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Omslagsbild: Sverige har haft ett trettital banhallar av skiftande
utseende. Tolv av dem har funnits i Skåne, fyra i Malmö och tre på
Malmö C, som också har den enda ännu fungerande banhallen. Här
ses dess första föregångare, färdigställd 1857 efter ritning av en
okänd dansk arkitekt och riven 1890. Foto SvJvm.
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Storliens Järnvägsstation med Järnvägshotcllet.

Tl'å banhallsbilder. Upptill östra gal'eln på Storliens banhall, som var sammanbyggd med järnvägshotellet. Nedtill det inre av hallen på Trelleborgs nedre 1 id Malmö- Kontinentens inl'igning den 10 maj
1899. Foto S1•J1•m.
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Gunnar Sandin

Sveriges trettitvå (?) banhallar

D et fö lj a nde är en kommenterad bildkrönika
över de svenska banhallarna. Inget mer. De väntar på och förtjänar en ordentlig beskrivning.
Detta förutsätter ett grundligt letande i litteratu-

ren oc h inte min st i arkiven. Hoppas att någo n
inom rimlig tid ger sej den uppg ifte n i kast.
Jag inleder för e nke lhetens s kull med e n lite n
tabell:

Svenska banhallar
Ort

Bana

Frc111

Göteborg
Malmö I
Lund
Gävle
Höör
Falun I
Töreboda
Hudiksvall
Stockholm S
Söderhamn
Borås
Jönköping
Växjö
Kristianstad
Helsingborg
Landskrona
Ystad
Köping
Norrköping
Uppsala
Uddevalla
Vänersborg
Karlstad
Stockholm C
Fa lu n Il
Degeberga
Storlien
Malmö Il
Malmö F
Trelleborg
Riksgränsen
Ma lmö 111

SJ
SJ
SJ
GDJ
SJ
GDJ
SJ
HJ
SJ
ShJ
BJ
SJ
WAJ
CHJ
L&HJ
L&HJ
YEJ
KUJ
SJ
SJ
UWHJ
UWHJ
SJ
SJ
GDJ
GHJ
SJ
SJ
Malmö
LTJ
SJ
SJ

1856
1856
1856
1857
1858
1859
1859
1860
1860
1861
1863
1863
1865
1865
1865
1865
1865
1866
1866
1866
1866
1866
1869
1871
1875
1881
1881
1891
1895
1898
1902
1924

Till
1923
1890
1876
1877
"" 1885
1875
"" 1863
1888
1871
1885
1898
1919
?
1917
"" 1940
"" 1940
1930
1876
1899
"" 1910
"" 1940
"" 1940
"" 1900
1927
1905?
1900

?
1924
"" 1950
1973
1923
kvar

Spår
5
3
2
2
2
I
2
I
3
I
2
2
I
2
2
2
2
2
3
3
I
4
5
2
2
2
4

2
2
8

Arkitekt
Ado l f Edelsvärd
?
?
Mårten Spiering
Adolf Edelsvärd
M årten Spiering
Adolf Edelsvärd
Claes Ade lsköld.
Adolf Edelsvärd
Claes Adelsköld
Claes Adelsköld
Adolf Edelsvärd
Claes Adelsköld
Claes Adelsköld
Nils Frykholm/Helgo Zettervall
Claes Adelsköld
Claes Adelskö ld
Claes Adelsköld
Adolf Edelsvärd
Adolf Edelsvärd
Claes Adelsköld
Claes Adelsköld
Adolf Edelsvärd
Adolf Edelsv~ird

?
Jonas Wessel ?
Adolf Edelsvärd
Adolf Edelsvärd
?
Lindvall & Boklund
Folke Zettervall
Folke Zettervall

banhall , hallbyggnad
som ger klimatskydd
över spår och perronger
vid järnvägsstationer,
huvudsakligen vid ändstationer där tåg ställs
upp under längre tid.
Den första uppfördes i
Liverpool 1830 och
hade trätak; senare blev
den höga, delvis glastäckta hallen med järnbågar en för 1800-talet
typisk byggnadsform.
Från början av 1900talet infördes i stället
enklare och billigare
skärmtak enbart över
perrongerna. I Sverige
har funnits ett 20-tal
banhallar. Malmö C har
den sista i funktion i
Sverige , medan banhallama på t.ex. Stockhalm C och Göteborg C
byggdes om till vänthallar på 1920-talet. Banhallar är ännu vanliga
på den europeiska
kontinenten och i
Storbritannien.
Lift. C.L.V. Meeks, The
Railroad Station (1956).
NATIONALENCYKLOPEDIN
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Götehorgs hanha/1 med dess ursprungliga, kortlivade spår- och plattformsarrangemang. Ett komplicerat system a,, halkar och strävar har upp taket. Ur Göteborgs Centralstation, 1930.

Göteborg
Adolf Edelsvärd är 1906 angelägen att dementera uppgiften, att han femti år tidigare skulle ha
haft en nordengelsk förlaga när han ritade Göteborgs station . Men visst är stationens högst engelsk i sitt utseende, med de perpendikulära småtornen oc~t banhallsgavelns mjuka spetsbåge.
Detta känns helt riktigt, givet Göteborgs brittiska
traditioner men framför allt därför att järnvägen
och därmed banhallen som företeelse kom från
England. I England har man emellertid kanske
gått för långt när det gäl It att kosta på banhallarna, säger Edelsvärd. Han citeras av Gunilla Linde,
som är den som utförligast har beskrivit Göteborgs stationshus och banhall liksom andra av
Edelsvärds byggnader (Stationshus 1855-1895 ,
1989).
Men även om banhallen i Göteborg inte hade
engelska dimensioner så var den ett stort rum.
Tåg tar större plats än människor. Göteborgs
banhall var dubbelt så bred och en halv gång eller
fjorton fönsteraxlar längre än själva stationshuset, på vilket den var symmetriskt anbringad.
Den var också allmänt högre än stationshuset
med dess två våningar och vind. Stilmässigt var
de båda byggnadskropparna helt integrerade.
Spårarrangemanet inne i banhallen var ursprungligen symmetriskt med fyra spår och utmed vardera långsidan en plattform i hallens hela
längd. Så var det ordnat i tidiga engelska hallar,
med en plattform för ankommande och en för
avgående trafik. Men i Göteborg slutade ytterplattformens spår i en vagnvändskiva vilket förhindrade lokrundgång, och tidtabellen var gles så
en plattform räckte nog. Före 1868 ersattes den
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bortre platftormen med ett uppställningsspår och
den främre blev obestridd huvudplattform. Den
hade direkta ingångar från stationens olika utrymmen för allmänhet och personal, men också
tre dörrar på var och en av sina utskjutande
ytterändar, dörrar som verkar mer utseendemässigt än funktionellt betingade. Utåt linjen i öster
tycks plattformen ha stått öppen. Åt stadssidan
hade den en kortvägg med ännu en dörr.
De tre spåren närmast huvudplattformen var
genomgående. Västfasaden ger intrycket att hallen består av ett brett huvudskepp med två smalare sidoskepp, men det rörde sej i själva verket
om ett enda rum, täckt av ett flackt sadeltak och
på längden jämnt indelat av två rader med kolonner, sexton i varje. Långväggen i norr var ensartad med tätt sittande fönster. Ytterligare ljus kom
in i hallen genom takfönster - tre rader på ömse
sidor av tacknocken - och naturligtvis genom de
båda öppna kortsidorna, där västgavelns överdel
täcktes av ett praktfullt fönster.
I Göteborg som på andra håll stäl lde den växande trafiken efterhand krav på ökat utrymme.
Någon gång efter 1880 breddades huvudplattformen rejält ut över det första spåret. Som kompensation för det senare anlades nya spår utanför
banhallen och det tillkom nya plattformar utomhus. Att bredda en symmetrisk banhall av Göteborgs typ är i det närmaste omöjligt.
Göteborgs banhall fanns kvar i sin gamla funktion till 1923. Då, inför den stora utställningen
med dess väntade masstillströmning av besökare, byggdes personbangården om. Banhallen
bevarades, främst inredd som väntsal.

Den tidigaste kända bilden av Malmös första han hall. Foto Svlvm.

Malmö I
Stationsbyggnaderna i Malmö och Lund ritades
av en dansk arkitekt vars identitet ännu inte är
fastlagd (Rasmussen?, Meldahl?, Klein? - flera
danska arkitekter var verksamma i Skåne vid
denna tid ty den svenska utbildningen släpade
efter), troligen engagerad av Carl Gottreich Beijer
som ledde anläggningen av Södra stambanan.
Den banhall som "dansken" ritade var liten och
enkel, långt mera anspråkslös än hallen i Göteborg. Den hade tre spår och måtten 76 x 20 meter.
Eftersom flertalet personvagnar i de första
uppsättningarna var i genomsnitt drygt sju meter
långa över buffertar, kunde ett niovagnståg inklusive tenderlok rymmas inom banhallen. Huvudplattformen var drygt fem meter bred och
med dörrförsedda väggar på kortsidorna - åtminstone den västra dörren hade en omsorgsfullt
utformad infattning. Mellan spår l och 2 fanns en
smal ( 1,70 m) mellanplattform som redan från
början sträckte sej utanför den östra gaveln. Hallen var låg, med stödet för takbjälkarna i nivå
med första våningens tak, och takvinkeln relativt
flack. I motsats till i Göteborg var banhallen
avgjort lägre än stationshuset. Gavelöverstycket
saknade fönster och hade underkanten höjd ti I I en
svag båge, ett stildrag där Malmö I var unikt
bland svenska banhallar. Hade arkitekten studerat stationen Wolverhampton High Leve[?
Den första tidtabellen innehöll tre tågpar om
dagen och för detta torde de tre spåren väl ha
räckt till. I själva verket var detta många banhallars

andra uppgift och motivering, vid sidan av att
erbjuda de resande skydd, att tillhandahålla en
väderskyddad uppställning av personvagnar.
Den 14 december 1866 härjades stationen i
Malmö av en våldsam (mord)brand. På två bekanta målningar ser man hur släckningsmanskap
bekämpar den bland annat från banhallens tak.
Det mesta av stationshuset förstördes, men en
knapphändig tidningsuppgift meddelar att man
räddade "perrongen", vilket får tydas som banhallen. Banhallen är heller inte nämnd i tidningens redovisning av skadorna.
Ett par veckor senare refereras de första återuppbyggnadsplanerna. Det står att trafiken redan
har vuxit så mycket att stationen behöver byggas
ut, och att vissa ankommande tåg varit så långa
att lok och någon vagn måste köra igenom hallen
och hålla utomhus. Edelsvärd ritade om- och
tillbyggnaden som stod klar 1872. Banhallen var
förlängd västerut med åtminstone fem fönsteraxlar- därmed fortfarande längre än stationshuset trots dettas nya mått - och hade fått en extra
rad med takfönster. Den nya västgaveln behöll
utformningen från den tidigare, och även gamla
plattformsdörren med dess portal flyttades över.
Men inte heller detta utrymme skulle visa sej
tillräckligt i längden, när SJ egen trafik ökade och
Malmö stad började föra en aktiv järnvägsbyggarpolitik. Första tillskottet öster om hamnkanalen
var Malmö-Bi I leshol ms järnväg, som vackert fick
anlägga sina plattformar utanför banhallen.
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Vä l genon·!f'ö rd symmetri: hanhallens mittrisalit har samma bredd som stationshusets centrala
1•estihul. Ur Vi ssa stö rre statsbanes tatione r, 1938.

Lund
" Detta utk ast ltydli gen den ' danske arkite ktens'
ritningar till Lund s station shus] har herr öfverste
Ericson gran skadt, me n ej godkändt, utan sade att
han skull e skri fva till he rr Majoren [Beijer] att
han ansåg he la hu set f'ö r stort", be rättar Ado lf
Ede lsvärd de n 19 april 1857 i ett brev till B e ije r.
Det skull e vara intressant att läsa detta brev från
Eri cson till han s unde rordn ade. Vi vet att Lund
trots a llt fi ck s itt stora station shu s me n också att
' danske ns' tj änster inte mer togs i an språk, och
att den mot c hefen kanske mer fö lj samme Ede lsvärd fick ansvaret för he la SJ hu sbyggande .
I en bemärkel se kan Lund sägas ha "förtj änat"
s itt stora stati o nshu s och s in banh a ll. Lund s stati o n var från bö rj an en av SJ :s mes t frekventerade
oc h inbrin gande vad gä llde pe rsontrafik e n, oc h
de n pos iti o ne n har de n be hå llit se n dess .
De n e nd a kända ritnin gen av Lund s banh a ll är
e n uppm ätnin gs ritnin g som Ede lsvärd gjo rde
1872, men vi får anta att "dansken" hade ritat
hall en såvä l som stati o nshu set. Fast varfö r är
gav larn a o lika utform ade i Ma lm ö oc h Lund ?
Ö ve rstyc kena i Lund har e n ra k avs lutnin g, är
me r deko re rade oc h är framför a llt genombrutn a
av ett ga ll erv e rk med e n mängd kryss pröj sade
fö nster. Kanske ti 11 hö rde detta de "små deta lj er"
som Ede lsvä rd sade s ig ha änd rat på "danske ns"
utk ast.
Det är Martin Sande rbe rg (Stationshuset Lund
C. 1967 ) so m utfö rli gast har be handl at Lunds
banh a ll. Han ko nstate rar att de n liksom stati o ns-
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huset är uppmurad av tege l och putsad, oc h att
de n har trätak med i takytan li ggande tri ange lform ade fön ste r. Putse n är kvaderinde lad i lika
rade r, i motsats till på stati o nshu set där breda
rade r väx lar om med sma la. T akfo ten li gger som
i M alm ö på 5 ,5 me ters höjd oc h takv inke ln är 30
grader, vilket ger en åshöjd av ti o mete r.
Hu vudpl attfo rme n är lik a bred som i M a lm ö
me n me llanpl attform sakn as, åtmin sto ne till en
b ö rj a n . Plattfo rm e n h a d e d ö rr a r i b å d a
kortväggarn a, och dörromfa ttnin gen är lik adant
utfo rm ad som i M a lmö.
Gö teborg och Ma lmö var änd stati o ne r men
Lund låg på linj en, och fö rl äng ningen till Örtofta
var kl ar inn an stati o ne n var det. Vag nh a ll sfunkti o nen kan därför inte ha varit särski It vikti g.
Enli gt pl a nern a I 872 skull e banh a ll e n i Lund
bevaras men stati o nshu set utvidgas . Ede lsvärd
ritade dit ett par fl yg lar fö r v ilk a banh a ll e ns
utsti c kande sido r utgjorde bakvägg. B anha ll en
bl ev a lltså lik a lång som den nya stati o nsfasaden.
Me n i s lute t av samm a år medde lades ko ncess io n
på Lund- Tre ll e bo rgs järn väg. Dess ind ragande
på statsbanestati o ne n fö ranl edde utbyggnad av
de nn as bangård oc h ri vnin g av banh a ll e n. Detta
ve rk stä lldes i samband med L TJ fullb o rdan 1875.
Ha ll e n ersattes med e tt skärmtak öve r e n fö rlängd me n något sma lare hu vudpl attform. E n
remini sce ns av den fa nn s på Ede lsvärd s ritning i
fo rm av dö rrfö rsedda, g lasade ko rtväggar till
pe rron gen som e me ll e rtid a ldri g ko m till stånd .
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Kartan är ett indicium på men inget vattentätt
hel'isför en hanha/1 i Gävle. Ur B. Hagberg ,
Gefle-Dala Jernv ägar 1855-1908 , 1909.

Gävle
Ordnin gsfö ljden i station s li stan ovan och i den
pågående fram ställnin gen är uppgjord efter den
aktuella banans öppnande för a llmän trafik . Därför inleds den med Göteborg, Malmö och Lund ,
där tågen började gå de n I december 1856. Men
in gen av de tre statsbanestationerna tycks ha stått
klar förr'än drygt ett år senare , under 1858, och
samma sak gällde antagligen respektive banhall.
Om själva hallen s startdatum fått styra hade nog
Gävle på privatbanan Gävle-Dala järnväg fått
komma först.
Det var Claes Adel's köld som var överingenjör
för järnvägs8ygget Gävle-Falur1. Han hade med
framgång byggt järnväg förr - det var därför som
han trots sin relativa ungdom fick det kvalificerade uppdraget- men det var små banor, de fle sta
hästdragna och bara ett par med från början
planerad persontrafik. En enda av dem hade
berört en stad, järnvägen me llan Sjöändan och
Kri stinehamn, men där fanns in get behov av vare
sej manifestationer eller sä rski lda inrättningar
för de resandes bekvämlighet. Adelskölds första
upplevel se av en rikti g järnväg med lokdraget
tåg, och banhall , var på sträckan KöpenhamnRoskilde 1852, vid starte n på han s utländska
studieresa. Den tvåspåriga hallen i Köpenhamn
var byggd i trä, med sade ltak och öppen baksida.
Var det då som det kom att framstå som en
självklarhet för honom att e n stadss tation skulle
ha banhall ? Ty alla järnvägar som han sedan

byggde, hur obetydliga och koncentrerade på
godstrafik de än var, hade en banhall på si na
stadsstationer - fram till omkring 1870, varom
mera nedan.
Adelsköld ritade senare ett antal stationshu s,
inklusive banhallar, även om det kan vara svårt
att belägga utan s ignerade ritningar, men arkitekten för GDJ stationshus hette Mårten Spiering,
sedermera stadsarkitekt i Gävle.
Gävle-Dala station shu s i Gävle var byggt i trä,
vilket var högst naturli gt med tanke på stadens
traditioneroch att banan inte minst var avsedd för
virkestransporter. Det var trots bolagets ekonomiska problem re lativt väl tilltaget. Hur det var
med banhallen är emellertid en smula oklart. På
en tidig bangårdsp lan framträder den klart, men
på Albert Blombergssons lika tidiga må lnin g (nu
på Sveriges Järnvägsmuseum) ser man en portförsedd vagnhall över spår 2 och bara ett
plattform stak över spår I vid plattformen. Med
tanke på Adelskölds alla andra banhallar och på
hall e n i Falun (se nedan) bedömer jag dock att det
fanns något slags tak mellan stationshu s och
vagnhall.
Efter tjugo å r överflyttades persontrafiken till
den nya statione n Gävle C. Stationshuset på
Gävle N stod kvar ytterligare fyrt i år för godstrafikens behov , men det är högst osäkert om
banhallen existerade så länge.
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Kopian av den färglagda ritningen ji-ån SJ-arkivet i
Malmö är tyvärr kladdig men
någon annan stod inte att få.
De slarviga blyertsstrecken
som visar den inre stödkonstruktionen gör inte saken
bättre. Men någon annan avbildning av hanhallen i Höör
är inte känd.

Höör
Det fanns åtminstone fyra tänkbara ändpunkter
för Södra stam banan: Malmö som var störst men
ännu inte så rasande mycket större än de övriga
kandidatstäderna, Helsingborg vid Sundets smalaste del och den viktigaste överfartsleden till
Danmark, Landskrona med den överlägset bästa
hamnen och Ystad, varifrån postbåtar till kontinenten utgick och som hade varit slutpunkt i
Adolf von Rosens stambaneförslag.
Det blev Malmö, men vad gällde linjesträckningen i övrigt agerade landshövdin g
Samuel von Troil för bästa möjliga kompromi ss .
Det innebar bland annat en station i Höör, nära
landskapets absolutamittpunkt. Där skulle privatbanor från olika håll ansluta. Detta var skälet till
att den obetydliga byn fick Södra stambanans
största landsbygdsstation , inklusive enjärnvägsrestaurang.
Det verkar som om Edelsvärd var med om att
rita stationshuset i Höör. Klart är i alla fall att han
gjorde banhallen. Ritningen ärsigneradden 1 oktober 1858 varför ha llen inte kan ha stått klar till
öppnandet utan sannolikt först nästa år. Det var
en träbyggnad, något längre än stationshuset.
Baksidan hade elegant utformade detaljer trots
att den bara vette mot godsmagasinet och landet.
Den var enligt ritningen inte helt symmetrisk:
huvuddelen utgjordes av tolv smalare fack med
mångrutiga fönster upptill medan fönster sakna10

des i de fyra bredare facken i sydväst. Orienteringen medgav kan ske tillräckligt med ljus från
kortsidans öppning och gavelfönster. Man noterar att plattformen lutar märkbart mot banan, för
att utjämna nivåskillnaden mellan bottenvåningens golv och den föreskrivna perronghöjden om
35 cm. Detta tillhörde normalkonstruktionen för
stationer både med och utan banhall. Hallen
innehöll tv å spår och det fanns ytterligare tv å
rundspår utanför den.
Det är osäkert hur banorna från Helsingborg,
Landskrona, Ystad och kanske även Kristianstad
skulle ha anslutit och ifall även privatbanetåg
skulle ha släppts in i banhallen. Saken blev inte
aktuell eftersom de nämnda banorna i stället kom
att dras till Eslöv och Hess leholm Den enda
bi bana som förverkligades var ångspårvägen från
Hörby, men för den anlades en egen plattform
nordöst om stationshuset.
Och redan omkring tre år efter Höör-Hörby
järnvägs öppnande 1882 rev s banhallen i Höör.
Enligt en stationsbeskrivning från 1930-talet var
orsaken det drag på perrongen för vilket banhallen ansågs bära sk ulden , men det egentliga
skälet var nog den bangårdsutbyggnad som hade
blivit nödvändig trots de uteblivna bi banorna. En
underhåll skrävande banhall på en land sbygdsstation var numera en anomali för SJ.

Med lite god vilja skymtar man banhallens tak. Flaggan är hissad på halv stång ty landssorg råder
efter Oskar l:s död fem dagar tidigare . Ur Illustrerad Tidning 23 juli l 859.

Falun I
Faluns första järnvägsstation sedd framifrån liknar fasaden på en av tidens enklare landsortsteatrar, med en inbjudande entre in till garderob
och biljettluckor, en balkong utanför andra våningens foaje, flankerande torn för trappor upp
till raderna, låga flyglar för nödvändiga biutrymmen, samt mellan tornen tågvindens uppstickande tak. Ett charmerande litet hus.
Det är dock ingen tågvind utan en tågkällare
(Börje Thoursies vits!), ingen teater utan den
västra ändstationen förGävle-Dalajärnväg . Från
samme arkitekts stationshus i Gävle känner vi
igen de krysspröjsade fönstren men det mesta är
faktiskt olikt. Utformningen med torn som
flankerar en bred entre fanns för övrigt på
Köpenhamns första järnvägsstation.
Det som sticker upp mellan tornen är alltså
taket till banhallen. Eller till godsmagasinet? Så
beskrivs den åtminstone av Gävle-Dalas historiker Hagberg ( 1908). "Stationshuset, som var
uppfördt i två våningar af trä med bakom i rät
vinkel däremot å syd-sydvästra sidan tillbyggt
godsmagasin ... Endast ett spår ledde in till
stationshuset. Detta spår låg äfven i rät vinkel
mot stationshuset, så att samma plattform, som
användes för godslastningen från godsmagasinet,
också tjänstgjorde som personplattform." Vi ska
se hur ett liknande arrangemang återkommer i
Degeberga. Själv tvekar jag inte över beteckningen banhall.

Den normala svenska ordningen är att linjens
och banhallens längdaxel är parallell med
stationshusets, men i Falun var alltså axlarna
vinkelräta mot varandra. Tåget körde fram till
stationshuset och sen var det tvärstopp. Även om
de var terminaler behövde något större stationer
förflytta lok mellan spåren, som därför var
förlängda genom den linjen motstående gaveln,
men i en enspårig hall fanns inte det behovet. Och
bilden visar hur som helst att det av nivåskäl inte
var så lätt att förlänga stationsspåret i Falun. När
den nya bangården anlades fick den schaktas ner
drygt två meter.
Hur lång var den första banhallen i Falun? Var
plattformen på något sätt uppdelad mellan passagerar- och godshantering? Vilken takkonstruktion hade den? Hur såg hallen i övrigt ut?
Jag skulle bra gärna vilja veta men det tillgängliga bild- och ritningsmaterialet sviker. Varken
fotografer eller tecknare tyckte sej ha någon
större anledning att avbilda en station bakifrån.
Redan I 876, efter sjutton års funktion, hade
Faluns första stationshus tjänat ut. Trafiken hade
ökat, Bergslagsbanan var ansluten, bangårdsoch stationsförhållandena i Falun behövde nyordnas. Stationshuset flyttades visserligen till ett
annat ställe i staden och tjänade som bostadshus
ända till början av 1960-talet, men banhallen fick
inte följa med.
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Töreboda station l'id im•igningen den 27 september J859. Gravyr ur Illustrerad Tidning.

Töreboda
Hur många banhallar har Sverige haft? Omkring
tvådussin,enligtBjörn Linn i Bebyggelsehistorisk
tidskrift 1986. Trettitvå enligt min rubrik, men
jag ser inte antalet som självklart eftersom det har
funnits gränsfall.
Bakom den här artikeln ligger egentligen Börje
Thoursie, civilingenjör och järnvägshistoriker i
Gävle. Hans första impuls var en formulering i
MartaJärnfeldt-Carlssons avhandling ( 1988) om
att Sverige haft elva banhallar. Kanske byggde
den påen missförstådd uppgift hos Gunilla Linde
om att det uppfördes elva statliga banhallar under Edelsvärds tid som järnvägsarkitekt - en
uppgift som visserligen också kan ifrågasättas.
(Edelsvärd kommer själv inte upp till mer än åtta
stat Iigt byggda banhal lar - fyra i trä och fyra i
sten - i en tabell i SJ femtioårsskrift.) Thoursie
gjorde upp en lista som växte efterhand, bland
annat genom ti Il skott från Bo Berndtsson i Göteborg och från mej. Han har sen varit vänlig att
överlämna uppslaget, förteckningen och en
mängd illustrationer, och vi har haft flera diskussioner under skrivandets gång. Detta får också
vara platsen att tacka alla andra som har velat
di kutera banhallar - bland annat på ett seminarium som SJK Forskning ordnade i Nässjö-och
som bidragit med uppgifter och bilder.
Töreboda är ett sådant gränsfall. Ett slag undrade jag ifall det handlade om storslagna dekorationer till invigningen den 27 september 1859 tiden var ju inte främmande för sådant. Så mycket
till väggar syns inte på bilden ovan, den enda
12

kända. Finns det något tak? Jo, det gör det nog,
och det får avgöra saken. Jag anser att Töre-boda
har haft banhall. Om än en kortlivad och provisorisk, liksom stationshuset. Den permanenta stationen i något annat läge saknade hall.
Varför fick då lilla Töreboda en banhall? Ja,
orten var inte stor men stationen fördenskull inte
obetydlig. Mätt i längden sidospår kom Töreboda femma på Västra stam banan efter (i tur och
ordning) Göteborg, Stockholm S, Falköping och
Hallsberg. Orsaken var förstås korsningen med
Göta kanal. Kanaltrafiken kom visserligen aldrig
att motsvara förväntningarna, men nog utväxlades det både gods och passagerare mellan båt och
tåg - ifråga om inkomster kom Töreboda på
sjunde plats ett år som 1863. Och så hade vi den
symboliska betydelsen. "Ett handslag mellan
Baltzar von Platen och Nils Ericson" löd en
samtida metafor. Det fanns anledning att manifestera mötet mellan landets två största och mest
kostsamma kommunikationsanläggningar.
Själva banhallens konstruktion i dess enkla
åskådlighet är inte mycket att kommentera. Taket täcker huvudplattformen och två spår, och
längden kan med utgångspunkt från antalet fack
uppskattas ti Il 45 meter.
Töreboda blev för övrigt åter ett namn i den
-;ve1;1ska banhallshistori.en. Där tillverkades (av
AB Träkonstruktion, bildat 1919) de limträbågar
som bär upp taket i den f.d. banhallen i Stockholm C.

På Albert Bfombergssons målning "Hudiksvall från väster" (reproducerad som vykort av Hälsinglands museum, här beskuren)jramträder den ljusa järnvägsstationen klart till vänster om kyrkan. Det
högre byggnadspartiet i mitten är själva stationshuset medanflyglarna utgörs av banhallensframsida.

Hudiksvall
"Världens nordligaste järnväg" kallades Hudiksvalls järnväg vid sin invigning 1860. I så fall
måste också banhallen i Hudiksvall ha varit världens nordligaste på sin tid. Därtill var det Sveriges första smalspåriga banhall, eller mellanspåriga
för att använda en stundom förekommande beteckning på spårvidden fyra fot eller 1217 mm.
Också här var det Claes Adelsköld som ledde
anläggningen, naturligt nog med tanke på hans
meriter från Gävle-Dala järnväg men också för
hans egenskap av Väg- och vattens distriktschef
över bland annat Norrland.
Eftersom jag vet så lite om banhallen i Hudiksvall sticker jag mellan med lite internationell
historia. Banhal lar uppträder under den engelska
och därmed globala järnvägens första decennium. Redan 1830 ritades den första hallen (av
George Stephenson) för Crown Street Station i
Liverpool. Den hade en enkel trätakstol med nio
meters spännvidd. Euston Station i London som
byggdes 1837 hade i sin första version en fyrspårig banhall med en huvudplattform för ankommande och en för avgående trafik. De båda
skeppen täcktes av sadeltak i trä fast uppburet av
järnkolonner, och hela anläggningen var skäligen anspråkslös innanför den berömda portalen.
Det skulle snart bli annorlunda. Newcastle
Central som påbörjades 1846 har beskrivits som
den första storhallen av klassisk internationell
modell, med järnbågar och glasat tak, enligt de
konstruktionsprinciper för vilka Crystal Palace

(1851) utgör sinnebilden, och 45 m spännvidd.
Grand Central i Birmingham från 1854 hade en
vidd av 63 m i ett enda valv, och St Pancras i
London från 1868 var 72 m bred, 212 m lång och
30 m hög. Och eskaleringen fortsatte, inte minst
i Tyskland: Hannover (1879) var 85 m bred,
Frankfurt am Main (1888) 167 m, Leipzig (19 I 5)
290, fast då var hallen sammansatt av flera skepp.
Storstationernas banhallar kom att räknas till
maskinålderns underverk. Konstruerandet krävde
kvalificerade ingenjörer, medan traditionella arkitekter anlitades för stationshusen och de representativa fasader som vette mot staden.
Det ligger några ljusår mellan dessa mastodonter och den enspåriga banhallen vid Hudiksvalls station, men de symboliska och praktiska
funktioner som skulle fyllas var i grunden desamma. De stora internationella banhallarnas
utveckling finns tecknad i flera arkitekturhistoriska verk, men de minsta hallarnas utbredning och utseende är det besvärligt att få fram
uppgifter om. Hur många europeiska orter av
Hudiksvalls storlek eller mindre hade egentligen
banhall? En detalj dock: så sent som 1908 byggdes en trähall med öppen utsida i Callington.
När statsbanan Ljusdal-Hudiksvall byggdes
1887-88 användes bara delar av "mellanspårets"
banvall, och i staden anlades ny bangård och
station. Det gamla stationshuset inreddes till
tjänstebostäder, men här som i andra fall fanns
det ingen användning för banhallen som revs.
13
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Den alltid återgivna bilden av Stockholm Smed dess banhal/. Foto SvJvm.

Stockholm S
"Öfverste Ericson hade sannolikt redan då södra
stationen sku lle byggas förutsett, att en sammanbindningsbana med en större centralstation
skulle inom ej allför lång tid komma till stånd .
Annars hade ej södra stationen fått ett så tarfligt
stationshus af nästan provisorisk natur."
Edelsvärd har helt säkert rätt i sin redogörelse
från 1906. Nils Ericson hade annars ingen överdriven tanke om de svenska statsbanornas expansionsförmåga och var mån om att bygga
sparsamt, men han trodde hårt på nödvändigheten av den kostsamma Sammanbindningsbanan.
Riksdagsbeslutet kom inte förrän 1862, två år
efteröppnandet av trafiken till Stockholm S, men
redan 1858 års järnvägskommitte med Ericson
som ordförande hade förordat en sammanbindning.
Banhallen vid Stockholm S var liksom stationshuset byggd i trä. Både materialet och det
begränsade antalet spår, tre mot Göteborgs fem,
understryker den tillfälliga karaktären, även om
en lätt trästation också var befogad genom den
vanskliga grunden i den nyuppfyllda sjön Fatburen. Som vi ser är det en ljus och luftig hall med
öppen bakvägg och bakgavel, och med den utskjutande delen av framväggen nästan helt uppbruten i fönster. Inga spår är genomgående utan
de slutar mot ett staket, om man får tro bilden. En
spårplan (återgiven i Nils Karlsson, Södra bangården i Stockholm 1860-1983, 1983) uppvisar
emellertid en något kortare hall och de tre hallspåren som genomgående, förenande sej med ett
14

fjärde spår utanför hallen vid en vändskiva. Och
på en översiktsteckning i liten skala har banhallen hel östgavel. Vad är sanning? Jag tror mest
på spårplanen som stämmer med Edelsvärds
arrangemang vid Västra stambanans andra ändstation, Göteborg.
1871 var Sammanbindningsbanan klar och
Stockholm C blev huvudstation. Den lokala persontrafiken från (gamla) Stockholm S fortsatte
dock till l 926, då den blev ren godsstation i
samband med Årstaledens öppnande, och stationshuset fanns kvar till dess, men banhallen
torde ha försvunnit långt dessförinnan, kanske
redan på 1870-talet.
Det kan i sammanhanget nämnas att Stockholm N (den gamla, vid Norra Bantorget) under
några år fungerade som slutstation för Norra
stambanan, men den var ännu mer provisorisk
och saknade banhall ty då var centralstationen
redan under anläggning.
Det var på 1980-talet ganska nära att Stockholm S åter fick en banhall. Enligt det segrande
tävlingsförslaget för den bebyggelse som skulle
ersätta den nedlagda godsbangården, ritat av
Ahlsengruppen, var det tänkt att de sex genomgående spåren (som SJ i sina långtidsplaner sade
sej behöva) skulle täckas med en hela 300 meter
lång hall, helt i glas. Sedan kom emellertid 1984
års nya avtal om pendeltrafiken, som bidrog till
att stationen i stället överdäckades - och det är
enligt min definition något annat.
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Järnvägspark, stationshus och banhall i Söderhamn. Claes Adelsköld använde samma grundplan på
flera banor även om banha/len ibland breddades till att rymma två spår. Ur Tidskrift för bygg:iadskonst och ingeniörvetenskap 1861.

