJ Fotoklubb Borås, 52 s. [Värdefull bilddokumentation från nedläggningsåret 1985 men högst
summariska texter.]
Larsson, Gunilla, "Ur Roslagsbanans historia", Sjuhundrabygden, 12 s. [SRJ har ägnats flera stora historiker me n här finns faktiskt några nya uppgifter frän tillkomstären.]
Larsson, Sven, "Resan ut", Hallandsbygden,
4 s. [Litet elevreseminne från FJ.]
Lindhe, Wilma, ur "Från Vesterhafvet till Dalarne", i Göran Pehrson (red.), Hällefors i
ord och bild, 5 s. [Avsnitt ur resehandbok
frän 1898.]
Uings spåret Stockholm- Göteborg, SJ & Anfang, 123 s. [Så trevligt att SJ återupptagit
utgivningen av guideböcker för tägresenä-

rer! Ortsbeskrivningarna innehåller många
järnvägshistoriska notiser, flertalet koITekta.]
Sabel, Erik, "Tunbanan i mitt hjä1ta", Lidköpings-bygden, 3 s. [Personligt men ytligt.]
Sten, Rolf, "DONJ", i Ockelboboken, 16 s.
[En lättläst sammanfattning av författarens
stora DONJ-bok.]
Svallhammar, Stig, "The district moot and the
private railway projects. Spatial and political aspects of railway development in Sweden in the 1870's", Geografiska Annaler, 3,
14 s. [Undertiteln beskriver innehållet i
denna förstudie till avhandlingen.]
"Underhållsverkstaden Åmål 1879-1979", SJ,
30 s. [Många bra foton men inget mer.]
Ölmeborg, Leif, "Strategi och järn vägsbyggande - inlandsbanans tillkomst och militära betydelse", enskild utredning, Militärhögskolan, 54 s. [Se I991 .]

Tillägg 1990:
Adell, Niklas, "Östra centralbanan - järnvägen i Kinda", i En bok om Kinda socken,
4, 24 s. [Sakkunnigt och välskrivet, men så
har också Adell redan tidigare gjort sej känd
som ÖCJ-expert.]
Berggren, Jan-Gunnar, " Pansartåg, järnvägsartilleri och järnvägsluftvärn", enskild utredning, Militärhögskolan, 60 s. [Författaren
har hittat planer för aptering av ett svenskt
pansartåg som förut inte omnämnts i litteraturen, men annars ger uppsatsen föga utöver
Urban Thiels artikel i Spår.]
Dahlen, Klas, "Ett stationssamhälle blir till.
Vara 1850- 1900". Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet, 30 s. [Flera liknande studier har gjorts förr men detta är
den första jag sett från Västergötland. Vara
växte ovanligt snabbt tack vare järnvägen
och havreboomen.]
Edström, Rune, "Järnvägsparken i Alvastra",
Gurklisten, 3, 2 s. [Varför hade Alvastra
järnvägspark? Frågan lämnas öppen.]
Eriksson, Fred, Av var och en efterförmåga,
Arbetarkultur, 250 s. ["Ett litet växellok går
och stöter bland vagnarna ute på bangården." Tilldrar sej liksom författarens föregående roman i trist norrländskjärnvägsmiljö.)
Eriksson, Thomas, "Huddinge station under
130 år", Huddinge hembygdsförenings års47

skrift, 6 s. [Alla viktigare händelser har noterats från denna SJ-station som när det
gällde försäljning av lokalbiljetter var störst
i landet efter Stockholm C.]
Fäldt, Stig, Folk och fä kring Karaby backar,
Scania. [11 sidor i denna bygdeskildring
handlar om KjBJ och återger ett par trevliga
anekdoter därifrån.]
- Skatten i Karaby backar, Scania. [Kapitlet
"Insnöad - utfrusen" har en åskådlig berättelse om en vådlig resa till och från skolan
med tåg snövintern 1942.]
Gustafson, Gunnar, "Omlastarepoken vid
Gårdsjö järnvägsstation 1910-1961 ", i Gunnar Berggren (red.), Hova- Älgaråsbygden,
Hova naturvårds- och hembygdsförening &
Älgarås hembygdsförening, 6 s. [Den antagligen bästa och utförligaste skildringen hittills av denna hantering som kunde vara omfattande: Gårdsjö hade som mest över trettio
omlastare.]
Hallgren, Nanna, Anders Houltz & Ö1jan Molander, "Karbenning. Järnvägsstation i omvandling", Institutionen för kulturminnesvård, Göteborgs universitet, 75 s. [En god
sammanfattning av banans och bangårdens
historia ger bakgrund till denna studie av
stationshuset och dess tänkbara framtida användning.)
Helin, Thomas, "Ruda-Älghults Järnväg",
Smalspårigt, 43, 7 s. [Om konkurrerande
förslag, projektering och byggande.]
Lidberg, Pär, "Deva", Gurklisten, 4, 3 s. [Liten historik över typen och Deva 18, den
enda bevarade smalspårsdevan.]
Lindenor, Rune, "Rättvik får j ärnväg - ett
hundraårsminne ( 1890-1990)", Rättvikskrus, 14 s. [Väl mycket slagsida åt invigningarna men belysande om sambandet
mellan järnväg och turism.)
Lindgren, Erik, "Om posten i Bjuvs kommun" , 15 s., "Posthistoria från Förslövs och
Hjärnarps pastorat", 11 s., "Posten vid järnvägen Malmö- Genarp", 15 s., "Om posten
vid Västra Centralbanan", 39 s., "Om posten
i Hästveda och Stoby pastorat", 16 s. [Se
1991.)
Lorin, Hans, "Järnvägarna runt Filipstad", Vår
stad Filipstad, I, 3 s. [Se 199 l.]
Mårtensson, Tommy, "Godstrafik på järnväg
1924-1958. Från hegemoni till samexistens", Ekonomisk historia, Göteborgs universitet. [Förstudie till avhandling. Visar
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bl.a. vilken belastning på systemet många
mindre banor var redan från början.]
Nilsson, Märta, "Tvärbanan Hällnäs- Stensele", Seniaforen, I, 12 s. [Behandlar bara
anläggning och invigning.]
Olsson, Roland, "Järnvägshistoria", i Töftedal.
Socken väst på Dal, 16 s. [Välskrivet om livet kring Mons station i synnerhet och DJ i
allmänhet (som Olsson behandlat förr), men
även om projekterade banor från Ed e ller
Mon till Bohuslän.]
Palm, Karl-Axel, "Järnvägen i världens ände",
i Så gick det till i Nora, Norabok, 14 s.
[Mest om NEJ tillkomst. Trevligt skrivet
fast inga nyheter.]
Rolen, Mats, "Järnvägsepoken 1880-1920", i
Jämtlands och Hä,jedalens historia, 5,
Jämtlands läns museum, 34 s. [En kvalificerad skildring av Tvärbanan, Inlandsbanan
m.m., inte minst av det politiska spelet bakom tillkomsten.)
Stenbäck, Annette, "Klarälvdalens järnvägsfrågor - axplock ur Karlstads kommunarkiv", Värmländsk kultur, 6, 2 s. [Trevliga
smakbitar för den som vill forska vidare.
1912-23 förekom hela sex koncessionsansökningar i bygden.]
"Tågrörelsen på Östgötasmalspåret", Gurklisten, I, 3 s. [TÖJ-dokument från 1946.)
(Zackrisson, Carl), "Förhållandena vid järnvägen, dess lok och personal", i Gamla
Mjölby. Mjölbybor berättar, ABF Mjölby,
7 s. [Omtryck från 1930-talet. Minnesbilder
från ÖSb-bygget och stationens första tid.)
"Äldre transportsystem i Forshagabygd",
Forshaga hembygdsförening. [44 av de glesa sidorna handlar dels om Frykstabanan,
med några värdefulla dokument, dels om
NKIJ, där det viktigaste är en del personuppgifter.]
Öhnander, Bengt A, "Då Säröbanan hölls
varm", i Göteborg berättar mer, Tre Böcker, 4 s. [Ett par detaljer återges som inte
nämns i SJK-skriften nr 3.)

1991:
Ahlm, Sune, "Tidningsgrabben", Förstlingen,
I, 3 s. [Ovanligt med skildringar av denna
syssla som fanns på de flesta järnvägar. Här
gäller det NBJ och sent 1920-tal.]
Albinsson, Gillis, "Landstingen och järnvägarna", Spår, 18 s. [Stat och kommuner var

de huvudsakliga offentliga finansiärerna
bakom det svenska järnvägsnätets uppbyggnad men även landstingen gjorde aktningsvärda insatser, vilket belyses i denna gedigna artikel. Den bygger på en C-uppsats i historia vid Lunds universitet samma år, till
vilken kan härivisas för ytterligare detaljer.]
Ankomst Helsingborg. Bangårdsbygget i bild
1987- 1991, Helsingborgs Dagblad, 160 s.
[Ett par smärre bidrag går tillbaka i tiden.
Själva bygget beskrivs i korta texter, mest
intervjuer, många läckra foton, nästan inga
kartor och inga ritningar - man längtar efter
de gamla hederliga "Teknisk-ekonomiska
beskrivningarna".]
Berggren, Lars, Ångvisslans och brickornas
värld, Arkiv. [Denna avhandling om arbetsorganisationen på Kockums innehåller åtta
sidor om vagntillverkningen.]
Berglund, Richard, "Har lokomotiv litt. B dåliga gångegenskaper?", Ångtrycket, 1, 2 s.
[Ett kortfattat men pedagogiskt resonemang
med tillämpning även på andra loktyper.]
Bergsten, Jan, "Turbinloket ångdriftens sista
strid", Karven, 2, 4 s. [En med tanke på formatet god beskrivning av SJ litt. Å.]
Björndahl, Hans, "Bettna - min barndoms
järnvägsstation", Tåg 3, 3 s. [Många torde
känna igen sej, genom egna minnen eller
andra skildringar, i denna sympatiska berättelse om livet på en liten OFWJ-station på
trettio- och fyrtiotalet. Jag fäste mej särskilt
vid styckegodståget "Snigeln".]
Bonnedal, Dag & Hans Wicklund (red.), Ånglok vid Östra Södermanlands Järnväg,
ÖSLJ, 45 s. [Bearbetade artiklar ur ÖSIJnytt. Uppgifter om lokens historia i anslutning till de tekniska beskrivningarna.]
Dahllöf, Gunnar, "När löjtnant Adelsköld
byggde 'det lutande planet' i Filipstad", Vår
stad Filipstad, 4 s. [Kompletterar vad som
står hos Bodstedt ch hos Adelsköld själv
med tidningsnotiser. Men hade Dahllöf kollat Morins artikel i samma publikation hade
spårvidden blivit rätt.]
Eriksson, Hans, "Turbinloken vid TGOJ",
Spår, 9 s. [Skildrar det utdragna kon-struktionsarbetet på vad som till sist tycks ha blivit världens mest lyckade ångturbinlok om
man ser till deras tjänstgöring.]