Söderhamn
Jag nämnde ovan Eustonstationen. Där bromsades personvagnarna ursprungligen in i banhallen
på en sträcka av tre kilometer. Ut ur hallen sköts
de först för hand för att därefter spelas uppför
s luttnin gen.
Något liknande försiggick 1861-1885 i Söderhamn. "Spåret kom in västerifrån utefter nuvarande Brädgårdsgatan. Vid korsningen med
Rustkammargatan fanns en spårväxel, och därifrån ledde ett stickspår i svag utförslöpa ner mot
stationshusets banhall. På det stickspåret växlades passagerarvagnarna in." Enligt den fortsatta
beskrivningen i När järnvägen kom till Söderhamn (utgiven till hundraårsminnet 1961) fick
vagnarna rulla in i hallen av egen kraft. Tekniken
hade sina vådor. En gång under något av de första
åren misslyckades bromsningen och vagnarna
brakade genom banhallens bortre kortvägg, dock
utan personskador.
Loket fortsatte för sin del med godsvagnarna
till den särskilda och betydligt större godsbangården . Persontrafiken var en bisak på nästan alla
av den tidens svenska järnvägar.
De ritningar som Adelsköld använde för uppförandet av Söderhamns station och banhal I tycks
han ha gjort för Hudiksvall året innan, men
utseendet på Söderhamns station är bättre känt.
Stationshuset hade en kvadratisk grundplan om
ungefär 12 x 12 meter. Eftersom banhallen var45
meter lång stack den ut ordentligt på båda sidor.

(Längden torde ha räckt väl till för de tre små
personvagnar som järnvägen ägde vid sin start.)
I banhallens ändar fanns de för Adel sköld typiska
små flyglarna, även de med kvadratisk grundplan, och både flyglarna och banhallen hade den
låga takresning som också utmärker många av
hans byggnader. Symmetriskt placerade flyglar
som inrymde exempelvis toalett och vedbod ritade Adel sköld för övrigt även för stationer utan
banhall, bland annat för den större varianten av
lantstationer på Ystad-Eslövs järnväg, typ
Tomelilla.
Plattformen saknade ändväggar och hade några
trappsteg ut i det fria, men det var inte meningen
att resenärerna skulle ta sig in den vägen eftersom det fanns ett spjälstaket i banhallsväggens
omedelbara förlängning. Banhallen hade heller
inga gavelfönster men däremot sluten bakvägg, i
motsats till några andra av Adelskölds trähallar.
Vindskivorna var dekorativt mönstrade, men så
var också detta en tid och en trakt som gillade
snickarglädje. Och liksom många andra banhallar hade denna små flaggstänger på nockändarna. Uppe på takåsen fanns symmetriskt placerade rökutsläpp.
Liksom i fallet med Hudiksvall blev Söderhamns gamla station och banhall överflödiga när
den normalspåriga statsbanan från Kilafors anlände 1886.
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Caroli kyrktorn
har genom
decennierna
varit en populär
utsiktspunkt för
Boråsfotografer. Här syns i
mitten hangården med
dess utåt öppna
hanha/1. Foto
Borås museum.

Borås
Bantåget rusade med rask fart in i banhallen, står
det i ett invigningsreferat om Borås järnväg.
Adel sköld brukade se till att hans stationer var
färdiga från början. På en av vagnarna satt Karl
XV och inne i hallen försiggick också själva
ceremonin. För damerna var en läktare uppförd
över spår 2.
Den ursprungliga stationsanläggningen i Borås
liknade Hudiksvall och Söderhamn däri att stationshuset var kvadratiskt, men banhallen var
bredare än de norrländ ska med sina två spår.
Redan 1866, efter mindre än tre år, brann station shu s och banhall ner till grunden men återuppbyggdes till ursprungligt skick .
Hade branden i Borås inträffat tio år senare är
det inte säkert att banhallen blivit uppbyggd på
nytt. Beger vi oss återigen ut i stora världen så
står det i standardverken att banhallsepoken upphörde kring sekelskiftet. Det är visserligen en
sanning med flera modifikationer. De allra största
hallarna i Gamla världen, Leipzig Hauptbahnhof
och Milano Centrale, är något yngre. Och den
stationsanläggning som sägs utgöra gräns, Gare
Quai d 'Orsay i Paris från år I 900, har förvisso en
banhall enligt min definition. Det nya är att
vänthallarna har eliminerats, integrerats med
banhallen , vilket möjliggjordes av att driften var
helt elektrisk och kolröken därmed borta. Och
detta handlar än en gång om storstäder och jättestationer. Kan ske var det annorlunda med de
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mindre som de svenska i första hand bör jämföras
med, men den kunskapen har jag inte. En hastig
blick på Danmark antyder att banhal Isepoken var
något längre där än hos oss, men det skulle
behövas ordentliga internationella jämförelser.
Vad kom annars i stället för banhallar i de stora
sammanhangen? Från Amerika berättas om
"Bush 's shed", ett patenterat skärmtak som täckte
perrong och ett spår men lämnade glipor mellan
spåren . (De kom inte till Sverige men en sentida
liknande konstruktion finns på de nya serviceplattformarna i nordvästra delen av Stockholm
C.) Snart nog kom emellertid också på storstationerna den ännu enklare konstruktion som
har förblivit standard till i dag, nämligen
perrongtaket som inte går ut över spåret. För en
saklig tid som bara såg till väderskyddet och inte
hade behov av symboli ska manifestationer var
detta tillräckligt.
Men som sagt: så var det i metropolerna med
deras jättestationer. I de svenska små- och medelstora städerna avstod man från banhall långt
tidigare.
Borås banhall är för övrigt den enda i Sverige
som haft två spårvidder. När den normalspåriga
Varberg-Borås järnväg anslöts I 880 fick den
nämligen överta spår I. Arton år senare var det
dags att göra även Borås järnväg normalspårig.
Då försvann banhallen . Virke från den lär ha
använts för att bygga de nya plattformstaken.

Axel Kumliens reportageteckning .fi"ån invigningen i Jönköping har ofta återgetts men här är
förlagesk.issen. Märk antydan om hurföraren drar på utanför hallen! Lars Erik Bernströms samling.

Jönköping
"Egentlige n var själva station shu set endast en
förbyggnad till huvudbygg naden - banhallen som ytm äss igt var betydligt större", menar Bo E.
Karl sso n som har beskrivit och analyserat Jönköpings station shu s och banhall (i Småländska
kulturbilder 1984).
Jö nköping var Edelsvärds första större (förverkligade) banhall efter Göteborg och det finn s
fl era likheter. I båda fallen var stildräkten enhetli g me llan de båda byggnadskropparna, även om
det här rörde sej om rundbågestil kontra Göteborgs engelska gotik . Men hallen var förstås
betydligt mindre, med tv å spår i stället för fem.
Det är oklart huruvida dess mittplattform fanns
från början. Taket var täckt av järnpl åt. Kon struktionen so m bar upp det var som i de flesta andra
svenska banhallar e nligt Camille Polonceau s
system, som presenterades för svenska läsare
1850, av trä men vissa förstärkningar och dragstag av järn. (Ede lsvärd tillämpade det även på
några utställningshallar. ) Banhalle ns murar var
lik a höga som stationshu sets men saknade dettas
mezza ninfön ster. Hallens tak ås var något högre.
Den tidigaste färgsättningen var troligen svagt
g ul a, putsade väggar och svartm ålat tak , enligt
Karl sson. Överst på nocken satt SJ: s vinghjul och
rakt därunder lilla rik svapnet. Det var detaljer
som svårli gen kunde uppfatta s av de resande utan
bara av stadsbo rna.

"I Jönköping om någonstädes var banhall af
nöde n, enär nordanvinden ohejdad, I 5 mil öfver
den oroliga insjöns böljor eller is, stormar vildt
mot stationen ", skriver Edelsvärd. Ja, nog hade
Jönköpings station ett utsatt läge alldeles vid
stranden av Vättern , och det är klart att väderskyddet var en av banhallarnas funktioner. Men
Sveri ge har haft m ånga kalla och bl ås iga bangårdar där passagerarna fått klara sej utan banhall , preci s som de fått göra i Jönköping sedan
1919 då hallen där rev s. Man hamnar fel om man
förklarar banhallarnas tillkom st enbart med blotta
bekvämligheten för de resande. Bortser man från
extremfall som Rik sgrän sen och kanske även
Storlien torde symbolvärdet ha varit en viktigare
faktor bakom de svenska banhallarna. Det är inte
heller säkert att det ursprungligen fanns klimati ska huvudmotiv bakom de utländ ska förebilderna.
1919 rev s Jönköpings banhall och 1983 följde
Edelsvärds station shu s efter. Staden fick ett nytt
station shus, ritat av Carl Nyren. Kan ske hade han
inspirerats av den då sedan länge rivna banhallen
när han utformade den stora vänthallen, paralle ll
med spåren och med stora, välvda fönster mot
sjön. Men resenärerna får numera gå utomhu s för
att sti ga på snabbtåget ti 11 Stockholm el ler motorvagnen till Norrahammar.
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Planritningen över Vä✓\jö bangård i dess ursprungliga utseende visar att banhalfen inte var den enda
järnvägsbyggnaden med övertäckta spår. Det ärförståeligt att de enkla anordningarna inte klarade
någon större trafike.Apansion. Claes Adelskölds ritningfinns tryckt i Arbetsritningaröfver inom landet
verkställda jernvägsbyggnader, 1866.

Växjö
Ett mönster som banhallarna ingick i var att
stationerna till en början hade flera olika
inomhuslokaler för rullande materiel. Lokstallen
stod relativt tätt utmed linjerna. De tillhörde
visserligen ofta det som färdigställdes sist, men
då uppfördes tills vidare provisoriska stall i trä
eller kors virke. Vagnhallar, i sina enklare former
kallade vagnbodar eller vagnlador, inhyste
passagerarvagnarna efter deras dag I iga
tjänstgöring- men även hos många banhal larvar
en sidofunktion att tjänstgöra som vagnhall. Även
små godsmagasin var försedda med ett delvis
täckt lastspår. En specialform, täckt också den ,
var omlastningsmagasinet. Säkerligen var det
mer omsorgen om materielen och godset än om
personalen som betingade denna övertäckning.
(Åtminstone för motorvagnarnas del är
skötselhallarna i dag på väg tillbaka.)
I Växjö återfinner vi alla de fyra första formerna av "överbyggnad" på begränsad yta och
tillkomna i ett sammanhang. Vad banhallen beträffar kunde den nog inte göras mycket mindre
och enklare. Byggd i trä förstås, ett enda spår,
ingen bakvägg utan bara tio glesa stolpar, ovanligt små och nätta flyglar, inga väggar på perrongens kortsidor, inget glas i gavlarnas överstycken. Men givetvis fanns det flaggstänger på
gavelspetsarna, och bjälkarna i överstyckena var
rikt dekorerade med små träsniderier - som na18

turligtvis var svåra att underhålla i längden. Vi
har sett att den sortens utsmyckningar brukade
försvinna från de banhallar som levde någon
längre tid.
Växjö-Alvesta järnväg var ekonomiskt framgångsrik och trafiken ökade. Österut s(räckte sej
en normalspårs bana mot Kalmar och Karlskrona
och smalspårsbanor anslöts i både norr och söder. Den lilla banhallen stod dock länge kvar.
Växjö bangård låg i staden s periferi när den
byggdes men bebyggel sen söder om järnvägen
har expanderat starkt, och gångtrafiken är tät
över den järnbro som korsar spåren väster om
station shu set (sådana broar håller förövrigt på att
bli sällsynta) . Detta är ett närmast universellt
fenomen och utgångspunkten för en serie projekt
av den italienske stjärnarkitekten Renzo Piano
(redovisat i Amico Treno nr 7 /1992). Han vill
bygga banhallar på tvären över perso nbangårdarna för att binda samman stadsdelar, och
därigenom visuellt och emotionellt mildra
järnvägens barriäreffekter, sa mtidigt so m
järnvägens synlighet i staden ökar. Modellen
kommer bland annat att tillämpas på stationen
Torino Lingotto. Detta är en radikal nyhet
eftersom alla hittill svarande banhallar varit
byggda i spårens längdriktning. Pianos tvärhall
får sidofunktionen av bro över spårområdet.

Helsingborg

Ingen annan svensk banha/1 hade så rikt dekorerade gavlar som Helsingborg.
Bilden är.från bö,jan av 1880-talet. Foto SvJl'm.

Banhallen i Helsingborg kan inte förklaras med
Claes Adelsköld, för justHelsingborg-Billeberga
var den enda av 1860-talets skånska anslutningsbanor som han inte byggde. Men inte kunde
Helsingborg ensam bland de skånska järnvägsstäderna vara utan banhall ! Det närmaste exemplet fanns för övrigt på en dryg halvmils avstånd,
nämligen Nordbanens slutstation i Helsingör med
dess tämligen enkla, korta och tvåspåriga trähall
från föregående år, 1864.
Rådgivande ingenjör vid bananläggningen hade
varit VoV-ingenjören Nils F. Frykholm och
arbetschef- sedan de första anställda entreprenörerna blivit uppsagda-Julius Frosell. Dessa båda
ritade stationshuset i Helsingborg som var större
än sina adelsköldska motsvarigheter i Kristianstad, Landskrona och Ystad, men bolagsstyrelsen
hade uttryckligen önskat ett monumentalt hus
som kunde bidra till stadens försköning . Därför
anlitades domkyrkoarkitekt Helgo Zettervall till
att utforma själva fasaden, i en stil som har
betecknats som "lite anglosaxisk". Att han därtill
lade sin hand även vid banhallens utsida är högst
tro I igt om man får döma av de krenelerade
hörntornen, vilkas utsmyckning starkt påminner
om stationshusets, och de höga, rundbågade
fönstren . Men skillnaden mellan banhall och stationshus markeras onödigt, kan man tycka, genom
att hallens takfris ligger en decimeter över de
frislistersom åtskiljerstationshusets båda våningar.

Banhallen verkar ha stått klar redan i januari
1865 . Bangården låg huvudsakligen på mark
som vunnits genom utfyllnad i havet, och till
husgrunderna hade nymodig cement importerats. HaJlen var av tegel, 67 meter lång (stationshuset var 55 meter) och I5 meter bred, med två
genomgående spår. Om takbetäckningen säger
en uppgift stenpapp och en annan skiffer - det
senare sku lle inte förvåna med tanke på hur
påkostad stationen var i övrigt; tro Iigen låg pappen
där provisoriskt i avvaktan på den importerade
skiffern. Banhallen var sedan den naturliga platsen för de stors lagna invigni ngsfest li gheterna i
juli, då en tribun för Karl XV hade byggts upp
mitt på den östra väggen och en läktare för
stadens damer på den västra, liksom två år tidigare i Borås.
Helsingborgs station expanderade stort (liksom staden) under de följande decennierna. Banhallen låg kvar men utvidgades inte. Vissa tåg
från Helsingborg-Hässleholm släpptes in men
de andra anslutna banornas tåg fick snällt stanna
utanför: Skåne-Halland på nordsidan, SkåneSmåland på sydsidan och "decauvillen" på stationshusets gatusida.
Banhallen i Helsingborg revs på 1920-talet.
1987 följde stationshuset efter. Sedan 1991 stiger man åter på tågen under tak i Helsingborg,
men det är en annan historia.
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L&HJ 23 med godståg i Landskrona hanha/11938, sex veckor.före.förstatligandet. Foto Svlvm.

Landskrona
Landskrona ligger på en udde i Öresund, och
givet bangårdens orientering kan en förlängning
norrut längs kusten aldrig ha varit aktuell. De
båda spåren i Landskronas banhal I är trots detta
genomgående. Om motsvarande förhål Iande i
Göteborg förmodar Gunilla Linde att skälet är
tanken på en framtida kontakt med hamnområdet.
Ja, Göteborg fick sin Hamnbana 1858, och för
Landskronas del var spårkontakt med hamnen en
självklarhet från början. Men för dessa godsvagnsförflyttningar fanns det i både Göteborg
och Landskrona spår utanför banhallen.
ej, huvudorsaken till att de flesta terminalhallar med mer än ett spår försågs med genomgång måste ha varit möjligheten till rundgång,
det vill säga för loket att byta ände på tågsättet.
Det kunde enkelt kopplas loss, köra vidare ut ur
banhallen, vända tillbaka på ett ledigt spår innanför eller utanför hallen och så backa tillbaka till
sitt tågsätt, färdigt för avresa i motsatt riktning.
Eller för att gå i stall eller syssla med något annat.
Var det frågan om ett tenderlok, och det var det
oftast på dessa tidiga banor, skulle det även
vändas, och det kunde ske i utdragsspårens förlängning om de löpte samman till en vändskiva.
Växelspår inomhus gav ingen av de svenska
banhallarna utrymme för. Åtminstone i Göteborg och Stockholm prövades emellertid från
början ett annat arrangemang. På banhallens halva
längd fanns ett tvärspår, förbindande vändskivor
som var inlagda i huvudspåren. Både gods- och
passagerarvagnar ur den första generationen var
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så lätta att de kunde förflyttas med handkraft, och
så korta att de rymdes på vändskivor med tolv
fots diameter. Sådana vagnvändskivor var för
övrigt ett vanligt inslag på de första järnvägsdecenniernas bangårdar. För att ge plats åt vändskivorna hade spåravståndet fått ökas till 16 fot
från annars föreskrivna 14; vilket påverkade
banhallens bredd och naturtigtvis dess kostnad,
berättar Edelsvärd. Men när man 1872 skaffade
en ny uppsättning personvagnar, i första hand för
nattågen mellan Stockholm och Göteborg, rymdes de inte på vändskivorna som efterhand togs
bort.
Systemet med rader av vagnvändskivor eller
"vändbord" inne i banhallen kallas i Max von
Webers Jernl'ägs-sko/a (på svenska 1857) det
"engelsk-franska". Ordningen med genomlöpande spår betecknas som "tyskt". Weber menar att tyska järnvägsvagnar är "öfverdrivet"
stora och därför inte ryms på de små skivorna.
Spårsystemet i Göteborgs banhall kan alltså uppfattas som en kombination av det engelsk-franska och det tyska. Det senare i dess renodlade
form blev det vanligaste här i landet och tillämpades alltså bland annat i Landskrona.
Banhallen i Landskrona var tvåspårig och med
ryggåstak, med en lanternin över taknocken och
kolonner med viss tomkaraktär i hörnen. Den
fanns kvar till mellankrigstiden men hade då
blivit för kort, varför taklösa perronger var utbyggda på östsidan.

Västra
ga\'eln på
Ystads
banha/1
saknar på
ritningen
det runda
fönster
som den
uppvisar
på senare
fotografter.

Ystad
Det ligger i sakens natur att banhallen i regel är
belägen på stationshusets baksida. Framför den,
vettande mot stadens centrala del, ligger stationshuset på vars fasadutformning man har lagt
ner mest möda och pengar.
Ystad är ett undantag, ty där låg banhal len
mellan stad och stationshus. Skälet var att stationshuset för en gångs skull inte hade (och har)
sin huvudfasad norrut mot staden utan söderut,
mot havet och hamnen. Som nämnts var Ystad
utskeppningshamn för kontinentposten, och
framtiden verkade ljus genom den preussiska
bana som projekterades till Stralsund. På
stationens ursprungliga planritning finns ett
"ångbåtscontor" angivet. Men Ystad-Eslövs
järnväg hade bara i två år varit öppnad i hela sin
längd (invigningsfesten hade också här ägt rum i
banhallen) när riksdagen 1868 beslöt att flytta
posttrafiken från Ystad till Malmö. Trots att
Ystad sedan dess fått persontrafik med både
Bornholm ( 1874) och Polen ( 1962) framstår
stationsarrangemanget som en felsatsning . Tur
var det väl att man aldrig uppförde den från
början planerade vagn hal len på bangårdens norra
sida, mittför banhallen, som skulle ha upplevts
som ytterligare en skärm mellan station och
stadscentrum.
Ystads tvåspåriga banhall var dekorativt murad i rött tegel liksom stationshuset men insidorna putsades. Den var åt sjösidan försedd
med ett par korta flyglar, inrymmande toalett och
vedbod. Den måtte trots den ljusa putsen ha varit

relativt mörk inuti med sin glesa fönsterrad på
nordväggen och sina helt små rundfönster i västgaveln (senare utbytta mot rektangulära), trots
lanterninen utmed nocken på sadeltaket. Västgaveln hade tre portvalv medan östgaveln så
småningom öppnades helt.
YEJ och dess huvudägare Ystads kommun var
inte glada övertillkomsten av konkurrerande (som
man fruktade) Malmö-Ystads järnväg I 874. Det
var tal om att MYJ skulle tvingas bygga en egen
station . Till s lut fick den komma in på YEJstationen, men man kan fortfarande se att det var
som på nåder, i sned vinkel mot stationsfasaden,
ty bland annat banhal len låg i vägen. Och eftersom
MYJ-tågen inte kunde komma in i hallen från
väster fick de backa in österifrån, ett arrangemang
som påminde om Uddevalla och Söderhamn.
Banhal len i Ystad var gediget byggd och blev 64
år vilket inte är så dåligt, men 1930 var det alltså
dags . En undersökning konstaterade behov av
betydande reparationer av takstolar, järnstag och ;
fönster. YEJ-styrelsen anmärkte att antalet
övergångsresande var relativt få, och framhöll att
"stationer med avsevärt större persontrafik än
Ystad sakna såväl banhall som skärmtak". Därför
beslöt man om rivning. Det sku ll e bland annat ge
bättre dagsljus i personvagnarna och bättre sikt
vid signalering.
Helt borta är emellertid inte Ystads banhal I.
Dess putsade sydmur som sticker ut på ömse sidor
av stationsfasaden står kvar som visst vindskydd,
som prydnad och som minne.
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Kristianstad
Bilde n är ova nli g i de nn a kava lkad. M ånga av de
and ra illu strati o nern a vi sar banhall e ns festd agar,
med fl aggor, v impl ar och andra deko rati o ne r på
e n skin ande ny ha ll i samband med in v ig nin g
e ll e r annan högtidli ghet. Här ser v i banh a ll e ns
og lamo urösa vardag och ba ks id a. D et är en å ldrande ha ll med s itt lappade pl åtta k. M an kan
notera att det bakomli ggande stati o nshu sets tak
se r ut att vara i betydli gt bättre ko ndition .
Bangårde n låg i Kri sti anstad , liksom i de allra
fl esta andra fa ll , i den dåvarande stadsbe bygge lsens utkant. Banh a ll e ns ba ksi da vette mot
He lge å, vidsträckta sankm arke r oc h den lika
prosa iska gods- oc h driftba ngårde n. Vi har sett
att ha ll arn as utsti ckande fram väggar oftast hade
dekorati va men funktion e llt o be höv li ga dö rrar
och fritrappo r. Jag har däremo t inte noterat något
fa ll med dö rr på banh a ll e ns långa baksida, och i
det fa ll et var Kri stian stad typi skt. D et fa nn s tyd1igen in ge n anl edning att komm a in i ha ll e n ann at
än från frams id an oc h gav larn a. Vi ser he ll e r
in ge n utsm yc kning . Det e nd a egentli ga und antag
j ag funnit är banh a ll e n i Land skron a, där baksidan ytterfö nste r va r omg ivna med to ure ll e r.
Man note rar att fö nstre n på baks id an är tämligen små oc h dess utom g lesar ut mo t änd arn a. Sitt
mesta dags lju s torde banh a ll e ns inre ha få tt från
takfö nstre n. Murarn a var som i Ystad v itputsade,
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me n det måste ha va ri t svårt att hå ll a dem oc h de
svåråtk o m Iiga takfö nstren fri a från sot oc h ann an
smuts. Oc h det rådde inte a lltid dags ljus. "G as lykto rn a på stati o nshu sväggen spred jämte lj uset
från vag narn as fö nste r och lo ke ns ly kto r ett fö rmodli gen dunke lt oc h spe lande ske n" , skri ve r
Yn gve Ho lm gre n. Han tilll ägger att rö ke n från
lok oc h värmefink o r kunde bl åsa in genom de
ö ppna gav larn a och bilda ett ibl and ri skabe lt
töc ke n över spåren.
Svårast va r nog de tta dunk e l i de av stati o nsbyggnadens rum som vette mot banh a ll e n. Jag
känn e r inte de n ursprung li ga rum s inde lningen i
Kri sti anstad me n antar att de n va r un gefär som i
de likå ldri ga Ade lskö ld stati o ne rn a Landskro na
oc h Ystad. D är handl ade det de ls om de båda
väntsa larna (fö rsta res pekti ve tredj e kl ass), fas t
de var geno mgående och hade fö nste r även mot
fram s id an, de ls om e nke ls idi ga pe rsona lutrymme n som ex pediti o n, te legrafrum oc h resgodsmagas in . Äve n fö nstren i andra vånin gens expedition s- och bostadsrum mås te ha sku ggats.
Kri sti anstad kunde ha få tt S ve ri ges enda banha ll med tres ke nsspår, me n Sö lves bo rg-Kri stianstads järn väg fi c k avs lag på s in begäran oc h
bl ev tvun ge n att stann a utomhu s. Oc h två år
inn an Ö stra Skånes j ärn vägars tåg fi c k dire ktans lutnin g söde rifrån 19 19 hade banh a ll en ri v its.
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Genomskärning av stationshus med hanhall i Köping. Den kraftiga grundläggningen med rusthäddar
visar att marken mr lös. Ur Arbetsritningar öfver inom landet verkställda jernvägsbyggnader, 1866.

Köping
Adelsköld byggde och ritade även KöpingUttersbergs järnväg. Från början projekterades
den så snålt att den helt skulle sakna
bekväm I igheter för resenärerna, inte ens
plattformstak (kanske inte ens plattformar), men
efter påpekande av tillsynsmyndigheten Vägoch vatten placerade Adelsköld i Köping ett
stationsbyggnad av den enkla typ som han hade
använt i Borås, alltså med tvåspårig , öppen
banhall. Läget var som i Gävle och Ystad, med
stationsfronten mot kajen och banhallen där
bakom. Det fanns dock trots enkelheten elegans
i vissa detaljer, som att de pelare som bar upp
taket var svarvade och att gavlarnas överstycken
hade den vanliga utsirningen.
Det finns som vi har sett två dominerande
banhal lsarkitekter i den svenska järn vägshistorien: Adolf Edelsvärd och Claes Adel sköld.
Om den förre väntas snart Gunilla Lindes utförliga monografiska behandling av vilken vi har
sett förelöpare. Vem skriver motsvarande arbete
om privatbanebyggaren Adelsköld? Det förstås,
inte bara om Adelsköld som husritare utan som
järnvägskonstruktör i allmänhet, troligen den
mest intressante som vi har haft (Jehander byggde
visserligen fler bankilometer men var inte lika
viktig som konstruktör). Men även som husritare. Man skulle behöva analysera hans förebilder, anställa jämförelser med kolleger (som
Edelsvärd), utreda medarbetarnas roll med mera.

Vad som behövs ären kritisk, gärna vetenskaplig
granskning. I Adelskölds omfångsrika memoarer störs sikten av alla goda historier, och dessutom står där egentligen inget om hans hus.
En sådan studie skulle också ta upp relationen
till beställare och utförare. Vi har sett att Adelsköld utvecklade ett antal grundtyper för stationshus och banhallar (samt bangårdar), men
variationerna är intressanta. I vilken grad ska de
förklaras med uppdragsgivarnas engagemang,
önskningar och ekonomiska resurser? Vilka avvikelser beror på de lokala byggmästare som stod
för uppförandet? Integrerade Adelsköld själv
eventuella erfarenheter från de först färdigställda
banorna? De frågorna har relevans utöver personen Adelsköld och kunde vidga vårt allmänna
vetande om hur och varför Sveriges järnvägar
fick det utseende som de fick.
Den mesta järnvägshistorien är fortfarande
oskriven.
Redan efter något år, när järnvägen från Arboga
anlände, tycks stationshuset i Köp.ing ha utvidgats genom att flyglarna byggd~~ ihop med mitthuset Liksom så många andra små adelsköldska
banhallar blev den i Köping kortlivad. Sedan
Stockholm-Väs_terås-Bergslagens järnväg nått
staden 1876 utgick KUJ persontåg från dess
station. Den gamla fanns kvar for godset och som
banbyrå, men till sådant behövdes ingen banhal_l.
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No rrköpings station med dess harmoniskt proportionerade banha/1 l 866. Ur Vi ssa större statsbanestati oner, 1938 .

Norrköping
Banh all en vid Norrköpin gs station hade samm a
takkonstruktion som i Jönköpin g men blev något
högre eftersom den täckte tre spår. Me lIan spår I
och 2 fa nn s en smal plattform som emellertid inte
sträckte sej i hallens hela längd.
Norrköpin gs station påminde i övrigt starkt om
den fy ra år äldre i Örebro. Den stora skilln aden
var att Norrköpin g hade banhall under det att
sådan saknades i Örebro.
Varfö r? Örebro borde ha va rit kv alificerat. Det
va r änd station på en statsbana (från Hall sberg)
oc h dess utom förenin gsstation med en norm alspåri g priv atbana. Staden var visse rligen mindre
än Norrk öping men änd å en vikti g förv altningsoc h handelsstad, större än Karl stad (som fi ck
banhall ). Frågan få r till s vidare inget svar. Men
det va r trots allt inte så många SJ-stationer som
fi ck hall und er de n c irk a fe mton å r långa
"banhall se poken". Till dem som fi ck nöja sej
med enkl are anordnin gar hörd e städ ern a Södertälje, Skövde, Falköping, Alingsås och Kri stinehamn. I de nya knutpunkter som uppstod byggdes banhall bara i Höör, inte i Katrineholm ,
Hal Isberg, Herrljun ga, Al ves ta, Häss leholm oc h
Eslöv . Och det är kl art, äve n enkla banhall ar
kos tade betydli gt me r än va nli ga skärmtak.
Sparsamh etskraven va r från bö1jan uttalade vid
statens järn vägs bygg nader. Änd å tyc kte många
debattörer och inte minst rik sdags män att lyxe n
24

va r alltför stor, vilket framtvingade ytterli ga re
förenklingar.
I sammanhanget bör sägas något om Arvik a.
Ett slag undrade jag om den lill a orten, som vid
järnvägens ankomst 1867 bara ägde drygt tuse n
in vånare, hade haft en banh all - eller rentav två.
Den ena kandid aten skymtar på en reportagetec knin g från Nord västra stambanans in vigning
1871 , men ett närm are studium tyder på att det
här- motsatt fall et i Töreboda- bara rörde sej om
en fes tdekoration , en kort överbyggnad av den
del av spåret där den in vigande monarken skull e
sti ga av. Den andra kandid aten är mer se ri ös oc h
finn s på en läckert fä rglagd fasadritnin g som
Gunill a Linde återger. Hon påpekar likheten med
stationen i Landskron a, oc h Arvikastati onen har
lik adana ad e lskö ld ska fl yg lar i hall fro nte ns
ytte ränd ar oc h Iik artade po rtto ure l le r. Men
banh alIstaket fö rtonar bl ott som en svag bl å rö k
mot bakgrunden oc h jag tror num era att saken
aldri g avancerade längre - in ga till gängli ga
fotografier från de fö lj ande dece nni ern a upp visar
något ann at än ett sedvanli gt perron gtak.
Man kan nog dra slutsa tsen att hade Edelsvä rd
fått råda och inte hans chefer (oc h öve r dem den
anslagsg ivande rik sdage n) hade vi sett fl er ba nhall ar på statsbanorn a. Fråga n är oc kså om några
städer gav SJ ekonomi ska bid rag fö r att få banhall. Sådana res urser lär inte ha funnits i Arvika.

Nogfår man den eftersträvade stadsportskänslan när man blickar in i Uppsala banha/1. Persontåget
dras a1· ett D-lok. Foto Svll'm.

Uppsala
Ett vanligt sätt att markera hörnen på arkitektoniskt mer anspråksfulla banhallar var att förse
dem med torn eller åtminstone spiror. Redan
Göteborg hade ju haft par av spiror som flankerade
västgavelns sidoöppningar. Jönköping, Norrköping och Uppsala försågs av Edelsvärd med
enkeltorn, och Helga Zettervall tog upp mönstret
i Helsingborg liksom Adelsköld på några av hans
hallar.
De kraftigast utformade tornen fanns i Uppsala. Här handlade det inte om några spiror eller
toureller utan om riktiga små runda torn , med
fönstermarkeringar, krenelerad takfris och allt.
Den eftersträvade associationen var klar: de torn
som ofta flankerade medeltidens stadsportar.
Järnvägsstationen som modern efterföljare till
stadsporten var enligt Wolfgang Schivelbusch
och andra kulturhistoriker en allmän ide ute i
stora världen.
Ett annat inslag i Uppsala banhalls yttre utformning var den bortre långsidans mittrisalit,
det vill säga svagt utskjutande mittparti. Den
hade saknats i Göteborg men använts av "dansken" (om det nu var han) i Lund.
Stationsbyggnadens fasad artikulerades ju på
olika sätt, i både djup och höjd , för att skapa
omväxling. Banhallens långa baksida var det inte
lätt att göra något formmässigt åt, men en
mittrisalit kunde brytaenformighetskänslan både
inifrån och utifrån.

I Uppsala liksom annorstädes i Sverige fick
banhallen samma stildräkt som stationshuset.
Eftersom detta var i holländsk renässans fick
också banhallen bli det, vilket förklarar just de
runda tornen.
Även i Uppsala utgjorde banhallen ram kring
den ståtliga invigningsfesten. Den torde vid öppnandet ha varit stadens största rum näst domkyrkan. I många andra städer måste den ha varit det
allra största. En poäng för en om än tillfällig
festlokal måste dessutom ha varit lättheten att
hänga upp flaggor och andra dekorationer i takkonstruktionens dragstag.
Banhallen i Uppsala var trespårig och alltså ett
nummer större än den i Jönköping. Även Norrköpings banhall hade tre spår men den i Uppsala var
sex meter längre. Spår och plattformar hade
tillräcklig kapacitet för att tågen från den I 874
anslutna Uppsala-Gävle järnväg skulle kunna
beredas plats i hallen. Dock förlängdes plattformar och stack ut genom båda gavlarna. Även
stationshuset förlängdes i ett par omgångar och
blev lika långt som banhallen, men denna förlängdes aldrig - så skedde bara i fallet med
Malmö I. Banhallarna var allmänt oflexibla vilket starkt bidrog till deras ofta korta livslängd.
Om man hårdrar begreppet över det tillåtnas
gräns finns det än i dag en ytterst kort banhall i
Uppsala, bildad av de tak som förbinder plattformstaken och därmed bildar ett regnskydd för
spårövergången.
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På en tidig bildji·ån Uddevalla syns banhallensji-amvägg och tak. Foto SvJ vm.