Fagerberg, Maj, Krutungar, Carlsen/IF, 30 s.
[Barnbok med trevlig tågmiljöskildring från
Emådalens station på södra Inlandsbanan.]
Forsreus, Svante, "Permittenttågen 19401943", Tåg 2, 2 s. [Redaktören för SJK:s
forskningsspalt ger med läsarnas hjälp viktiga fakta om tågsammansättning och andra
förhållanden kring denna kontroversiella
trafik.]
- "Skredet vid Guntorp på Bergslagsbanan
1953", Tåg 4, 3 s. [Mindre känt än Surteraset 1950, som Forsreus tidigare skildrat,
men Guntorpsraset stoppade trafiken på BJ
under 58 dygn. De omfattande omledningarna redovisas noggrant.]
Forsberg, Bernt, "Nohab och ryssloken",
Spår, 16 s. [Den såvitt jag kunnat se bästa
berättelsen hittills om en av de största orderna i den svenska verkstadsindustrins historia, inte minst fokuserat på Nohabchefen
Gunnar W. Anderssons personliga insatser.
Läckra fotografier.]
Görling, Thomas, Alberts ofullbordade. En liten bok om Bohusbanan, Järnvägsfrämjandet Väst, 62 s. [Ca tjugo sidor handlar om
historien i denna trevliga skrift som huvudsakligen är trafikpolitiskt inriktad.]
Hagberg, Lars Å. "Östra stambanan genom
Småland", i Eksjö 1800-tal. Livet i en
svensk småstad 1800-1865, Jönköpings läns
museum, 4 s. ["Lokal tradition är inte alltid
att lita på." Hagberg har gått till källorna:
Eksjö ville verkligen ha stambanan.]
Herbst, Sune, "Mest om ånglok", Tåg 10, 6 s.
[Tredje och sista delen i dessa lokamannaminnen förtjänar samma höga beröm som
de tidigare avsnitten.]
Holm, Harry, "När Jäders Bruk hade egen
järnvägsstation", Arboga Minne, 5 s. [Småplock, inklusive en trevlig ritning på Jädersbruks 1919 planerade men aldrig byggda
nya stationshus.]
Holmgren, Yngve, "CHJ personvagnar", 3,
ÖSJ-bladet I & 3, 2 + 4 s. [Så sakkunnigt
och välskrivet som det brukar vara från denne författare.]
- "Originellt brobygge i tre plan", ÖSJ-bladet
3, 3 s. [Bäljane å är inget stort vattendrag
men den djupa ravinen tvingade Ängelholm- Klippans järnvägs entreprenör till ett
komplicerat anläggningsarbete.]
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- "Restaurantvagnarna på HHJ", ÖSJ-bladet,
4, 4 s. [Denna redogörelse för en femårig
episod får en att längta efter en samlad redogörelse för svensk tågservering genom tiderna, utförligare än TR:s knapphändiga historiker.]
- (red.), Järnvägsbyggnader i Kristianstads
län, mfÖSJ, 96 s. [En inventering bana för
bana efter mönster av en tidigare skrift om
Malmöhus län. Som vanligt från mfÖSJ: ett
anspråkslöst yttre men ett fullödigt innehåll.
Intresset tycks dock ha varit väl så stort för
själva trafikplatserna som för de byggnader
titeln talar om.]
Jakenberg, Klas-Erik, Uddeholms aktiebolag
1870-1985. En historisk översikt, UHB.
[Sammanlagt ett 30-tal sidor om järnväg utgör, trots förargliga småfel, den hittills bästa
sammanfattningen av NKIJ-historien. Även
några småbanor beskrivs.]
Jansson, Jonas, "Stationssamhället Hallsberg
- samhällsbildning och arbetsliv vid järnvägen", Från bergslag och bondebygd, 27 s.
[Arbetslivsavsnittet är det större och innehåller bl.a. ett intressant avsnitt om rangeringen. Här finns även en fin ordlista över
järnvägsinterna och delvis lokala ord och uttryck.]
Johansson, Lars, "Planerna på elektrifiering av
Skövde-Axvalls järnväg 1909", Jernvägsnytt, 1, 6 s. [Banans backighet låg bakom
projektet, om vilket författaren redovisar
nyupptäckta dokument.]
Jägerung, Siw, Gustavsfors. Berättelser från
ett brukssamhälle. (11 s. behandlar DVVJ,
med flera foton som inte finns hos Forsreus
& Johannesson. Småbaneintresse har 5 s.
om "keratten" vid massafabriken och framför allt 12 s. om järnvägen Bör- Sil i denna
goda lokalhistoria.]
"Kanonvin och mässingskapell för 125 år sedan", Spår, 20 s. [Ett collage av pressklipp
från byggandet av banan KatrineholmNorrköping.]
Karlsson, Annelie, "Godstransportutvecklingen för järnväg 1920-1958", Ekonomisk historia, Göteborgs universitet, 21 s. [Belyser
bl.a. hur järnvägen alltid tycks ha förlorat
när vägtrafiken avreglerats.]
Kempe, Lars-Åke, Fredrik Sundler, en märklig man 1798-1868, eget förlag, 452 s. [Det
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fanns många järnvägsaspekter i Sundlers
liv: han var entreprenör och beställde som
sådan det första svenska ångloket, han ivrade för banbyggen i riksdagen och slutade sina dagar som stins i Vårgårda. Kempes bok
ger dock färre nyheter om Sundler än vad
det storslagna formatet väcker förhoppning
om.]
Kluns, Kurt, "42 år på Malmbanan eller 35
varv runt ekvatorn", Karven, 1, 5 s. [Bra
skildring av loktjänst (även ånga) med
många detaljer.]
Koistinen, Cecilia & Helena Kransen, "Om
järnvägsstationer och 90-talets resecentrum", Arkitektur, Chalmers, 111 s. [Ett typografiskt läckert examanesarbete som med
historien (inte minst A W Edelsvärd) som
inspiration når fram till genomtänkta förslag
om hur morgondagens stationer kan se ut.]
Kärager, Vincent, "Ystadsjärnvägarnas historia", l, Ångtrycket 3-4, 8 s. [Vincent Kärager har gjort den svenska och särskilt skånska järnvägshobbyn och -forskningen utmärkta tjänster som samlare. Hans artikelserie om Ystads banorna är i och för sej
trevlig, men anmälaren har lite svårt för
många klubbtidningars serier om den egna
regionens banor. Det blir ofrånkomligen
alltför uppstyckat och alltför översiktligt.
Hellre grundligare studier om smalare ämnen!]
Lagerquist, Ingvar, "En vecka på tåget", Tåg,
8, 2 s. [Tåget ifråga var ett tyskt permittenttåg och Lagerquist svensk följeofficer. Ett
livfullt komplement till Urban Thiels berättelse om en liknande kommendering i Spår.]
Landin, Ingemar, "När rälsbussarna kom till
VGJ", Skarajärnvägsblad, 2, 6 s. [Dokumenten och de övriga uppgifterna (från
Gunnar Tengvall) belyser de omfattande inkörningsproblemen.]
Landin, Uffe, "Något om SJ:s ångloksprovkörningar", Nynäståget, 1, 9 s. [En detaljrik
rapport från åren kring 1970.]
- "Jag minns mitt 50-tal", Nynäståget, 3-4,
6 s. [Diggarminnen.]
Larsson, Kajsa, "Med dressin på Dal-Västra
Värmlands järnväg", Värmländsk kultur, 2,
3 s. [Om sträckan Bengtsfors-Årjäng. De
historiska uppgifterna hämtade ur Forsreus
& Johannessons DVVJ-bok.]
Larsson, Lars J., "Järnvägarna kommer", i

Värendsbygd. Tolv socknar blev Alvesta,
Alvesta kulturnämnd, 13 s. [Dåliga markförhållanden gjorde att Alvesta fick gångbro
och inte perrongtunnel, får man bl.a. veta i
detta trevliga kapitel.]
Laven, Urban, "Järnvägshistoria i Kil och
Värmland", Timmertåget, 39, 6 s. [Intressant foto på första stationen i Kil och bra
spårskisser som visar de båda stationerna
och deras anslutningar.]
Lindgren, Erik, "Posten vid järnvägen Hästveda-Karpalund", I 6 s., "Posten vid järnvägen Kristianstad-Älmhult", 24 s., "Posten
vid Mariestad-Kinnekulle järnväg", 12 s.,
"Poststationer vid järnvägen Älmhult-Sölvesborg", 22 s., "Landsbygdspost vid järnvägen Trollhättan-Nossebro", 20 s., "Om
posten vid järnvägen Kilafors-Söderhamn",
16 s., "Posten vid Nora-Karlskoga och Wikern-Möckelns järnvägar", 28 s., "Posten
vid järnvägen Borås-Ulricehamn", 18 s.,
"Posten vid järnvägen Hässleholm- Veinge", 22 s., "Posten vid järnvägen EslövKristianstad", 24 s., "Posten vid järnvägarna
Strömtorp-Otterbäcken och GullspångTorved", 20 s., "Posten vid järnvägen Hässleholm-Kristianstad", 18 s., "Posten vid
järnvägen Kristianstad- Brösarp", 20 s.,
"Posten vid järnvägen Lund-Harlösa",
18 s., "Posten vid järnvägen Ystad-Sankt
Olof', 24 s., "Posten vid Tomelilla-Brösarps järnväg", 17 s., "Posten vid järnvägen
Malmö-Ystad", 16 s., "Posten vid järnvägen Börringe-Östratorp", 20 s., "Posten
vid järnvägen Malmö-Simrishamn", 32 s.,
Förlaget på post. [Fler järnvägsforskare och
bibliotek borde upptäcka Erik Lindgrens anspråkslöst utformade men innehållsrika och
tillförlitliga häften. Även andra, ej här
nämnda häften, kan ha uppgifter av järnvägsintresse.)
- Posten i Hardeberga, Revinge och Södra
Sandby, Vekerum förlag, 32 s. [I huvudsak
samma uppgifter som i LReJ-skriften men
snyggare tryckt.]
Lindholm, Anders, "Historien om Nässjö",
Tåg 10, 2 s. [Mest om kampen mellan privata exploatörer och reglerande myndigheter i
en växande järnvägsknut.]
Lindqwist, Hans, Hallsberg nästa!, Hallsbergs
kulturnämnd, 289 s. [Kunde gott ha innehållit mer än ett tjugotal sidor om järnvägen
med tanke på dess dominerande betydelse