Uddevalla
Den kuperade terrängen i Bohuslän gjorde det
inte lätt för järnvägsbyggarna. Järnvägen från
Herrljunga och Vänersborg lyckades ändå finna
en relativt rak linje ner till hamnen på Bäveåns
norra strand. Godstrafiken var det viktiga, här
som på nästan alla andra tidiga banor, och i
UWHJ-fallet var havre stapelvaran. Men hamnen låg ett stycke från stadens mitt och för
persontrafiken önskades ett centralare läge. Lösningen blev som i Söderhamn att de blandade
tågen fick backa in personvagnarna till plattformen sedan godsvagnarna kopplats bort.
Stationen försågs med en enspårig banhall.
Spåret var utdraget femtio meter på andra sidan
hallen men möjlighet till rundgång saknades .
Halva hallens bredd upptogs av plattformen, som
saknade tvärväggar.
Stationen i Uddevalla var ett tvåvåningshus i
trä, en prydlig byggnad med liggande panel och
målade dekorlister. Den symmetriskt placerade
banhallen var mer än dubbelt så lång, och den
kombinationen var det inte så lätt att göra något
snyggt och välproportionerat av. Men man måste
säga att Adelsköld lyckades. Hallen var intregrerad med stationshuset såtillvida att dess mot
staden vettande sida var uppförd i samma stil och
material. Denna framsida utformades som två
grunda, env ånings flyglar med diverse utrymmen för stationstjänsten. Flyglarna och därmed
banhallens framvägg avslutades med festliga
tvåvåningstorn. Här var det alltså inte frågan om
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porttorn mot järnvägslinjen utan om ändmarke- •
ringar av den långa stationsfasaden. Banhallens
tak var nerdraget över de lägre flygelpartierna
vilket förstärkte det enhetliga intrycket. Dess
baksida var helt öppen för nordanvinden. Resenärerna i Uddevalla hade stundom även andra
element att kämpa mot, eftersom det vid högvatten kunde hända att havet steg över den lågt
liggande bangården.
28 år senare fick Uddevalla sin andra järnväg,
den smalspåriga Lelångenbanan. Sedan den av
UWHJ förvägrats ansluta sig med denna till
gemensamt treskensspår, drogs den in till stationen i en vid båge från väster, varvid tågen kunde
köra rätt in, utan att backa. Fast därefter fick man
backa ut det tomma tågsättet igen för rundgång,
då även ULB bara hade ett enda stationsspår.
Det hade inte varit så tekniskt svårt att bygga ut
banhallen till att omsluta även Lelångenbanan,
även om det skulle ha krävt en höjning av takåsen
för att bevara symmetrin. Men så skedde inte.
Smalspårets passagerare fick stiga av och på
utomhu s.
1907 fick även UWHJ infart från väster, på ett
nytt spår parallellt med ULB . Därmed underlättades infarten till banhallen. När denna rev s vet
jag inte. Det m åste senast ha skett 1940 då Uddevalla hamnstation, som den hade kommitattheta,
drogs in vid förstatligandet och den normalspåriga
passagerartrafiken koncentrerades ti 11 Uddeval la
C.

En 1870-talsbild av Vänersborgs station. Taketsflaggstängerfanns ännu kvar. Foto Svlvm.

Vänersborg
"Personstationerna ... kännetecknas också av en
märklig tudelning av sin totalitet: den i järn och
glas utförda egentliga banhallen som vänder sig
mot landet kontra den i sten uppförda mottagningsbyggnaden som vänder sig mot stadens
öppna landskap. Denna uppdelning i två grundskilda avdelningar, som en gång betecknande
karakteriserats som mi-usine, mi-palais (till hälften fabrik, till hälften palats) är ... något
arkitekturhistoriskt nytt . .. Stationen fungerar
därmed som en sluss. Dess funktion är att med
varandra förmedla två högst olika slag av trafik,
stadens och järnvägens trafikrum. Å ena sidan är
den, i sin klassicistiska mottagningsbyggnad av
sten, del av staden medan den å andra sidan, i
banhallens järnkonstruktion, helt och hållet är en
funktion av järnvägens 'industriella' räjong. Genom detta dubbla ansikte har stationens funktion
av sluss eller transformator fått sitt arkitektoniska
uttryck. Resenären, som beger sig från staden
genom mottagningsbyggnaden till banhallen,
fortskrider genom dessa kvalitativt o Iikartade rum
mot allt större dimensioner och till och med mot
industrialisering. Han lämnar stadens- vid artonhundratalets mitt ännu tämligen intima - urbana
rumslighet och förbereds genom stationsrummet
förjärnvägens industriella rum. Den ankommande
resenären genomgår däremot en procedur av
rumslig intimisering. Jämvägsresans gräns- och
formlösa rum får i banhallen där tåget kör in en
första begränsning, för att sedan ytterligare

förminskas i mottagningsbyggnadens traditionella stenarkitektur. Därmed skapas en kontinuerlig övergång till stadens urbana rumslighet.
Det är denna funtion hos stationens rumsforrnation
som Richard Lucae tänker på när han beskriver
de olika inverkningar som banhallens rum har på
avresande och ankommande resenärer. Banhal lsrummet kan, säger Lucae, 'med sin åt världen
vända fullständigt öppna sida, som står i motsats
ti 11 stadens olika si utna rum, ge ett obehagligt och
till och med ödsligt intryck. Den som däremot
kommer utifrån kan under de första ögonblicken
uppfatta den mäktiga hallen trots dess väldiga
dimensioner, med dess fasta stenväggar och
skyddande, vida takvalv, som rätt hemtrevlig i
förhållande till de mil av obegränsade rum som
hjulen just har fört honom genom'."
Detta citerat, ur Wolfgang Schivelbuschs
lärnvägsresandets historia ( 1984), apropå banhallen i Vänersborg för att beskriva de känslor
som kunde genomfara en resenär till eller från
Grästorp. Det är förstås några saker som inte
riktigt stämmer i det konkreta fallet. Banhallen i
Vänersborg var inte av järn och med fasta
stenväggar utan av trä. Den hade knappast väldiga
dimensioner utan täckte bara ett spår. Den gav
nog inget fullgott psykologiskt skydd med sin
öppna baksida. Men poängen är: att småstaden
Vänersborg fick banhall var inte främst praktiskt
betingat. Det var en reflex av ett internationellt
tankemode.
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Karlstads hanhall något G\ ' de.första åren. Notera plattfo rmens eleganta tvärvägg. Foto Svl vm.

Karlstad
Omkring 1870 slutar den egentli ga banh a ll sbyggare po ke n. Det som ko mme r senare är de n
1869 bes lutade Stoc kh o lm C samt ha ll ar som ha r
spec ie ll a betin ge lse r e ll e r innebär e rsättnin g för
tidi gare ha ll (Ma lm ö) . Det no rma la är i fo rtsättnin gen att nya stadss tati o ne r få r nöj a sej med
pe rro ngtak. Det gä ll e r fö r statens stam bano r, till
exempe l Linkö ping ( 1872), fas t som tidi gare
noterat finn s de t där bemärkta exempe l på sådan
bri st. Men me r mark ant är att pri vatbanorna med
e ns s lutar att fö rse sin a stati o ne r med banh a ll.
1870 -ta let var ett sto rt j ärn vägs byggnadsdecenni um oc h e n rad mede lstora städer fi c k s in fö rsta
j ärn väg : Karl skron a, Ka lm ar, Karl shamn , Ha lmstad , Väste rås, Es kil stun a, Sund svall. .. Mest
anm ärkningsvärt är•nog avsaknaden av banha ll
på Ma lmö V oc h framfö r a l It på Be rgs lags banans
sto ra s lutstati o n i Götebo rg .
Till någon de l kan vä l upph örandet fö rkl aras
med att de n store banh a ll s uppföra re n på pri vatbano r, C laes Ade lskö ld , hö ll på att lägga av som
järn vägsbyggare . Me n han var tro ts a llt överin ge njör v id anl äggninge n av Uppsa la-G äv le
j ärn väg 1872. I de n söd ra ändpunkte n fa nn s
redan e n statli g banh a ll me n i de n no rra skull e två
sto ra stati o ne r byggas: G äv le S som var UGJ
egen och G äv le C som e rsättning fö r Ade lskö ld s
fö rsta banh a ll sförsedda stati o n. A rkite kt fö r den
hade j u va rit Mårte n Spie rin g, oc h Spie rin g ri-
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tade äve n de n nya G ävl e C , men ingen banh a ll
där he ll er. Var det Ade lskö ld e ll e r uppd rags g iv arn a ·som hade tä nkt om?
Jag g issar på det senare, oc h på att det handl ade
om e n fö rändrin g i modet e ll e r tid sand an. B anhallar ansågs inte län g re nödv ändi ga, och genom
att inte bygga dem sparade man både anl äggnings och underh å ll skostn ade r.
Detta sagt på ta l o m banh a llen i Karl stad som
fö r SJ de l kan sägas avs luta en epok. Dess till kom st kan i någon mån fö rkl aras med funktion en
av till fä lli g te rmin a l oc h därmed vagnh a ll , ty det
dröjde tre år till s No rd västra stambanan byggdes
vid are, och som v i sett sågs det som önskvärt att
pe rso nvag nar kunde stä ll as upp unde r tak. En
smul a anm ärkningsvärt är kanske att den täc kte
tre spår, lik a många som i No rrköping oc h U ppsala trots att man inte bo rde vänta sej lika sta rk
trafik .
I öv ri gt är den in te så märkv ä rdi g . De n har
loka lt bes kri vits som "ett sto rt g lastak i stati o nshu sets längd" . Bilden tyde r på att den inte var
särskilt integ rerad med detta station shu s. T a ket
vil ade inte på stöd i fasaden utan på sto lpar i e n
rad på hu vudpl attfo rme n, som hade ett eget
skärmtak oc h g lasade s ido väggar- det senare en
svensk nyhe t som i E ng land fa nn s på No rth
W este rn. Ha ll ens söd ra långs id a var ö ppe n.
B anh a ll en i Karl stad revs v id seke lski ftet.

Tvärsektionen från 1872 visar åskådligt (vilket Gunilla Linde tidigare påpekat) hur ovanligt liten i
förhållande till stationshuset som hanhallen vid Stockholm C är. Ritning ur Stockholms Central station, 1927.

Stockholm C
Gaveln i Stockholms banhall bar likheter med
Göteborgs . Båda hallarna hade så småningom
fem spår-alla genomgående i Stockholm mot tre
i Göteborg. I båda gavlarna fanns ett stort mittvalv som flankerades av mindre sidovalv. Men i
Göteborg upptogs båda "s idoskeppen " ursprungligen av plattformar medan huvudöppningen
upptog fyra spår. I Stockholm hade den bara tre
spår medan båda sidoöppningarna var spårförande. Från början fann s det två mel lanplattforrnar.
Huvudplattformen omfattades alltså inte av
själva banhallen utan hade lik som i Karl stad ett
eget skärmtak. Detta och det pl åtklädda banhallstakets inre långsida vilade på en kraftig järnbalk,
som i sin tur bars upp av en gles rad med järnpelare. Därmed vanns bland annat, påpekar Edelsvärd, att rummen i stationshusets andra våning
kunde få fullt dagsljus . Banhallen däremot framträder på alla fotografier som rätt mörk, och
genom dess bredd blir Polonceaukonstruktionen
komplicerad och ger ett oroligt intryck.
Enligt det vanligaste proportionsförhållandet
mellan stationshus och banhall var den senare
längre (åtminstone fram till senare förlängningar
av station shuset) och med en större totalrymd. I
Stockholm var det annorlunda. Stationshuset var
en mycket stor byggnad. Banhallen med sina I54
meter var blott obetydligt längre. Med sin höjd av
13 meter var den ursprung I igen bara drygt hälfte n, efter 1910 års påbyggnad knappt hälften , så
hög som stationshu set.
Den bortre banhall sväggens relativt lilla mittri sa lit (två fönsteraxlar bred ) var förskjuten en

smula söder om mittlinjen, dock så lite att det
normalt inte torde ha uppfattats.
Stationshuset uppfattades vid tillkom ste n som
väl tilltaget men m åste snart byggas ut. Likaså
växte antalet bibyggnader och spå r på den yttre
bangården. För banhallens del blev det en förändring i s lute t av 1890-talet när en tredje
mellanplattform anlades samtidigt som de två
befintliga förlängdes, en av dem utanför båda
öppningarna - tågen hade blivit avsevärt längre.
Drygt tio år senare fördubblades antalet plattformsspår från fyra till åtta samtidigt som plattformarna allmänt breddades betydli gt. Detta
innebar en avgörande ex pans ion ut ur banhallen.
Dess spårsystem förändrades radikalt. I fortsättningen var den en säckbangård för tåg norrifrån.
Cirka trettio meter återstod av spår 1. Hallens
övriga tre spår var läng re men slutade blint även
de, och kom dessutom in på snedden. Dess inre
del fick karaktären av e n starkt utvidgad vestibul,
varifrån ti 11 trädet ti 11 spåren reglerades med plattformsspärrar. Men inte heller detta räckte särskilt länge. Genom den ombyggnad som avslutades 1927 flyttade s alla spår utomhu s.
Liksom i Göteborg kunde banhallen i Stockholm C återanvändas sedan dess ursprung liga
funktion hade upphört. Också den omvandlades
till vänthall. I samband därmed förändrades
emellertid takkon struktionen radikalt. Vi fick ett
välvt och förhöjttak med limmade träbågar enligt
He tzersystemet, vilket skänkte den både lju s och
harmoni.
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En nedtill beskuren målning a11 Faluns station någon gång mellan 1875 och 1898. Foto s,,Jvm.

Falun II
Falun var den enda svenska privatbanestationen
där en urvuxen banhall ersattes med en ny, den
enda privatbanehallen i sten utanför Skåne. Den
revs troligen vid Västerdalsbanans anslutning
1905 men det utskjutande frontmuren stod länge
kvar.
Slutet på deh egentliga banhallsfasen kan ge
anledning att se framåt. Kommer Sverige att åter
få några banhal !ar?
Som vi sett var det ganska nära ögat i Stockholm S. Det hade varit stilenligt. Södra stationsområdet byggdes under postmodern ismens
glansårpå 1980-talet, vilket kom till uttryck både
i stadsplanen med dess nytraditionella
stadsmässighet och i själva husen , krönt med
Bofills storslagna båge. Och den klassiska
banhallen tillhör de element ur det förgångnas
stilkatalog som postmodernisterna har tagit upp.
Några regelrätta hallar har det sällan blivit men
väl associationer. Den karakteristiska glasbågen
återuppträdde på nordisk mark första gången i
den danska stationen H0je Tåstrup. I Sverige
finns den bland annat på den nya servicehallen i
Göteborg och i miniatyrskala-men omisskännligt
- i både Pågatågens och Upptågets väderskydd.
Det handlar nu om den internationella stilkatalogen , ty det traditionella svenska banhallstaket var som vi sett av ryggåstyp.
Vad vi hittills harbö1jatfåär"inomhusstationer"
av annat slag. Vi har överdäckningarna Stockholm C, Stockholm S och Helsingborg, främst
betingade av önskan att öka exploateringen av
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högvärdig stadsmark. Flera sådana projekt formulerades i slutet av åttitalet - och punkterades
av nittitalets konjunkturras , men kan säkert återupplivas. En annan variant är tunnelstationen,
som länge har funnits på Stockholms tunnelbana.
Det enda exemplet hittills på en "riktig" järnväg
är den insprängda stationen Liseberg men även
på detta område finns det flera projekt, eftersom
inte minst starka miljöopinioner tvingar ner nya
tätortsspår under marken.
Några banhap~r är som sagt inte detta och de
väderskydda<le perrongerna är bara biprodukter.
Men detta att ge väderskydd ända in i tåget måste
vara önskvärt bland annat i järnvägens konkurrens med flyget, som nu ofta erbjuder skyddande
korridorer fram till kabindörren. Eller i järnvägens konkurrens med bussen; märk "busshallen"
på Stockholm C. Troligast är dock att båda samsas och att banhallen återuppstår som ett gemensamt tak över ett resecentrum för tåg och bussar.
Så har redan skett i den schweiziska staden Chur,
och järnvägshistorien visar att Sverige så småningom ansluter sej till den internationella utvecklingen. Det vackraste exemplet på en sentida "ren" banhal I torde vara holländska Lel ystad
från 1988.
Men liksom förr handlar det inte bara om
komfort utan även om symbolik. Banhallen förblir ett magnifikt sätt att göra järnvägen, den
kollektiva trafiken, synlig i stadsbilden. Också
det kan behövas i konkurrensen.

Kopian är tyvärr något otydlig men visar väl både asymmetrin och det enkla hyggnadssättet på ånspårvägens
banhal/ i Degeberga. De angivna måtten är ifot och tum,
men det är enligt Yngve
Holmgren en smula osäkert
vilket tummått - norskt eller
svenskt - som Jonas Wessel
har använt. Ritningen finns
på Kristianstads Järnvägsmuseum.
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Degeberga
"Vid inspektionen anmärktes att godsmagasinet
vid Degeberga användes som banhall för persontrafik, hvilket förhållande lätt kunde medföra
olyckshändelse, hvarföre ock inspektionsförrättaren gjorde järnvägens styre Ise
uppmärksam på gällande reglementes föreskrifter
i detta afseende."
Man kan undra a) varför Väg- och vattens
inspektör slog larm först 1887, efter sex års drift,
b) om han inte kände till Rowansystemet.
William Robert Rowan, enge lsk-dansk ingenjör, hade visserligen förebilder till de olika e lementen i sitt ångspårvägssystem men det
kostnadsbesparande totalkonceptet var hans eget.
Kombinationer och samutnyttjande var en röd
tråd däri. Det gällde personalen där samma mannar användes omväxlande för ban- och trafiktjänst. Det gällde själva ångspårvagnarna som
innehöll drivenhet, resandeavdelningar för två
klasser samt reservplatser på taket, postkupe och
resgodsutrymme. Det gällde alltså även stationsbyggnaderna som omslöt ett flertal olika verksamheter.
Att banhallen även hade funktion av vagnhall
var som vi sett inget nytt, men här var integrationen långt driven. Ritningarna till Gärdsbanans
stationshus har dansk påskrift, noterar Yngve
Holmgren, men är inte all s likaGribskovsbanens.
Ytterligare några skånska ångspårvägar enligt
Rowansystemet byggdes, och både Höör-Hörby
och Börringe-Anderslöv hade ångvagns/loktallet hopbyggt med stationshuset, men banhall
för resande fanns bara i Degeberga på Gärdsbanan.

1898, i och med bildandet av Östra Skånes
järnvägar, försvann det mesta av ångspårvägsdragen. Och i februari 1900 brann banhallen
i Degeberga ner till grunden . Det finns inget känt
foto av den, bara en valhänt teckning från långt
håll. Dock är ritningarna bevarade och med utgångspunkt från dem har Yngve Holm gren byggt
en fin modell som finns på Kristianstads museum.
Ritningen visar en trälada med två spår, cirka
28 meter lång och knappt 12 meter bred. Taknocken låg mitt över centrumlinjen mellan de
båda spåren och uppbars av en rad pelare - men
något förskjutna åt sidan. Den bredare, västra
avdelningen var ångvagnsstall medan den smalare, östra var kombineratångvagnsstall och banhall. Det vill säga, den var smalare på spårnivån.
Däröver ökades dess bredd med en plattform om
föga mer än två meters bredd. Det låter smalt och
som en rimlig anledning till inspektörens underkännande, men något rekord i smalhet var detta
inte bland den tidens svenska inom- eller utomhus järnvägsplattformar, och med tanke på ortens storlek kan trängseln sällan ha varit särskilt
stor. Plattfonnen i Degeberga låg för övrigt bara
två decimeter över rälsöverkanten.
Ångvagnarna kunde bara köras från maskinboggisidan. En ankommande vagn fick därför
alltid lov att först vända på det triangelspår som
hörde till Rowansystemet för att sedan backa in
i banhallen. Om det nu var en banhall. Det ansåg
som sagt inte myndigheten, och en plattform
uppfördes utomhus.
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En port öppen, en stängd på Storliens banha/1 som förbinder station, dass och hotell. Foto Sl'Jvm.

Storlien
"Med den af herr Majoren framkastade, något
rigtiga ideen i hvissa fall, att göra banhall till
hufvudsak och det öfriga till bisak, har jag uppgjort ett litet projet till stationshus vid Falköping .. . " Ja, det står egentligen Falkenberg
men det måste vara en ren felskrivning.
Så fortsätter det brev från Edelsvärd till Beijer
som citerades i samband med Lund. Hans förs lag
till banhall vid Falköping är inte lika uppmärksammat som hans heller aldrig utförda förslag till
idealstad på samma ställe, och jag har inte kunnat
finna någon ritning. På utkastet till idealstad
skymtar dock bakom stationsbyggnaden en större
banhall, som tycks sträcka sej över alla spåren
och som på baksidan har tre utbyggnader.
Det närmaste Edelsvärd kom att förverk li ga
sina och Beijers ideer från 1857 var banhallen i
Storlien. Det var en 90 meter lång och 15 meter
bred byggnad med just tre "utväxter" i form av
stationshus, toalett och hotell. Alla hade ingång
från banhallens breda plattform som a lltså blev
en sammanbindningsbana, för att använda en
järnvägsmetaforsom blivittransfonnerad i gam la
riksdagshuset. Ingången var dock inte direkt utan
genom lägre förbindelsebyggnader vi lket gjorde
att det bildades två mindre ljusgårdar mellan
banhall och stationshus. Skälet var enligt Edetsvärd att snö som gled ner från taken skulle ha
någonstans att ta vägen . Banhallens tak saknade
ljusinsläpp men fönstren satt i gengäld tätt i båda
långväggarna, och det fanns fönster även i gavel-
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överstyckena. Den bestod egentligen av två delar: den egentliga hallen med de båda spåren och
den anslutande plattfonnsdelen med lägre takvinkel.
Hotellet med dess restaurang var emellertid
inte ursprunglig utan tillkom genom ett riksdagsbeslut 1887. Det fick faktiskt sin huvudentre
genom banhallens plattform. Exteriört var det
anpassat till stationshuset. Alla byggnader var
förstås i trä och banhallen liksom det övriga var
klädd med liggande brädpanel. Komplexet i
Storlien med banhallens centrala roll var unikt i
landet.
Ett annat speciellt drag i Storlien var att gavlarnas portar kunde stängas till med portar. Arrangemanget var emellertid inte så enastående
som Marta Järnfeldt-Carlsson i sin avhandling
vi Il ha det ti Il, eftersom sådana portar fanns även
i Riksgränsen och faktiskt i Degeberga. Också
det var naturligtvis betingat av det hårda fjällklimatet. På grund av det senare inbyggdes även
stationens vändskiva.
Också Storlien var ju gränsstation. JärnfeldtCarlsson konstaterar att stationshuset inte hade
samma utsmyckning med riksvapen och annat
som gränsstationen Charlottenberg fått ett tiotal
år tidigare, men gränsfunktionen med vändande
tåg eller i alla fall längre uppehåll för de genomgående var ytter! igare ett skäl för att bygga en
banhall.

SeA-f1on

8-.B.

Malmö C 1912 sedan 1•agnhallen (till höger) delvis hade integrerats med banhallen. Märk de omvända
proportionerna mot Stockholm C. Det stora uret uppfattades som så märkvärdigt att det fick komma
med på ritningen. Ur Malmö Centralstation, 1933.

Malmö II
"Banhallens sotsvärtade stålvälfning tycktes honom så doft högtidlig i kväll, luften så laddad af
dynamisk spänning, att glaset däruppe borde
kunna springa sönder." I novellen "I väntan" från
1912 står Anders Österlings huvudperson och
väntar på Stockholmståget och ett komplicerat
möte med sin älskade, som så många män och
kvinnor har stått i så många noveller och romaner. Och så kommer äntligen det förlösande
tåget. "Som i en dröm såg han det stora snälltågslokomotivet glida in, ett vidunder afrykande och
snörflande järn ... åter en sekund, och tåget stod
stilla. Det sänkte sig en spöklik stillhet över
banhallen." Effekten stegras naturligtvis av att
lok (littera B?) och tåg har glidit in i ett rum.
Ettmagnifiktrumom 124x33x 18m,denenda
av Edelsvärds banhallar som något påminde om
de utländska hallar som han hade sett på sin ungdoms studieresa, påpekar Gunilla Linde.
SJ-stationen i Malmö hade som sagt blivit för
liten. I banhallens förlängning uppfördes en huvudbyggnad på tvären varvid vi fick en regelrätt
säck- eller terminusstation, den andra i Sverige
efter lilla Falun I. Dess tak var ännu högre än
banhallen men över de äldre sidobyggnaderna i
söder tornade halltaket upp sej. Inuti fanns fyra
spår, en bred och en mycket bred mellanplattfon11,
en bred och en smal sidoplattform. Storslaget var
också uret på den inre banhallsgaveln med sin
nästan fyra meters diameter.
För en hall med sådan spännvidd förslog inte

Polonceaus trätakstolar. Malmö Il hade
fackverksbågar i järn, till Edelsvärds fulla
belåtenhet tillverkade av Motala verkstad som
alltså inte bara levererade ånglok och broar till de
svenskajärnvägarna. Järnbågarna gick ända ner
till gofvet, ett system som lär ha introducerats på
St Pancras omkring tjugo år tidigare. Men
utvändigt var inte detta synligt. Långsidornas
nedre delar kläddes med tegelmurar som mittför
järnbågarna artikulerades med strävpelare falska, ty bågarna vilade direkt på betonggrund.
Till terminusprincipen hörde att de längsgående
plattformarna förenades av en bred, tvärställd
stamplattform, som dock inte låg i själ va
banhallen. Denna slutade nämligen på ordentligt
avstånd från det nya stationshuset med en glasad
gavel.
Alla spåren låg alltså vid plattform i den nya
banhallen som därmed inte hade sidofunktion av
vagnhall. En kortare, tvåspårig sådan uppfördes
i stället utmed den norra väggen. Därmed hade
man delvis löst det svåra problemet med hur man
utvidgar en banhall. Vid en senare förstoring av
stationen anlades perrong i vagnhallen, väggen
mellan de båda hallarna bröts upp och banhallen
hade blivit större, om än mindre enhetlig.
Ändå räckte banhallen inte ti 11 för all persontrafik. Privatbanorna Malmö-Torne! i I la och
Malmö-Genarp hänvisades till en särskild, icke
överbyggd lokalstation vid banhallens nordöstra
hörn.
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Malmö F

Malmö F sedan det andrafä,jeläget tillkommit. Foto Svlvm.

Bakom tillkomsten av färjelinjen KöpenhamnMalmö 1895 låg ett starkt loka lt e ngagemang.
Färjeplaner som berörde Malmötrakten hade diskuterats sedan 1870-talet, och saken upplevdes
som än mer angelägen sedan tågfärjan börjat
segla mellan Helsingborg och Helsingör - rivaliteten mellan de västskånska hamn städerna var
stark. Så fastän även SJ var angeläget om den nya
förbindelsen, om ett "offentligt alternativ" till
den privata linjen i norra Öresund, var det naturli gt att Malmö stad åtog sej att bekosta både
hamnläggningen och "exped itionshu set" med
tillhörande banhall. Järnv ägsstyre lsen sk ulle
godkänna ritningarna men de togs fram av staden.
Vem arkitekten var vet vi ännu inte, däremot att
byggmästaren hette O.A. Skytte. Byggnaderna
uppfördes på fjorton veckor men så var de också
av trä. Liksom i Hel sing borg gavs färjestationen
en " provisorisk" utformning eftersom man räknade med en stark framtida expansio n.
Att en " täckt hall" skulle uppföras fastslogs
från början i det av tal som i maj 1894 tecknades
mellan Malmö stad , SJ och de dan ska stats banorna. (På den danska sidan stod DSB för hela
anläggningskostnaden. Därfanns ingen banhall.)
Banhallen vid Malmö F var säregen på flera
sätt. Färjestationen var inte i första hand en plats
där passagerare steg av eller på tåget. Antingen
g ick de resande på färjan direkt eller så anlände
de med fjärrtåg från Stockholm och andra avlägs na orter. Byggnaden kallas som nämnts "ex-
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peditionshus" och inte station - flertalet ordinari e station sfu nktionerfullgjordes ju på Malmö C.
Men i väntan på att de från Danmark ankommande vagnarna skulle lämna färjan stod utresevagnarna uppställda på ett stickspår vid expeditionshusets perrong för tullvisitation och andra
formaliteter.
För detta räckte det alltså med ett enda spår. Det
siutade ursprung) igen vid perrongens bortre ände,
trots att "stationen " låg vid sidan och inte utgjorde något hinder, men gjordes genomgående
något å r efter se ke lskiftet då även några
uppställningsspår tillkom utanför hallen. Spåret
och den tämligen breda plattformen täcktes av
bågformigt skyddstak av korrugerad plåt, uppburet av ett trettital träpelare på vardera sidan. Taket
hade en total area av 720 kvadratmeter och kostade drygt 6 000 kr. Perrongen gick på 3 000
medan själva expeditionshuset kostade 20 000
kr. Det var alltså en viss merkostnad för staden att
färjestationen sk ulle ha en representativ banhall
-ty som sådan beskrivs anläggningen av samtida
skribenter. Hallen låg asymmetriskt i förhållande
till huvudbyggnaden vilket är ovanligt. De klassiska "stadsportstourellerna" saknades inte på
denna port mot havet.
Provi sorier blir inte sällan gamla. Träbyggnaden ersattes först i början av 1950-talet med ett
stenhu s. Troligen var det då som banhallen försvann.

Trelleborgs nedre med sin banhal/ några år efter invigningen. Den är bevarad men hela förgrunden utgörs numera av spårterräng. Foto SvJvm.

Trelleborgs nedre
När Lund-Trelleborgs järnväg byggdes 1875
hade man inte råd med något riktigt stationshus i
den södra ändpunkten . Men när bolaget i slutet av
1890-talet fått ordning på finanserna blev resultatet desto storslagnare för en 43 kilometer lång
lokalbana: en "ark itektonisk brakfest, som saknar motstycke i svensk stationsarkitektur. Fasaden är utförd i rött tegel med vita putspartier,
stilen är nygotisk efter nordtyska förebilder",
skriver Mats Linde (Järnvägsstationer i Skåne,
1975). Trelleborg fick också den sista banhall
som har uppförts av en svensk privatbana hittills, framtiden är lång.
Ett motiv var nog jämförelsen/konkurrensen
med de andra skånska städerna. Malmö, Kristianstad, Landskrona, Helsingborg och Ystad hade
fortfarande sina banhallar i behåll. Men viktigast
för både stationshuset och själva banhallen var
förvisso den förestående kontinenttrafiken och
Trelleborgs nya funktion som Sveriges port mot
söder. "Tankarna var förmodligen, att de slottsvana gästerna från kontinenten skulle få ett
ståndsmässigt första intryck av Sverige. Stationen
vänder sig också mot hamnen, och inte mot
staden som brukligt är", fortsätter Linde.
En tidigare skånsk stad, station och banhall
med liknande ambitioner var som vi sett Ystad,
en dröm som snabbt försvann . I Trelleborg gick
det inte lika illa för staden men väl för stationen
och järnvägsbolaget. L TJ hade vunnit dragkam-

pen om kontinenttrafiken mot Malmö-Trelleborgs järnväg, men när Malmö stad med statlig
uppbackning byggde en rakare och bättre bana
var slagetförlorat. Kontinenttrafiken via Svedala
pågick bara två år efter sin start den 1 maj 1897.
Det nya stationshuset med banhal len stod på
grund av försenade materialleveranser färdigt
först den 22 december samma år. Även MalmöKontinentens järnväg utnyttjade den till en början, men sedan den förstatligats och tågfärjetrafiken till Sassnitz hade inletts 1909 byggdes en
särskild färjestation. De tåg som utgick från
banhallen kom i fortsättningen inte längre än till
Landskrona, Rydsgård och Malmö. De senare
fick för övrigt backa in, liksom på flera andra
håll.
Till det yttre var banhallen i samma stil som
stationshuset, med samma tegel och vita putspartier. Inuti utmärktes den av de flacka bågar av
järnfackverk som bar upp taket och av det stora
uret- om än inte lika stort som i Malmö-på den
inre hallgaveln. Bågarna landade på sidomurarna
och gick alltså inte ner till golvet som i Malmö Il.
I samband med att Kontinentbanan s infart till
Trelleborg lades om 1970 slutade tågen gå in i
banhallen. Men rälsen ligger kvar. På den står lok
och vagnar ur Trelleborgs museums samlingar,
och efter en period av förfall har banhallen nyss
genomgått en allmän uppsnyggning.
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En tidig hildji·ån Riksgränsens hanha!I. Notera de uppslagna portarna. Foto Svlvm.

Riksgränsen
"De gemena bespisades i banhallen under flaggor och grönt, och där åts och dracks och talades
och hurrades, och mitt uppe i alltsammans brusade ett stort malm lokomotiv förbi genom hallen
och knep sig ett väldigt hurra, som lokomotivföraren tog emot med ett brett grin, där han
hängde ut över hytten."
Det är dags för invigning av Riksgränsbanan
och följaktligen nära slutet av romanen Männen ,
som gjorde det i Ernst Didrings trilogi "Malm",
efter hårdajärnvägsbyggarår. Det finns utrymme
att festa på. Banhallen är 84 m lång, med två spår,
en mycket bred huvudplattform och en tämligen
bred mellanplattform. Den höga takvinkeln ger
ordentlig höjd, liksom i Storlien relativt högre än
i den första generationen av SJ-hallar. Ett praktiskt skäl måste ha varit att snön lättare skulle
glida av, men takresningen stämmer också bra
med den nationalromantiska byggnadsstilen.
Resandemängden kan inte ha varit något huvudskäl till att Riksgränsens station försågs med
banhall. Ett tämligen stort samhälle växte visserligen upp men det befolkades huvudsakligen av
järnvägens egen tjänstepersonal. Det satsades
även tidigt på turism; Riksgränsen hade hotell
med restaurang och stationen innehöll både
tredjeklass- och övreklassväntsalar av ansenliga
mått. Gränsfunktionen - Riksgränsen var
gemensam gränsstation för Norge och Sverige föreskrev också vissa dimensioner. Men bakom
banhallen, den enda på Malmbanan, låg nog i
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första hand det bistra klimatet. Den närmaste
parallellen vad gäller både gränsfunktion och
klimatexponering är naturligtvis Storlien.
Klimatet gjorde också att Riksgränsens banhall
i likhet med Storliens försågs med portar, som det
måste ha varit arbetsamt att få upp när stormen
låg på, och det gjorde den ofta. Det stora, angränsande rundstal let för ånglok hade överbyggd
vändskiva och på linjen fanns successivt utbyggda snögallerier- i början av 1900-talet hade
det byggts 6,7 km sådana på statsbanorna i Norrland.
Taket av korrugerad plåt saknade fönster. Ljus
fick hallen genom ett stort antal fönster i
långväggarna, och i gavlarna hade både portar
och överstycken glas. Väggar och plattformar
var av trä, taket var klätt med papp och stommen
utgjordes av järnfackverk med valsade profiler,
Iiksom i Malmö Il, fast här var de raka, inte böjda.
Det senare torde ha gjort hallen relativt lätt att
montera - och flytta. Efter elektrifieringens fullbordan på Malm banan 1923 behövdes inte längre
den stora maskinstationen. Med den försvann det
mesta av invånarna, och gränsen mellan de norska
och svenska järnvägsförvaltningarna flyttades
till Yassijaure. Stationshuset revs och ersattes
med ett betydligt mindre. Banhallen köptes av
LKAB och flyttades till Narviksom vagnverkstad.
Riksgränsen var en i den långa raden av kortlivade svenska banhallar.