under samhällets hela existens.]
Lindmark, Uno, Banvakts-, banförmans- och
banmästarminnen, Banverket, 96 s. [Inte är
skildringar av banfolket så ovanliga som
författaren vill ha det till i förordet, litteraturförteckningen kunde ha varit mer omfattande och boken har en väl stark slagsida åt
Norrland. Men det är inte minst trevligt att
det unga Banverket vårdar sitt historiska
arv.]
Lithner, Klas, "Tågrånet på Simrishamnsbanan", Nordisk kriminalkrönika, 10 s. [Den
antagligen definitiva berättelsen om Sveriges mest dramatiska tågrån genom tiderna,
dess bakgrund och upplösning.]
Ljungberg, Per, "Minnesanteckningar från
Helsingborg F", Tåg 9, 2 s. [Konkret beskrivning av den intrikata växlingen.]
Ljunggren, Malte, "Blekinge kustbanor", Ångkvasten, I, 2 & 3, totalt 26 s. [En hygglig,
välillustrerad sammanfattning av historien,
där avsnittet om breddningen dock varit
publicerat förut - i ÖSJ-bladet. En bra genomgång av trafikplatserna.]
- "De svenska ellokens historia", Ångkvasten,
I & 3, totalt 10 s. [Inte särskilt meningsfullt
med en så komprimerad historik.)
Lorin, Hans, "Järnvägarna runt Filipstad", 2,
Vår stad Filipstad, 3 s. [Av särskilt intresse
är skildringen av de många försöken att
sammanföra stadens båda stationer. Bra
spårkarta över trakten.)
Löf, Peter, ''Tidiga motorvagnar vid Nordmark- Klarälvens Järnvägar", Tåg, 6, 5 s.
[Författarens arkivstudier har fått fram
många intressanta detaljer om motorvagnarnas utseende och drift på denna pionjärbana.
- I sammanhanget vill jag beklaga en slarvig formulering av mej om Löfs textproduktion i Spår 91.)
Magnusson, Lars, "Järnvägsdebatt och sträckningen av Västra stambanan under 1800talet", Ekonomisk historia, Göteborgs universitet, 11 s. [Om alternativen i Västergötland. En torftig B-uppsats.]
Malmström, Vera & Ruth Bredenberg, "SJ:s
verkstäder i Bollnäs", Läddikan, 4, 2 s.
[Inför nedläggning och eventuell nyanvändning av lokalerna.]
"Minnen från MÖJ. Rune Edström berättar",
Gurklisten, 4, 5 s. [Intervju, med många detaljer, om trafiktjänst kring 1950.J
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Mårtensson, Torbjörn, "Nät- och trafikstrukturer i utveckling. En modellskiss", Ekonomisk historia, Göteborgs universitet. [Ett
nytt avhandlingskapitel - se 1990.)
Nilsson, Ulla-Marja, "Gyllebobanan. En järnvägsepok 1902-1971", i Anders S. Nilsson
(red.), Östra Vemmerlöv - vår bygd, Östra
Vemmerlövs byalag, 10 s. [Gyllebobanan
var officiellt känd som Gärsnäs-S:t Olofs
järnväg, GStOJ. Uppsatsen är en blandning
av allmänna uppgifter och konkret lokalhistoria.]
Nyström, Örjan, Järnvägar och järnvägare.
En bok om järnvägens historia och framtid men mest om arbetet på Göteborgs godsbangårdar från 30-tal till 70-tal, Tre Böcker,
219 s. [Den långa undertiteln säger vad boken handlar om. Aldrig har väl "gräv där du
står"-cirklar gett ett så kvalificerat resultat.]
Olsson, Anders, "Järnvägsprojekt Lund-Hörby", ÖSJ-bladet, 2, 2 s. [Om en ansökan
från 1897 med ekonomisk täckning och som
kunde ha resulterat i en livskraftig bana,
men som inte fick koncession.)
Olsson, Håkan, "R.F. Berg och lokomotivet
MLJ 3 Ribesborg", ÖSJ-bladet 3, 3 s. [Utreder bakgrunden till en omdiskuterad
namnstavning.]
- "Kommentar till Stilblomman i Ångtrycket
l/91", Ångtrycket, 3-4, 3 s. [Om MSJ-kollisionen i Staffanstorp 1895, med bl.a. ett foto
som tidigare författare i ämnet inte haft kännedom om.]
Pahl, Lotta, "Järnvägsepoken vid Liljeholmen", Hägerstensbygden, 6 s. [Välskrivet,
väldisponerat och välillustrerat.]
Persson, E ..Bertil, "Gamle Björnfjell", "Nordalsbron", "Ofotbanen", "Riksgränsen - ett
teknikhistoriskt utflyktsmål", Järnvägsmuseum Karlsvikshyttan, 8 s. vardera. [Den
eminente Malmbanekännarens folders har
tidigare varit tryckta i TÅG men det gör
dem inte sämre.)
- "Specialtåg för luftledningsarbeten", Karven, 3-4, 7 s. [En god teknisk beskrivning,
understödd av bra ritningar.]
Rennie, John, "Som järnvägsprojektör i Sverige", Spår, 5 s. [Utlänningars perspektiv på
den svenska järnvägshistorien är i regel
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uppfriskande. Inte minst gäller det denne
deltagande observatör (bl.a. engagerad i
Köping-Hult) som här för första gången
föreligger på svenska.]
Reuterbrink, Carl, "En 'gammal lokförargubbe' berättar några minnen från NBJ",
Järnvägsbladet Förstlingen, 2 s. [En väl
kortfattad berättelse om tjänst 1953- 87 .]
Risberg, Matz Lonnedal, "Haparandabanan",
Tåg, 2, 5 s. [Bygger delvis på J Gustav
Svanberg men sämre källor kan man ha, och
beskriver utvecklingen fram till 1990. Få
järnvägsskribenter har så mycket att berätta
om tågresor och resmöjligheter som Risberg. Det enda som stör är vissa egensinniga
stavningar och författarens dito definition av
Norra stambanan.]
- "Skåne- Smålands Jernväg", Tåg 5, 2 s.
[Banans historia har beskrivits utförligare av
bl.a. Ulf Fjeld och Bengt Rosen, men Risberg har några roande anekdoter.]
- "Vägen över Kors!ilr", Tcig 3, 5 s. [Berör bara indirekt den specifikt svenska järnvägshistorien men är ju del av en serie (Skandinavien- Kontinenten, avsnitt 6 - se tidigare
krönikor) som i sin helhet gör det i eminent
grad och på ett uttömmande sätt.]
- "Skagerack och Kattegatt", Tåg 1, 8 s. [Seriens sjunde och sista del berör bl.a. starten
för linjen Göteborg- Frederikshavn. Innehåller även ändringar och kompletteringar till
de tidigare avsnitten.]
Rosen, Bengt (red.), Bilder från Skåne-Smålands järnväg, 1, SSJF, 32 s. (Behandlar delen Värnamo-Strömsnäsbruk. Bilder med
korta texter, kronologiskt ordnade för varje
trafikplats.]
R(osen), B(engt), "Järnvägsnotiser ur Ljungby-Posten och Smålänningen 1921-61",
Sommar-Änghwisslan, 1 s. [Många järnvägsforskare måste underkasta sej det tidsödande arbetet att excerpera dagstidningar.
Det är trevligt att BR delar n:i.e d sej av sina
fynd.)
Rådesjö, Ivar, "Minnen från min tid som banarbetare vid NBJ", Förstlingen, 2, 2 s. [I huvudsak från 1920-talet.)
Sandin, Gunnar, "Nu vänder det! Liten skånsk
stationsstatistik", ÖSJ-bladet 3, 3 s.
- "Helsingborg: 99 års 'bangårdselände' och
dess slut", Spår, 10 s.
Selin, Erik & Björn Alm (red.), Fiskeby och

bruket under 100 år. Arken special nr 1/91.
[Om hästbanan, med några uppgifter som
inte finns hos Bodstedt, om stambanan och
SJ-stationen samt om pappersbrukets internspår.]
Selme, Johan, "De enskilda järnvägarnas minnesskrifter", Spår, 6 s. [En utmärkt översikt
av genren och en noggrann lista över publikationerna ifråga.)
Sollerman, Ola, "Järnvägen på Sandön", Gotska Sandön, 5-6, 6 s. [En trevlig artikel med
flera intressanta foton från detta kortlivade
äventyr.]
Sundström, Erik, "Vad hände vid Sveriges
järnvägar 1892?", Spår, 6 s. [Onödigt att
upprepa de positiva omdömena från tidigare
år.)
Svallhammar, Stig, En spårlös järnvägssatsning. Om introduktionen av ett nytt transportmedel i norra Kalmar län, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet,
410 s. [Efter olika förstudier har Svallhammar publicerat en gedigen järnvägsavhandling, som för Sveriges del utreder en klassisk frågeställning i amerikansk ekonomiskhistorisk debatt. Och svaret blir för den behandlade delen av NVHJ: järnvägen kom
inte, trots alla löften om motsatsen, att betyda särskilt mycket för bygdens långsiktiga
befolknings- och bebyggelseutveckling.]
Swensson, Bo (red.), Här och där, 1-2, Ultima Thule. [I dessa båda volymer med ortsoch resereportage ur nordskånska tidningar
1876-1919 finns ett 30-tal sidor med direkt
järnvägshistoriskt intresse, bl.a. om invigningsresor på GHJ och ÖSJ-sträckan Degeberga-Brösarp.)
Svensson, Joakim, "Vimmerby-Spångenäs
Järnväg", Jernvägsnytt, 2, 5 s. [Kort historik
plus resa till forna trafikplatser.)
Thomasson, Göran, "Normalspårsloken vid
Perstorp AB", ÖSJ-bladet 2, 4 s. [En närmast fullständig redogörelse i ämnet. Mest
fascinerande är, som i liknande fall, att läsa
om hembyggena.)
Thoursie, Börje, "SJ spårgående grävmaskiner", ÖSJ-bladet, 1, 6 s. [En värdefull förteckning över insatserna vid olika statliga .
banbyggen 1905-38, framletad ur de teknisk-ekonomiska redogörelserna. Kompletterande uppgifter av Yngve Holmgren.]
- & Sölve Thylen, Sverigesjärnvägars histo-