Sveriges enda elektr(fierade hanhafl. Men på spår 8 står, halvt utanför hallen, den dieseldrivna Y2
J360 Brunnskällan, en "Kustpil" på väg mot Karlskrona. Spirorna som skymtar över taket tillhör
huvudpostkontoret. Foto i december 1993 Anders Lundquist.

Malmö III
Stockholm C 1871 och Falun II 1875 kan sägas
avsluta den egentliga banhallsbyggnadsepoken.
Bakom tillkomsten av Storlien, Degeberga, Trelleborg och Riksgränsen fanns det som vi har sett
speciella skäl. Men varför uppfördes då en banhall i Malmö så sent som 1924? Därför att kommunen och Malmöborna ville ha det så. Där hade
ju funnits banhall i omkring 75 år. SJ föreslog
övergång till plattformar med "paraplytak" liksom i Stockholm och Göteborg, men kommunen
kunde hänvisa till ett gammalt avtal som klart
talade om just banhall. Med sina fyra byggda
banhallar innehar Malmö ett klart svenskt rekord, liksom Skåne med tolv banhallar av totalt
tretti är svenskt rekordlandskap.
På bredden slog den nya banhallen likaså alla
svenska rekord med sina åtta spår. Alla låg de vid
breda personplattformar, och dessutom fanns det
tre bagage- och serviceplattformar. Däremot var
höjden och därmed totalintrycket från sidan inte
lika imponerande som på Edelsvärds hall från
1890 eftersom den var uppdelad i fyra, lika stora
skepp med två spår i varje. Från bangårdssidan
sett finns det likheter med Köpenhamns nuvarande Hovedbanegård från 191 I.
Den äldre hallens bågar i järnfackverk avlöstes
nu av mindre underhållskrävande välvda balkar
enligt Hetzersystemet, en konstruktion som före-

gick de Törebodabågar i limträ som sedan har
kommit att bära upp många svenska perrongtak .
Hetzerbågar som vi lade på betongpelare bar också
upp taket över den tvärställda stamplattformen.
Liksom sin föregångare sträckte sej banhallen
på Malmö III inte ända fram till stationshusets
vägg, nej inte ens till stamplattformen, utan förbindelsen dit skedde genom övertäckta gångar.
Skälet var i båda fallen förutom dagsljusinsläppet
att ankommande tåg lok skulle kunna stå och ryka
ute i det fria. Snart nog framstod det senare som
en överdriven omsorg, ty 1933 elektrifierades de
tre SJ-linjer som löpte samman i Malmö . Malmö
III är därmed den enda svenska banhallen som
har fått kontaktledningar över spåren. Isolatorerna kunde delvis hängas upp i takkonstruktionens
dragstag.
Malmö är den stad som varit sin banhall trogen
och sökt anpassa den till nya förutsättningar:
förlängning 1872, ny hall 1890, breddning in i
vagnhallen, ännu en nybyggnad 1924. Malmö
III, denna den största och nyaste av svenska
banhal !ar, är också den enda som har överlevt i
sin ursprungliga funktion. Inga planerfinns på att
riva den. Däremot kan det vid en fast Öresundsförbindelse bli aktuellt att komplettera den med
en underjordsstation. I så fall torde flera av dagens perrongspår bli överflödiga.
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Ado(fEdelsvärds utkast till station i Falköping-Ranten. Banhallen är det dominerande elementet och
det Öl'riga närmast ett påhäng. Märk spåranordningens likhet med Göteborgs äldsta utformning.
A1fotografering i Malmö SJ-arkiv Anders Lundquist.

PS: "Falköping"
Vi har ovan åberopat Adolf Edelsvärds brev till
Carl Be ije r från oktober 1857 om "att göra banha lI till hufvud sak och det öfriga till bi sak", med
konkret tillämpning i Falköping. Han skriver
också att han bifogar en ritning till detta projekt.
Brevet finns i SJ centralarkiv i Stockholm men
ritnin gen sak nas där.
Men nu har den återfunnits ! Det gjordes helt
nyli gen, sedan artikeln i princip hade avslutats,
av Anders Lundqui st vid ett besök som han och
jag gjorde i annat ärende på SJ-arkivet i M a lmö.
Bygg nade n beskriv s bäst som en basilika. I
" hu vudsake n", mittskeppet, finns pl attform och
tre spår, lik som i Göteborg förenade med ett
tvärspår för vagnflyttning. Tvärspåret sträcker
s ig genom e n väggöppning in i det e na s idoske ppet som är en vagnhall. Det andra s idoskeppet

38

rymme r i princip det "övriga", "bi saken ", det vill
säga a ll a de normal a station shusfu nktione rn a.
De små torn spirorn a påminner om statione n i
Göteborg men gave ln har totalt sett ett klart
annorlunda utseende. Edelsvärd framhåller i sin
beskrivning att de sex rum i "station shu sets"
andra våning som vetter mot banhallen , och
därmed är mörkare, kan användas som sov rum
och rum för tjänstefolk. Kanske me nar han också
överliggning för tågpersonal.
Det station shu s som verkligen byggdes i Falköping-Ranten har Lennart Ameen betecknat
som Edelsvärds fulaste. Rimli gen var de nne besv iken över att han s idealstadsproj ekt a ldri g förverkligades, och banhall sproje ktet föll säkerli gen med det förra.

Erik Sundström

Lok i vinjett

När man gör enklare trycksaker, som blanketter,
fraktsedlar, annonser och småskrifter, vill man
ofta fånga läsarens blick med någon liten bild
som inte behöver illustrera innehållet, utan bara
skapa en snabb association. För detta använde de
gamla accidenstryckerierna småklicheer, som
kallades vinjetter och köptes ur de stora grafiska
företagens kataloger. Där fanns blommor, fåglar,
tårtor, skepp, lejon och lokomotiv. Ordet vinjett
kommer från franska och betyder I iten vinranka.
För mer anspråksfulla trycksaker som aktiebrev och brevpapper lät man ofta ti 11 verka egna
större klicheer efter ritade original, men vinjetterna var inte sällan tillverkade efter någon gammal bok eller någon litografi, och de spreds över
hela Europa utan större tanke på var förebilden
hörde hemma. Ibland kunde de användas i mer än
hundra år, somt.ex. vinjetten på Järnvägsmusei
Vänners medlemskort.
För den som bara har sett stora moderna lok kan
vinjetterna ibland verka ritade efter någon gammal leksak, men de hade faktiskt verkliga lok
som förebild, och det kan vara intressant att spåra
vilka de var. Man kunde köpa hela tåg som en rad
av vinjetter med loket, tendern och vagnarna var
för sig och i tryckplåten pussla ihop just det tåg
man ville ha. Dessutom kunde man köpa högeroch vänstervända lok.

När Baldwins första lok Ironsides skulle visas
för publiken den 26 november 1832 hade man
ännu inga lokvinjetter, utan satte i stället två
vinjetter med hästdragna diligenser över annonsen.
En av de äldsta kända lokvinjetterna kan dateras till 1839, då järnvägen DUsseldorf-Elberfeld öppnades i juni. Loket som då avbildas är ett
tvåaxligt Stephensonlok, möjligen Samson som
1832 levererades till Chemin de Fer de Loire i
Frankrike.
Ett treaxligt lok förekom samma år då en bibana till London-Birmingham öppnades till
Aylesbury och matkupongerna för de inbjudna
gästerna hade en vinjett med lok, tender, öppen
tredjeklassvagn och sluten förstaklassvagn, alla
på varsin kliche. Alla hade som förlaga en färglitografi med tåg från banan, såld i flera upplagor
på olika språk, och loket var troligen byggt av
George Stephenson 1834. Bilden är inte så detaljerad, men man kan känna igen det som kallades
Patentee-typen, alltså treaxlig med raka utvändiga ramar av trä med lagergafflar och sista axeln
bakom eldstaden för att ge lång hjulbas och lugn
gång jämfört med tidigare tvåaxliga lok. Det
patent som namnet syftar på innebar att mittaxelns hjul var flänslösa så att man trots lång
hjulbas kunde gå i kurvor.

Hästdragna diligenserfick göra rek/amför Baldwin/oket Ironsides 1832 , men när banan Dusseldo1fElhe1feld öppnades 1839 hade det hunnit komma lokklicheer.

39

Vinjetter m • lok och 1•agn
Ruhlmanns bok ...

Även i USA användes vinjetter med tåg, t.ex.
på tidtabe ll en från New York & Erie 1844, med
lok , te nde r och perso nvag n på separata små klic heer, där loket är något av Ba ldwins tio första,
byggt 1834-35 , med träram sbogg i.
De n troli gen ä ldsta lokvinj ette n i Sverige fanns
på omslaget till boken "Om jernvägar" av G .
Swede ru s, tryckt 1848 hos W.F. Dalman. Förlagan kan spåras och var plan sc h 305 i boken
,;E isenbahnwesen" av M. RUhlmann , tryckt 1842
i Prag, men bilden har spege lv änts och kompl etterats med en bit av pe rsonvagne n på plansc h
3 10. Även detta lok levererades av Stephe nso n

på 1830-talet till London-Birmingham med
axe lanordnin g I A 1-2, och att det var e n Pate nteemaskin sy ns tydligt.
Ett snar! ikt lok , men med förhöjd e ldstad, större
ångdom och kortare skorsten finn s på Nil s Ericsons "Betänkande rörande Statens Je rnv ägsbyggnader" , tryckt hos Hörbergs ka trycke ri et i
Stockholm 1857, och på "PM för dem som medfölja invignin gs tåget på W es tra Stambanan",
tryckt 1862 hos Joh . Beck man. Loket är i detta
fall också från Stephenson och levererat ti 11 Berlin- Potsdam 1838, me n tecknaren mi ssade de
flän s lösa hjulen.

Vinjett.fi·ån Nils Ericsons utredning.
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... är tydliga förebilder till
den första tåg, ,injetten i en
s1 ensk trycksak , äFen om den
senare är spegelFänd.
1

Ett liknande lok på en gammal fraktsedel kan
tolkas som en Patentee där tecknaren försökt
modernisera el lerförsvenska loket med gardjärn,
hytt och ångdom mitt på pannan, men behållit
träklädseln utom under ångdomen.
En annan vanlig typ av lokvinjett visar ett lok
med axelanordning I A 1-2 och grova krökta utvändiga ramar, som ingick i en serie vinjetter
tillsammans med ett urval av personvagnar, resgodsfinkor och godsvagnar, och även den hade
som förlaga de stora färglitografier av tåg som
såldes på 1840-talet. Den förekommer på aktiebrev från Nora-Ervalla från 1855 och dyker
sedan upp 1956 då Nora tryckeri gjorde tidtabellen för jubileumståget. Ett annat utförande med
mindre rök och mer detaljer på vagnarna kan
identifieras som Liverpool-Manchesteroch finns
på SJ tillkännagivandeomöppnandetav MalmöLund 1856, Iiksom på Gefle- Dala första tidtabel I
1859, med varierande vagnar i tåget. Samma lok
men med en dom på eldstaden finns på aktiebrev
och tidtabell från Christianstad-Hessleholm
1864-65 . Loktypen var en vidareutveckling av
Patentee-typen där den krökta och plåtbeslagna
ramen gjorde att man s lapp de ömtåliga lagergafflarna som haft en tendens att lossna. Typen
kallades Sharp-lok och byggdes av Sharp Roberts
& Co för m å nga banor åren närmast efter 1838.

En märklig mesallians finns på tillkännagivandet om öppnandet av Söderhamn-Bollnäs
Kommunikation s led 1863 , där man kombinerat
två vagnar ur satsen från Liverpool-Manchester
med ett fyrkopplat lok axelanordning BI utan
tender och i annan ska la så att bufferthöjden inte
passar. Loket är påfallande likt SJ byggnads lok
Ajax och Titan, eller möjligen GDJ byggnads lok
Norden!
På en vinjett med ett lok typ IB-2 med utvändiga cylindrar och påfallande stor ångdom kan
man utläsa nr 63 Leib:ica , vilket gör att loket kan
identifieras som norditalien skt, bygg tomkring
1872.
Det omisskännligt ty ska lok som finns på
Järnvägsmu sei Vänners medlemskort var ett persontågs lok som 1872 levererades till Hannoversche Staatsbahn och även finns spegelvänt på
fraktsedlar. En annan tysk typ från 1870-talet har
i vinjetten ett stort ljust textfält på hytten , vilket
tyder på att förlagan var spec ialmålad för någo n
utställning eller kanske var verkstadens tusende
lok. De stora hjulen visar att det var ett snäll tågslok, möjligen en tidig version av preuss iska SI.
En annan fraktsedel visar ett lok med typi sk
svensk gnistsläckare och å ngdom, men om man

Det norditalienska loket Leibzica.

Nedan ett lok a, · Cc-typ_ji-ån en.fi·aktsedel. Fler
1·i1~jetter.fin11s på andra ställen i årsboken .
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Järn vägsmusei Vänner har som vinjett ett lokji-ån Hannoversche Staatshahn. Fanns även omvänt.
studerar detaljerna ser man att det är ändrat från
föregående typ, och alltså kan sägas representera
SJ litt Ca, som ju efter kort tid försvenskades på
detta sätt.
En mycket tydlig vinjett från e n fraktsede l
visar preussis ka litt P2 från 1877 med bra detaljrikedom rörande säkerhetsventi ler, belysning etc.
De tryckta sigillen på Nora-Karlskoga järnvägs aktier från 1874 visar ettlok typ 1B med
invändiga cylindrar, som kan ha haft KöpingHults lok, t. ex . nr 6 Va /skog, som förebi ld .
På 1890-talet dyker det upp några mycket reali stiska vinjetter som föreställer SJ snälltågslok
litt Cc från o li ka v in klar, och att man fortfara nde
erbjöd höger- och vänstervänd a bilder v isas av
att loket har omkastningsstången synlig , fastän
den bara fanns på lokets högra s ida.

Vinjetter med Sharp-lokfrån SJ respektive GDJ.
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Som slutvinjett kan man nämna att Sandvikens
Jernverk från 1933 har ett inreg istrerat varumärke med ett stort ånglok av amerikansk typ
med tv å personvagnar. Handsågar med lokmärket
inetsat på bladet var särskilt populära i Indien.

5 ..,-• ..;o, Q..,.1,,~ SANOVIK Swe..r;ah
.,._..._ .. ••1.oa ..·

s ••.-j

Lars Olov Karlsson

Illinois Railway Museum

I USA finns inget nationellt järnvägsmuseum.
Man har ju inget nationellt järnvägsbolag som
skulle ta ansvaret som SJ hos oss. Istället finns en
rad regionala museer, exempelvis i Baltimore
(Baltimore & Ohio RR Museum), Strasburg
(Pennsylvania Stare Railroad Museum) och
Sacramento (CaliforniaState Railway Museum),
som är mer konventionella museer. Därutöver
finns en rad lokala museer som drivs av föreningar och frivilliga i olika former. Ett av de
största museerna av detta slag är Illinois Railway
Museum i den lilla orten Union, nio svenska mil
nordväst om Chicago.
Detta museum drivs av en förening, och enbart
ett fåtal anställda står för öppethållningen. Frivil-

liga medlemmar står för allt underhållsarbete och
körning av museifordon. Museet har en lång
historia. Det började med att några entusiaster
1941 ville spara en motorvagn från Indiana Railroad som just då lades ned. Pengar till att köpa
vagnen, och förvara den, lyckades man dock inte
få fram, men istället kunde man övertyga en
annan liten elektrisk lokallinje att köpa vagnen.
På det viset blev den bevarad. Den användes ända
till 1953 då denna linje i sin tur lades ned. Men då
hade entusiasterna fått det bättre ställt, och de
kunde köpa in vagnen och transportera den till
Chicago.
Här bildades en förening, som med tiden kom
att köpa in allt fler spårvagnar och motorvagnar

Ett av de 23 ångloken är detta kraftiga växellok nummer 8380 från Grand Trunk Western. Det är byggt
av Baldwin 1929 och ännu inte upprustat. Samtliga fotonfö,jattaren.
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En av fl era klassiska GMdieslar i samlingarna är denna
FP7 A ji-ån Milwaukeebanan.
Den är byggd 1952.

Detta elektriska lok användes
som l'äxellok av Commonwealth Edison och är byggt av
ALCO!GE 1911.

lnterurbanmotorvagnen 415
från 11/inois Terminal var i
trafik på såväl spår vägs- som
järnvägssträckan i Un ion i
september 1992. Båda linjerna är elektrifierade med 600
volt likström. Den grön-vita
mgnen är byggd 1924.
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Ett oidentifierat renoveringsobjekt på museiområdet, troligen en Forney 82-maskin, möjligen
smalspårig . Den täta vegetationen gjorde all vidare e.fte,forskning omöjlig.
från elektriska banor. Till slut insåg man att man
behövde ett eget museum, och en museilinje, for
att kunna visa alla sina fordon på ett tillfredsställande sätt. I Union hittade man ett lämpligt område och en del av en nedlagd elektrisk bana som
man sku ll e kunna köpa och använda till museum
och museilinje.
1964 flyttades samlingen, som nu omfattade42
vagnar, till Union, och vid samma tid beslutade
man sig for att museet också skulle befatta sig
med "riktiga" järnvägar, dvs ånglok, diesellok
osv. Sakta kom verksamheten igång och l 967
kunde det första ångtåget köras på den egna
banan. Från året därpå kunde spårvagn eller tåg
dag Iigen köras for besökarna.
Sedan dess ha utvecklingen fortsatt. På det
stora museiområdet finns sex enkla men rymliga
stora hallar med åtskilliga tusen meter spår under
tak. Ändå finns det många renoveringsobjekt
stående ute. En stationsbyggnad flyttades till
området och verkstadsutrymmen byggdes for
såväl spårvagnar som järnvägsfordon.
För den järn vägsintresserade finns det massor
att se. Det finns en samling lokaltrafikfordon från
Chicago, 17 spårvagnar varav den äldsta är en
hästspårvagn från 1859, 17 lokalbanetåg från
Chicagos berömda "Elevated" och sex trådbussar.
Från Milwaukees spårvägar finns 19 vagnar från

stads- och förortslinjer. Järnvägen Chicago &
North W_estern finns representerad med 19 fordon, bland dem det första GP7-diesel loket och en
RDC-motorvagn. Burlingtonbanan representeras av 17 fordon, bland dem ett helt strömlinjetåg
med diesellok typ E5a från 1940-talet. Och så
vidare. Ånglokssamlingen omfattar 23 lok av
olika typer. Flera är kördugliga, bland dem ett
Shay-Iok, en 1C1- och en ID-maskin. Bland elloken finns ett av Pennsylvanias berömda GG Ilok och bland dieslarna kan den åttaaxligajätten
DDA 40X från Union Pacific nämnas.
Det är inte mycket av vanligt museum, men en
fantastisk samling fordon i mer eller mindre
vackert skick. Man kan gå i timmaroch göra fynd
i hallarna och på stickspåren. När man tröttnat
kan man ta sig en tur med tåg eller spårvagn.
Spårvagnen går en slinga på själva museiområdet
medan huvudlinjen följer den gamla ellinjen
några kilometer mot söder. Längs denna linje går
också en vanlig järnvägslinje där ett godståg
passerar några gånger varje dag. Inne i Union
finns en del av museet, the Pullman Library, som
har ett stort bibliotek övertaget från Pullmanbolaget 1987. Här finns ritningar, handlingaroch
fotografier från Pullmans över hundraåriga historia tillgängligt for forskare. I samhället finns
också en rnodelljärnväg som visas for publiken.
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Ett annat Stockholm
SJ hade ett lok som hette Stockholm, littera B
nummer 8, tillverkat av Beyer Peacock 1859 .
Också Roslagshanans lok nr 1, tillverkat av Nohah 1884, hette Stockholm . Men det fanns.fler.
De sachsiska statshanorna i Tyskland hade en
serie lok med littera VIII 2 som .fzck namn efter
europeiska städer. Lok nr JOJ, som ses här,
tillverkades av Hartmann J 89 1 och hette
Stockholm. SäStB uppgick på 1920-talet i
Deutsche Reichshahn och loket fick sig tilldelat
nummer 13.7001 , men slopades förmodligen
innan det hlev ommärkt. Foto Svlvm.

Udda bilder
Omöjligt treskensspår
Spårtekniker har alltid sagt att det är omöjligt att
hygga ett treskensspår med spårvidderna 1435
och 1524 mm. Avståndet mellan rälerna hlirför
litet för attfå plats med rä/sfot, befästningar osv.
Det visste inte de ryssar som hyggde detta spår
på lokstationen i Kaliningrad (gamla tyska Königsherg). Loket som står på normalspåret, dvs.
de innersta rälerna, är ett gammalt tyskt krigs/ok
av typ 52, här som SZD ( de sovjetiska järnvägarna) TE-5534. Fotot är taget den 19 april 1992
av Lars Olov Karlsson.
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Bernt Forsberg

Dieselväxelloken littera VI och V3

Växlingstjänsten på de större av Sveriges rangerbangärdar hade av tradition, alltsedan 1800talets slut, utförts med ångväxelloken littera Ke
(K4) och N.
I och med elektrifieringen kom, frän mitten av
1920-talet, elektriska växlingslok av typ Ub att
sättas in på en del bangårdar, främst i Hallsberg
och på personbangården i Hagalund. Men fortfarande, ända fram till 1950-talets början, var
ångloken förhärskade på Sveriges rangerbangärdar. På Tomteboda rangerbangärd dominerade
så sent som 1955 N-och viss män K4-lokheltden
dagliga bilden. Hamnspärsväxlingen i Stockholms frihamn, Göteborg, Gävle etc. var helt förbehållen ångloken. Det gick ju inte att förse
hamnspär med kontaktledning.
Ångloksväxlingen var kostsam. Den krävde
två man på loket och bränslekostnaden var hög,
eftersom ånglokets verkningsgrad var betydligt
lägre än både el- och motorlokens. Den befintliga
ängsloksparken för växling, alltså K4- och Nloken, var båda konstruerade i slutet av 1800talet. Man beräknade att den ekonomiska livslängden för ett ånglok var40-50 är. Under denna
tid hade varje lok i regel förbrukat två pannor och
fyra fyrboxar, och dessutom hade hjulaxlarna
blivit relativt utmattade. Ångloken var därför
mot slutet av 1940-talet i stort sett förbrukade.
Vid samma tid hade i utlandet, främst i USA,
England och efterkrigstyskland, tyngre dieselväxellok tagits i bruk. I Sverige fanns visserligen
en del motorlok, "lokomotorer", i drift, men det
var oftast tvåaxliga, bensinmotordrivna och med
kedjedrift försedda fordon av lättare konstruktion,
avsedda för industriväxling eller små lokalgodståg.
Statens järnvägar befann sig i slutet av 1940talet i den situationen att ett beslut måste fattas
om modernisering av lokparken. Det gällde inte
bara växelloken utan även dragkraften på de icke

elektrifierade linjerna i Norrland och sydöstra
Sverige. Den senare frågan löstes temporärt genom att SJ nybeställde två änglokstyper, littera
ElO och Sl.
De växellok som SJ maskinbyrä nu intresserade sig för var tyngre, treax 1iga, dieselelektriska
lok. Beslut fattades att frän England inköpa två
sådana lok av en där beprövad typ och sätta in
dem i försöksdrift för att utröna deras lämplighet.

Yl-loken
De två frän England inköpta loken levererades i
slutet av 1949. De var tillverkade av English
Electric Ltd. Vid SJ fick loken littera V 1 och
numren 3 och 4.
VI-loket var ett treaxligt koppelstängslok med
yttre ramverk, det vill säga ett lok med drivhjulen innanför och koppelstängerna utanför
ramplåtarna. Hela lokvikten utnyttjades för
adhesion. Loken var utrustade med en dieselmotor
som var direktkopplad till en likströmsgenerator.
Generatorn lämnade ström till två elektriska
drivmotorer, vilka var kopplade till lokets yttre
axlar.
Generatorn och de elektriska drivmotorerna
har i princip samma funktion som växellåda och
kardanaxel hos en bil, nämligen att överföra
drivkraften frän motorn till hjulen. En mekanisk
kraftöverföring var för Yl-loket helt otänkbar
eftersom i ett sådant fall växellådan skulle fä helt
orimliga proportioner.
Drivmotorn var en lågvarvig 6-cylindrig dieselmotor, typ EE 6K, 350 r/min vid tomgäng och
680 r/min vid fullbelastning. Maximala effekten
var 350 hk. En lågvarvig dieselmotor blir större
i omfång och därmed tyngre än en högvarvig.
Detta senare var naturligtvis till fördel för
adhesionen.
Provloken var mycket lågt växlade - högsta
tillåtna hastigheten var så låg som 32 km/h. Den-
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Lok VI 3 i Göteborg år 1952. Foto Svlvm.
na låga hastighet i förening med den relativt höga
lokvikten, 48 ton, gjorde att dragkraften vid start
var hela 16 ton, ungefär likvärdigt med det elektriska växelloket littUb, vilket dock hade dubbelt
så stor motoreffekt som V I-loket.
Dieselmotorn startades genom att ett startbatteri
gav ström till generatorn, som därvid kom att
fungera som startmotor. Den elektriska utru stningen bestod förutom av huvudgeneratorn som var en 6-polig, självventilerad, kompoundkopplad generator på 190 kW - av två 4-poliga
drivmotorerpå 135 hk,en4-poligtill satsgenerator
om 3,5 kWförbatteriladdningoch magnetisering
av huvudgeneratorn s regleringsfält, en blyackumulator på 108 Ah och 85 volt samt ett manöverström ssystem, som matades med ackumulatorn.
Drivmotorema vartasslagerupphängda, inbördes
para Il el Ikopplade seriemotorer.
S å snart die se lmotorn startat gav tillsatsgeneratorn spänning till batteriladdning och för
matning av huvudgeneratorn s regleringsfält. När
detta fält hade byggts upp kunde loket köras.
Körkontrollern hade fyra lägen med mellanlägen.
När kontrollern fördes från läge I till läge 2
urkopplades success ivt motstånde n i ström kretsen
som alstrade de magneti seringsfä lt vilka huvud48

generatorn erhållit från tillsatsgeneratorn. När
kontrollern låg i läge 2 återstod endast ett av
dessa urkopplingsbara motstånd. Den av huvudgeneratorn alstrade spänningen hade under tiden
success ivt stigit. Diese lmotorn gick under hela
detta skede med tomgångsvarvtal. Regulatorn
hade emellertid ökat den per varv insprutade
bränslemängden till ett värde som motsvarade
belastningen i varje ögonblick. När kontrollern
fördes till läge 3 ökade motorvarvtalet success ivt
från tomgång till toppvarv. Varvtalshöjningen
åstadkom att generatorns spänning höjdes. Lokets
hastighet ökade samtidigt till dess att den mot
belastningen svarande hastigheten hade uppnåtts.
I körl äge 4 höjdes generatorns spänning ytter Iigare
ge nom att det i körläge 2 ännu inkopplade motståndet urkopplades.
Provdriften , som huvudsak ligen utfördes i Göteborg men i viss må n också i Hagalund, Gävle och
Luleå, visade att loken i stort sett uppfyllde de
fordringar som man hade ställt på dem .
Bränsleförbrukningen uppgick till ca 12,5 liter
diese lolja per timme. Som jämförelse kan nämnas
att ett ångväxellok av litt N förbrukade ca 170 kg
kol per växlingstimme. Besparingarna i driftskostnader beräknades med enbemanning och

längre tjänstgörings pass för loken uppgå ti Il ca
125 000 kr per lok och år jämfört med ångloksväxlingen.
Det blev emellertid inte någon seriebeställning
av dessa engelska lok. SJ Maskinbyrå hade i
stället börjat undersöka ett tyskt dieselhydrauliskt
växellok, som senare skulle visa sig vara en mycket god investering. De båda V I-loken gjorde
emellertid god tjänst på bangårdarna ända fram
till år 1970 då de blev övertaliga. Efter revision i
Örebro såldes V 1 nr 3 till Dannemora gruvor
samma år. S ysterloket, V 1 nr 4, såldes ett år senare till Fagersta Bruk och placerades också i Dannemora.
De båda V I-loken är bevarade och ingår numera i Sveriges Järn vägsmuseums samlingar. Nr
3 är deponerat hos Malmbanans Vänner i Luleå.
Nr 4 är för närvarande magasinerat i Gävle.

V3-loken
Ungefär samtidigt som provdriften med V I-loken
avslutades hade SJ Maskinbyrå börjat studera ett
dieselhydrauliskt växellok i Tyskland.

Det lok som SJ nu intresserade sig för var också
treaxligt, och var ursprungligen utvecklat för den
tyska krigsmakten under andra världskriget. Loket
hade visat sig vara av en mycket robust konstruktion. Under slutet av 1940-talet fanns flera
lok av denna typ i drift på de tyska rangerbangårdarna.
Maskinbyrån bestämde sig under sommaren
1950, utan att ha provat något av loken i Sverige,
och beställde 25 lok hos den tyska lokbyggarfirman Maschinenfabrik Esslingen GmbH, belägen strax utanför Stuttgart.
Loken littrerades Y3 och erhöll nummerserien
5-29. Denna första serie levererades under år
1952. En senare serie på ytterligare 25 lok, nr 3256, levererades 1953-54. Munkedals järnväg beställde också ett V3-lok, som inhyrdes av SJ
samtidigt som man år 1965 övertog trafiken på
denna bana.
Loken hämtades hos tillverkaren i Stuttgart av
svenska lokförare och kördes till Sverige i omgångar på fem lok, där ett lok var dragande och
fyra lok nedkopplade. Lokförarna Birger Hansson

49

och Kurt Eriksson från Gävle gjorde flera resor
till Stuttgart för att hämta lok.
Loken var alltså treaxliga, med ett axeltryck på
16,7 ton. Axlarna var förenade medkoppelstänger och hela lokvikten om 50 ton utnyttjades för
adhesion.
Drivkraften överfördes från motorn via en
hydraulisk växel, kopplad till en fram- och backväxel, till blindaxeln.
Motorn var en sexcylindrig, fyrtakts dieselmotor, typ Deutz, med direktinsprutning. Beteckningen var Deutz V6M 536. Varvtalet var även
hos V3-loken lågt, 300 r/min vid tomgång och
600 r/min vid full belastning. Motoreffekten var
450 hk.
Motorn startades genom att tryckluft via speciella startventiler insläpptes i cylindrarna samtidigt
som bränsleinsprutning skedde. Startluftrycket
uppgick till 30 kg/cm 2 . Så snart tändning skett i
en cylinder stängdes startluftventilen automatiskt.
Det låga varvtalet gjorde att även denna motor
fick mycket stora dimensioner. Cylindrarna var
placerade i rad och volymen var hela 15 liter per
cylinder. Bränsleinsprutningen i cylindrarna skedde vid ett så högt tryck som 350 kg/cm 2 .

Kompressionstrycket per cylinder upgick till
175 kg/cm 2 . Den hydrauliska växellådan bestod
av tre element, nämligen en hydraulisk växel och
två hydrauliska kopplingar. Allt eftersom lokets
hastighet ökade kopplades de senare in och drev
den utgående axeln, vilken i sin tur drev framoch backväxeln.
Det första hydrauliska elementet i växeln bestod av såväl pump-och turbin- som ledskenehjul.
De hydrauliska kopplingarna däremot bestod endast av pump- och turbinhjul.
V3-loken gjorde i nära trettio år god tjänst på
landets rangerbangårdar. Loken genomgick inga
större förändringar, undantaget att gavelfönstren
ändrades. Den första lokserien hade vid leveransen
två gavelfönster. För att förbättra sikten förföraren
upptogs efter något år på en del lok ett större fönster mellan de båda ytterfönstren. Den senare serien hade fyra lika storafönster på lokgaveln, vilket också infördes på de lok ur den första serien
som inte redan var förändrade.
V3-loken placerades från början i Malmö, Göteborg, Hagalund, Västerås, Gävle och Luleå. Senare förekom de också på andra platser i landet, till
exempel Helsingborg och Uddevalla.

V3 42 + 36 med växlingssläpa i Gävle 1977. Foto fö1f

so

V3 42 med timmertåg på väg mot Karskärsverken 1977. Foto fö1f.

TGOJ anskaffade ungefär samtidigt som SJ sju
lok av en liknande konstruktion. De skilde sig
dock från V3-loken genom att blindaxeln var
förlagd mellan axel 2 och 3. I övrigt var loken,
som för TGOJ del var tillverkade av KlöcknerHumboldt-Deutz, försedda med samma typ av
motor som V3-loken.
I och med att modernare diesellok för växling,

littera V4 och V5, började levereras under 1970talets början avställdes V3-loken efterhand och
några gick till skrotning. År 1977 avställdes
loken nr 5, 6, 8, 10-12, 14-16, 19, 21, 25-29, 35,
36, 39-41, 47, 48, 50 och 53-55. Påföljande år
avställdes nr 7, 9, 17, 18, 24, 32-34, 37, 42-44,
49 och 52. V-loken 13, 20, 22, 23, 38, 45 och 46
gick kvar i begränsad tjänst och avställdes först

Tre avställda V3 :or, nr42, 34
och 41 , på Gä,,fe lokstation
18juli 1977. Fotofö,f
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år 1985-86. I likhet med vissa ånglok konserverades V3-loken och ställdes undan som beredskapslok.
Under 1979, som var sista år för V3-lok i SJ
tjänst, fanns fyra lok-nr 38, 45, 51 och 56-i sporadisk tjänst i Stockholmsregionen, samt loken
nr 33 och 37 i Västerås.