ria, Banverket, 24 s. [Utmärkt med en billig,
välskriven, väldisponerad, välillustrerad och
i förhållande till formatet innehållsrik skrift
i ämnet.]
Thulin, Bertil, Nossebrobanan - ett 75-årsjubileum, SJK & Museiföreningen AntenGräfsnäs Järnväg, 168 s. [Håller samma höga klass som Thulins andra västgötska banmonografier. Särskilt bör framhållas det rika
och omväxlande bildmaterialet med foton,
kartor, dokument, teckningar och husritningar i tydlig skala.]
Tunström, Göran, "Skenäktenskap", ur Det
sanna livet, Bonniers, även i SJ-Nytt, 11,
4 s. [En fin novell som dessutom berättar
något om åttitalets persontrafik.]
Wallqvister, "SJK-medlem nr 891", "Några
smalspåriga extratåg i nyttotrafik", Tåg 4,
2 s. [Skolreserninnen från västgötanätet i
mitten av 1950-talet.]
Welander, Lennart, Vabis. Järnvägsvagnar
1891-1911, Streiffert, 96 s. [Sällan såg man
en så typografiskt läcker och påkostad jämvägsbok. Gedigna tabeller och ritningar. Behandlar även motordressinerna och de få
motorvagnarna.)
- "Devamotorvagnarna", Nynäståget, 2, 8 s.
[Omtryck.)
Welander, Tage, "Mer om Alvastra", Gurklisten, I , 3 s. [Uppföljning av Edström 1990,
med livliga minnesbilder från stationen på
tjugotalet.)
Wihren, Jan-Anders, "För 30 år sedan - intryck från en järnvägsentusiasts vardag", 1,
Ångtrycket, 3-4, 7 s. [Mest om 14-åringens
ångloksåkning med utgångspunkt från Malmö och i Småland, med noggrant angivande
av turer och maskiner.)
"Viktiga årtal i TGOJ:s mångskiftande historia", Konduktörsposten, 1, 4 s. [Ett mycket
praktiskt kalendarium.]
Villskog, Jan, "Minnen kring NVHJ", Tåg och
Spår, vintern, 3 s. [Anspråkslöst.]
Ölmeborg, Leif, "Militären och Inlandsbanan", Spår, 15 s. [Egentligen ett dyrbart
militärt fiasko: järnvägen byggdes som reaktion på ett nog obefintligt ryskt hot, och
när den sent omsider var färdig hade den
mycket begränsad militär användning under
andra världskriget. Artikeln omfattar huvuddelen av Ölmeborgs uppsats från 1989.)
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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar under
1893?

Den länga lågkonjunkturen frän 1880-talet var
nu definitivt bruten. Malmexporten till Mellaneuropa ökade kraftigt och grunden lades till flera
av våra stora verkstadsindustrier. Många järnvägsbyggen var på gäng, både sådana som varit
diskuterade i många är men inte kunnat realiseras
på grund av kapitalbrist och sådana som gick i
bygder där man inte vågat drömma om järnväg
men nu säg chansen att komma med på kartan.

Malmbanan
Ännu fanns det ingen spärförbindelse med resten
av SJ, men malmexporten ökade. Från Malmberget byggdes en sidobana till Tingvallskulle

och malmelevatorn vid Svartön kompletterades
med två nya bryggor och skyttelvagnar som
skulle kunna föra malmen från upplagsfickorna
till båtarna snabbare än glidrännorna, som blivit
så långa att man behövt upp till tjugo man som
gick bredvid och med skyfflar hjälpte malmen att
glida. Elevatom fick också en ny hiss för att ta
ned tomvagnarna. Tidigare användes samma hiss
som för de lastade vagnarna, men nu sparade man
både tid och energi genom att tomvagnen fick
hjälpa till att lyfta den lastade. De sista 250
malmvagnarna inlöstes från North Central Wagon
Co som hållit dem som pant för Sveriges &
Norges Järnvägs obetalda lån.

Malmexporten ökade och personalbesparande förbättringar infördes på malmkajen i Svartön.
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SJ började märka godsvagnar med gjutna skyltar som angav nummer, littera, lastförmåga etc.

Norra stambanan
Arbetet fortsatte nonut med god fait och i december kunde banan Hällnäs-Jörn öppnas för provisorisk trafik. Banan gick genom ödemarker,
och de flesta mellanstationer hade namn som
slutade på träsk. Man väntade sig inte mycket
lokal trafik utom träkol till Bergslagens järnbruk,
utan strävade att nå Boden och Luleå så snart
möjligt. På banan fanns en stor bro över Skellefte
älv vid Kusfors i tre spann, 30 + 61 + 30 m. På
banbyggets fortsättning mot Älvsbyn byggde
man redan broar över Byske älv vid Myrheden i
ett spann, 61 m, och över Pite älv vid Älvsbyn i
två spann, 25 + 50 m.

SJ rullande materiel
Den tredje kungliga boggivagnen fullbordades
på SJ verkstad i Malmö genom sammanbyggnad
av kronprinsessans salongsvagn nr VII0,1rsprungligen litt BI b nr 456, byggd 1879 av Kockums,
med den liknande vagnen nr 454. Eftersom prinsessan var från Baden utrustades hennes vagn
med de broms- och värmesystem som behövdes
för internationell trafik. På de gamla tvåaxliga
underredena byggdes postvagnar litt DC 1b. Att
man satte bokstaven D först angav att postavdelningen upptog mer än halva vagnen.
Leverans av personboggivagnar fortsatte för

nattsnälltågen, där första klass hade halvkupeer
med singelbädd eller två sittplatser, andra klass
helkupeer med fyra bäddar eller sex sittplatser
och tredje klass öppna avdelningar med träbänkar
och sidogång. Man var osäker om behovet av
olika vagnklasser och hade möjlighet att också
bädda för två andraklasspassagerare i en halvkupe, så vagnarna fick klassnummer på vändbara
skyltar.
Godsvagnarnas märkning ändrades från att ha
varit målad på vagnens långbalkar, väggar och
dörrar till att innefatta gjutjärnsskyltar, för varje
sida en på långbalken med numret, en till vänster
på väggen med numret inom ramlinje och en till
höger med littera, lastförmåga, vikt, golvyta etc
inom ramlinje. Samtidigt började bokstäverna SJ
sättas ut. Tidigare hade man bara siffrorna med
en kunglig krona över eller under, men nu fick
järnskyltarna SJ med krona ovanför, följt av
siffrorna med SVERIGE ovanför.
I samband med detta infördes den 1892 beslutade ändringen av godsvagnslittera för olika
typer. Nya huvudlittera infördes, H för kylvagnar,
tidigare Gk, M för malmbanans malmvagnar,
tidigare utan littera, P för grusvagnar, tidigare M
(byggnadsvagnar) eller P (Mellansveriges malmvagnar med plant trägolv), R för kalkvagnar, tidigare GI, och Q för specialvagnar, tidigare Q
(kanonvagnar) eller R (tjänstevagnar). Gamla
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öppna kreatursvagnar litt L blev tills vidare 14
men skulle sågas ned till spannmålsvagnar litt Il
och gamla täckta hästvagnar litt H hade slopats
1891.
Privatbanorna följde snartefter, men utan krona
och i vissa fall som till exempel BJ och UGJ
annan uppdelning av texten. Många banor i Skåne
satte all text på en skylt, eller bägge skyltarna på
vänstra väggdelen. Den enda bana som hittade på
en heraldisk motsvarighet till kronan var BJ med
en bergsbrukssymbol av två hammare och tecken
för koppar och järn. Samtidigt infördes underlittera av siffror, där 1 betecknade någorlunda aktuella typer, ofta 1884-86 års, 2 och 3 udda eller
föråldrade typer.
SJ köpte 90 täckta vagnar litt G 1, varav 60 med
bromskupe och plattform. Utförandet var nytt
med små glasrutor nedanför ventilspjälorna och
med skjutdörrar av trä som isolerade bättre och
skramlade mindre. En ny kylvagnstyp litt Hl
med två stora isbehållare på golvet anskaffades i
tio exemplar för smörexport. De hade dubbla
svängdörrar med full höjd, medan de äldre
kylvagnanrna haft islådor hängande i taket och
låga dörrar med 1,45 m höjd. De nya vagnarna
hade bromskupe utan plattform, och ångvärmeelement förtransporter av potatis och frukt vintertid.Av tidigare vagntyper köpte SJ 50 kalkvagnar
litt Rl, 30 virkesvagnar litt N 1 och tvåjusteringsvagnar litt Q3 för kalibrering av vagnvågar upp
till 18 ton.