Ett V3-lok, nr 37, deltog i jubileumskavalkaden vid SJ 125-årsjubileum. Loket var dock av
någon anledning "falsksky ltat" till nr 51. Det är
Sveriges Järnvägsmuseums avsikt att bevara ett
av de återstående loken, men vilket är änn u inte
avgjort.

Data för SJ växlingslok
Lok littera

VI

Antal axlar
Hjuldiameter, mm
Max. dragkraft, ton
Tjänstevikt, ton

3
1230
16,0
48.0

VI , V3, V5
K4,N
Ub

V3

V5

K4

N

Ub

3
1100
16,0
50,1

3
985
14,0
48,0

3
1386
5,9
40,8

4
1200
9,0
56,4

3
1100
15,0
47,4

diesellok
ånglok
ellok

V3 41 avsrällttillsammans med Z 9 och E 1239 på Gävle loksrarion 7 oktober 1978. Foro fi5Jfatraren.
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Gunnar Sandin

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi
1992

Åter är det Sven-Erik Olssons bidrag som har
gjort att utkastet har blivit så omfångsrikt.
Jag gillaroch redovi sar långa rubrikeroch underrubriker som preciserar ämnet och därmed minskar mina mödor som kommentator.

Tillägg 1988:
Arne Adolfsson, "Kalmar-Berga järnväg", i
Boken om Åby, Åby hembygdsförening, 4 s.
[Några muntliga uppgifter kompletterar de
förut kända ur den tidigare litteraturen.]
Göran Adolfsson, "Post och järnväg i Runsten", i Runsten. En öländsk sockenbok, Runstens hembygdsförening. [Fyra sidor om järnvägen. Inga uppgifter utöver vad som står i
Adolfssons m.fl. bok Ölands järnvägar från
1987.]
- "Post och järnväg", i Källa, en sockenbeskrivning, Källa hembygdsförening, 5 s.
[Mest om posten.]
Magnus Grahn, "Hur järnvägen påverkade
Forsheda", Högskolan i Växjö, 18 s. ["Järnvägen gav verkligen kyrkbyn Forsheda en
helt ny dimension."]
Willy Gustafsson (red.). Norra Solberga. Bygd
och folk, 2, Norra Solberga hembygdsförening. [Några sidor om stationssamhällena
Solberga och Ormaryd samt om AOJ.]
John Hellström, "Minnen från en banvaktstuga", Byarums hembygdsförenings årsskrift,
4 s. [Vid Götaströms banvaktsstuga på HNJ
låg en skymd vägkorsning där det ofta small.]
Ingrid Helmstein, "Vår bit av Malmbanans
historia", Glimtar.fi·ån Edeforsbygden, Edefors Hembygdsförening, 8 s. [En anspråkslös
men trevlig berättelse om en järnvägstrakt
som förevigats i en klassisk ski ldring av
Eyvind Johnson.]
Inger Johansson, "Järnvägen", i Torslunda /I.

En bygd i förvandling, Torslunda Hembygdsförening, 3 s. [Författaren missar tillfället att
säga något konkret om järnvägen just i Torslunda.]
"Järnvägen och betmottagning", i Västra Karaby genom tiderna, 4 s. [Om livet kring Dösjöbro station på LaKJ, med trevliga bilder.]
Valentin Peterson, "När järnvägen mellan
Västervik och Linköping byggdes", i Tjustkrönika, 4 s. [Tryfferat med några anekdoter
som man hört förr, från andra banor.]
Torsten Sundkrans, "Minnen från en banvaktstuga vid Kalmar-Torsås järnväg, nr 7 Glasholm", Södermörekrönikan, 5 s. [Fattiga banvaktsfamiljers extrainkomster har man läst en
del om. Här for hustrun med traktens motböcker in till Kalmar och köpte ut.]

Tillägg 1989:
Erland Alsing, "Freluga järnvägsstation", i En
bok om Freluga, 6 s. [Karakteristiskt gods
från Freluga var ved, träkol och hö.]
Tord Andersson, Sällsamheter i Gästrikland,
Raben & Sjögren. [Några sidors fin skildring
om Wilhelmina Wahlgren som utvecklade
Sveriges turistnäring med start på järnvägsrestaurangen i Storvik.]
Olle Edqvist, Guld och gröna skogar. Sågverksepoken i västra Jämtland 1880-1914. En
studie av teknik och regional utveckling i
skogsbygd, Jämtlands läns museum. [I avsnittet "Järnvägen och industrisågverken" berörs Tvärbanans nyckelroll för traktens industrialisering. De flesta frakterna gick västerut.]
"Furusjö, ett litet stationssamhälles tillblivelse
och utveckling", Habobygden, 1, 10 s. [Trevligt raposodiskt collage om livet kring en
station som öppnades 1917 .]
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Harald Hedkvist, "'Banan i Fjälaträsk'. Märklig konstruktion av uppfinningsrik bonde",
Pitebygdens Fornminnesförenings årsbok,
IOs. [Intressant beskrivning av kilometerlång, hästdriven stockbana i ett flottningssystem, byggd kring 1860.]
"Järnvägen", i ]ärna som det var - gamla bilderji·ån bygden, Järna hembygdsförening,
14 s. [En nästan föredömlig stationsmonografi, som dock blir alltför kortfattad vad gäller
de senare decennierna.]
"Landskrona-Kjeflinge Jernväg", i Häljarpoch Saxtorpsboken, 3 s. [Den i sammanhanget mest intressanta trafiken, mellankrigstidens
extratåg till motortävlingarna i Saxtorp, omnämns endast flyktigt.]
Gunilla Larsson, "Ur Roslagsbanans historia",
Sjuhundrabygden, 12 s. [SRJ-historien har
skrivits flera gånger förr, även ur Rimboperspektiv, och här ges inte mycket nytt.]
Erik Sabel, "Tunbanan i mitt hjärta", Lidköpings-bygden, 3 s. [Kort men trevligt:
"Drömmen om anslutning till Uddevallabanan förblev en dröm med undantag förtrettonhelgen 1914 då lokföraren körde genom
stoppbommen i Tun. Loket blev stående på
vägen till Täng och föraren nyktrade till."]
Per Tejbo, "När järnvägen kom till våra bygder. Ett litet bidrag till Inlandsbanans historia", Litsboken, 26 s. [Först behandlas de
nordligare alternativen till jämtländska tvärbanan. Sedan en relativt utförlig beskrivning
av banbygget med dess arbetskonflikter (stavningen "dekovillräls" fascinerar) och ovanligt
många olyckor.]
Ove Torgny, "Fler tåg på färre banor", Resenärer i Skåne, Skåneförlaget, 5 s. [Allmänt hållen text, goda fotografier.]
Ivar Wallensten, Sällsamheter i Västerås, Raben & Sjögren. [Få ting i svensk historia finns
så beskrivna som järnvägsinvigningar. Här
får den i Västerås fyra sidor.]

Tillägg 1990:
"Att vara banvakt i Nedraby", i Öl'J"abyNedraby hembygdsbok. [Bl.a. om en dramatisk episod 1912, när en banvakt med dressin
körde ner i Nybroån i 2 I graders kyla men
ändå troget postade innan han bytte kläder.]
Bilderji·ån Nossebro förr och nu, 2, Nossebro
hembygdsförening. [Fem småtexter om järnvägslivet. Intressantast är den om järnvägshotellet.]
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Leif Kratz, "Västgärde. Stationssamhällets ankomst och avgång", Högskolan Falun/Borlänge, 20 s. [Västgärde vid FRMJ var ett stationssamhälle med kort blomstringstid och
stagnerade sedan den konkurrerande SDJ
hade byggts.]
Hjördis Larsson, "Limmareds järnvägshistoria", i Limmared, bygden-bruket-samhället
1740- 1990, Limmareds hembygdsförening,
21 s. [Välskrivet om "oxbanan", BAJ, FJ och
VCJ samt mer konkret om stationen och dess
personal samt järn vägshotellet.]
Lars Magnusson, "Stockabanan. En historik
över trästockbanan mellan sjön Hyn och sjön
Spaksjön i Svärdsjö socken, Dalarna", 55 s.
[En omsorgsfull dokumentation över den
längsta av landets tre stockbanor, som bland
annat på grund av dåliga konjunkturer bara
levde i fyra år.]
Yngve Rosendahl, "Järnvägen", i Sälen och
Säle11fiällen. Från fäbod till modern turistort,
Dalaförlaget, 6 s. [Man skulle vilja veta mer
om nattågstrafiken.]
Bertil Thulin, "Järnvägsfirande i backspegeln",
Fristadsbygden, 3 s. [Ordföranden i SJK
Forskning om bakgrunden till sittjärnvägsintresse och -engagemang.]
Märta Wilhelmsson, Minns du gamla Moholm ?, Moholms hembygdsförening. [Ett 40tal sidor handlar allsidigt om järnvägen.
Ovanligast är en utförlig skildring av arbetet
på omformarstationen och en bild från omkring 1930 "när fångarna bytte tåg tillsammans med sina vakter ... De kom från en
godsvagn i stora tåget, bärande på var sitt
järnklot, kedjat vid vristen ... Vid Mariestadsbanan fanns förstås en godsvagn med
mindre spårvidd". Fast nog var det väl Evagnar?]
Tore Wretö, Ydrekungen. En bok om Leonhard
Fredrik Rääf, Gidlunds. [Rääf var förvisso
järnvägsmotståndare men inte så extrem
fiende till all ny teknik, inte ens till ångdriften, som traditionen har utmålat, bevisas
övertygande i denna studie.]
Ingemar Wågerman, "Trelleborg-Sassnitz
1897-1945", Sveriges Filatelistförbund,
144 s. [Allmänt om ledens historia, intressanta reklam- och andra småtryck samt en synnerligen omfattande litteraturförteckning som
bestyrker att TS-linjen tillhör det bäst beskrivna i den svenska järnvägshistorien.]

Ayleshury 1839. Se Erik Sundströms artikel "Lok i vinjett".

Tillägg 1991 :
Nils Brunsson, Anders Forssell & Hans Winberg, Reform som tradition. Administrativa
reformer i Statens Järnvägar, Handelshögsko lan i Stockholm, l 52 s. [I teckningen av
bakgrunden till den reform som ledde till
"Nya SJ" och Banverket visas övertygande
att reformer för att öka effektiviteten, minska
byråkratin osv. snarare varit regel än undantag under SJ långa historia, men att de grundläggande problemen har kvarstått trots alla
försök till lösning.]
Leif Elgh, Pyttehanan. Kort historik om järnvägen mellan Falkenberg och Limmared,
Falkenbergs museum, 31 s. [Författaren sammanfattar sin bok i ämnet.]
Olof Erson, "Stigar, vägar och järnvägar", i

]ärna, Nås, Äppelbo - ur tre socknars historia, 2, Vansbro kommun, 64 s. [Gör upp med
myterna att ritningarna till Vansbro stationhus
sku lle ha förväxlats och att bibanan ans löt till
MVJ i Brintbodarne för att bönder inte ville
sälja mark. Lyfter också fram landshövding
Treffenbergs stora roll.]
Fjärås - bygd att vårda, Fjärås hembygdsgille.
[Några sidor om livet kring stationen, om den
planerade banan till Svenljunga mm. Men
banan till Lygnern öppnades 1916, inte året
innan.]
Mats Freding, Industri/ok i Uppland, SIK småbaneavdelning, 152 s. [Har annonserats som
"en tegelsten om Uppland" både på grund av
landskapets många tegelbruksbanor och bokens omfång. Uppgifterna om industrier och
andra banägare är lika intressanta och pålitliga som lokuppgifterna.]
Kjell Gunnarsson, "Rallarna", Södermörekrönikan, 8 s. [Små personteckningar.]
Mille Hansson, "Industriäventyr och lilleputtjärnväg", Byahornet, 2, 6 s. [Om Västra
Klagstorp-Tygelsjö järnväg. Bäst är den detaljerade och roande skildringen av en avgång
från Klagshamn omkring 1920.]
Magnus Hermansson & Carl-Johan Rapp,

"Järnvägsstationen", i Tyringe, eget förlag,
3 s. [Tyringe hade en del vintersporttrafik utöver den vanliga. Författarna har dock missat
hållplatsens återöppnande.]
Karl-Erik Johansson & Eric Jönsson, Dödens
tåg, Fingraf/Liv i Sverige, 96 s. [En anklagelseskrift från föraren av ett besprutningståg
som sett alla sina gamla arbetskamrater dö en
förtida, plågsam död. Ger beskrivningar av
banarbete i Jämtland på 1950-talet.]
Ruben Järnliden, "Om Nora Bergslags Järnväg
och dess arkiv", Bergslagsarkiv, 12 s. Även
särtryck . [Om hur det sällsynt fullständiga
NEJ-arkivet kunde bevaras i Nora, samt en
snabbskiss av de berörda banornas historia.]
Erik Lindvall, "Järnvägen", i Litet Skyllbergiana. Människor och arbete i bruksmiljö
1910-1930-talen, ABF Södra Närke, 11 s.
[Lindvall är son till ASLJ trafikchef och har
gjort en mycket trevlig skildring med en
mängd uppgifter, bl.a. om den rullande materielens utseende omkring 1920. Även fina
foton.]
Ernst Olsson, "När Landskrona fick järnväg",
Folk och bygd, 2, 3 s. [Bara om de administrativa förberedelserna och om invigningen.]
Gösta Olsson, "Grisabanan", Glimåkra hembygdsförenings årsbok, 3 s. [Ger ett par detaljer utöver Yngve Holmgrens grundligare behandling av ämnet.]
Stig Södergren, "Järnvägen som inte blev av",
i Oregrunds historia, 18 s. [Om en projekterad normalspårsbana till Uppsala som fick
koncession 1915.]
Brit Uppman, "Järnvägsärenden i Algutsboda
kommunalstämmoprotokoll", Algutsboda
hembygdsbok 8, Algutsboda hembygdsförening, 18 s. [Belyser bl.a. en rätt ovanlig aspekt: det för kommunen kostsamma underhållet av en väg som på järnvägsbolagets önskan byggdes till stationen, samt projekten
Emmaboda-Målilla, Östra Centralbanans
fortsättning, Påryd-Fiskesjö och EmmabodaFiskesjö.]
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1992:
Kjell Aghult, Lars Olof Lind & Gunnar Sandin, Järnl'ägsdata, SJK, 375 s. [Omarbetad
upplaga av Kjell Nordtings pionjärarbete.l
Lars Ander, "Österås, station för ett kungligt
sanatorium", Spår, 7 s. ["Svenska sjukhusstationer och -hållplatser" är ett ämne som
väntar på sin sammanfattande behandling.
Anders artikel utgör en god byggsten.]
Ingemar Andersson, "}ärnvägspost. Några
historiska glimtar", OSJ-blader, 1, 3 s. lÄmnet har behandlats utförligare av andra, bland
annat Erik Lindgren som Andersson uppskattande hänvisar till, men artikeln ger en nyttig
snabbrepeti tion.]
Olle Andersson, "Falu lokstation 1858-1950"
CD.I-nytt, 2, 3 s. [Konkreta detaljer ur sty- '
relseprotokoll. Falun var en stor lokstation
med över tvåhundra anställda vid nedläggningen.]
Åke Blomgren , "Bergslagsbanan. Något om
dess tillblivelse och historia", Hembygden,
I I s. f En av dessa järnvägsartiklar som ger
överstar uppmärksamhet åt invigningen.]
Stellan Bojerud, "I marginalen till marskrisen
1941: tyskt järnvägsarti lleri på svenska järnvägar", i Bo Hugemark (red.), I orkanens
öga, Probus, 15 s. [Genom advokatyr medgavs transitering till Norge av ett batteri med
28 cm-pjäser på femaxliga boggier.j
Dag Bo111:1:edal & Hans Wicklund (red.), Ånglok ,,id Ostra Södermanlands Järn1 äg . Be~~rivningar, historik och tekniska uppgifter,
OSIJ, 45 s. [Varje lok presenteras på 1-2 sidor, med historik för tiden före och på ÖSIJ .
Därtill ritningar och utförliga tekniska data.]
Harald Brodin, "Iakttagelser och minnen från
Moviken 1920-1937", Hälsingerunor. lEn
del uppgifter om industribanan till Strömbacka, med bild på gengaslok.]
Alve Brundin, Bildsköne Bengtsson och Tatuerade Johansson, Tre Böcker, 160 s. fStöld av
expeditionskassor är också järn vägshistoria,
1

och många av Bengtssons tillslag gällde småstationer i södra och västra Sverige.]
Bror Carlsson, " Laxå - en försvunnen knutpunkt", Tåg, 8, 5 s. [Banvaktssonsminnen
från Laxå och Degerfors med härlig detaljrikedom från slutet av 1930-talet.]
B[runo] C[ederlund] i Arbrå. Industri- och
samhällshistoria, Arbrå Hembygds- och Fornminnesförening. [ 11 sidor om järnvägen, bl.a.
om banvaktsstugan 213 Hosäter som nu finns
på Sveriges Järnvägsmuseum. I godsmagasinets golv finns enligt författaren ännu pluggar
efter brännvinsfat som tappades i smyg. En
skröna?]
Christinehamns Mekaniska Werkstads Jubi!eumsskr!ft, KaMeWa/Kvaerner Turbin, 32 s.
[En vacker lokbild, inte mycket mer.]
Ulf Cordts, " Historiken om BCo2, ABo24,
AB8K", Förstlingen, 2, 4 s. [SJ personvagnar
för Danmarks- och Tysklandstrafik har haft
sina särdrag.]
Björn Edman, "Blomstermåla - en smalspårsstation", Tåg, 5, 3 s. [Trevlig beskrivning av
en smalspårsstation som fick bangården ordentligt utbyggd så sent som 1955.J
Rune Edström, "Två Matanzas i Normlösa",
Gurklisten, 3, 5 s. [Cigaretterna köptes i
Sandströms affär åt föraren "Baggen" Samuelsson. Annars visar artikeln bl.a. hur lätt SJ
vanskötta styckegodstrafik kunde konkurreras
ut när fredsförhållandena inträdde. - I Gurklisten nr I intervjuas f.ö. Edström vid en
rundresa till olika f.d. VSBJ-stationer.j
Reidar Ek, "En banvakts memoarer", Jern1•ägsnytt, 2, 3 s. [Om fadern Karl Viktor, banvakt i Gärdhem på TNJ 1916-1952. Man känner igen tillsyns- och underhållsrutinerna från
andra skildringar men gläds åt en specifik detalj: hur Ek hade att kontrollera kvicksilvernivån i spårledningarna kring en vägövergång.]

Erie I 844. Se Erik Sundströms artikel "Lok i l'injett".
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Monica Ericsson, "'En liten insjö eller en stor
puss"', i Fatburen 3000 år, Sigma. [Ett par
sidor om Södra station innehåller några intressanta detaljer om tillkomsten. Men har
inte Stockholms stadsmuseum i sina samlingar någon annan bild än den slitna ur Illustrerad Tidning?]
Sten Eriksson, "Järnvägens betydelse för Näsum", i Näsums Hembygds- och Forminnesförenings årsbok, 7 s. [Rubriken har inte full
täckning i artikelns text, som i stället är en
god kortfattad historik över SölvesborgOlofström-Älmhults järnväg, med tonvikt på
byggåren.]
Bernt Forsberg, "Torvpulvereldning av lok. Ett
försök att tillvarata inhemska tillgångar",
Spår, 5 s. [Hjalmar Bergmans pjäs "Swedenhielms" är ett avtryck av det stora och långvariga intresset för att driva de svenska tågen
med torv. Det projekt som Forsberg berättar
om var det mest ambitiösa och uthålliga men också det misslyckades.]
Mats Freding, Industri/ok i Gästrikland och
Hälsingland, SJK småbaneavdelning, 159 s.
[Småbaneavdelningens landskapsböcker tillhör det bästa som publiceras om svensk järnvägshistoria. Lars E. Erikssons kartor är ett
extra plus.]
Assar Prick, "När järnvägen kom till Markaryd", i Wittsjö-Markaryd Järnväg 100 år, 5 s.
[Det viktigaste bidraget i det till jubileumsfirandet utgivna häftet. En trevlig liten artikel
om banstumpens tillkomst, inte minst om
konflikterna med arga konkurrenten SSJ.]
Oscar Frykmer, Axl'all - .fi"ån municipalsamhälle i Norra Ving till tätort i Va/le och
Skara, Norra Vings hembygdsförening. [Om
stationen och om torvbanan till Röde mosse.]
Johan Viktor Granath, "Konsten att bygga
järnvägsbroar", med introduktion av Börje
Thoursie, Spår, 14 s. [Granath, sedermera på
SWB banavdelning, utförde onekligen en del
bedrifter. Utdraget ur hans otryckta självbiografi vittnar om hans förmåga som organisatör och arbetsledare, liksom om det ömtåliga
självmedvetandet hos en av de många pojkar i
fattigsverige för vilka järnvägen blev nyckeln
till socialt avancemang .J
Lars G(ranström), "En lokförares dagbok " ,
Roslagse.rpressen, I, 3 s. lSakkunniga kommentarer till lokförare Arnold Sjödahls
anteckningar från 1945.]

Bengt Hammar, "Glimtar från trafikåret 1952",
Tåg, I, 2 s. [Samma karaktär som tidigare år.]
Lars-Eric Hansson, "Elektrisk järnvägsdrift", i
Kungl. Trollhätte Kanal- och Vattenverk, 2,
Vattenfall, 8 s. [Kortfattat men med bra detaljer om järnvägselektrifieringarna inom Trollhätte Kraftverks distributionsområde.]
Yngve Holmgren, "Kristianstads Järnvägsmuseum och museiföreningen Östra Skånes
Järnvägar - 20 år av samarbete kring en kulturuppgift", Gamla Christianstads årsbok
(särtryck mfÖSJ), 23 s. [Det fina lillajärnvägsmuseets plats i stadens och länets museiorganisation är tyvärr omstridd, vilket lär vara
ett av motiven bakom artikelns tillkomst.]
- "Kristianstads järnvägsstation", ÖSJ-bladet,
4, 2 s. [Bra, men det mesta behandlas utförligare i CHJ-jubileumsskriften från 1990.]
Rikard Holmlin, "Gävle-Dala järnväg. 'Sveriges första avslutade bana"', i Resandets historia i Dalarna - några glimtar, Dalarnas
forskningsråd, 5 s. [En märkligt kritisk syn på
en bana som ändå tillhörde Sveriges allra
mest framgångsrika.]
Henry Jansson, "Om Roslagsbanans historia",
Roslagsexpressen, 3, 3 s. [En inte särskilt angelägen snabbkurs.]
Per-Åke Johansson, "81-åring", Jernvägsnytt,
I, 3 s. [81-åringen ifråga är VGJ 24, nu hos
AGJ, med Sveriges första smalspårstender.
En god beskrivning av denna lokindivid.]
- "94-åring", Jernvägsnytt, 2, 3 s. [Om VGJ 4,
"det sämsta utav alla VGJs 45 stycken ånglok" med dess dåliga ångbildning, nu uppställt som museilok i Hjo.]
- "42-åring", Jernvägsnytt, 4, 3 s. [Om Gp
3112.]
Mats Johansson , "Tågfärjan", i Helsingborgs
historia, 7:2, Helsingborgs kommun , 6 s. [Beskriver utvecklingen till 1914. Några småfel.]
"Järnvägen", i Boken om Tings Nöbbelö1 •, Monitaförlaget, 2 s. [Varje liten trafikplats har
sina särdrag, så även Nöbbelöv på Gärdsbanan.]
Hans Kihlberg, "Historik Åmål-Årjängs Järnväg (ÅmÅJ)'.', i En l1/en mi!111esskrdt.fi·å11
Järnl'ägssäl/skapet Amål- A1)ä11g i 5 år,
J ÅÅJ, 26 s. '[En koncis och korrekt berättelse
om en av landets onödigaste järnvägar.]
Sven Klang, "Sjöbo - en järnvägsknut?", Byahornet, 2, 4 s. [För lite tåg, för mycket buss.]
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Vincent Kärager, "Ystadjärnvägarnas historia",
2-4, Ångtrycket, 1-3/4, 3 + 2 + 5 s. [Om
MYJ, BÖJ, YGStOJ och YBJ. För ett allmänt
omdöme se utkastet över 1991.]
Henning Larsson, Kalixbyar i skymundan.
Stationssamhället Vitvattnet, med berättelser
om människor och händelser från dess storhetstid, om livet på och kring Haparandabanan ( ... ),eget förlag, 158 s. ["Ellessen",
som han kallade sej i gamla SJ-nytt, har gjort
en rätt egensinnig bok som emellertid innehåller mycket och roande järnvägshistoria.]
Göran Lavesson, "Markaryd-Veinge Järnväg",
ÖSJ-bladet, 3, 6 s. [Material som av geografiska skäl uteslöts ur boken "Järnvägsbyggnader i Kristianstads län".]
Lars Lilja, "Järnvägsmännens fackliga organisation 1876-1911. En studie i riksperspektiv
och lokalt perspektiv genom avd. 85 av Svenska järnvägsmannaförbundet i Vännäs", Historiska institutionen, Umeå, 29 s. [Bygger på
Kjellvard och lokalt material. Avd. 45 tycks
politiskt ha legat till vänster om den västerbottniska huvudfåran.]
Per Ove Lind, "En järnvägs nedgång och fall",
Skl-nytt, 2 s. [Kring nedläggningen av sträckan Kristianstad-Köpingebro.]
Harald Lindberg, "Tåget som aldrig kom till
Gryteryd", i Sant och sägen från Gryteryd, en
socken i sydvästra Småland, Gislaved, 8 s.
[Om en rad olika projekt, av vilka det mest
konkreta var Särö-Markaryd.]
Erik Linder, "Jag har bott vid en järnväg i hela
mitt liv", Gurklisten, 4, 4 s. [Strödda åskådaroch resandeminnen .]
Erik Lindgren, "Posthistoria från Harjagers
härad", 24 s. [bland annat om KjBJ och
LKSJ], "Anteckningar om posten i Nordmarks socken i Värmland", 8 s. [om FNBJ],
"Något om posten vid Norbergs Järnväg och
Krylbo-Norbergs Järnväg", 19 s., "Om posten vid järnvägen Eslöv-Ystad", 20 s. [Ett avsnitt om järnvägsposten hör till i de flesta
järnvägshistoriker och flertalet författare
behöver nu inte bedriva egen forskning - de
kan med förtroende hämta uppgifter hos
Lindgren.]
Nils Lindqvist, "Mjöhult, stationssamhället",
Kullahygd, 6 s. [Föga om järnvägen.]
Malte Ljunggren, "Blekinge Kustbanor", 6-7,
Ångkvasten, I & 2, 10, + 9 s. [Ljunggren når
nu fram till den rullande materielen. Varför
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inte komplettera och sammanföra denna detaljrika beskrivning till en bok?]
- "De svenska ellokens historia", 4-5, Ångkvasten, 1 & 2, 4 + 3 s. [Mängder av illustrationer.]
Lok och vagnar vid Sveriges Järnvägsmuseum,
Järnvägsmusei Vänner, 64 s. [Varje lok och
ett urval av vagnarna presenteras med ett bra
foto och en koncis text. En kort framställning
av museets historia ges också.]
Hans Lorin, "Järnvägarna runt Filipstad",
Förstlingen, 2 & 3, 4 + 4 s. [Snygg karta. Belyser bl.a. de tidiga kommunala planerna på
sammanslagning av Filipstad V och Ö.]
Peter Löf, "NKlJs breddning Deje-Skived och
lokinköp", Tåg, 4, 3 s. [De oförverkligade
breddningsplanerna är inte så få i den svenska
smalspårshistorien men detta är ett av dem
som utvecklades längst - ett tunneltak
sprängdes ner och två Hg-lok levererades.
Löf kan NKJJ.]
- "De gröna Tp-loken", Tåg, 5, 2 s. [Bullriga
diesellok med usel sikt som var alltför tunga
för en stor del av det smalspårsnät som de
skulle trafikera - men starka och naturligtvis
billigare i drift än de ånglok som ersattes.]
Orvar Löfgren, "Med tåg till framtids landet",
Populär historia, 3, 6 s. [Om järnvägen som
standardiserings- och moderniseringsfaktor.]
Rune Löw, "När järnvägen kom till Malmbäck", Malmbäck årskrönika, 10 s. [Den utförligaste beskrivningen gäller Stolpens hålloch lastplats .]
Anna-Brita Lövgren, "Politik och förvaltning
från kommunreformen 1862 till sammanläggning 1971", i Helsingborgs historia, 7:1, Helsingborgs kommun. [Ett 30-tal sidor handlar
om järnväg och spårväg, och belyser väl hur
ovanligt aktiva Helsingborgs ledande män var
när det gällde stadens kommunikationsfrågor.
Instruktiv kartserie och läcker bild av grindvakterska.]
Torbjörn Mårtensson, "Historik över Smalspåret", i Med Smalspåret - ji-ån Glasriket
til[!] Blå Kusten, VHVJ, 4 s. [Mårtensson kan
sina saker om Smalspåret som han har behandlat med större utförlighet tidigare. Hans
text liksom häftet i övrigt har producerats av
danskar vilkas kärlek till svenska järnvägar är
större än deras kännedom om svenska stavningsregler.]

Mona Neppenström (red.), Längs spåret
Stockholm-Malmö, Anfang, 125 s. [Smärre
historiska och geografiska felaktigheter förekommer tyvärr och ska inte behöva göra det i
ett arbete av denna karaktär, särsk ilt inte efter
kritiken mot tidigare delar i serien .]
Lennart Nilsson & Frank Stenvall, Nordens
järnvägar 1987, Stenvalls, 47 s. (om Sverige). [Som tidigare sagts: seriens långsamma
utgivningstakt gör uppgifterna i denna ursprungligen aktuella årsbok historiska.]
Ola Nilson, "Ånglok på Östgötasmalspåret",
Gurklisten, 2, 3 & 4, 3 + 3 + 3 s. [Fortsättning på tidigare inledd serie.]
Sverre Nyhed, "Älvdalens järnvägsstation ligger i Östermyckeläng ... ", i Resandets historia i Dalarna - några glimtar, Dalarnas forskningsråd, 103 s. [En något nyckfull historik
över Mora-Älvdalens järnväg. Avfärdar skrönan att Anders Zorn skulle ha ritat banans stationshus - men den kommer (tyvärr) säkert
att dyka upp många gånger än.]
Mogens N0rgaard Olesen, Helsing(/)r-Helsinghorg ove,farten gennem tiderne, Lamberth,
278 s. [Ett praktverk i stort format med genomarbetad text och slösande rikt bildmaterial. Emellertid hade man önskat sej ritningar
av de intressanta terminal- och ombordanläggningarna.]
Sven Olofsson, "Skånska järn vägsprojekt",
ÖSJ-bladet, 2, 2 s. [Kort om projekten Dalby-Hörby (1894), Malmö-Fjärdingslöv
(l 876) och Fjärdingslöv-Skurup (1907).]
Håkan Olsson, "Fetlagd växel orsakade tågkatastrof. Militärtåg kolliderar med godståg i
Tyringe. Fem personer dödades och femton
skadades", Ångtrycket, 3/4, 3 s. [De långa
rubrikerna är egentligen ur en samtida ( 1942)
dagstidning men berättar vad det hela handlar
om.]
- "När ånglokomotivet Hultenheim sprang i
luften uti Eksjö stad 1902", Tåg, 7, 2 s. [Ännu
ett vittnesbörd om Olssons morbida fascination inför olyckor.]
- "50 år sedan Skånes värsta vinter", Tåg, 6,
2 s. [Bygger enbart på läsning av gamla dagstidningar men ur sådana kan mycket utvinnas.]
Kenno Pedersen (red.), Den sej/ende bro. HHoverfarten I 892-1992, Helsing0r Bymuseum,
157 s. [Hundraårsjubileet har satt fart på ett

antal skribenter och marknaden borde vara
övermättad men det är inte läsarnas problem.
Antologins innehåll sammanfaller i inte ringa
grad med Olesens bok men bildmaterialet är
till stor del eget.]
E Bertil Persson, "Livslängden blev kort för
Uads-vagnen", Karven, 3, 2 s. [Av den eminente malmvagnskännaren.]
- "Beredskapsplats för eldriften", Karven, 3,
2 s. [Alltför kort om denna intressanta företeelse som nu är under avveckling. När kan
en förteckning publiceras?]
- "Norrbottens första malmbana", Karven, 4,
4 s. [Om en hästbana i Töre som trafikerades
1875-1887. En första rapport, mer forskning
behövs.]
- "Sunderbybäcken - sju broar på 107 år",
Karven, 4, 4 s. [Persson utmärker sej både genom noggrannhet och förmåga att hitta fräscha ämnen.]
- "Gamla Notvikens håll- och lastplats", Karven, 4, 2 s. [Järnvägsarkeologi kring en kortlivad militär trafikplats.]
Ragnar Persson, "Wadensjö post- och järnvägsstation", Folk och bygd, 2, 3 s. [En roande detalj: andra och tredje klass hade gemensam väntsal, men för passagerarna i den förstnämnda fanns en stoppad soffa reserverad.]
Carl Reuterbrink, "Några järnvägs- och tågreseminnen", Förstlingen, l, 4 s. [Bl.a. en
version av storyn i Taubes "Eldarevals", denna gång i ett TGOJ-ånglok 1938.]
- "Vid Nora Bergslags Järnväg från den första
till den sista arbetsdagen", Förstlingen, 3, 6 s.
[Om arbete i NBJ gammalmodiga verkstad
och sedan blandade föraruppdrag, men först
lokförarminnen från KYJ kring 1950.]
- "Ett järnvägsmannaöde", Jernvägsnytt, 3,
6 s. [Om maskintjänst med usla arbetsförhållanden på VGJ under 1940-talet.],
Arvid Robertsson, "Sandvikens industrispårssystem'\ Tågposten, l, 3 s. [Ämnet behandlas
utförligare i Fredings SmB-bok - se ovan.]
Yngve Rosendahl, "Järnvägen", i Sälen och
Sälenjjällen, Malung, 6 s. [Ytligt, men nämner bl.a. den intressanta nattågstrafiken till
Sälen.]
Gunnar Sandin, "Gamla järnvägsprojekt med
ny aktualitet", Kring Kärnan, 12 s. [Om Helsingborg.]
- (red.), KRJ 100. Kort historik över järnvägen
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Klippan-Es löv hundra år efter det första ö ppnandet, mfKLJ , 88 s.
Rol f Sten, "Järnv ägen Jädraås 100 år", JTJnJ tt, 3, 3 (tättryckta) s. [Omtryck från 198 1.]
Erik Sundström, "Land shövdin g EJ Sparre manne n som gav sitt namn åt fem ång lok",
Spår, 7 s. [Land shövd in garna var ofta v ikti ga
pådrivare av det sve nska j ärnvägs nätets utbyggnad, men vid s idan av Samue l von Troil
och Curry Treffenberg torde de n mest framståe nde ha varit Sparre som gjorde avgörande
in satser för flera västgötabanor och för
SWB.]
- "Vad hände vid Sveriges j ärnv ägar 1893?",
Spår, 7 s. [Väsentliga informationer fönnedlade konci st och med lätt hand.]
Pe r Sundström, "Järnv ägsminne n från Dalarna", Tåg, I 0, 3 s. [Trafiktjänst i Falun och
Hin snoret 1942-1 976.]
Örjan Svane , Nättrabyhamns station omkring
1930. En rekonstruktion i text och bild , Smalspårsfrämjandet, 3 1 s. + 9 s. ritnin gar. [En
osa nnolikt noggrann och kärl eksfull be handlin g av e tt smalt ämne . Lik a g iv a nde för de n
nosta lg iske nöj es läsare n som för modellbyggaren . I
Jan-Olov Svensson, En beskrivning av den
rullande materielen 1•id Dala-Ockelbo-Norrsundets jäm1•äg J876-19Z0, mf W adstenaFogelsta Järnväg, 131 s. [Arets läc kraste
svenska järn vägsbok med sina supe rba ritnin gar. Ett utm ärkt komplement till Rolf
Ste ns DONJ-bok.J

Anders W es ter, "SJ ång lok litt Sb 1306",
Förstlingen, 1, 7 s. [Wester har skrivit en
serie om NBVJ fordon, deras typ- och individhistoria. De nn a artikel bygger till stor de l
på Ulf Diehl s Sb-bok.]
- " Motorvag n litt Y 6/7/8", Förstlingen, 2, 7 s.
[B ygge r på Hä llqvi st.]
- "En kort bes krivnin g av SJ :s E/E2-lok",
Förstlingen, 3, 8 s. [Intressanta deta lj er om
tjän stgörin gen.]
Han s Westlund , Kommunikationer , tillgänglighet, omvandling. En studi e av sam spe let
me llan kommunikation snät och näringsstruktur i Sveriges mellan stora städer 1850-1970,
Universitetet i Umeå, 230 s. [Det är me r indu strin som har drivit fram järnvägar än järnvägarna som har drivit fram industri , är e n
s lutsats ur denna rätt svårl ästa av handling .]
Jan-Anders Wihren , "För 30 år sedan - intryck
från e n järnvägsentusiasts vardag", 2, Ångtrycket, 1, 5 s. [Se utkastet över 199 1. Nu
även om en kort sejour so m chokladförsäljare
på Södra stambanan.]
Vä nersborg station J992, SJ , 12 s. [Små broschyre r av detta s lag utges g lädjande nog ofta
vid etableringen avresecentra. De hi stori ska
uppg ifterna här byger helt på He re ntz & Wideshe ims (förträffli ga lilla) UVHJ-skrift från
1987.]
Björn Åstedt, "MGJ-boken , rätte lser och kompl ette ringar", ÖSJ-bladet, I , 5 s. [Sympatiskt
med den sorten s uppföljnin gar. MGJ-hi stori e n är dock ännu inte uttömd. Om någon
Spår- läsare exempel v is s itter på bol agsarkivet
bör han omgående kontakta Åstedt.]

Börje Thours ie, "Lite hi stori a om spårbunde n
transport", Tåg, 9, 4 s. [En huvud sakligen
decennievi s uppstä lld rapsod i över de n i
fö rsta hand svenska utv eck lingen. Thoursie är
nog de n bäste stili sten bl and våra järnv ägsskri ben ter.]

Egon Ö stlund , "Snabbvag nsdrift vid Halmstad- Nässjö j ärnv ägar", Motorvagnen, 3 & 4,
6 + 4 s. [Omtryck från 1945.]

He lm er W a llner, "Järnvägar", i Storvretabygden:forntid - nutid, Storvreta bibliote ksoch kulturfö renin g, 2 s. [Bra att soc knens
småhå llpl atse r finn s med.J
Le nnart W e lande r (red. ), Skogen tar tåget. Indu stribanor av Decauvill e typ för timmer,
virke, ved, pappersmassa oc h pappe r, SJK ,
322 s. [26 bidrag av tio bidragsg ivare och av
hög kv a litet - annat bruk ar Wel ander inte
godkänn a. Snygga kartor och de lv is suddi ga
foton - me n annat har väl inte stått att få av
dessa de lvi s udd a miljöer och objekt.]

Sha rplok,
anl'änt som
vinjett a ,,
CHJ. Se
Erik Sundströms artikel "Lok i
1•injett".
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Per Restadh

Historien och historier om automatkopplet

"Adieu triages,locotracteurs, voies d'embranchement afaibles mouvements, atte lage automatique
etc." Ajöss med rangerbangårdar, växellok, automatkoppel, dåligt utnyttjade industrispår etc .
Så inledde dåvarande högste tjänstemannen
vid Internationella Järnvägsunionen (UIC), generalsekreteraren Jean Bouley, ett anförande inför Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft i mars 1988. Detta uttalande skall ses mot
bakgrunden av senare års utveckling mot allt
mindre rangering, mer kombinerade transporter
och därav följande utslagning av växling på
smärre industrispår.
Skall detta bli sista ordet i historien om automatkopplet?

slumpvisa, mer eller mindre långvariga kontakter med hela komplexet, i synnerhet på internationell nivå. Det ofantliga källmaterialet har inte
gåtts igenom systematiskt. Detta får anstå som en
uppgift för en eventuellt framtida doktorand.
Urvalet är närmast att betrakta som en antologi
med större anspråk på vederhäftighet än på fullständighet.

Historik

UIC 522 R

Patent på uppfinningar av automatkoppel för järnvägsvagnar kan räknas i tusental, framställda prototyper i hundratal och serietillverkade typer, som är i bruk
vid järnvägar, spårvägar och gruvor i tiotal. - Redan
1848 förekom i USA olika koppeldon, som uppvisar
släktskap med de "automatkoppel" som i våra dagar
används på leksakståg.

Dessa rader gör inte anspråk på att vara en
uttömmande avhandling av ett vidlyftigt ämne
och borde mer konkret ha rubriken: "Kort sammanfattning av utvecklingen av en med genomgångs ledning för tryckluft och svagström försedd central drag- och stötinrättning för de europeiska normalspårsjärnvägarna enligt UIC
normblad 522 R och kommentarer till denna
utveckling."
För att inte leda läsaren vi lse bland dokumenterade data och mina minnesbilder skall jag försöka, när det inte e lj est framgår av sammanhanget, att markera vad som är det ena och det andra.
Låt mig på en gång tala om att det fortfarande
finns tekniker, som på ett mer självupplevt sätt
skulle kunna beskriva automatkopplets tekniska
utveckling. När det gäller nyttan av automatkopplet i trafiktjänsten finns likaledes större sakkunskap, låt vara att de kalkyler som gjorts vare
sig de varit positiva e ll er negativa för automatkopplet av kända skäl aldrig kunnat verifieras .
Mina personliga förutsättningar att skriva om
dessa saker är snarast en rad mer eller mindre

Ovanstående är ett direkt citat ur tidskriften
Järnvägs-Teknik nr 8 1963. En hel del av de fakta
som återges i föreliggande artikel är hämtade ur
o lika årgångar av denna publikation.
År 1863 kom "Millerkroken" till användning
och blev sedermera spridd i A ustralien och på
Nya Zeeland. Den ser ut och fungerar ungefär
som en förlaga till det centralkoppel som bl.a. användes vid de svenska 891 mm-banorna i Småland, Västergötland och Östergötland.
I USA fick automatkopp let sin föregångare i
Major Janneys koppel och omkring 1889 fanns
där 39 olika typer av automatkoppel på de då
80 000 godsvagnarna. En federal lag av 1893
föreskrev att efter 1898 skulle automatkoppel
användas mellan staterna. Den sedermera standardiserade koppel typen med rörlig klo utbredde
sig över hela USA, Kanada, Mexiko och i olika
sydamerikanska stater.
Det år 1916 presenterade Willison-kopplet
kom för sent för att bli USA-standard och var
heller inte användbart tillsammans med gängse
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koppel, låt vara att det snabbt infördes vid industri- och gruvbanor.
När Internationella Järnvägsunionen (UIC)
bildades 1922 togs frågan om ett automatiskt
centralkoppel upp till behandling. Finanserna
medgav inte något genomförande vid de normalspåriga järnvägarna i Europa, medan de japanska och ki-nesiska järnvägarna redan omkring 1925 hade börjat använda automatkoppel
av amerikansk typ.
År 1935 beslöt man i Sovjetunionen införa
automatkoppel a la Willison, numera känt under
beteckningen SA3. Till följd av andra världskriget blev arbetet slutfört först 1958. SA3-kopplet
inköptes från Sovjet och monterades på de nya
fyraxliga vagnar som anskaffades till Malmbanan under 1960-talet.
Ett intressant och framsynt projekt var det prov
som SJ:s dåvarande Maskintekniska byrå startade genom att i februari 1957 vid AB Svenska
Jämvägsverkstäderna Falun beställa fem Marvagnar försedda med Willison-koppel. De provades sedan tillsammans med 70 Mas-vagnar
som på beställning, likaledes till ASJ, försetts
med Willison-koppel. Mar-vagnarna var ej vidare utvecklade prototyper för framtida malm-

vagnar på Malmbanan. De såldes i slutet av
1960-talet till Domnarfvets jernverk. De med
Willison-koppel försedda Mas-vagnarna flyttades till Dannemora för malmtransporterna till
Hargshamn, och är nu jämte ytterligare ett antal
Mar-vagnar som levererades i början av 1960talet skrotade.

Varför införa automatkoppel?
Utan att gå till den direkta begynnelsen år 1922
och den tidens motiveringar för införande av ett
automatkoppel bör man kunna sammanfatta den
ståndpunkt som kom till uttryck efter andra
världskriget på följande sätt.
1. Arbetarskydd
2. Personalbesparingar
3. Billigare rullande materiel
4. Högre tågvikter
5. Färre driftstörningar
Vem utvecklar automatkopplet för de europeiska
järnvägarna?
Ytterst ansvarig för utvecklingen är den till
Paris förlagda Internationella Järnvägsunionen
(UIC), som tidigare omfattade de europeiska

Mas-vagnar på prov försedda med automatkoppel typ Willison. Dannemora omkring 1988. Foto
Bengt Dahlberg.
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Automatkoppel med tryckluftskoppling. Ur UIC, L'attelage automatique des chemins
de fer, 1972.

normalspårsjärnvägarna jämte de bredspåriga
finska järnvägarna. UIC:s Forsknings- och provningsanstalt ORE (numera ERRI) har medverkat
till utveckling och prov av diverse prototyper,
som i huvudsak utvecklats av järn vägsindustriella
konsortier på basis av Willison-kopplet. Eftersom efterkrigstidens Europa även vad gäller järnväg kom att präglas av splittringen mellan väst
och öst, har ett samförstånd med den 1956 av de
socialistiska länderna bildade Organisationen för
Järnvägssamarbete (OSZjD) varit nödvändigt.

Vad menas med automatkoppel?
Som antytts inledningsvis kan automatkoppel se
ut snart sagt hur som helst beroende på användningsområde, hållfasthetskrav etc. Det som här
behandlas är den typ av koppel som beskrivs i
UIC:s Normblad 522 R, utgåva 4, 1990-01-01
och OSZjD:s normblad 522/1.
Kopplet skall ersätta nuvarande buffertar och
skruv koppel och verka automatiskt inte bara som
sådant utan också för överföring av tryckluft.
Isärkoppling utförs från sidan med ett enkelt
handgrepp. Se sprängskissen ovan.
Hållfastheten skall vid koppling medge en islagshastighet av 15 km/h utan att kopplet skadas. Vissa inskränkningar gäller för koppling
och gång i kurvor och över växlingsvall och
färjeklaffar. Normbladet nämner inget om ledning för manöverström genom kopplet, vilket
enligt tidigare krav skulle medgivas. Inte heller

berörs mera fantasifulla och tidigare avfärdade
tankar om överföring av värmeström eller av
impulser för frigöring av kopplen från lokets
manöverpanel.
Vem beslutar om införande av automatkopplet
i Europa?
Eftersom UIC inte är ett organ påregeringsnivå
skulle beslut om eventuellt införande av
automatkoppel behöva hänskjutas till Europeiska Trans-portministerkonferensen (CEMT),
som är en gren av OECD, och till OSZjD, som
också var ett organ för transportministrarna inom
det dåvarande östblocket. I dagens Europa, där
till exempel de bredspåriga estniska och ukrainska
järnvägarna tillhör UIC, skulle den eventuella
beslutsprocessen sannolikt bli mer komplicerad.

Det europeiska
utvecklingsarbetet
Som i så många andra sammanhang har teknikerna varit pådrivande för att ersätta gårdagens
teknik med morgondagens. Problemet har varit
att varken de eller användarna av tekniken varit
i stånd att dra slutsatser om det framtida läge i
vilket automatkopplet skulle införas.
Från att dåvarande Deutsche Reichsbahn 1922
i UIC tog upp frågan om införande av ett
automatkoppel til I avförandet från dagordningen
1936, över återupptagande i ECE 1948 till förnyad
bordläggning 1950 till återuppväckande av frå63

Pro1 •med koppel typ UCIBSM
(ji-ån Tyskland) vid SJ den 17
februari 1967. Foto SJ.

Pro v med koppel typ AWCM
(fi·ån Frankrike) vid SJ den
l 7februari 1967. Foto SJ .

gan i ORE 1956, kom bildandet av e n Spec ialkommi ss ion för automatkoppel år 1957. De nna
skulle inom UIC bilda tre arbetsgrupper: e n för
tekni ska, e n för för driftse konomi ska och en för
juridi ska och finansiella frågor. De franska järnvägarna, SNCF, fick, vilket ä r värt att lägga på
minne,t i uppdrag att utarbeta e n kalkylmodell,
som skull e kunna användas av andra järnvägar
för att man skull e få en e nhetli g bedömning .
D e utrednin gar som in på 1960-ta let gjordes på
detta sätt baserades på föreställningen om e n viss
tidsbesparing i minute r pe r kopplingstillfälle.
Dessa minute r eva lverades sedan till he la man.
Härtill kunde också adderas vissa min skade ri ske r för växlingsskador och dödsfall i växlingsarbetet. På kostn adss id an kom sedan inköp,
monte rin g, fordonsombyggnader i samband med
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införande t. Kalk y lmetoden kan i någon mån
jämföras med Vägve rkets för väg investe rin gar,
vilket åtmin stone för SJ var tämli gen främm ande .
Mindrekostnaderna kunde med fog anses öve rdrivna. De första omgångarna i kalkylerandet
visade trots detta svag lön samhet, me n man drev
para ll e llt utv ecklin gen te kni sk t och juridi skt finan sie llt mot e n anbudsförfrågan till stö rre tilltänkta tillverkare. Se nare modifikatione r i ka lkyle rna ledde ti Il att man räk nade fram e n årli g
besparin g pe r fordon av 250 FRF i 1961 å rs
pennin gvä rde. Samtidi gt be räknad es in vesteringen per e nhet till i mede ltal 2700 FRF. Enkel
matematik gav därvid som res ultatet en förräntnin g på drygt 9 % . Med vid SJ tillämpad
annuitets metod , säg 30 års avs krivning, och IO%
ränta skull e å rskostnade n bli 286 FRF. O avsett

beräkningsmetod skulle den företagsekonomiska
lönsamheten med dagens mått mätt ligga någonstans mellan svag och dålig. Möjligen skulle en
mera uttalat samhällsekonomisk kalkyl ge ett
gynnsammare resultat, vilket bland förespråkarna
i Sverige och utomlands sannolikt var ett dominerande motiv, vilket framgår av det följande.
Men synen på räntor, personalrekrytering och
teknikens möjligheter var vid ingången av 1960talet mycket olik den nuvarande. SJ:s generaldirektör Erik Upmark utsågs 1963 till att utreda
problem med patent, licensavtal etc, en naturlig
följd av hans genuina intresse för frågan. Hans
direkta engagemang i UIC-frågor, bortsett från
den han automatiskt hade i egenskap av generaldirektör, kom att sammanfalla med min egen avsevärt blygsammare första insats i UIC- arbetet.
Det gällde för min del att medverka i en arbetsgrupp, som efter initativ från SJ skulle verka
för ett snabbare införande av hastigheten 70 km/
tim vid 20 tons axellast för alla godsvagnar i
internationell trafik.
Det första sammanträdet ägde rum i UIC:s
högkvarter, 14 (16) Rue Jean Rey. I lokalen
bredvid fördes ett högljutt samtal, då och då
avbrutet av en och annan skrattsalva. Någon av
deltagarna föreslog då halvt skämtsamt, att vi
skulle bulta i väggen för att få arbetsro. Om så
skett hade fortsättningen förmodligen blivit pinsam. När vi en stund senare på väg till
förmiddagskaffet utanför dörren stötte på våra
stökiga grannar visade det sig vara GD Upmark
och några av hans kolleger, som var mitt uppe i
ovannämnda uppdrag.
Något år senare dök automatkopplet på nytt
upp som ett inslag i det UIC-arbete, som jag deltog i, denna gång i ett arbete som fortfarande
pågår, med beteckningen 4/E/l: "Central och integrerad styrning av godstrafiken." UIC:s dåvarande generalsekreterare och medlemmen av
Franska Akademien, den legendariske Louis Armand, hade den sympatiska vanan att vandra
omkring till de olika mötena och hälsa på deltagarna, säga några väl valda ord och fråga om
deras åsikter i de frågor som avhandlades. När
han under hälsningsceremonin fick klart för sig
att han hade svenskar framför sig, vilket givetvis
inte var första gången för hans del, blev han
synbart glad och sade till min vän och kollega
Göran Ridner: "Er känner jag igen." Vi spekulerade mycket kring detta uttalande, som uppenbarligen måste ha varit misstag på person. Vad
åtminstone jag inte visste tidigare var, att Sveri-

ges generalkonsul i Paris, Raoul Nordling, bland
mycket annat under den tyska ockupationen
lyckats rädda Louis Armand från en väntande
exekutionspluton. Den tacksamhet som detta
måste ha väckt kom tydligen att omfatta svenskar
i allmänhet.
Efter hälsningsceremonin tog generalsekreteraren plats bredvid ordföranden och gjorde en
tour d' horizon, dvs. en på den tiden science fiction-betonad rundmålning av järnvägens framtid. En viktig beståndsdel i denna var automatkopplet som en första början till förarlösa tåg,
datoriserad styrning av järnvägarna, deras tågrörelse, fraktberäkning, ekonomisk redovisning
m.m. via satellitburna databanker, kort sagt en
både teknokratisk och humanistisk dröm om att
befria människorna från tungt och farofyllt arbete på bangårdarna, tröttande och psykiskt påfrestande tågtjänst, misstag i säkerhetstjänst,
tråkigt expeditionellt rutinarbete.

Upmark positiv
Senare erfarenheter leder mig till uppfattningen,
att GD Upmark nog utan större reservationer
delade Armands syn. I en av sina många PM, som
förhoppningsvis finns arkiverade, behandlade
han angelägenheten av att snabbt införa automatkoppel. Han väntade sig nämligen bl.a. framtida
rekryteringssvårigheter till växlingsarbetet, som
inte bara långsiktigt kan medföra diverse kroppsliga förslitningsskador utan också är momentant
riskfyllt. Jag citerar ur minnet utan anspråk på
exakthet ord för ord ett avsnitt i denna PM:
"Redan nu börjar man hos växlingspersonalen på
kontinenten konstatera rangerskälva, dvs. en
rädsla för att gå emellan vagnar för att hänga på/
av kopplet, ja till och med i tjurfäktarnationen
Spanien. Kanske är vi i Sverige fysiskt modigare." Det förefaller dessbättre som om rekryteringen inte blivit så mycket lidande i brist på
au tomatkoppel.
I mars 1963 beslöt UIC:s styrelse att rekommendera medlemsjärnvägarna att efter l januari
l 964 endast låta bygga vagnar som lätt skulle
kunna förses med automatkoppel, och detta skulle
vara obligatoriskt fr.o.m. 1 januari 1965. Om jag
inte tar fel gäller denna bestämmelse fortfarande.
Hur bergsäkert ett nära förestående införande av
automatkopplet ansågs, bevisas av det faktum att
alla F-lok till att börja med förbereddes för detta.
Automatkopplet uteblev och nu har F-loken så
när som på tre exemplar, varav ett på Sveriges
Järnvägsmuseum, skattat åt förgängelsen.
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Unde r denn a pe ri od vidtog ett anta l prakti ska
pro v med prototypko ppe l på o lik a vagntype r bl a
vinte rtid i Sve ri ge oc h Norge. D et s ista av dessa
prov ge nomfö rdes så sent som v inte rn 1972/7 3.
Jag har förfara nde en minnes bild av fo ton tagna
någonstans i traktern a av Sto rli en, där e n man
står på en vagn fö r att spetta bo rt is frå n ko ppe lhu vu'd enas övers id a.
Vid ett av dessa provtill fä ll e n fa nn s bl and uppbådet utl ändska maskintekni ska och trafik ex perter
oc kså en framstående representant fö r de franska
j ärn vägarn a. Han v ill e från sitt fö rsta besök i
Sve ri ge kö pa med sig något typi skt svenskt hem
till Frankrike. Efte rsom jag vid de nnn a tid inte
hade något med automatko ppe lfrågorn a att göra
fic k jag av ho nom sj ä lv veta detta i efte rskott v id
ett mö te i and ra frågo r. Han fic k då rådet av
någon vänli g, e ll er kanske snarare ovänli g, svensk
ko ll ega att kö pa med s ig e n fl aska "A bso lut Rent
Bränn v in " . Jag frågade ho no m vad han tyc kte
o m det oc h svaret bl ev : tac k bra. P ro bl e met va r
bara att det sve nska sättet att hand skas med de nna dryc k inte harm o ni erade med franska vano r.
Hu strun som a ldri g sett sin man be ru sad bl ev
m yc ket uppb ragt över denn a fa milj es kand a l oc h
skä llde ut ho nom efter note r.

Farlig fällkniv seffekt
Unde r tide n fram ti Il 1971 a rbe tades det fliti gt
med frågor om te kn is ka lösnin gar, stabilitete n
hos tvåax li ga vagnar, möjli ga tåg längde r, urspårnin gs ri ske r mm . C hefe n fö r SJ :s maskin avde lnin g John Frostberg ansåg troli ge n med full
rätt att e n e le ktropn e um ati sk bro ms vore ett abso1ut o und vikli gt kompl eme nt till a uto matk o ppl et
fö r att v id brom sning fö rhindra s.k. fä llkni vseffe kte r med o lik a tun ga vagnar i långa godståg
oc h därav fö lj ande urspårin gar. Bortsett från
detta skull e en samtidi g utlösnin g av bromsningen
av tåg genom e lm anöv re ring i stä ll et fö r sänk nin g av lufttryc ket i brom slednin gen få andra
goda effekter. Jag bl ev på Fros tbergs begäran
adjun ge rad till ho nom fö r arbete i de n arbetsgrupp som till satts fö r änd amå let. Lö nsamhetska lk y le rn a pe kade doc k i samm a riktning som
auto matko ppl ets oc h arbetsgruppe ns arbete lades ner. Detta sagt fö r att be lysa en av de m ånga
me r e ll e r mindre vä lg rundade fö rutsättninga r
som ett infö rande av automatko ppl et krävde e ll e r
ansågs kräva .
Ge nera ldirektör Upm ark komme nterade strax
efte r s in avgå ng 1969 a utomatko ppe lfråga n på
fö lj ande vis: "Enli gt min mening är sake n ytter66

li gt e nk e l: att dri va j ärn väg efte r 1976 utan automatk o ppe l ko mm e r att tagas som orkes löshet. "
Bes lutet år 1969 ändrades redan i juni påföljande år innebärande att a utom atkopplet skull e
va ra i bruk utan sido buffe rtar vid pås ktiden 198 1.
Detta bes lut inom UIC mås te också godkänn as
av OSZjD. Dess medl emmar kunde av av ekonomi ska skäl inte godkänn a de n föres lagna tidtabe ll en för infö randet. Ef ter långa fö rhand I ingar
e nades man eme ll e rtid i maj 1972 o m att införa
automatkoppl et i inte rnatione ll trafik under april
198 1 oc h att s idobuffe rtarna skull e tas bort i
s lutet av 1985 .
De livli gaste till skynd arna av automatkoppl et,
de ös te rurope iska j ärn vägarn a geno m s in o rganisati o n OSZjD , bl ev de lvi s skuld till uppskovet.
En väste urope isk j ärn väg, franska SNCF och
a lltså Lo ui s Arm and s ege t fade rshu s, som skapat
ka lk y lm ode ll e n fö r bedömnin g av a uto matko pple ts lö nsamh e t, bl ev d e t ve rknin gs full as te
bro msbl oc ket. SNCF:s pl ane rpåsnabbtåg (TGV )
hade nu avance rat så långt att detta proj e kt oc h
a utomatk o ppl et, två g iganti ska in veste rin gsobje kt, måste ko nkurrera om statli ga budgetm ede l.
Ett val mås te träffas oc h det bl ev TGV .
På sätt oc h v is bl ev detta va l s lutet på de n me r
än hundraåri ga era, unde r vilke n godstrafik e n
varit stommen i järn vägarnas eko nomi. Det fa nns,
vilke t tidi gt kon state rades av c hefen för SJ utvecklingavde lnin g Åke Karsbe rg, kn appt några
lö nsamma in ves te rin gar att gö ra i godstrafiken
medan pe rso ntrafi k i form av snabbtåg hade stor
lö nsamhetspote nti a l.
Jag minn s när budet om detta uppskov kom
unde r ett möte i Pari s rörande en helt annan UICfråga. Den SNCF-representant som haft en mycket
s litsam tid med j ämkande om tidpunkter och a ll a
kompl etterande utrednin gar kl appade i händern a
oc h utropade : "Bravo då blir det inget autom atko ppe l, fö rrän jag gått i pensio n! "

Ordhålliga svenskar
De fö rsta rev is io nen av ka lk y len på 1970-talet i
v ilke n jag direkt medverkade pekade på en årli g
nettofö rsämrin g på o mkrin g 400 miljoner kronor
i dåtida pe nnin gvärde. Detta försämrade res ultat
be rodde de ls på att kalk y len gjorts efter gängse
SJ-metode r, de ls på att en storde l av de pe rson a lv in ster m an ti o år tidi gare trott s ig kunna gö ra
e nbart med hj ä lp av a utomatko pple t hämtats in
på ann at sätt.
Det paradoxa la fö rh å ll andet hade nu upp-

Prol'malmvagnen 9210144-0 i
Notl'iken den 29 mars 1968.
Foto SJ.

stått, att SJ som en realistisk bedömare av lönsamheten stod vid sitt ord om införandetidpunkten
medan andra vacklade. Detta länder SJ:s dåvarande GD Lars Peterson, påhejad av företrädaren
Erik Upmark, till heder. Lars Peterson hade redan som statssekreterare och som sådant i suppleantkomm itten inom CEMT verkat för ett beslut
om automatkoppel. Jag tror det var Åke Kars berg
som informerade mig om att Lars Peterson - som
det visade sig - i motsats till de andra regeringsrepresentanterna i CEMT försäkrat sig om
finansministerns stöd .
Fortsättningen handlar egentli gen mest om att
räddas vad som räddas kan. CEMT meddelade
1976, att man trots att de tekniska undersökningarna avs Iutats och att de praktiska proven genomförts med mycket goda resultat, tills vidare inte
kunde binda sig vid några ekonomiska åtagande
för järnvägarnas del eller en därav följande multinationell överenskommelse om ett garanterat
senaste datum för införandet.
Man hoppades fortfarande kunna genomföra
detta stora projekt, bara tiderna bleve något gynnsammare. Det är intressant att drygt I 5 år senare
speku lera över vad som menas med "något gynnsammare". Denna politikernas inställning påminner mycket om den inställning från de svenska
statsmakternas sida som gällt under större delen

av efterkrigstiden: I tider av god kapitaltillgång
välvillig behandling av SJ anslagsäskanden. Till
följd av fördröjningen mellan investeringsbeslut
och dessas resultat i form av nya fordon har man
ofta fått resursöverskott när konjunkturen avtagit. Omvänt har man i dåliga tider dragit åt
svångremmen så hårt att få normala investeringar kunnat förvandlas till beställningar i en
undersysselsatt industri. Visserligen kunde AMSbeställningar i stället komma till. I princip har SJ
av idag befriats från att fungera som ett fjärrstyrt
instrument för reglering av samhällsekonomin.
När vi nu befinner oss i (förhoppningsvis slutet av) en konjunktursvacka, som de politiska beslutsfattarna för drygt I 5 år sedan inte ens i sin
vildaste fantasi kunde föreställa sig, så skulle
faktiskt tiderna ironiskt nog vara "något gynnsammare". Ett företagsekonomiskt olönsamt införande av automatkopplet kunde ur sysselsättningssynpunkt vara samhällsekonomiskt motiverat. I varje fall lika bra som den genom arbetstidsförkortning sänkta produktiviteten per capita
som kommit upp inom EU. Ett så kraftkrävande
övervägande låter nog tyvärr vänta på sig.

Successiva uppskov
I november 1980 enades ett antal generaldirektörer under ordförandeskap av UIC:s gene67

ralsekreterare om att pröva om man senast 1982
skulle kunna besluta om införande av automatkoppel i tidsperioden 1995-2000. I juni 1981
informerades UIC:s styrelse om att detta informella mötes slutsats var år 2000 som tidigaste
datum. I december 1984 noterades UIC:s styrelses
beslut, att det under andra halvåret 1987 skulle
läggas fram en förstudie om ett förenklat
automatkoppel. Vidare inrättades en arbetsgrupp
för att slita tvister om vissa järnvägars, främst
DB:s, krav på ersättning för utredningskostnader
i samband med automatkopplet. I juni 1986 tillerkände UIC:s styrelse DB 9 032 111 DEM och
SNCF 2 643 063 FRF för sina utlägg i samband
med UIC:s utredningar om automatkopplet. I
december 1988 utspann sig en diskussion i UIC:s
styrelse om det förenklade automatkopplet utan
stöt- men med draginrättning. Vid mötet deklarerade DB sitt intresse för detta projekt och meddelade positivt resultat från en förstudie. Ordföranden bad övriga järnvägar att följa detta exempel.
Det skulle vid mötet i juni 1989 meddelas, vilka
järnvägar som finansiellt skulle delta i utvecklingen och prov med prototyper, till en kostnad
av 20 miljoner DEM, varav tillverkaren Unicupler skulle förskottera 10 miljoner.
Den 25 april 1989 vidhöll SJ i brev till ORE
sina positiva inställning till automatkoppel utan
bevarade sidobuffertar, men sade sig inte kunna
medverka i en kalkyl för enbart dragkoppel.
Till dags dato (1993-12-31) har sedan inga
viktigare beslut fattats av UIC:s styrelse i
automatkoppelfrågan. UIC:s femte kommission,
ERRI (förutvarande ORE) och i förekommande
fall den gemensamma gruppen UIC-OSZjD, har
haft uppdraget att arbeta vidare med frågan om
enbart dragkoppel.
Vid sitt möte i november 1993 hade femte
kommissionen att bl.a. ta ställning till finansieringsfrågan. Denna baserade sig i sin tur på ett
antal beslut i kommissionen av juni samma år
dvs. utarbetande av ett norm blad för enbart dragkoppel, bildande av en studiegrupp för detta
ändamål vari bl.a. finskajärnvägarna, VR, ingår,
slutrapport l 996, finansiering genom DB (större
delen) och UIC.
Vid sitt möte i december 1993 diskuterade
UIC:s styrelse dels det internt avstämda utvecklingsprogrammet, dels deltagande i EU:s ramprogram 4, och instämde i det sistnämndas
prioriteringar. En förutsättning för ekonomiskt
deltagande från EU för att tekniskt utveckla
järnvägssektorn är att UIC satsar lika mycket. I
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klartext innebär detta att 50 miljoner ecu från EU
skulle ge totalt 100 miljoner, dvs. närmare en
miljard svenska kronor. I UIC:s program nämns
bl.a. konkret AFI (Automatisk fordonsidentifiering), vilket innebär attjärnvägsfordon av alla
slag förses med svarsdon till fasta eller rörliga
sändare/mottagare, som registrerar fordonets
nummer och eventuellt andra data.
Det är väl inte uteslutet att det i övrigt än så
länge mycket allmänt hållna gemensamma programmet kan komma att omfatta en skärv även
till vidareutveckling mot genomförande av
automatkoppel i någon form.

Sammanfattning
De tidigare från början framhållna fördelarna
med ett automatkoppel har inte visat sig konstanta genom tiden.
Arbetarskyddsmomentet har i form av ett vidgat medvetande om arbetsmiljön snarast
kommmit att bli viktigare. Men även detta måste
ställas i proportion till det antal av- och tillkopplingar som måste utföras. Personalbesparingarna kan i hög grad beroende på beräkningssättet - och allt talar för att senare års valda metoder är mer realistiska - och med avsevärt mindre rangering blivit ett ytterst otillräckligt bidrag
till lönsamheten.
Långsiktigt borde rullande materielen bli billigare, eftersom två automatkoppel per fordon
borde kosta mindre än fyra buffertar och två
skruvkoppel både i anskaffning och underhåll.
Ett frågetecken är förfarande om det tidigare från
teknikersidan starkt understrukna kravet på
boggivagnar för att automatkopplet skall kunna
användas störningsfritt fortfarande väger tungt.
Den småskalighet som fortfarande trots allt gäl ler
i bl.a. Sverige kan inte alltid ekonomiskt motivera
boggivagnar.
Generellt tyngre tåg måste följas av bantekniska
möjligheter att skapa sådana tåg. I specialfall, till
exempel på Malmbanan, har automatkopplet av
rysk typ SA3 varit utomordentligt värdefullt.
Större driftsäkerhet är en viktig faktor som
sammanhänger med de egenskaper hos automatkopplet som ger möjlighet till längre tåg, dvs.
hållfasthet mot avryckningar. Å andra sidan är
blandningen i tåg av två- och fyraxliga vagnar
med automatkoppel i praktiken en stor osäkerhetsfaktor som i ogynnsamma fall kan väga
mycket tyngre än dessa fördelar.
För konventionella personvagnar torde
automatkopplet få ringa betydelse, eftersom dag-

tågen alltmer tenderar till fasta tågsammansättningar vare sig det gäller långväga snabbtåg eller
kortväga regional- och lokaltåg. Nattågen förefal ler också få mer fast sammansättning.
Automatkoppel skulle för den kategorin behöva
utvecklas av-sevärt. Alternativt borde sidobuffertarna behållas för att inte medföra sämre
komfort än i dag.
Av de en gång så vidlyftiga planerna för ett europeiskt automatkoppel kvarstår i dag projektet
för ett uteslutande dragkoppel. Bortsett från intresse från eventuella tillverkare och någon enstakajärnväg har denna variant inte väckt någon
allmän entusiasm. Detta är begripligt, eftersom
ursprungligen tänkta fördelar inte är ograverade.
Möjligen skulle denna anordning bädda för en
sedermera enklare övergång till ett riktigt
automatkoppel, dvs. i form av både drag- och
stötinrätt-ning. Om de utsikter till framgång sistnämnda antagande kan ha, överlämnas det till
läsaren att själv spekulera.