Samtrafik med kontinenten
Sedan DSB 1892 öppnat fäxjeförbindelsen till
Helsingborg, som SJ visserligen bara hade in-

direkt förbindelse med via Skåne-Hallands järnväg eller Helsingborg-Hässleholms järnväg, träffades en rad avtal med banor på kontinenten om
genomgående biljetter, men tills vidare bara i
vissa stationsrelationer. Biljetterna kunde gälla
ångbåtslinjerna Malmö-Köpenhamn, GöteborgFrederikshavn eller färjan Helsingborg-Helsingör, och kunde från Stockholm, Malmö och Norrköping utfärdas till London, Berlin, Hamburg,
Frankfurt, Köln, Leipzig, Li.ibeck, Dresden,
Aachen, Breslau, Wien eller Karlsbad.
Inom Sverige fanns samtrafiksavtal med ångbåtslinjerna Insjön-Mora-Orsa, KinnekulleSunnanå, Fryksta-Torsby och Hjo- Hästholmen,

Norrland och Svealand
• Härnösand-Sollefteå järnväg öppnades med
fyra Amerikainspirerade Mogullok från Nydqvist
& Holm, två personboggivagnar från Skabo i
Norge och resten av vagnparken från Stockholm.
• Bergslagsbanan byggde på egen verkstad tjugo
täckta vagnar av äldre typ med bromskupe utan
plattform, varav fem fick provisorisk sjukinredning för en befarad koleraepidemi, nr 546- 550.
• Dalslands banans verkstad byggde på ett underrede från Skabo en personboggivagn litt Co nr
28.
• Svartälvsbanan avlägsnade den lilla obekväma
personkupen från sina resgodsvagnar, satte tågvärmepanna i den ena och hyrde personvagnar
från Nora-Karlskogabanan.
• Frövi-Ludvika och Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägar köpte trettio respektive sjuttio
treaxliga malmvagnar med träväggar och plant
golv liknande de tvåaxliga malmvagnar som

Kramfors stationmeddetAmerikainspirerade loket Ådalen.
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Munktells sista ånglok Ludvikaför Wessman- Barken.
sedan 1860-talet använts i Mellansverige. Den
nya vagntypen byggdes senare i stora antal även
förBJ,SWB, KHJ,KNJ ochNKJ. DenficklittP,
senare ändrat till Ml vid BJ och SWB, M2 vid
FLJ, OFWJ och ÖKJ (KHJ).
• UGJ moderniserade Harnäs hamn och station,
som bland annat fick avträde med direkt dränering
till havet, och öppnade linjen Gävle-Bomhus till
Korsnäsbolagets nya brädgård och hyvleri.
• Smedjebackens järnväg, som gamla fy1fotsbanan Wessman-Barken kallades sedan 1882,
köpte sitt fjärde lok som blev både Munktells och
banans sista. Det beställdes förberett för ombyggnad till normalspår och liknade lok som nyligen hade byggts för Klippan-Röstånga. Från
Morgårdshammars Mekaniska Verkstad levererades en godsboggivagn typ lo med modifierade
archbarboggier för transporter av valsat järn som
skulle vidare med BJ eller FLJ från Ludvika.
• Uddeholmsbolagets bana öppnade en ny
trafikplats vid Årås med dess nya sulfitfabrik,
men genom fabrikens brand och nedläggning
1914 blev den inte långvarig.
• Striberg-Grängens järnväg övertog den gamla

hästbanan Bredsjö-Hjulsjö, byggde om den från
742 till 802 mm spårvidd och lät NKJ verkstad i
Nora bygga fyrtio tvåaxliga malmvagnar, som
längre fram kom att gå vid Dalkarlsberg och varav några nu finns bevarade i Nora.
• Uppsala-Lännajärnväg köpte en lätt sommarboggivagn som släp till sin av Ljunggrens byggda
ångvagn. Den blev senare ombyggd till tvåaxlig.
• Saltsjöbanan öppnades för trafik, först mellan
Saltsjöbaden och Tegel viken där färja anslöt, och
när tunneln under Erstaberget blivit klar i
december in till Stadsgården, där SJ öppnade en
station för hamnen och godssamtrafiken. Banan
var anmärkningsvärd genom att den likt Djursholmsbanan något år tidigare kombinerades med
tomtförsäljning i en ny förort och huvudsakligen
inriktades på persontrafik. Loken hade en märklig
panna enligt Lentz patent med eldstad i ett
ko1rngerat rör utan stagbultar, egentligen samma
ide som Adelsköld 1874 låtit utföra för Iggesunds
smalspåriga bruks bana. Godsvagnarna var märkta på det gamla sättet: de täckta vagnarna på plåtdörrarna med siffrorna överst, signaturen JSS (=
Järnvägsbolaget Stockholm-Saltsjön) mitt på och
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Ovan: Landskrona- Kävlinge järnväg köpte från Amerika två stora lok, som visade sig vara så tunga
och av så låg kvalitet, att man i stället måste hyra lok från LTJ. Nedtill: Vagnaktiebolaget i Södertälje
levererade treaxliga malmvagnar till Grängesbergsbanorna, av en typ som sedan användes på många
banor i Mellansverige i flera hundra exemplar.

58

lastförmåga med mera nederst. Signaturen ändrades senare på Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens begäran till SSnJ.

Götaland
• Halmstad-Nässjö järnväg fortsatte upprustningen av vagnparken genom att från sin huvudleverantör Atlas köpa sina första boggivagnar litt
BCo, två nya postvagnar, tio täckta och nittio
öppna godsvagnar.
• Göteborg- HaJiands järnväg GHB byggde en
övergångsstation i Almedal där Göteborg-Borås
j ärnväg skulle ansluta, och lade tyngre räls mellan
Göteborg Bs och Almedal, 31 i stället för 24,5 kg/

m.
• Nydqvist & Holm som låg nere vid vattenfallet
långt från Trollhättans station byggde till slut en
egen anslutningsbana runt om staden för att slippa frakta hela eller demonterade lok genom
gatorna.
• Limhamnsbanan började sin skatte- och likviditetsplanering genom internaffärer med vagnar
mellan bolaget och styrelsens medlemmar.

• Skåne-Hallands järnväg köpte ytterligare tre
godsboggivagnar litt Nb från Kockums, men
denna gång med järnstolpar.
• Helsingborg- Hässleholms järnväg fick det
första av flera bestäJlda stora gods tågslok, nr 10
Mörarp, från Motala, typ IC-2 med invändiga
cylindrar och det andra i landet av denna senare
så vanliga typ, och fick ett påpekande av inspektörerna att man måste kontrollera och förstärka alla broar när så stora lok infördes.
• Landskrona-Kävlinge j ärnväg hade problem
med sina två nya från Baldwin i USA köpta stora
Mogullok, och måste hyra två lok från LundTrelleborgs järnväg i stäJlet. Man fick aldrig
någon ordning på loken, som måste avställas
efter tio år och kort därefter skrotas.
• Gärds härads järnväg öppnade en ny station,
Gärds Köpinge, vid linjen Everöd- Åhus. När
längre fram Långebrolinjen kom att gå ännu närmare kyrkbyn med detta namn flyttades namnet,
och den gamla stationen fick heta Mjö. Banan
byggde nya stenplattformer vid stationerna och
bö1jade tala om att bli en ny utfart från Kristian-

~altsjöbanan öppnades med fyra lokfrån Atlas som hade Lentz egendomliga panna där eldstaden låg
tett ostagat korrugerat rör, en ide som Claes Adelsköld hade provat tjugo år tidigare på ett lok för
lggesunds bruk.
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stad mot Malmöhållet, inte bara en slingrig ångspärväg för traktens lantbrukare. Höör-Hörby
järnväg som sedan 1886 hade trafikerat även
banan Hörby-Tollarp med sin lätta ångvagn av
Rowan-typ på samma sätt som Gärdsbanan, såg
en chans att vara med och köpte ett nytt lok, nr 4
Frosting, men det blev i stället Gärdsbanan som
köpte HTJ pä exekutiv auktion för 25 000 kr och
övertog trafiken, så att HHyJ måste sälja loket till
Gärdsbanan.
• Malmö-Trelleborgs järnväg som ursprungligen
byggts på samma sätt som Hörbybanan, med
samma lätta materiel men med små lok och utan
ängvagnar, hade klarat förlängning till Klagstorp
men höll på att knäckas finansiellt genom vidare
förlängning till Rydsgärd. Man försökte klara sig
genom att bara hyra de två senaste loken från
Nydqvist & Holm och genom att sälja tio av de
bättre begagnade betvagnarna och lita till de klena vagnarna av ängspårvägstyp med 2,4-2,6 m
axelavstånd och de privatvagnar som sockerbruken kunde tillhandahålla. Man fick en allvarlig
varning av inspektörerna, och tvingades överlåta
hela banan Trelleborg- Rydsgärd till ett nybildat
bolag.
Både HHyJ och MTJ visar hur svårt det var att
förbättra en bana som byggts efter Rowans ängspärvägsmodell, med lätt lokal persontrafik,
säsongbunden bettrafik och stationslägen som
bestämdes av betodlarna. Varken lok, vagnar,
räls eller sträckning passade för en normal ge-
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nomfartstrafik. I bägge fallen misslyckades man
och i stället byggdes efter några år direkta linjer
med tyngre materiel, Eslöv-Hörby järnväg och
Malmö-Kontinentens järnväg.
• Järnvägarna Häkantorp- Lidköping och Lidköping-Skara-Stenstorp som sedan tjugo är varit
arga konkurrenter med varsin station i Lidköping
på varsin sida av ån byggde en bro över ån, började samarbeta och lade hela trafiken på den östra
stationen. Ett nytt lok, LSSJ 7 Lidan, köptes frän
Motala av en typ som Viktor Klemming konstruerat och som såldes till många andra banor.
• Den trägna reklamen frän Axel Hummels
järnvägsbyrå i Kosta började visa resultat, och
banorenligtdecauvillesystemet på 600 mm spårvidd började byggas i fattigare bygder som dittills
inte kunnat finansiera någon järnväg. Under
byggnad var Jönköping-Gripenbergs järnväg,
där initiativtagaren James Hamilton fick mycket
kritik för att han lät banan bekosta flera bispår in
pä hans gods i Lyckäs, och Nättraby-Alnaryd,
som råkade ut för en inkompetent entreprenör
som påstod sig ha byggt flera banor i Ryssland,
men visade sig inte kunna eller inte vilja följa de
godkända ritningarna.
• Under byggnad var också banorna MalmöGenarp, Skåne-Småland, Falkenberg-Fridhem
och Norra Södermanlands järnväg (SödertäljeEskilstuna). Den senare blev den första beställaren hos det nystartade Vagnaktiebolaget i Södertälje.

John E. Björkholm

Chicago-New York 1916

Följande resebrev är författat av John E. Björkholm,
vilken under trettio år i bö1jan av I900-talet verkade
inom de amerikanska järnvägarna. Björkholm bö1jade
sin lokmannabana som eldare vid Chicago, Milwaukee
& St. Paul Railroad, avancerade till lokförare och
avslutade den som maskindirektör vid denna bana.
Undernågra år vid mitten av 1910-talet verkadeBjörkholm som förtroendeman inom Amerikanska lokomotivmannaförbundet.
Nedanstående resebrev publicerades i Lokomotivmanna- och Maskinist Tidning i maj I 916.