Källor
Åberopade tidskrifter finns vid SJ bibliotek,
handlingar äldre än fyra år vid SJ arkiv i Värtan
och yngre handlingar i diariet Stab Personal,
Administrativ service, och hos Maskindivisionen.

Bouley, Jean, Rail International, 1988
Fryklund, S., Järnvägs-Teknik 6/72: "Automatkopplet"
Gemensamma Gruppen OSZjD/UIC "Automatkoppel": Protokoll från möte 13-14.12 1988
Järnvägs-Teknik 2-3/76: "Automatkopplet försenas"
SJ Maskintekniska byrå: Skrivelse till ASJ Falun, Mbr 0699 sgr 4456, 12.9.1960
ORE - UIC:s Forsknings- och Provningsanstalt:
PM till ORE:s Direktionskommittemöte 16-

17.9 1980
"Reflexioner av ordförandena i ORE B 51 och
B 36 i frågan om införandet av automatkoppel"
Sjöstedt, G., "Automatisktcentralkoppel",Järnvägs-Teknik 8/63 och 3/64
- "De europeiska järnvägarnas automatkoppel",
Järnvägs-Teknik 3/71 och 6/71
Persson, Bertil, "Malm banans malmvagnar", Tåg

10/78
UIC - Internationella Järnvägsunionen:
- Normblad 522 R, fjärde utgåvan 1990-01-01
- Styrelseprotokoll (Board of Management)

1978-1993
- Femte kommissionens dagordning för möte
november 1993, "Rent dragkoppel", 45 B 40

Sveriges Järnvägsmuseum F 621 med "hålet" i buffertbalken för automatkopplet. Foto Svlvm.
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Amerikanskt standardkoppel,
här på smalspåriga museibanan Georgetown Loop i
Colorado 1992. Foto Lars
Olov Karlsson.
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Peter Hagren

Järnvägsspontanorterna Nässjö, Vännäs ,
Storuman - en jämförelse

Fram ti Il 1850-talet förflyttade sig svensken på
tre sätt: ti Il fots, ti Il hList ellerti Il sjöss. Det senaste
inom kommunikation var kanaler och slussning
mellan sjöar. På kontinenten och i England hade
den spårbundna trafiken vunnit insteg. men
järnvägsbyggandet i Sverige blev sin tids stora
stridsfråga. Länge betraktades järnvägen som ett
komplement till sjövägarna, men 1853 framlades
för riksdagen en proposition om ett statligt stambanenät.
Riksdagen beslutade i november 1854 att staten skulle äga och bekosta ett nät av stambanor
som "i oatbruten sträckning fortlöpa genom flera
provinser eller en större del af landet". Bibanor
till detta stambanenät borde uppföras på privat
initiativ, och efter prövning eventuellt få statsunderstöd. Södra stambanan drogs, efter många
regiona lpolitiska strider, från Malmö via Finjasjön (Hässleholm) och Alvesta till Nässjö och
därifrån via Tenhultoch Jönköping till FalköpingRanten, där den anslöt till Västra stambanan .
Bande len invigdes den I december 1864.

Nässjö
Då Södra stam banans utstakare når det småländska hög landet Lir det en glesbefolkad skogsbygd
man möter. Lantmätare S.G. Esping förvärvar
1864 Runnerydsgården, som bi Idar grund för
den plats där Nässjö järnvLigsstation så småningom byggs, och en del av den mark som ti Il hör
hemmanet kommer så småningom att bli stadens
centrum .
1859 publicerade A.W. Edelsvärd i Tidskrift
för Byggnadskonst och Ingeniörvetenskap en
"Stads-plan" för de städer som skulle komma att
behöva anläggas d~ir statsbanorna drogs fram.
Exemplet var en tänkt stadsplan för FalköpingRanten . Troligen var Esping förtrogen med artikeln och de ideer den omfattade ty redan 1864
gjorde han en plankarta med ett cnh.clt rutn~its-

mönster. H~ir skönjs en axial strävan med järnvägsstationen i fonden och en bred "esplanad''
som leder till ett torg. men någon monumental
byggnad i axelns andra ände anges inte .
NLissjöbyn, belägen cirka tre kilometer nordv~ist om den nuvarande staden, var socknens
centrum med kyrka, klockargård och skolhus. Då
järnvägen drogs öster om byn kom stationen att
hamna i ett ingenmansland. Men på grund av den
kraft som aktörer och entreprenörer av Espings
typ lade ned, uppstod snart en stadsbildning
kring järnvägsstationen. Förutsättningarna för
detta var dels de nya kommunallagarna ( 1863),
då socknen övergår till landskommun och församling, dels den oinskränkta näringsfriheten
( 1864 ), som gjorde det möjligt för vem som helst
att etablera sig som fabrikör eller köpman, var
helst man så önskade. Detta, i kombination med
att förbättrade kommunikationer gav bättre
avsättningsmöjligheter för produkter och bättre
råvaruförsörjning, gjorde att näringsidkare av
olika slag sökte sig till det nya centret, till järnvägsorten
Dessutom genererade sj~ilva jLirnvägsbygget
olika tjLinstebehov som inkvartering, utspisning
och rekreation. vilket i sin tur medförde att järnv~igsspontanorterna kunde fortsätta att utvecklas . För ässjös del gick det snabbt. 1874 invigdes Östra stambananti Il Katrineholm och samr;a
år blev bibanan Nässjö-Oskarshamns järnväg
(NOJ) klar. Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) invigdes 1882 och Sävsjöström- , ässjö järnväg
(Sä J) I 9 I 4. Därmed var ässjö etablerat som
j~irnvägsknut och samma år blev det stad .
Espings stadsplan togs snart i anspråk, ; jnte
minst av SJ som på ömse sidor om den störa
öppna platsen framför j~irnvägsstationen, redan
I 864 byggde en stinsbostad (flyttad till Hembygdsparken 195 7) åt norr och ett hote_l I {1t söder.
Omkring 187 4 startades ho tel l.i;örelser aw_privata
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Södra och centrala delen av Nässjö stationsområde 1874. Ur Kortfattad beskrivning ... vissa större
statsbanestationer, 1938.
entreprenörer i det lilla stationssamhället, och
det hotell som Järnvägsstyrelsen uppfört blev
boställshus. På en plan över SJ:s område från
1914 ser man att Esplanaden, mitt för stationshuset, har försetts med planteringar och sträcker
sig mot ett torg. Vid detta torg finns ytterligare
hotellbyggnader, och det nya stadshuset reser sig
i fonden.
Kring bangårdsområdet finns en mängd bostäl Is hus grupperade, och i nordost börjar ett helt
bostadsområde växa upp i det som ska bli kvarteret Björnen, och som kom att omfatta åtta hus
om fyra rym Iiga tvårumslägenheter vardera. Kring
spårområdet finns 1914 tretton boställshus och
stugor samt två överliggningshus. Tillsammans
med stationshus, lokstallar, förrådsbyggnaderoch
godsmagasin blir det över sextio hus! Eftersom
SJ vill ha sina byggnader så nära banan som
möjligt påverkas naturligtvis stadsplanen.

Vännäs
Stambanan genom övre Norrland började 1885
byggas från Ångermanälven mot Boden. Från
Trehörningssjö skulle sträckningen genom Västerbotten bestämmas. Ingenjören vid Statens
Jernvägsbyggnader Jacob Rieck-Mi.iller hade i
förväg rekognoscerat och köpt upp mark i Ny byn,
några kilometer väster om sockencentret Vännäsby. Ledningen för bygget diskuterade olika
linjedragningar eftersom man hade att passera
två strida floder, Umeälven och Vindelälven,
som flöt samman i Vännäsby.
Den förutseende Rieck-Mi.iller erbjöd 1890
Järnvägsstyrelsen att köpa delar av den mark
(Ny byn nr 7) som han förvärvat något år tidigare.
Detta avgjorde lokaliseringen, och området som
var flackt och sankt dikades ut. Arbetena force72

rades. Under sommaren 1891 arbetade över tretusen man med olika byggen i trakten, och den l
oktober l 891 kunde Oskar Il inviga bandelen.
Till saken hör att Rieck-Mi.iller dels startade ett
bryggeri på orten, dels drev en ångsåg med planhyvel, nog så lukrativa hanteringar i den hausse
som rådde. Inte nog med detta, Rieck-Mi.iller
utarbetade själv en stadsplan, som kommissionslantmätare J. Gezelius "affattade å karta" 1897,
vilken låg till grund för den regleringsplan som
till slut godkändes av Kungl. Maj:t 1899. År
1900 blev Vännäs municipalsamhälle.
Vännäs by återfinns som Wendenäs i 1543 års
jordebok. Kyrkan fanns i Umeå (Backens kyrka)
och först 1826 byggdes sockenkyrkan i Vännäs
by. Då fanns redan en by grupperad runt Hembergets södra fot, mot ån, och enligt uppgift skall
även ett gästgiveri ha funnits där. Efter det att
Nybyn som stationssamhälle blivit municip förlorar Vännäsby sitt namn. Stationen får heta
Vännäs och samhället med det. Vännäsby får
från 1900 heta Spöland ända fram till 1939, då
man som municipalsamhälle återfår namnet
Vännäsby.
Vännäs stationshus stod färdigt till invigningen
av bandelen den l oktober 189 l. Det var en timmerbyggnad i "fornnordisk" stil. Samtidigt uppfördes järnvägshotellet vars förebild var Edelsvärds Hällnäsmodell. 1919-21 byggdes sex boställshus efter ritning av Folke Zettervall. Innan
den tillkom finns det exempel på SJ-anställda
som byggde egna hus, där de tog kolleger till
inneboende. Ett sådant är "Bläckhornet" söder
om stationsområdet vid nuvarande kyrkan. Liknande hus finns uppförda i järnvägs- och
industrisamhällen runt om i landet.

urnans sydspets, fram till Luspens by. Marken var
sank även här, och för att kunna bygga bangård
fick man fylla ut rejält med grus. Att stationsområdet i dag ligger på en liten höjd beror på
vattenkraftsutbyggnaden på 1950- och 1960-talet. Samhället fick namn efter sjön, Storuman.
Här var en brytnings punkt. Åt väster tog man sig
över fjällen mot Norge. Österut, mot kusten,
planerades en bibana som skulle binda samman
Norra stambanan med Inlandsbanan.
Folke Zetterval I fick här chansen att planera
hela järnvägsområdet på jungfrulig mark. De
bastanta tjärade träbyggnaderna bär drag av både
nationalromantik och den strängare tjugotalsklassicismen. Stationshuset är av samma modell
som senare går igen i Arvidsjaur, men det som
blir specifikt för miljön är det väl tilltagna
järnvägshotellet, som rymmer så mycket spännande: smides- och trädetaljer, tak- och väggmålningaroch sist men inte minstettvälartikulerat
yttre, som manifesteras i de imponerande entreerna. Nordost om hotellet ligger fyra boställshus
fritt grupperade i terrängen. Längre åt norr, utmed banan , ligger banmästar- och banvaktsstugorna. Från början fanns också ett stort
boställshus ("Slottet") i backen mitt emot järnvägsstationen. Det är dock rivet och ersatt med
ett modernt köpcentrum.

Storumans järnvägshotell. Ur Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av Inlandsbanan ... , 1929.

Vännäs stationsområde på 1980-talet.

Storuman
1916 beslöt riksdagen att fortsätta bygga Inlandsbanan norrut från Volgsjön (Vilhelmina) mot
Stensele. Skogsmark, hedar och myrar låg framför dem som stakade banan. Norr om Fiandberg
vi ll e man först gå mot Skarvsjö by, men tog sedan
vägen över Norrheden och siktade mot Stensele
som var sockencentrum. Åter byttes emellertid
riktning och banan stakades längs sjön Stor-
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Jämförelser
I fal len Vännäs och Storuman fick inte Edelsvärds
"idealstadsplan" samma genomslag som i Nässjö. Båda sam hällena fick visserligen en rutnätsplan som första godkända planförs lag, men den
monumentala axialiteten är inte lika framträdande. Framför station shuset i Vännäs bildas en
spatiös station splan och på andra sidan genomfartsgatan an läggs en park som omfattar ett helt
kvarter, men där Nässjö vid torget så sm åningom
kan ståta med ett monumentalt stadshus , får
Vännäs hå lla till godo med en tämligen oansen li g
hotellbyggnad. I Storuman dröjer stad splanen
från 1923 då bandelen Vilhelmina-Storuman
invi gs ända till 1943 då stad splanen äntligen
godkänn s, sedan man bli v it municipal samh ä lle
1937. Den stadsplanen gä ller i stort sett än i dag.
En v iss monume ntalitet uppn åddes då det jättelika torget med kommunalhu set (S. Tysklind
1950) i fonden byggdes, me n station shu set li gge r
inte helt ax ialt mot de tta.
Det genomgående draget hos dessa järnvägs spontanorter är, att man genom linj ed rag nin gen

hamnat utanför vedertagna sockencentra och att
det genom järnvägens inneboende dynamik skapats bestående samhällsbildningar. Detta har i
vissa fall resulterat i nya städer (t.ex. Nässjö)
men även nya kommuncentra. Med järnvägens
intåg fördes en mängd innovationer till bygder
som tidigare var jungfrulig mark , ny teknik,
snabbare kommunikationer men även en arkitektur som var vitt skild från bondesamhällets, och
ett boende för de järnvägsanställda som även det
förde nymodigheter med sig. Stationshu sen har
en ark itektur som förmedlar överhetens (statens)
budskap ti 11 betraktaren. Men viktigare är kan ske
att SJ , genom sin omtanke om de anstä lld as
vä lfärd, äve n förmedlade e tt budskap om ett gott
boende, en god standard och e n hygg li g miljö.
Därvidlag var SJ kan ske inte ensamt bland de
stat! iga verken, men e n föregångare.
Det är dock tråkigt att behöva kon statera , att SJ
blivit så till den milda grad affärsdrivande, att de
inte i tillräckli g grad tag it sitt ansvar för att
bevara dessa fina miljöer åt eftervärlden.

Storumans station sområde i slutet a,· /920-talet. Ur Tekni sk-ekonomi sk redogörel se för anläggningen
av Inlandsbanan .. . , / 929.

/

/

/
/

/

,-- --

I

_

__ _ /

I

/

-./J

74

---

ff'.'nt)_

. s

" -

/

5lorun7e7n .

/

Lars Erik Bernström

Svenska järnvägars resehandböcker

I de personbefordrande järnvägarnas hemland,
England, hade man börjat att ge utresehandböcker
långt innan de första järnvägarna för persontrafik
öppnades i Sverige. Den intresserade kan finna
detaljerade uppgifter i Ottleys stora järnvägsbibliografi. Men det dröjde inte lång tid förrän de
engelska "guides" fick sina första efterföljare
här. En komplett förteckning över alla sådana
svenska resehandböcker kan jag ännu inte åstadkomma, men här följer korta beskrivningar av ett
antal typiska exempel.

De första skrifterna
De båda första skrifterna utgavs inte - i varje fall
inte formellt - av respektive järnvägar. Författarna anges inte men är kända.
(Sven Adolf Hedlund och Adolf Wilh. Edelsvärd), Beskrffi1ing öf1 ·er Westra Stamhanan:
GMehorg- Törehoda jemte underrättelser för
resande. Med jernvägskarta, en Lithografi och
sex Träsnitt. Göteborg 1859. 8:o, I planschblad.
(4) 60 sidor, 2 vikta kartor. Det ljusgula omslaget
har titel och en bild av ett okopplat lok under ånga
och med den vilseledande namnskylten Renner!
(Clae s Adelsköld) . En utflygt på Gefle- Dala
.leml'äg je111te hilwng. Gefle 1860. 8:o, 4 planscher och 8 mindre illustrationer, enligt uppgift
efter teckningar av Adelsköld, sidorna 63- 88
annonser. Häftad med ljusbrunt omslag.

På enskilt initiativ?
Följande åtta skrifter är heller inte, såvitt jag vet,
utgivna av järnvägsbolag eller SJ. De är också av
annan karaktär än både föregående och följande
skrifter. Den första är anonym :
Förteckning på märkl'ärdiga ställen 1•idjern1·ägarne i mecl/ersta och södra Sl'erige. Stockholm 1864. Liten 8:o, (2) 19 (3) sidor. På titelbladet: " Denna ' Förteckning' utgör ett upplysan-

de bihang till 'Jernvägskartor för mediers ta och
södra Sverige 1864' ."
C.M. Rosenberg, Handhok för resande i
Sverige . Stockholm 1872. 8:o, I-XX 236 sidor.
Inga illustrationer och ingen karta men på sida VI
hänvisas till T.A. von Mentzers Reskarta öfver
Sverige. Rött klotband. Boken beskriver alla
stambanor och alla viktiga anslutande banor.
(C.F. Ridderstad och Oscar Reinhold Ericson),
Östra Stamhanan , Katrineholm-Nässjö. Efter
Östgöta-Correspondenten. Linköping 1875. 12:o,
(4) 182 sidor, inga illustrationer, dåligt papper.
Innehåller historik och därefter en banbeskrivning.
Besknfning till Illustrerad Jern1 ·ägskarta
Malmö-Nässjö. Malmö 1887, liten 8 :o. (6) 144
sidor, ett fåtal illustrationer, dåligt papper. Häftad i pärm med flerfärgstryck och titeln: Beskrifning öfver . . .
Rundresan Stockholm-Östersund-Tmnd~jemKristiania-Stockholmjemte talrika sidoutflvkter
i Dalarne, Helsingland,Ångermanland,Je~1t land
samt Norge. Med IO kartor och 28 illustrationer.
Stockholm, Albert Bonniers illustrerade resehandböcker. I. Liten 8:o. (I) (6) 166 ( I 0) sidor,
de tio sista annonser, samt I plansch. Karta över
Kristiania på främre försättsbladet, brunt dekorerat klotband.
Götehorg och Västkusten. Kanal- och Järnvägsresorna mellan Stockholm och Göteborg
jämte beskrivning öfver talrika sidoutflykter för
turister i Öster- och Västergötland, Halland, Bohuslän och Dal. Albert Bonniers illustrerade
resehandböcker. 2. Andra, betydligt omarbetade
och tillökade upplagan, Stockholm 1896. Stockholm I 896 . Liten 8:o. (6) 236 (4) sidor samt I 0
inklistrade kartor, brunt dekorerat klotband.
Skåne och Köpenhamn. Illustrerad handbok
för resande. Albert Bonniers illustrerade resehandböcker. 3. Stockholm 1894. Liten 8:o, (6)
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I 51 (I) sidor, 6 vikta kartor, brunt dekorerat
klotband.
Gust. V. Ekelund, lärare vid Falu folkskola,
Dalarne, beskrifning öfver det egna landskapet
för folkskolorna. Stockholm, Bonniers, 1898.
Liten 8:o, 56 sidor, vikt karta, 27 svartvita illustrationer, häftad. Beskrivning som utgår från
järnvägslinjerna BJ , SDJ, SJ och GDJ.

Järnvägarnas egna böcker
Därmed övergår jag till böcker, som sannolikt
utgivits av järnvägar:
Gust. Lindberg, På järnvägsfärd Gejle-Stor11ik-Falun- Mora- Orsa. Gefle 1893. Liten 8:o,
I 12 sidor (varav 73-112 annonser på rosa papper), vikt karta öfver Gefle-Dala Jernväg, linjerna Gefle-Storvik-Falun-Rättvik-Mora-Orsa
med omgivningar. Illustrerad med ett antal beklämmande foton. Häftad, färgglatt omslag med
flagga (sillsalaten), landskapsvapen och tåg.
Gust. Lindberg (översättare?), A Railway
Journey. Gefle 1893. Liten 8:o, 76 sidor (varav
72-76 annonser), vikt karta löst inlagd= svenska
upplagans. Bilder= svenska upplagans men bättre
klicheer. Häftad, omslaget= svenska upplagans
men med titeln "A Railway Journey". Den engelska upplagan kostade I krona, de svenska och
tyska 50 öre!
Gust. Lindberg,Al(fder Eisenbahn . Gefle 1893.
Liten 8:o, 84 sidor (varav 78-84 annonser), vikt
karta löst inlagd = svenska upplagans, bilder=
svenska upplagans. Häftad med omslag= svenska
upplagans men titel "Auf der Eisenbahn".
/Anders Johan/ Emil Anderzon, MalmöTomelilla jernväg. Illustrerad beskrifning af banan och dess omgifningar. Utarbetad på styrelsens uppdrag. Andra upplagan , Malmö 1893.
Liten 8:o, 85 (I) sidor varav 14-69 behandlar
järnvägen, övriga annonser.
Gust. Lindberg, Turistfärd Värmland- Da!arne, Vänern-Sifjan, Kristinehamn-FilipstadPersberg, Rämen- Malung-Mora. Gefle 1894.
Liten 8:o, 80 sidor. Bunden i hel präglat klotband
med på framsidan påklistrat pappersomslag liknande det på föregående arbeten men med tåg
ångande åt höger. Att bilderna i boken ansågs
kunna locka turister är märkligt. Utgiven av ÖWJ
och SDJ.
Gust. Lindberg, Till Kinnekulle. Skildring och
litet historia. Moholm-Mariestad-Skara. Gössäter-Lidköpi ng. Tro I I hättan-Ki nnek u I le.
Mariestad 1896. Liten 8:o, 48 sidor + 16 sidor
annonser på grågrönt papper, illustrerad med
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sorg li gt illa klicherade foton, karta över Kinnekulle på sida 4. Häftad. Troligen utgiven av
MMJ, MKJ, SKVJ och den ännu inte öppnade
KLJ. På omslagets baksida diminutiv järnvägskarta.
W.M.C. (WiJhelm Mauritz Carlgren), En tur
på Hernösand-Solle.fteå Järnväg. Hernösand
1897. Liggande liten 8:o, 19 (1) sidor, 10 opaginerade planschblad. Häftad med enkelt pappersomslag. Bilderna är ibland egendomliga men
mycket bättre än i tidigare arbeten.
F. Schenström, Rundresan Stockholm-Upsala-B orlä n ge- S iUa nsda len-Falun-GefleUpsala- Stockholm. Stockholm 1897. Liten 8:o,
58 sidor. Häftad. På omslagets framsidan titeln
"Dalarne. Rundresa Stockholm-Dalarne" och
teckningar av D. Ljungdahl, på baksidan en liten
järnvägskarta. Illustrerad med många små (bra!)
foton insprängda i texten. Berördajärnvägar: SJ,
NSJ, GDJ, SDJ och UGJ.
(F.) Schenström, Circular Tour StockholmUpsala-Borlänge-Siljansdalen (theSiljan valley
in Dalecarlia)-Falun-Gejle-Upsala- Stockholm.
Stockholm 1897 . Liten 8:o, 64 sidor, häftad.
Omslaget = föregående men med titeln "DALARNE. Circular Tour from Stockholm".
F. Schenström, R undfa hrt S tockholm-Upsa faBorfä nge-S i lja nsda len in Dalecarfien-FalunGejle- Upsala- Stockholm . Stockholm 1897. Liten 8:o, 64 sidor (de tre sista tomma). Häftad.
Omslaget= föregående men med titeln "Dalarne.
Rundreise Stockholm-Dalarne".
Jernvägslinien Warberg-Borås-HerrljungaWenersborg- Uddevalla. Resehandbok och affärska lender. Göteborg 1897. 8:o, 90 (2) sidor,
illustrerad. Sidorna delas genomgående mellan
bilder, text och anonser. Häftad med titel på
framsidan, annonser på bakre omslaget.
Ett facsimiltryck, Göteborg 1980, utgavs av
BJs till VBJ:s jubileum.
Vilma Lindhe, Från Vesterhafvet till Dalarne.
Resehandbok för en färd med Bergslagernas
Järnvägar mellan Göteborg och Falun. Göteborg
1898. 8:o, försättsblad, 18 planschblad, titelblad,
122 (2) sidor, 12 sido r kartor, vikt blad med profi I
över BJ, vikt karta "Sveriges Jernvägar". Omslag
med titel och dalkulla.
Andra upplagan(=) kom samma år!
(Vilma Lindhe ?), From Gothenburg to Dalecarlia. A Journey with Bergslagernas Railway.
Göteborg 1898. 8:o, 18 planschblad, (2) 122 (2)
sidor, I-XII sidor kartor över BJ och vikt profil
över d:o. Omslag= föregående.

Malmbanan
Hugo Samzelius, Luleå-Ofotenbanan. Vägledning för turister utgifven af Svenska Turistföreningen. Svenska Turistföreningens Vägvi sare n:o
18. Stockholm 1903. Liten liggande 4:o, 22 sidor, den första och sista blanka, på sidan 2 karta.
Häftad, omslag med titel och bild från fjäll med
renar. Innehåller "route-beskrifning" och från
sida 19 "Turiststugorna vid Ofotbanan" med
planritningar av Kalixfors-, Abisko- och Vass ijaurestugorna. Obekvämt format för turi ster.
Lapp/and-Express, separater Schnellzug zwischen Stockholm, der Hauptstadt Schwedens,
und Narvik am Atlantischen Ozean, Endstation
der nördlichsten Eisenbahn der Welt. Stockholm
1905. Liggande liten 8:o, 16 opaginerade sidor.
Häftad, omslag med kort titel och tecknad vy från
Torneträsk med tåg. Innehåller diverse tidtabeller, foton och karta med Norra stambanan och
Malmbanan markerade. Endast en sida text, huvudsakligen om biljettpri ser. T åget var
uteslutande 1 klass ! SJ nämns ej som utgivare
men stora riksvapnet på titelbladet.
Arvid Kempe, Hvad man ser från tåget I.
Stockholm-Malmö. Göteborg 1907. Liten 8:o,
30 (2) sidor, illustrerad med svartvita foton,
reklam på 16 sidor (allt reklamtryck i grönt).
Häftad, omslag med pärmtitel. Serien omfattade
flera böcker, om andra sträckor. En tidig föregångare till Längs spåret men billigare - pri s 15
öre! Denna utgav s nog inte av SJ.
Ferd. Schenström (texten reviderad av Ruben
G:son Berg), Stockholm-Dalarne öfver Gefle.
Stockholm u.å. (190?). Liten 8:o, (2) 48 (2) sidor.
Häftad, ljusbrunt omslag med pärmtitel, karta
över banorna och bild av dan sande dalfolk. Utgivare av denna och följande två böcker torde vara
UGJ och GDJ.
Ferd. Schenström (Ruben G: son Berg), From
StockholmtoDalecarlia viaGe,fie. Stockholm u.å.
Liten 8:o, 56 sidor, den sista tom. Häftad med
ljusgrått omslag med pärmtitel "StockholmDalecarlia via Gefle", dekor som föregående.
Översättningen till engelska av Gren ville Grove.
Ferd. Schenström. (Ruben G: so n Berg),
Stockholm-Dalarne via Gefle (tysk text).
Stockholm u. å. Liten 8:o, 56 sidor, den sista tom.
Häftad med ljusgrått omslag med pärmtitel =
titel bladet, dekor som föregående.Översättningen
till tyska av Carl Auerbach (lexikografen).
Hugo Samzelius, Stockholm-Narvik, världens
nordligaste jäml'äg. Vägl ed nin g för turister.
Svenska Turi stföreningens vägvisare 22. Stock-

holm 1905. 8:o, 52 sidor, den sista tom , karta insatt mellan sidorna 2 och 3, illustrerad med foton
och kartor i texten. Häftad med omslag i svartvitt
och omvänd titel: "Världen s nordligaste järnväg
Stockholm- Narvik". Även i denna bok planritningar av turiststugorna.
O(la) Cappelin , Med Skåne-Smålands järnväg
från Åstorp till Värnamo. En jä~nvägsbeskrifning och resehandbok. Hälsingborg 1906.
72 sidor, tryckt på tjockt papper. Klotband.
(Ola Cappelin), Bilder .fi'ån Skåne-Smålands
järnväg. Hel singborg u. å. (1906?). 8:o, 20 opaginerade plansc hblad med bilder från banan, en
del av säreget slag. Häftad, ljusbrunt omslag med
på framsidan titel och teckning av tåg, i förgrunden åtta björkar.
Stockholm-Lapp/and mit der schwedischen
Staatsbahn (utgiven av Turisttrafikförbundet,
Stockholm). Stockholm 1907. Liten 8:o, 16 sidor. Häftad med titel och Lapplandsbild på omslaget, illustrerad med några foton. Resan Stockholm-Narvik tog 38 timmar!
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Chr. Sy lwan, Från Falköping öfi er Ulrice hamn till Halm stad på Västra Centra/hanan och
Hamstad-Nässjö Järn vägar. Utgiven af Gu staf
Wall g ren, U lri cehamn. Linköping 1908. 8:o, 94
sidor+ 34 sidor annonser varav 2 s idor bilder, I
blad karta Halm stad-Falköping, I vikt blad med
banprofil. Häftad med tunna kartongpärmar, på
den främre titeln " Res Västra Centralbanan Falkö pin g-U lrice hamn-Halm stad " . Boke n har
många trev li ga fotografier.
J. Jahn, Genom Västgötahygd å VästergötlandGötehorgs Järnväg. Skövde 191 2. Liten 8:o, 7 8
s idor+ 18 sidor annonser, me llan sidan 2 och 3
dubbel bl ad med kartaöverjärhvägen, illu-strerad
med fotografier. Häftad , vitt omslag med på
framsidan tite l och foto av tunne ln vid Brobacka
(i fjärran). Beskriver Västergötlands och alla
dess innev ånares hi stori a från ä ld sta tid till 1912.
1

Åsbrinks reseböcker
Gu stav Ås brink , Från Västerhafvet till Öster~jön. Resehandbok öfver Bergs lagernas, Stockholm- Västerås-Bergs lagen~ och Gäfle-Da la
Järnvägar, utg ive n av Trafikförva ltningen Göteborg-Stockholm-Gäfl e. Stockholm 1913. 8:o,
(1)-VIII 20 (2) s idor, rikt illustrerad och med
många kartor. Förekommer både bunden i mjukt
he lklotband med GSG: s "flygare" och tite l på
framsidan samt ryggtite l och häftad med färgg lad framsida med pärmtitel samt ryggtitel. Den
torde vara den mest genomarbetade resehandboken dittill s. Den inleder här raden av Åsbrinks
böcker.
Gustav Åsbrink, Sveriges Statshanor: Stockholm- Storlien med anslutande linjer. Resehandbok på uppdrag av Kung l. Järnvägsstyrelsen
utarbetad av .. . Stockholm 1916. 8:o, 180 s idor,
77 illustrationer, 22 kartor, 14 profiler och 5
stadsplaner. Häftad, på omslaget titel och fjäl lbild
under krönt Iitet riksvapen. På baksidan teckning
och pri suppg ift, I kr.
..
Gustav Asbrink, S\ •eriges Statshanor: Offe
Norrland , Långsele- Riksgränsen med anslutande
li11jer. Resehandbok på uppdrag av Kung l. Järnvägsstyrelsen utarbetad av . . . Stockholm 1917.
8 :o, 210 (2) s idor, 121 illustrationer, 34 kartor, 2
tvä rsektioner och I höjdprofil. Häftad , på oms lagets framsida titel och tecknin g av sjön Saggat
och inloppet till K vikkjokk.
Gu stav Ås brink, Nedre Norrland: StockholmStorlien med anslutande linjer. Andra upplagan,
Stockholm 1920. 8:o, 232 s idor, 110 illustrationer, 28 Iinje- och turi st ledskartor, I 6 profiler och
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9 stads- och spec ialkarto r. Häftad, g råb lått oms lag, på fram s idan titel och fo to av Å resk utan,
ryggtitel.
Gu stav Åsbrink, Övre Norrland: LångseleRiksgrän sen med anslutande li11jer. Andra upplagan, Stockholm 1920. 8:o, 225 (2) sidor, 132
illustrationer, 34 kartor, 2 tvärsektione r och I
höjdprofil. Häftad , på omslagets framsida titel
och foto av Lapporte n, ryggtitel. På omslagets
baks ida på de nna liksom föregående rek lam för
Sveri ges Statsbanors resehandböcker.
Gu stav Åsbrink , Från Västerha vet till Öster~jön . Resehandbok över Bergs lagern as, Stockholm-Västerås-Be rgs lage ns, Gäfle-Dala oc h
Södra Dalarnes Järnvägar. Ny, omarbetad upplaga, Göteborg 1923 . 8 :o, 232 sidor, 198 illustrationer, I översiktskarta, 20 linj ekartor och I 5
stads planer. Häftad, grått omslag med pärm- och
ryggtite l, på framsidan schematiskj ärnvägskarta.