Jag stiger av Chicago, Milwaukee & S:t Paulbanans tåg N:o 4, välkänt över hela Amerika
under namnet "The Pioneer Limited", vid The
Union Station i Chicago, och en blick på mitt ur
säger mig att jag har tillräckligt med tid för att få
litet frukost, innan jag stiger ombord på Pennsylvaniabanans N:o 22, som under namnet "The
Manhattan Express" är känt såsom ett av det östra
Amerikas förnämsta tåg, för att med detsamma
företaga resan till den stora Metropolen vid
Hudsonfloden, världens andra stad, det för sina
"skyskrapor" så beryktade New York.
Med frukosten inombords och njutande av en
präktig havanna som, inom parentes sagt, förmodligen sett dagens ljus i staten Illinois och aldrig varit i eller kommer till Cuba, samt med en
beredvillig neger (tanken på drickspengar gör
alltid en neger högst villig) bärande min resväska,
eller den här i landet på resor så nödvändiga
"suitcase", stiger jag klockan 10.30 f.m . ombord
på 22:an och söker omedelbart att göra rriig hemmastadd i den plats jag blivit anvisad i en av tågets präktiga Pullman-sovvagnar.
På slaget 10.00 hör jag konduktörens "all
aboard" (alla ombord) ute på plattformen och
"The Manhattan Express" sättes omedelbart igång
på dess 1,000 mil långa färd. Inom några minuter

äro vi ute vid de stora bangårdarna, där hundratals
spår löpa parallellt med varandra under flera mil,
och bredvid oss löper den stora New York Centralbanan, förmodligen landets mäktigaste konkurrent med den bana på vilken jag färdas. Banan är
"elevated" (upphöjd) där den löper inom stadens
gränser, och de magnifika stålbryggorna eller
valven över gatorna vittna 01n byggnadskostnader,
om vars storlek det är svårt att göra sig ett begrepp.
Efter att hava passerat Chicagos svarta bälte,
den del av staden som uteslutande är bebodd av
folk av afrikanskt ursprung, de enda existerande
amerikaner som kommit hit till landet emot deras
egen vilja, då deras förfäder och även många av
de ännu levande fördes hit under den helvetiska
slavmarknadens dagar, börjar den stora miljonstaden antaga en skepnad av förortsliv; och efter
att hava stannat vid Englewood och South Chicago, befinna vi oss snart ute på staten Indianas
sand prärier.
Den stora Carnegiska stålstaden Gary ligger
strax vid sidan av banan och på den andra sidan
löper åter New York Central-banan, som vi för
ett par mil skiljt oss ifrån medan vi passerade
genom Englewood. Ett expresståg kör i vild fart
på sagda bana, också med Metropolen som mål.
Och att döma av de volymer rök och ånga som
maskinen utpustar, får man genast den iden, att
föraren och eldaren givit varandra ett heligt löfte
att deras konkurrent, Pennsylvaniabanans tåg,
icke skall köra ifrån dem. Förmodligen komma
de ihåg den gamla goda tiden, då dessa två banor
voro det östra Amerikas pioniärbanor, på den
tiden, då västern ännu icke blivit överspunnen av
stålskenor, och den östra delen av landet var lika
rik på boskap som västern är ännu i våra dagar.
Vanderbildt och Gould, två namn som man
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icke nämner utan att med avundsjuka tänka på de
många miljoner dollars som de äro sammanknippade med, hade börjat ett tariffkrig på liv och
död. Som nämnts var landet rikt på boskap, och
de långa boskapstågen blevo den hetsiga konkurrensens centralpunkter. Då Vanderbildtreducerade frakten på boskapen reducerades ännu mer på
Goulds bana, och följden blev att inom kort hade
de klämt varandra så hårt, att Gould förlorade en
dollar på va1je djur som fraktades över hans bana.
Det tycktes nu som om Gould fått all trafik, ty
inga boskapståg syntes längre på den Vanderbildtska banan, och Gould sökte göra allt vad han
förmådde för att med de minsta småsaker stå trafikanterna till tjänst, naturligtvis i avsikt att då
lugnare dagar kommo få behålla dem. Och han
skrattade i smyg åt den minskade trafiken på
Vanderbildts bana-men, skrattar bäst som skrattar sist. Vanderbildt hade nämligen köpt upp all
boskap i hela landet och fraktade den över Goulds
bana, varigenom den senare förlorade en dollar
på varje djur. Detta hade slutligen till följd att
herrarne gjorde upp affärerna i godo och slutade
kriget. Den nyssnämnda kapplöpningen mellan
de två expresstågen fortgår omkring 20 mil och
för varje mil som går märker jag att vi vinna ett
par fot, då jag plötsligt känner att bromsarne tillsättas på vår Pullman, tillföljd av att en elektrisk
signal visade stopp. Detta tycktes hava varit välkommet för våra vänner på New York Centralloket, vilka, medan deras anleten lysa av tillfredsställelse, synas tända var sin rökare, eldaren en
cigan-, medan föraren tycktes hava ett större behag i sin pipa, på samma gång viftande sitt farväl
till sina kolleger på den konkurrerande banan.
De Camegiska verken ligga nu bakom oss,
men i stället hava vi på vår vänstra sida de stora
Standard Oil-upplagen. Hundratals stora tankar,
varoch en rymmande tusentals "gallons" gasolja
e ller fotogen ligga utefter banan och i förbifarten
kastar loket gnistor här och där emellan tankarna.
Man frestas nästan, när man ser detta, att sätta en
viss tro till Napoleons ordspråk, att Gud står på
dens sida som har de flesta bataljonerna. På samma sätt tycktes i detta fallet att Rockefeller också
står i en särskild gunst, eftersom icke detta jätteupplag av eldfarliga oljor genast fattar eld. Amerikanens tillförsikt till försynen kommer här i
dagen, då man besinnar att hundratals lok här
köra fram dagligen och att detta oljeupplag förlagts
på endast tio meters avstånd från banan.
"The Universal Portland Cement Companys"
stora etablissement passeras näst. Beläget på
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stranden av den stora Michigansjön är detta företag förmodligen ett av de största företag i sitt slag
i världen. Och dess storlek kan lätteligen föreställas, då man betänker att dess dagliga leverans är
omkring 40,000 tunnor.
Amerika har ofta blivit kallat en enda stor järnvägsstation. Och då man betänker att man kan
sitta i sin sovvagn och se tjogtals med tåg på olika
banor, en del löpande parallellt med varandra,
andra återigen korsande varandra härs och tvärs
på slättlandet, kommer man till den slutsatsen att
detta påstående icke är synnerligen omotiverat.
Stads- och förstadskonturerna hava nu försvunnit och den stora sandprärien bliver allt mer enformig. Ingenting fängslar ögat, i synnerhet ifråga
om en järnvägsman, som icke fäster sig vid de
otaliga tågen och banorna. Det enda som avbryter
enformigheten ären och annan farm, där kreaturen
ännu gå på vall, sökande sitt bete på den karga
jorden, fast temperaturen är betydligt under noll
och ett tumstjockt snötäcke betäcker marken.
För att förströ tiden fördjupar jag mig i dagens
tidning. Och då jag då och då tittar ut genom fönstret märker jag att landet företer en mer bördig
prägel, ju längre vi komma mot östern. Vi möta
i gång varande tåg, som det synes var femte minut; ilande snälltåg och godståg med vanligtvis
100-120 vagnar, och det låter som om åskan sloge ned genom fönstret, då den mötande maskinen
utstöter sin avloppsånga. Jag bedömer vårfart till
omkring 55-60 mil i timman, medan ett par unga
damer som sitta bakom mig nyss anförtrott varandra den hemlig heten, att vi måste gå med allra
minst 125 mils fart, medan en äkta "time is
money"-amerikansk affärsman irriterande frågar
negeruppassaren vad tusan det är för fel med
föraren som ej "går" bättre. Jag biter mig i läppen
och är nästan färdig att taga förarens parti, men
för att ej störa friden knyter jag näven i byxfickan
och håller mig tyst. Negern säger genast, för artighetens skull, att han skall gå fram till maskinen
och göra sig vederbörligen underrättad då vi
stanna i Fort Wayne. Men om negern visste vad
hans frid tillhörer, skulle jag vilja giva honom det
rådet att hålla sig på vederbörligt avstånd från
föraren, i synnerhet om föraren är en argsint irländare. Våra Pullmansuppassare veta vanligtvis
bätre än att blanda sig i förarens affärer, och om
de någon gång skulle vara dumdristiga nog att
göra detta bliver den första gången också vanligtvis den sista.
Vi fortfara emellertid att ila framåt och kl. 1.50
e.m. stoppa vi i Fort Wayne, Indiana, 148 mil från

Chicago och det första stopp sedan vi stannade
för den elektriska signalen för mera än två timmar
sedan och här skola vi byta om maskiner. För den
svenska maskinpersonalen torde dessa 148 mil
förefalla som ett ganska långt maskinhåll utan
uppehåll, men som vatten tagas mellan skenorna
under full gång, är den egentliga svårigheten för
långa maskindistanser undanröjd.
Klockan är nu två och jag hör ånyo konduktörens "all aboard", maskinens klocka ringer och vi
äro åter på väg. Jag börjar att läsa på nytt, denna
gång i en bok, och är fördjupad i densamma tills
jag märker att farten betydligt reducerats. Jag ser
att vi äro mitt i en stad med sina regelbundna, men
likt de flesta amerikanska städer, tarvligt belysta
gator. Jag ser på mitt ur och finner att klockan är
5, således tre timmar sedan vi lämnade Fort
Wayne, Ind. Vi stoppa och byta maskiner igen,
konduktören skriker det vanliga "aH aboard" och
vi lämna Chrestline, Ohio.
Kl. 5 .50 kommer en svart uppassare och annonserar att middagen är färdig att serveras i restaurationsvagnen, för vilket budskap min tomma
mage är synnerligen tacksam. Vagnen är placerad
i den främre delen av tåget, och efter att hava
passerat igenom åtta sovvagnar (detta tåg består
nämligen uteslutande av sovvagnar och restaurationsvagnen) börjar matvaror dofta. Jag slår mig
ned och efter det negern under hövisk tystnad
mottagit min order för alla möjliga och omöjliga
rätter, läserjag i dagens tidning om det hungrande
Belgien, medan jag väntar på serveringen. Jag
har emellertid knappt börjat läsa då jag för ett
ögonblick upphör med läsningen för att gratulera
mig själv att jag icke ligger i någon löpgrav tillhörande endera ententen eller alliansen. Och medan j ag på detta sätt skakar hand med mig själv,
stannar tåget. Vi stå ungefär en minut då jag hör
tut-tut-tut-tut, den amerikanska signalförordningens begäran att fä signalen, denna reglementariska
vädjan vanligtvis åtföljd av några mer eller mindre
kraftiga svordomar från lokpersonalen. Jag äter
min bulj ong och tåget står fortfarande stilla, tuttut- tut-tut, nu vet j ag att han svär, ty j ag hör på
signalen att föraren är arg och jag tänker med
medömkan på eldaren då föraren äntligen får
signalen och kommer att köra in sin tid. En halv
minut förgår, tut-tut, avgång. Om det var något
tvivel i mitt sinne huruvida föraren var arg eller
ej, så försvann det då tåget satte i gång. Av den

häftiga ryck vagnen fick tycktes det som föraren
försökte köra in den förlorade tiden innan han ens
fick tåget igång. Den store och välkände automobilfabrikanten Henry Ford, som sitter framför
mig vid bordet, får sitt kaffe i knäet men säger
intet. Han är ju också på väg att stiga ombord på
ångaren Oscar Il med sitt sällskap av fredsmissionärer, för att förmå de ledande herrarne i Europa
att sluta upp med den stora Europeiska slaktfästen;
och som fred därför är i hans sinne säger han
ingenting, vare sig över kaffet eller byxorna.
Frän restaurationsvagnen går jag ut i klubbvagnen, den sista vagnen i tåget, och tager min
plats på den bakre plattfo1men. (Dessa s.k. utsiktsvagnar hava nämJigen en storplattform, vanligtvis
försedd med ett dussin bekväma stolar.) Ett par
officerare från armen, två damer och en äldre
herre utgöra tillsammans med undertecknad sällskapet. Klick, klick, klick, klick låter det oavbrutet
från skenorna som vi ila fram över, då och då mötande eller passerande tåg, en del fullastade med
kreatur, vilket man i mörkret visserligen ej kan
se, men dock känner på lukten. För va1je mil passeras en signalbrygga, var och en med 8 Ijus, 2 för
varje spår. En del av dem visa kla1t, andra varsamt,
medan andra återigen visa stopp. Vi ila genom en
stor bangård med pustande växelmaskiner överallt,järnvägskorsningaroch på alla håll en myriad
av signaler, röda, vita, gröna, gula och violetta.
Klick, klick, klick, trots detta bedömer j ag farten
till omkr. 50 mil i timmen. Kölden börjar bita om
näsan, varför jag lämnar plattformen och går in i
vagnen, där jag åter slår mig ner i en bekväm
armstol. Jag går därifrån till biblioteket för att
söka litteratur, och en bok som särskilt faller mig
i ögonen är en bok utgiven av "The Pennsylvania
Rail Road Co" (Pennsylvaniabanan), i vilken
sagda bolag sökeratt till den resande allmänhetens
kännedom bringa kunskapen om detta bolags oöverträffliga personal och densammas meriter.
Från enjärnvägsmans synpunkt är boken intressant, men desto mera så från en förtroendemans
sida, ty Pennsylvaniabanan har aldrig varit överentusiastisk över lokmännens organisationer, utan
har i stället genom små sötgåvor och meningslöst
smicker sökt få personalen att tro, att järnvägen
alltid haft deras bästa om hjärtat, om också icke
denna faderliga omsorg tagit sig uttryck i kontant
erkänsla och förbättrade arbetsvillkor.
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Lars Olov Karlsson, museichef

Sveriges Järnvägsmuseum 1991

1991 kom att bli början till en ny era i museets
historia, vars första etapp genomfördes under
1992. Mer om detta kommer i SPÅR 1993.
SverigesJämvägsmuseum besöktes under 1991
av 19 902 personer, en tämligen låg siffra. Anledningarna är flera, bland annat en dålig sommar, men största anledningen är säkert utebliven
eller minimal marknadsföring beroende på resursbrist och osäkerhet om museets framtid .
Museets fasta personal bestod även under detta
år av enbart fem personer, kompletterade med
extra hjälp under helger och högsommaren. Förutom undertecknad bestod styrkan av Kjell Paten
som föremålsansvarig, Olle Andersson som
kontorist, Robert Herpai som vaktmästare och
museitekniker samt Sten Holm som lokförare,
konservator och ansvarig för den rullande materielen. I museikassan har Eva, Eeva, Anna, AnnaKarin och Björn arbetat. För registrerings- och
insamlingsarbetet (se nedan!) har vi under 1991
fått låna in sex och en halv tjänster från andra SJavdelningar. Till och från har vi även fått hjälp
från annat håll. Bland annat hade vi F olkeAndersson från Storvik på praktik hos oss under hösten.
Han lade ned mycket arbete på att renovera en
plattformstruck och en motordressin åt oss.

Nya vindar
Början till det nya museet var det när George
Högsander (tidigare bland annat godschef vid SJ
och vice VD vid Sveriges Turistråd) fick i uppdrag av generaldirektör Stig Larsson att komma
med ett förslag till vad man skulle kunna göra åt
Sveriges Järnvägsmuseum för att detta skulle bli
ett aktivt PR-instrument i SJs tjänst. George lade
fram ett handlingsförslag till Stig Larsson i
november. Detta gick ut på att museet skulle
ligga kvar i Gävle och att det skulle rustas upp
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och aktiveras. Under årets sista månad beslöts att
förslaget skulle förverkligas under 1992, under
Georges ledning. På detta sätt kunde museets
egna resurser avlastas och helt koncentreras på
att få fram historiska underlag och annat för det
nya museet. Det praktiska arbetet kom igång en
bit in på 1992 och kommer att behandlas utförligare i nästa SPÅR.

PRIMUS
Under 1991 kom museets sedan flera år planerade
registrerings-och inventeringsverksamhet igång.
I samarbete med SJ-Data har ett system utarbetats
som fick namnet PRIMUS = Perfekt Registreringssystem av Inventarier i MUSeet. Som arbetsverktyg används en Unix-dator IBM RISC 6000.
Systemet bygger på att varje föremål i museets
samling ska identifieras, dess historia fastställas
och dess läge i museet anges. Genom olika sökrutiner ska man snabbt kunna se vad museet har
exempelvis från en viss järnväg, från en viss
station, från en viss tid, i ett visst utrymme eller
i olika kombinationer mellan dessa eller andra
parametrar. När systemet är fullt utbyggt kommer
det att vara ett mycket värdefullt verktyg i sökandet av föremål både för museets personal och för
besökande forskare. Rutiner finns också att direkt
ur systemet ta fram färdiga låneformulär och
påminnelseblanketter för utlånade föremål, listor
för inventeringar osv. Till att börja med gör man
inventeringen av alla föremål på en blankett, som
sedan förs in i systemet. Med tiden är det dock
tänkt att man ska kunna arbeta direkt in i systemet
utan att behöva skriva några blanketter. Samtidigt
med inventeringen fotograferas också alla
föremål. Systemetkan senare byggas ut att omfatta
även museets bilder, dokument och biljetter.
Efter en prov- och inkörningsperiod togs PRI-

"Invigningen" i Alvesta den
11 maj med B 1139.

PRIMUS-invigning den 5
maj. Från vänster Per Restadh, Anne Samuelsson och
Kjell Paten.

Museets Scania buss 2027från
I952 gickpå]ämvägsmuseidagen i trafik på småvägar i
södra Gävle.
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MUS i bruk i början av maj månad. Invigningen
utfördes av museets närmaste chef, Pär Restadh,
som på egen hand registrerade museets föremål
nummer I, lokomotivet Prins August. Intresset
för PRIMUS är stort inom museivärlden, och
flera museer överväger att köpa in det från SJData. Sedan starten i maj har registreringen gått
vidare, och vid årets slut var några tusen föremål
registrerade.

Bildarkiv och ånglok
Sveriges Järnvägsmuseum har under året varit
representerat i en arbetsgrupp som utreder frågan
om ett centralt bildarkiv vid SJ. Museet har utan
tvekan de flesta bilderna av alla inblandade, men
samtidigt minst ekonomiska möjligheter. Frågan
bearbetas vidare, och vi får se vad den kan föra
med sig.
En annan viktig fråga där museet har deltagit är
avveckling av beredskapslokparken. Inga lok har
ännu definitivt placerats, men diskussionens vågor
har gått höga. Ett antal lok har tagits ut ur förråd,
som av olika anledningar har måst tömmas, och
förts till Grängesberg eller annan uppställningsplats. För det arbetet har frivilliga krafter från
olika håll engagerats. Det har av olika skäl varit
omöjligt att använda SJs ordinarie resurser (bland
annat är de dyra, och dagens järnvägsman saknar
oftast kunskaper om hur glidlager ska behandlas).
Utlandsmarknaden har bearbetats, men under
1991 gick inga lok utomlands.

Lokbyte
Två tidigare uppställda lok av intressanta typer
har kommit att bytas till museets samlingar. Först
var L 16 1644 som länge stått uppställt i Alvesta.
Loket tillhörde Sveriges Järnvägsmuseum men
var deponerat till Alvesta kommun. Det byttes
under året ut mot B-Ioket I 139, och transporterades till Falun för en mer skyddad förvaring.
Det är ännu inte avgjort vad som kommer att
hända med L 16-Ioket, men det kommer i alla fall
att vara en del av den nationella museiskatten.
Ett annat lok som bytts till museet på liknande
sätt är Sa 1054, som stått i Herrljunga. Det byttes
ut mot B 1138 som tillhörde Bergslagernas Järnvägssällskap, men det passade bättre för uppställning eftersom det var i gott yttre skick. Senare har
man i Herrljunga förklarat sig inte längre vilja ha
ett lok uppställt, så B-loket har i stället hamnat i
Furuvik, men det är en historia för nästa årgång
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av SPÅR. BJs har också under 1992 fått ett
ersättningslok i stället för det återlämnade Bloket.
Några andra fordon har under året överförts
från trafikparken till museet. Ett är motorvagnståget littera Y3 (fyra vagnar) som deponerats till
Skåne-Smålands Järnvägs museiförening i
Strömsnäsbruk. Ett krav var att man byggde ett
stall åt hela tåget, och att man höll det i körbart
skick. Inget av kraven har än uppfyllts, så förmodligen kommer tågsättet att återgå till museet.

Händelser
Året vid Sveriges Järnvägsmuseum är, som alltid,
fyllt av mindre och större händelser. Något av det
som hände 1991 ska vi försöka berätta här.
Efter en lugn start på året började de första
grupperna komma i februari. En av dem var
Transportrådet som kom med sin generaldirektör
i spetsen.
I april skickades några olika fordon iväg. Det
var museets lokomotor Z nr 9 som gick till
Grängesberg för rostsanering och två små personvagnar från Bredsjö-Degerfors Järnväg, som
lånades ut till detlokalajärnvägsmuseet i Smedjebacken. Från Grängesberg kom vid samma tid
den nybyggda vagnen littera CQl-ut, som ska
kopplasefterdetlillaångloketEifkarleö 1. Vagnen
har lutande golv och man sitter som i en teateroch
kan se hur lokföraren arbetar (Eljkarleö har ingen
bakgavel på hytten). Vagnen är byggd på
underredet från en TGOJ arbetstralla efter en ide
från Sveriges Järnvägsmuseum och efter detaljkonstruktion i museiverkstaden i Grängesberg.
Vagnen är målad gul och blå, och är avsiktligt
gjord på ett sätt så att ingen ska kunna tro att den
är ett historiskt fordon.
I maj skulle Banverkets nya huvudkontor invigas, och i samband med det lånade museet ut
rallare med verktyg och tillbehör under själva
invigningsdagarna. Till Banverkets bibliotek har
vi på längre tid lånat ut en del mindre föremål
som utsmyckning. Även om museet inte längre
har något direkt stöd av Banverket har vi dock
"på tjänstemannanivå" ett gott samarbete.
Då Inlandsbanan såg ut att läggas ned vid årets
tidtabellskifte i maj gjorde tre av museets medarbetare innan dess en studieresa Mora-Östersund-Gällivare, för att i första hand dokumentera
trafiken. Utbytet blev många fotografier i såväl
färg som svartvitt. Nedläggningen blev ju inte av
den gången, men resan var på intet sätt förgäves.

Till höger syns den östtyska "Trabbin" som uppträdde på Järnvägsmuseidagen.
I början av juni deltog museichefen med museets Willysbrandbil från 1957 i Scania-Vabis
100-årsrally U ppsala-Strängnäs-Södertälje. Ral1yt var öppet för alla bilmärken (fast enbart
nyttofordon), men brandbilen passade speciellt
bra då det var Scania-Vabis som på 1950-talet
importerade Willys. Rallyt kördes i strömmande
regn vilket var irriterande vid stopp i den helt
öppna bilen.Under färd höll fartvinden och vindrutan regnet borta! Brandbilen var förmodligen
den bil i rallyt som gått minst. När vi körde upp
på startlinjen i Uppsala slog vägmätaren om till
5000 kilometer! Tävlingsprestationen var måttlig.
Vi hamnade ungefär mitt i fältet, men det var en
synnerligen trevlig upplevelse, regnet till trots.
Ytterligare bilhistoriskt blev det från juni fram
till november när SJs färjetrafik, TS-Line, ville
ha ett sommarhem för sin reklammålade fd östtyska Trabant. Bilen väckte ett visst uppseende
där den stod utanför museet, och många ville ta
en titt under huven. Endast besökare från fd Östeuropa passerade Trabbin utan att reagera.
Jernbanemuseet i Hamar besöktes i augusti,
som ett led i det nordiska samarbetet. Museet har

där stora utbyggnadsplaner, vilka studerades noga.
Vi får hoppas att de kan genomföras.
I september fortsatte det internationella samarbetet med att museet deltog med två man vid
International Association ofTransport Museums
årliga konferens, denna gång i Berlin. Värdmuseum var det alltid sevärda Museum för Technik und Verkehr.
Innan Berlinresan hade Järnvägsmuseet i augusti fått besök av Svenska Järnvägsklubbens
Forskningsavdelning, som hade ett forskningsmöte med deltagare bland annat från Riksarkivet
och SJs arkiv.
Museidagen 1991 hölls lördagen den 5 oktober,
och en av huvudattraktionerna var att det fd beredskapsloket B 1027 kopplades upp och gjordes
körklart under dagen. När trycket så var uppe,
användes det i ett fototåg med timmervagnar som
gick på huvudlinjen utanför museet. Lite fusk var
det, för pannan hade provtryckts (och godkänts
av Statens Anläggningsprovningar) dagen innan.
Och ena sidans koppelstång hade satts upp. Men
provet visade ändå att det går relativt enkelt att få
fart på ett beredskapslok som stått avställt i åt-
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Populär premiärkörning med Elfkarleö och CQl-ut på Järnvägsmuseidagen den 5 oktober.
skilliga år. I övrigt var det attraktioner av olika
slag som vanligt pä museet. Nytt var de publika
körningarna med Eljkarleö I och den nya "teatervagnen" littera CQl-ut, som var mycket populär bland besökarna. Museets Scania-Vabis buss
frän 1952 körde turer på småvägarna runt Bomhus
för många intresserade passagerare.
I november blev museet under några dagar
filmstudio. TV spelade in några interiörer i vår
sovvagn, BCol 1032, som fick "spela" fransk
personvagn i filmen! "Chefen fru Ingeborg" heter
stycket, som lär komma i TV under 1993.
I december började dubbelspärsbygget frän
Gävle central till viadukten över Österbägen. Det
kan tyckas vara en kort sträcka, men viktig för
tägföringen då många tåg möts pä Gävle central.
Genom att nu förlägga mötet till mitt för museet,
kan upp till fem värdefulla minuter vinnas.
Dubbelspåret ska sedan fortsättas fram till den
första mötesstationen, Bomansberget. På sikt ska
nog.hela linjen till Uppsala bli dubbelspårig. För
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museets del betyder det nya spåret dels att det
under ett är blir mycket bullrande och smutsigt
arbete på och i närheten av museiområdet. Vidare
tar man bort en bit av vår tillfartsväg, vilket gör
att man under 1992 måste bygga en helt ny tillfart
och en ny parkering för museet. När arbetena påbörjades passade Banverket på att ha en mottagning i värdig miljö, dvs i museet.
Museiäret avslutades sedan på sedvanligt sätt
med deltagande i Hjulmarknaden i Stockholms
stadshus, och med Hjulkaffet på museet. 1991 års
Järnvägsmus tilldelades modellbyggare P Lennrut
Svensson, som i flera är hjälpt museet med modellreparationer, monterbygge och installationer av
bandspelare mm. Trots stor arbetsbelastning i sitt
eget modellbyggeri ställer han alltid upp när
museet behöver. Och alltid på samma sympatiska
sätt. Ingenting är omöjligt. Lennart fick dessvärre
enbaiten "nödmus", då även årets mus exploderat
i keramikugnen. Nödmusen kommer vid tillfälle
att bytas ut mot en äkta.
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Arsberättelse 1991

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver här
sin årsberättelse för verksamhetsåret 1991-1992.
Föreningens styrelse har under året varit:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Erik Sundström
Anders Hendel
Anna Ericsson
Börje Thoursie
Morrgan Claesson
Jonas Andreasson
Lars Olov Karlsson, museichef
Anders Lundberg, SJ
Anders Åseby, Gävle kommun

Föreningens medlemsantal 1992-07-01: 8 14 personer.
Under året har styrelsen avhållit åtta protokollförda sammanträden.
Föreningen har under året tillsammans med
Sveriges Järnvägsmuseums utskick "Nytt från
Sveriges Järnvägsmuseum" bifogat tre medlemsinformationer.

Årsboken SPÅR 9 l utkom i december.
Föreningen var representerad vid Hjulmarknaden i Stockholm den 7/ 12 1991.
Föreningen har under året inköpt och till Sveriges Järnvägsmuseum överlämnat en samling
med menyer mm frånjärnvägsinvigningar. Föreningen har även medverkat vid jubileumsresan
till Luleå.
Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till
medlemmar, företag och privatpersoner för det
gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt
fram emot nästa verksamhetsår och är övertygade
om en fortsatt framgång för Föreningen och dess
verksamhet.

Gävle den 1 september 1992

Erik Sundström
Börje Thoursie
Anders Äseby
Anna Ericsson
Lars Olov Karlsson

Anders Hendel
Morrgan Claesson
Anders Lundberg
Jonas Andreasson
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Sveriges Järnvägsmuseum Gävle

Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle har en av världens finaste samlingar av historiska lok och vagnar. Här finns ånglok från SJs allra
första dagar till gårdagen s el- och motorlok.
Museet är öppet dagligen utom måndagar kl 10-16. Vissa dagar i
samband med helger är det stängt.
Postadress: Box 571, 801 08 Gävle
Gatuadress: Rälsgatan 1 (Sörby Urfjäll)
Telefon: 026-10 64 48
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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
utgångspun kter. Gunnar Sandin skriver om deras historia
och geografi, Yngve Holmgren om spår, lok, vagnar och
den skånska järnvägsindustrin. Tomas Tägil skriver om de
skånska stationssamhällena och Åke Werdenfels (som också
redigerat skriften) om järnvägen i litteratur och tradition. I
kortare bidrag behandlas trafikpolitik, framtidsmöjligheter
samt de skånska museibanorna.
Boken omfattar ca 250 sidor, rikt illustrerade med foton
och kartor. Inbunden, kr 195:-.

,
Skänsk järnväg

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 gel/ 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.

/Högfartståg
. - Vision ocn·'lerkllghet ·
N.urray Hughes

Dal-VästraV"armlands Järnväg. .

Ji\RNVÄGS1\'1USEI VÄNNER
Jämvägsmusei Vänner är en stödförening
för Sveriges J ämvägsmuseum. Stödet sker
på många sätt, allt ifrån frivilligt arbete på
något speciellt projekt till inköp av föremål
som normalt inte ryms inom museets snäva budget. Föreningen har också medlemsmöten och träffar av olika slag. Som medlem har man fritt inträde på museet under
hela året och man blir också inbjuden till
speciella visningar, vernissager osv. Medlemsavgiften är för närvarande 125 kronor
och för den får man också en årsskrift. Är
du intresserad av att bli medlem, skriv till
Järnvägsmusei Vänner
c/ o Sveriges Järnvägsmuseum
Box 571
801 08 Gävle

72