Även bussar
Anton Larsson, Bilvägarna i Bohuslän . Uddevalla 1926. 18 sidor, I I foton. Häftad , omslag
med på framsidan titel "Statens Järnvägars
automobillinjer i Bohus län" samt färgglad bild
av SJ-buss i fjordlandskap, i övre hö rnet SJflygare och " 1926". På omslagets ba ksid a karta
över SJ :s billinjer i Bohus län.
E. Lindholm , stationsskrivare, Med järnväg
Näs~jö-Kalmar. En beskrivnin g i ord och bild till
resandes och ortbefolkningens tjänst. Nässjö,
W a llerström s Boktryckeri AB, 1918. Liten 8:o,
70 (2) sidor+ 48 sidor annon ser. Häftad med titel
och två stad svape n på omslagets framsida. Illustrerad med foton, av v ilka e n del är bra.
Mårten Sjöbeck , Handledning vid utflykter i
No rra och Centrala Skåne. Utgiven av Hä ls in gborg- Hä ss lehol m s
Järnvägar.
Naturbeskrivnin gen författad av M årte n Sjöbeck.
Häl sin g borg 1926. 8 :o, 89 (7) s idor, illustrerad
med foton och kartor. Häftad , ljusgrått omslag
med titel : "På resa och vandring i norra och
centrala Skåne" och påklistrad, färglagd teckning
av gammal bro.
Här förekommer för första gånge n Mårten Sjöbeck som författare i resehandbokssam m an hang .
Han skrev senare på Kung l. Järnvägsstyrelsens
uppdrag s in vä rd efu ll a se ri e om femton
landskapsbeskrivnin gar " utgående från statsbanorna".
G (ustav) Å(s brin)k, Från Mätaren till Ångermanälven över Uppsa !a- Gä\'/e Järn\'äg och
Ostkusthanan. Stockholm 1927 . 8:o, 24 sidor,

illustrerad med foton och 3 kartor i texten. Häftad, grått omslag med på framsidan titel och en
romantisk vinjett med röd himmel och norrlandsälv, på baksidan karta över SJ-UGJ-OKB-linjen
S tockhol 111-Härnösand.
Gotlands Kommunikationer. Visby 1928. Liten 8:o, 16 s idor+ inklistrad vikt tidtabell. Häftad , titel endast på omslaget, som dessutom har
en bild "från järnvägen vid Tingstäde". De två
övriga bilderna i skriften visar GJ-bussar. Trots
att häftet kallas tidtabell, innehåller det sex sidor
rese beskrivning.

Med Västeråshanan ji-ån Stockholm till Västmanland och Dalarna . S.W.B. Stockholm-Västerås-Bergs lagens Järnvägar Stockholm 1928.
Liten 8:o, 48 s idor, illustrerad med foton och
kartor, häftad med ljusblått omslag med titel och
bild av tänkande kulla från Nås . På baksidan
karta över SWB och anslutande linjer. Förekommerock så i bl ått helklotband med pärm titel " Med
Västeråsbanan " .
Gu stav Åsbrink, Nedre Norrland: Stockholm-

Storlien , Orsa-Brunjlo och Östersund-Hoting,
Bräcke-Sollefteå. Statens Järnvägars rese handböcker. Tredje, omarbetade upplagan, Stockholm I 931. 8:o, 152 sidor, 72 illustrationer, 30
kartor, 6 profiler, 2 stadsplaner, alla i texten.
Häftad med omslag i rött, vitt och svart med
kartutsnitt och titel. Ryggtitel , I kr.
Gu stav Ås brink, Övre Norfand 2: Luleå-Bo-

den / Boden-Gä lli va re-K iru na- R iksgränsenl
Gällivare-P01jus-Jokkmokk. Statens Järnvägars
re-sehandböcker. Tredje, omarbetade upplagan,
Stockholm 1931. 8:o, 128 sidor, 64 illustrationer,
16 kartor, 6 stads- och specialplaner, 2 tvärsektioner, I höjdprofil. Häftad, omslag i brandgult
med kartutsnitt och titel, ryggtitel. På kartan över
centrala Kiruna finns spårvägs linjerna vackert
utmärkta.
Gu stav Åsbrink, Övre Norrland I: Långsele-

Haparanda och Övertorneå!Hoting-Sorselejäm te tvärhanorna. Statens Järnvägars resehandböcker. Stockholm 1932. 8:o, 160 sidor, 82 illustrationer, 28 linjekartoroch 6 stadsplaner. Häftad
med omslag i blått med kartutsnitt och titel , ryggti tel.
G(u stav) Å(sbrin)k, Dal-Västra Värmlands
Järn väg . Illustrerad beskrivning. Andra upplagan, Göteborg 1932. 8:o, 32 s idor, 25 foton, 3
kartor. Häftad, omslaget täcks fram och bak av
sköna land skapsbilder i ljustryck. Pärmtitel
"D.V .V.J . De Vackra Vyernas Järnväg". Stackars DVV J var vacker men inte lönsam.

Första upplagan ( 1932) hade liksom den andra
32 sidor och 25 foton, men troligen endast tv å
kartor. Trycket var också ett annat.

Från Öresund till Vättern över Skåne-Smålands Järn väg (Åstorp-Värnamo). Häl singborg
1934. Liten 8:o, 40 sidor varav 29-40 annonser,
20 fotoillustrationer (varav 14 hänför sig till
SSJ ), karta över SJ. Häftad med en schemati sk
karta samt titel på omslagets fram sida, bild av
Kri stinakyrkan i Jönköping på baksidan . Fotona
i häftet har god klass .

Utsikt från restaurangvagnen
På 1930-talet publicerade Turi sttrafikförbundets
Restaurant-A.B . i Stockholm små broschyrer,
som kal lades " Prospekt för restauran tv agnar och
ångfärjerestauranter", senare förenklat till TR :s
Restaurantvagn sprospekt. De innehöll tidtabeller för tåg med restauran gvagn och matsedlar.
Att nu läsa dem är beklämmande. Table d ' hötemiddag, 3 rätter . . . 3 kr ( 1932). Men de innehöll
dess utom allsköns topografiska notiser, historietteroch liknande. De trycktes i Stockolm , i varje
fall under perioden 1932-35. Formatet var liten
8:o med 32-34 s idor+ vikt järn vägskarta. I häftet
för juni 1935 finns en beskrivning av den då nya
byffevagnen , med ritning.
Från mitten av 1930-ta let till slutet av 1940talet tycks utgivandet av i varje fall mera omfattande resehandböcker ha avstannat, om man undantar två av Mårten Sjöbecks böcker, de om
Gästrikland-Häl s ingland och om Södermanland.
Tiden var ju heller inte den lämpligaste för turistresor, i varje fall inte för utlänningar i Sverige.
1944 kom emellertid en liten tryck sak för inhem skt bruk: På håda sidor om VÄSTERÅS-

BANAN Stockholm-Västerås-Köping och Tillherga-Ludvika-Vanshro med sido hanar.
(Stockholm) 1944. Smal 8:o, ett blad vikt till 12
opaginerade s idor. Uppvikt visar bladets ena s ida
en schemati sk karta över järnvägslinjen med
foton av platser utmed linjen och korta kommentarer. På andra sidan vanlig siduppställning med
foton och beskrivningar samt liten karta. Överst
på "titelsidorna" krönt SJ-märke.
1949 kom en bok från STF: Claes Krantz,
Kulturväg mot norr. Från bygd och obygd kring
Inlandsbanan . Utgiven i samverkan med Statens
Järnvägar. Liten 8:o, 200 (2) sidor, 2 kartor,
teckningar av författaren. Häftad, rygg- och
pärmtitel samt teckning "svart skog".
Från mitten av 1950-talet fanns en liten enkel
brosc hyr, som troligen lades ut i snälltågen. Den
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anges vara redigerad av Sven Sjölund: Vi ser på
resan. 1. 1956. På sidorna 14-19 färdbeskrivning för sträckan Stockholm-Göteborg. Stockholm 1956. 12:o, 32 sidor (omslaget inräknat).
Häftad, blandning av text och annonser. Bidrag
av "Eld" och Olof Thaning. Serien fortsatte enligt följande (alla häftade 12:o, med 24 sidor där
pagineringen omfattade även omslagen):
Vi ser på resan. 2. Utan ort och årtal ( 1956).
Omslag med färgbild från Bohuslän med fiskebåtar. Jolo skriver om "God vän på resor", Bang
om "Hjärtat av guld".
Vi ser på resan. 3. Stockholm 1956. Omslag
med bild av Harpsund. Eld skriver om "Lukten
av tåg", Alice Lyttkens om "Innan järnvägen
kom till bygden". Det senare bidraget är kort men
alldeles utmärkt!
Vi ser på resan. l. Stockholm 1957. Omslag
med färgbild av Kvarntorp (?). Claque skriver
om "Elaka mamma" (resa med mycket minderårig dotter).
Vi ser på resan. 3. Stockholm 1957. Omslag
med färgbild från Norr Mälarstrand. Inget litterärt bidrag; tydligen har kåsörerna tagit slut.
1978 distribuerade SJ en liten, men vacker
broschyr: Att resa. En bildberättelse från SJ. Jönköping 1978. Liggande 8:o, 24 sidor, utan omslag. Häftad, helt i färg med bra bilder och sparsam text. Berör även SJ-bussar och tågluffning.

Nytt men snett
1989 kom en nytändning från SJ. Tyvärr i viss
mån en snedtändning:
Ulf Johansson, Längs spåret 1: StockholmGöteborg. Boken producerad för SJ Stab Information. Uppsala I 989. ISBN 91-7980-012-2.
Liggande 8:o, 121 (3) sidor (pagineringen innefattar frampärmen), rikt illustrerad, huvudsakligen i färg, järnvägs karta innanför bakre pärmen.
Pappband i grönt med pärm- och ryggtitel och
antytt snälltåg. Tyvärr slarvigt gjord. F-loket på
sidan 15 är felvänt och följaktligen numrerat
00SI. Den stora blamagen finns på sidan 112. Om
SJ:s generaldirektör hade visat sig i Göteborg
strax efter bokens utgivning, hade han blivit
upphängd i en av flaggstängerna på Gustav Adolfs
torg, bredvid statyn!
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Ny upplaga kom 1990, ISBN 91-7980-0 I 4-9
(men med första upplagans ISBN-nummer på
bakpärmen). Gustav Adolfs staty varom placerad,
men F-loket hette fortfarande 00SI. Dessutom
var marknadsföringen av den nya boken otroligt
tafatt. Efter fruktlösa försök att köpa boken på
Göteborg C eller ombord på några tåg blev jag
hänvisad till SJ Centralförråd i Gävle. Boken i
andra upplagan beställdes, varpå ett exemplar av
första upplagan anlände, och så vidare.
Ulf Johansson, Längs spåret 2: StockholmSundsvall. Uppsala 1992. ISBN 91-7980-016-5.
Liggande 8:o, 123 (1) sidor (felpaginerad), rikt
illustrerad i färg och svartvitt, pappband i blått
med pärm- och ryggtitel och antytt snälltåg.
Tyvärr en del fel i texten, till exempel på sidorna
30, 32 och 44.
Mona Neppenström, Längs spåret 3: Stockholm-Malmö. Uppsala 1992. ISBN 91-7980018-1. Liggande 8:0, 123 (1) sidor, illustrerad
nästan uteslutande i färg, pappband i stil som
föregående. Bildurvalet i boken är värt beröm.
Hur många vet, hur kungliga väntsalen i Malmö
ser ut? Men varför har man inte kunnat lära sig att
korrekturläsa. Se Anders Olsson i ÖSJ-bladet nr
2/1993: "Bokens verkliga sensation återfinns
bland sidolinjerna, Hässleholm-KristinehamnKalmar, en linje som varken recensenten, kartan,
tidtabellen eller någon mer än bokens författare
känner ti 11."
Även de nya privatajärnvägsbolagen gör dock
sina missar:
Peter V. Christensen, Med Smalspåret från
Glasriket t;f (sic!) Blå Kusten. Växjö-HultsfredVästervik Järnvägsaktiebolag, Jönköping 1992.
ISBN 91-630-1145-X. Liggande liten 8:o, 32
sidor (omslagen inräknade i bokens paginering),
häftad, omslag med titel (inget titelblad). Innehållsrik och med mycket vackra färgbilder. Men
texten har satts i Danmark. Det märks. Häftet
innehåller troligen lika många tryckfel (minst
111 st.) som alla andra här beskrivna skrifter
tillsammans.
Även på dagens snabba resor kan man ha glädje
av upplysningar och avkoppling, som berikar
färden.

Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar under
1894?

Statens järnvägar
* Årets viktigaste händel se var
öppnande av den sista biten av
Stambanan genom Öfre Norrland 1894-08-0 I, då sträckan
Jörn- Boden , 142 km , invigdes
med stora festligheter. Hela
kungafamiljen reste på den nya
banan och mottog vid stationerna välregisserade spontana hyllningar från ortsbefolkning och rallare under
schaktmästares befäl.
Nu hade malmbanan och
Luleå fått spårförbindel se med
resten av Sve rige. Det var glest
mel Ian stationerna på sträckan ,
som på militärens inrådan drag its genom myrmarkeroc h öde
skogar några mil in i landet för
att inte bli så kän s li g för fient-

Det kungliga tåget har anlänt
till Boden l'id invign ingen a1
stambanan . Närmast kameran
konduktörsvagn med takkupo/,
l'agn 83a nr 583, konungens
boggivagn I , kronprinsessans
boggil •agn Il/ , audiensvagn IV,
kronprinsens 1•agn VI, dåre,f
terflera boggivagnarför gäster . På vagnarnas tak syns
signa /snöret som med ög lor på
taket ledde till konduktörs1'agnen. På flaggstängerna
Sveriges och Norges flaggor
med unionsmärket (" sillsa lladen") och Järnvägsstyrelsens f lagga (tretungad s 1ensk
med /okbild i mitten).

P.M. för Festtåget.
Till Schm Lundqvi st, Schm Johansson, Schm Eliasson, Materi alskrifvare
Lindegren och bevakningsmanskapet.
I. Vid tågets närmande till södra vexeln uppspelar musiken en marsc h.
2. Då Hans Ma jestäts vagn hunnit ti 11 närheten av platformsändan ropas hurra
(a llmänt). Hattar och mössor svängas.
3. Då tåget stoppar midt för station shuset sti ger Herr Land shöfd ing Hu sberg af tåget och utbringar ett "Lefve Han s Majestät Konun g Oscar II "
hvarpå af Baron Hermelin inöfvadt manskap m.fl. ropa fyragånger"hurra!"
4. Härpå uppspelar musiken "Ur svenska hjärtans djup" hvari alla som kunna
böra instämm a i kraftig sång.
5. Sedan mu siken slutat håller Kyrkoherden Doktor Öhrvall ett kort
helsningstal (hvarpå Konungen antagli gen kommer att samta la något med
de kommiterade).
6. Då Hans Majestät st igi t upp i vagnen och tåget sätter sig i gång utbringar
Baron Hermelin ett "Lefve Hans Majestät Konun gen", hv arpå ett 4-faldigt
" Hurra" och allmänt jublande under det tåget glider ut från stationen oc h
musiken spelar "Du gaml a du friska" eller någo n marsch.
Obs! Under he la uppehållet, som varar 6 minuter, bör folkmassan så fort
Hans Majestät visar sig stå med obetäckta hufvuden.
Platsen framför stationshusets midt till en bredd af IO meter hålles fritt
för folk.
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Elvsbyn d. I/8 1894
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liga landstigningar. Bortsett från Älvsbyn fanns
det inte mycket bebyggelse där järnvägen drog
fram. Först efter tio-tjugo år uppstod det längs
banan flera byar, där man lastade ut trävaror och
träkol.
* Malm banan hade fortfarande egen förvaltning
som kunde glädja sig åt alltmer ökande trafik.
Sydost om malmvagnselevatorn vid Svartön
byggdes en ny kaj med en 285 m lång viadukt på
12 m höjd över kajen, svängbara lastningsrännor
och långt uppfartsspår.
De engelskbyggda malmvagnarna kompletterades med 100 svenskbyggda från Atlas, som
fick en högre och rakare korg. Dessa vagnar, från
1922 kallade litt Mam, kom att fram till 1961
användas i Bolidentrafiken. Ett nytt lokstall
byggdes i Gällivare med elva lokplatser och
inbyggt vattentorn.
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Ritning till svenskbyggd malmvagn lift Ml.
Fortfarande användes inte de trycklufts bromsar
som engelsmännen utrustat de äldre vagnarna
med men Westinghouses agent i Sverige, Graham
Brothers, anhöll om SJ åtminstone skulle prova
om tryckluftsbromsen kunde fungera i vinterklimatet och erbjöd gratis utrustning för två lok.
Proven blev sedan utförda i februari 1895 med
goda resultat.
* Samtrafik med gods och personbiljetter förekom med de flesta svenska järnvägar utom
Djursholmsbanan som räknades som ångspårväg,
med båttrafiken på Vänern, Vättern, Siljan och
Fryken och för första gången med ett
vägtransportföretag, Gössäter-Råbäck.
* SJ köpte ett stort antal ånglok litt Kd för norrlandstrafiken och det blev med tiden SJ vanligaste ånglokstyp.
* De täckta vagnarna litt G 1 levererades med
trädörr och små glasrutor vid spjälventilerna, en
anpassning till norrlandsklimatet och militärens
krav på att kunna transportera trupper. Äldre
godsvagnar med utsliten korg blev ombyggda till
öppna vagnar litt Il och N 1.
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Norrland och Dalarne
* Härnösand-Sollefteå järnväg fick ett fjärde
lok, Ådalen, typ 1C-3 med utvändiga cylindrar
och likt de tre tidigare.
* Uppsala-Gefle järnväg fick sitt första lok nr 16
av samma typ som Ådalen, och ett tanklok typ
1B 1 för lokaltrafiken på Bomhusbanan . Gävle
Södra fick en ny stationsbyggnad.
* Gefle-Dala järnväg satte i trafik tolv täckta
godsvagnar byggda på egen verkstad . De hade
alla fäll bromsar, eftersom GDJ med tanke på sina
få men rejäla lutningar vid Granstanda och Tolvfors och sina långa godståg fortfarande föredrog
att gå nedför med alla vagnar bromsade med
hjälp av personal på marken. GDJ fick också sina
förstaMogullok nr33-36 typ lC-2 med invändiga
cylindrar, de sista med namn vid GDJ : Gefle, Si/Jan, Forshacka och Hofors. Namnen hade tidigare burits av några av GDJ äldsta engelska lok.
* Banan Vintjärn-Ockelbo som ägdes av Kopparberg-Hofors sågverksbolag byggde om stationhus och spårsystem i Vintjärn och Vij bruk,
och banans förlängning till Norrsundet var under
arbete. Bandelen Ockelbo-Vij-Fornvij fick treskensspår så att även SJ kunde hämta timmer vid
uppfordrings verket i Fornvij och så att järn från
valsverket i Vij kunde skeppas utan omlastning.
Nya vagnar för timmertransport levererades från
Atlas.
* Mora-Vänerns järnväg öppnade nya lastplatser
för timmer och träkol vid Gräddsjön, Ryssån och
Tretjärn, den senare också med en hästbana med
600 mm spårvidd till träsliperiet i Eldforsen.

Svealand

* Djursholmsbanan

var under ombyggnad till
elektrisk drift men ännu inte klar.
* Norra Södermanlands järnväg Eskilstuna-Södertälje var under byggnad, med vagnar till stor
del från Vabis i Södertälje, ett dotterbolag till
Surahammars bruk. Detta ledde till att Oxelösund-Flen-Westmanlands järnväg övergav sina
planer på tät matartrafik till SJ i Flen, började
sälja de små tanklok som Munktells byggt för
denna och återtog i trafik många äldre personvagnar som varit avställda för att byggas ihop
parvis till boggivagnar.
* Saltsjöbanan hade öppnats 1893 och hade stora
planer för framtiden, särskilt för industrier i
Sicklaområdet. Ett lok köptes begagnat från
OFWJ, fyra personboggivagnar och inte mindre
än femtio nya godsvagnar levererades från Atlas.
Det var alldeles för många godsvagnar för den

SJ lok litt Kd nr 458 i Karlstad. Första vagnen är litt 12,
nyligen övertagenji·ån Gällivarebanan.

lak liJ.f

Enda vägtrafikföre ta get i
samtrajiken körde hästskjuts
Gössäter-Råbäck. Kan det
vara den som möter SkaraKinneku fle-Wenernsjärnvägs
tåg med lok nr 2 ?
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Uppsa la-Gefle järnväg ska_fjade ett tank/ok fö r Bomhushanan till Korsnäsbolagets
nya stora sågverk.
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När Norra Södermanlands järnväg byggdes avvecklade OFWJ sin lokaltrafik Eskilstuna-Flen
och sålde de små tank/oken.från Munktells.
korta banan, och trettio av dem såldes snabbt
vidare, troligen till HNJ som liksom Atlas och
Saltsjöbanan dominerades av Stockholms
Enskilda Bank med familjen Wallenberg.
* Frövi-Ludvikajärnväg byggde nya ladugårdar
vid 22 av sina banvaktsstugor.
* Sedan den gamla hästbanan Bredsjö-Hjulsjö
breddats från 742 till 802 mm spårvidd och
förlängts till Grängen blev aJla smalspårsbanor
som ägdes av Nora-Karlskoga järnväg förklarade för en järnväg Bredsjö-Degerfors, men trafiken söder om Dalkarlsberg blev inskränkt till
godståg på särskild order. Hästbanans matarlinje
från Hjuljärns gruvor till Grängen breddades
inte, då den var så brant att man ändå inte hade
kunnat trafikera den med lok. Den blev kvar ända
till 1930-talet, långt efter gruvans nedläggning,
på slutet för timmertransport.

Götaland
* Halmstad-Nässjö järnväg hade tagits omhand
av Stockholms Enskilda Bank som satsat mycket
kapital för att sanera bolaget och fullfölja ban-

bygget som gått på sparlåga i tjugo år, sedan
järnvägsbolaget ruinerats av obligationsskojaren
James Wilkinson. Bandelen Jönköping-Vaggeryd öppnades, och arbetet med linjeomläggning
vid Hok var i full gång. Ursprungligen hade
banan för att komma nära Lindefors bruk dragits
fram på en hög ås till dess ände där stationen
Lindefors byggts som en säckstation, då man var
osäker på om huvudlinjen skulle gå till Tenhult,
Nässjö eller Jönköping. Det blev Nässjö, och då
hade man först dragit banans fortsättning parallellt med linjen från Halmstad några hundra
meter innan man kunde vika av norrut, så att alla

BDJ lilla loks tall i Grängen står ännu kvar, drygt
hundra år gammalt. Foto fö,fattaren.
tåg måste vändas i Hok, som man ändrade namnet till för att undvika förväxling med Bergslagsbanans Lindfors. Med den starkt ökande trafiken
till vilken man från Atlas hade köpt två stora nya
lok nr 11 och 12 typ 1C-3, och åtskilliga godsvagnar, blev tågvändningen en dyrbar tidsspillan
eftersom vändskivan i Hook var så liten att man
måste vända lok och tender var för sig, och den
nye baningenjören Viktor Ståhle ersatte säckstationen med en kurva som var ungefär en halv
cirkel och en ny station en kilometer från bruket,

till Nässj ö

Spårornläggningen vid Hokpå
Halmstad-Nässjö järnväg.
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HHJlO Mörarp var liksom systerloketHHJ 11 Qvidinge typiskt förde godståg slok många privatbanor
skaffade vid denna tid.
som fick nöja sig med ett sidospår från en växel
i kurvan till Hok gamla station.
* Åtskil Iiga andra banor skaffade också nya stora
Mogullok typ lC-2, framför allt för godstågen,
med 1400 mm hjul eller mindre. KarlskronaVäxjö skaffade två, Helsingborg-Hässleholm ett
lika som året före och Dalslandsbanan ett, men
det senare visade sig vara för stort och såldes
några år senare ti Il SJ, där det blev SJ första med

denna axelanordning. Man kan närmast se loktypen som en något tyngre och starkare variant av
de äldre C-2-typerna.
* Yikbolandsbanan med Norrköpings kommun
som största ägare hade året före öppnats till
Söderköping. Nu byggdes Kummelby-Arkösund,
som under året öppnades till Östra Husby. Spårförbindelse med SJ fanns i Norrköpings hamn.
* Göteborg-Borås järnväg öppnades och hade

Norrköping Östra station år 1905 med några av Vikholandshanans kylvagnar till vänster .

..,.
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ett intimt samarbete med Bergslagsbanan vars
station i Göteborg GBJ använde. Lok och
personvagnar varav BJ typer, och personvagnarna
fick en originell utformning med fönstren i
grupperom tre som på BJ gamla engelska vagnar,
men i övrigt plåtklädda vagnar med lanternin,
boggivagnar eller tvåaxliga. När BJ några år
senare skaffade boggivagnar blev de av GBJ typ.
* Halmstad-Bolmens järnväg byggde en 2 km
bi bana från Åsen till hamnen vid sjön Unnen, där
man anslöt till ångbåtstrafik.
* Den första delen av Falkenbergs järnväg öppnades till Fridhemsberg, med två lok av Klemmings typ . Loken var byggda vid Kristinehamns
verkstad, som visserligen lagt ned tillverkningen
av järnvägsmateriel några år tidigare, men nu
hade arrenderats av Karlstads Mekaniska Verkstad.
* Den första delsträckan av Jönköping-Gripenbergs järnväg öppnades till Lyckås där banans
störste tillskyndare James Hamilton bodde. De
tre loken var Malletlok byggda helt efter Decauvilles ritningar av Bolinders, firmans enda
lokleverans, och även vagnarna var från små
eller oprövade verkstäder, som Hjo Mekaniska
Verkstad och Vabis. Lyckås gård fick interna
spår till ladugården, mejeriet etc.
* Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg hade trafikerats några år med franskbyggd original Decauvillemateriel som gått på världsutställningen
i Paris. Man insåg nu att Malletloken varför stora
för den särskilt vintertid obetydliga trafiken, och
inställde liksom föregående år trafiken på Råå
under januari-april (fortsättningsvis gav stadsfullmäktige inte tillstånd till detta) samt provade
att koppla bort det rörliga lågtrycksmaskineriet
för att förenkla underhållet och minska kostnaderna.

* Malmö-Trelleborgs järnväg fick liksom föregående år en åthutning av Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för att det fanns för få vagnar,
sedan man försökt finansiera fortsättningen mot
Rydsgård genom att sälja de bästa vagnarna.
* Malmö-Genarps järnväg öppnades från Östervärn till Genarp. Korsningen i Klågerup med
Lund-Tre! le borgs järnväg var ett typiskt exempel på hur den senast byggda banan ofta får dras
i en stor S-kurva genom stationssamhället. MGJ
tre ånglok påminde mycket om de lok littOc som
SJ byggt 1889-90 med delar av gamla lok, men
MGJ-loken hade något mindre hjul för att orka
med även godstågen med betor och krita.
* Sockerbruken hade en lysande tid, och flera
nya byggdes med ökad trafik på järnvägarna. I
många fal I fick sockerbruken själva skaffa en del
av de vagnar som behövdes. Vid Ystad-Eslöfs
järnväg inrättades en ny station i Köpingebro
med sidospår till sockerbruket och anslutning till
den nyöppnade Y stad-Gärsnäs järnväg. Gotlands
järnväg byggde bispår till Roma sockerbruk,
köpte tjugo godsvagnar och inregistrerade trettio
vagnar som tillhörde sockerbruket.
Karpalunds sockerbruk byggdes inte vid
Karpalund utan vid intilliggande Vinnö station
på Hästveda-Karpalunds järnväg, som köpte 25
godsvagnar själv och inregisterade fyrtio vagnar
som tillhörde sockerbruket, varav idag två finns
i Sveriges Järnvägsmuseums samlingar. HKJ
öppnade en ny hållplats kallad Fogelsång som
märkligt nog senare fick en namne när LundRevinge järnväg också döpte en hållplats till
detta. Hade myndigheterna som annars var noga
med att ingenting skulle förväxlas låtit lura sig
genom att den senare stavades Fågelsång?

Götehorg-Borås-All'esta järm •ägar hade en egen stil på personvagnarna med tredelade fönster,
i11fluerat G\ ' de gamlaförstaklassmgnarna med sidodörr.
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Lars Olov Karlsson

Sveriges Järnvägsmuseulll 1992

1992 kom att präglas av museets förnyelse, och
allt det förde med sig. Kaos var tidvis rådande,
men genom att alla inblandade, inte minst museets personal, ställde upp helhjärtat kunde det
förnyade museet öppnas av generaldirektör Stig
Larsson den 3 november. Då hade praktiskt taget
hela den publika delen av museet rustats upp.
Resultatet är utmärkt, och museet har fått många
uppskattande ord av besökarna. När det stängdes
före nyårshelgen hade det haft 24 520 besökare
under året. Inte så tokigt ändå.

Personal
De fast anstä llda under året inskränkte sig till
Lars Olov Karlsson , Kjell Palen, Olle Andersson, Robert Herpai och Sten Holm. För dataprojektet PRIMUS hade vi dessutom Christer
Jäderholm, Claes Zachrisson, Ted Nyberg, Elisabeth Kronhöffer (halvtid), Ingeborg Andersson, Yngve Nordqvist och Bertil Lundberg
(halvtid) inlånade till museet. Helgöppningen
har som tidigare föredöml igt skötts av Eva, Eeva
och Anna-Karin, under högsommaren också ass isterade av den övriga personalen. Under
sommaren, och fram till nyöppningen , hade vi
också stor hjälp av Malin Troedsson, som under
vardagarna tog hand om besökarna i kassan. För
att hjälpa till med museiombyggnaden lånades
Micke Lundin in under hösten.

Det nya museet
Museet kom under året att helt omgestaltas. Projektledare för detta stora jobb var George Högsander, som anlitats direkt av generaldirektör
Larsson . George har ett SJ-förflutet, då han under
några år bland annat var chef för SJ s godstrafikavdelning. Därefter ägnade han sig en tid åt
Sveriges Turistråd innan han blev företagskonsult.
George drev projektet med stor frenesi, och han

lyckades från många håll plocka fram pengar och
resurser, som kom museets utveckling till godo.
Själva upplägget av den nya utställningen gjordes naturligtvis i samarbete med museets personal. Den praktiska ombyggnaden genomfördes
av SJs Fastighetsdivision med platschefen i Gävle
Ingemar Ström som ledare. Utställningen utformades av John Högsander, bror till George och
normalt verksam i utställnings branschen. Texter
och layout på skärmar och planering av scenarierna utformades av Björn Kullander i nära samarbete med museets personal. A ll a parter anlitade dessutom ett stort antal underleverantörer
och entreprenörer. På museet fick vi lära känna
många nya ansikten under året.
Den nya basutställningen befinner sig i det
gamla OKB-stallet. Utstä llningen är i huvudsak
uppbyggd i kronologisk ordning med början runt
år0 i hall nummer 1. Utefter stallets hela bakvägg
har vi gjort en "tidsaxel" där järnvägens historia
presenteras år för år, ofta kopplat till händelser ur
teknik- eller samhällshistorien. Text och bilder
på skärmarna lättas då och då upp med föremål,
modeller, tavlor och hela scenerier. De stora
föremålen i hallarna är sedan placerade så att de
passar in i samma epoker som tidsaxeln avhandlar. Vidare har hela golvet i OKB-stallet lagts om
och fått nya färger (beige och mörkrött). Dessa
färger går även igen i skärmramar osv. Taket och
pelarna har blivit nymålade i vitt och ny belysning har monterats, huvudsakligen på speciellt
upphängda skenor vilket ger ett mycket flexibelt
system. Hallarnas all a spårportar har renoverats
och fönstren har satts igen, för att få en helt
kontrollerad belysning. En del av scenerierna har
försetts med ljudillustrationer i form av enkla
bandspelare. Vidare har två videoapparater satts
upp där det visas historiska filmer ur SJs stora
arkiv. Under A- loket har graven rensats och det
finns nu möjlighet att gå ner under loket. Där har
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Järnvägsmuseum i juni 1992. De flesta föremålen stod på gården, täckta av pressenningar. I övrigt
var det hantverkare på gång överallt i museet, dammigt, bullrigt och smutsigt. Men besökarna var
nöjda ändå. Det varjuji-i entre! Foto här och alla bilder om inte annat anges: Lars Olov Karlsson.
Den nya entrekassan i museet med Eeva Mattson och Malin Troedsson. I bakgrunden den nya butiken.
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Ett av scenerierna visar Sls
första fjärrblockeringsanläggning. Den ärfrån mitten
av 1950-talet och omfattar
sträckan Ånge-Bräcke. Tågklareraren är en vanlig skyltdocka som blivit behandlad
av en sminkös från Operan,
och därmed betydligt mänskligare.

även en sänkgravsdomkraft monterats för att visa
hur hjulpar kunde bytas ut på loken.
I ett provisoriskt tält utanför sista hallen i museet byggdes en utställning om dagens och morgondagens järnväg. Den innehåller i huvudsak
bild- och textinformation, men också en modell
av ett framtida snabbtåg och en funktionsmodell
som visar hur lutningen fungerar i X2000.
Dessutom finns en lekhörna för barn, med Brio
trätåg och en X2000 i barnstorlek. Denna hall har
sponsrats av SJ persontrafik och ABB.
Vid studiebesök på utländska museer kom vi
fram till att det fanns tre viktiga saker som besökarna krävde: bra toaletter, bra kafeteria och en
bra butik. Vi tog fasta på detta och gjorde om hela
den gamla modellbyggnaden till ny entre med
kassa, butik, toaletteroch kafeteria. På köpet fick
vi en ny och pampigare entre, mer värdig det nya
museet. Modellerna och småföremålen har till
största delen placerats ut i sina rätta tidssammanhang i museet. Ett mindre utrymme blev "över"
och det är tänkt att användas för tillfälliga utställningar. Museets filmsal byggdes också ut från 40
till cirka 60 sittplatser. I den gamla entrekassan
gjordes en enklare bar, där drycker kan serveras
till konferensgrupper och andra när museet är
stängt för allmänheten. Serveringen i övrigt löstes med att en restaurangvagn placerades på ett
av spåren utanför med en veranda på ena sidan.

FJÅRRBLOCKERING

Denna restaurang, som ska vara bemannad under
högsäsong, kan enkelt nås såväl inifrån museet
som från gårdsplanen.
På utsidan kom hela den gamla planen mellan
museihållplatsen och det bortre UGJ-stallet att
utformas som en park, med en helt ny miniatyrjärnväg, som nu går såväl i tunnel som på två
broar över Hemlingbybäcken. Banan, som är i
skala I :8 och har spårvidden 180 mm, drivs som
tidigare av Kalle Karlsson som också har planerat, lett och genomfört det mesta av ombyggnadsarbetet. Bland annat har han själv byggt flertalet
växlar (varav många dubbla korsningsväxlar)
och de båda broarna över bäcken. Till de sistnämnda fick han från Banverkets kasserade kontaktledningsstolpar, som han sedan styckade och
svetsade samman till de nya broarna. Spåret
tillhör museet, medan Kalle svarar för drift och
underhåll.
På museiområdet uppbyggdes också banvaktsstugan Hosäter, som dock blev klar 1993 så den
återkommer vi till.
I museets förnyelseprogram ingick även att
intensifiera marknadsföringen. Det skedde på
flera sätt. Under året kom den första skylten om
museet upp utefter E 4. Den har varit på gång i
åtta år, men först nu fick vi klartecken från
myndigheterna. Någon mer omfattande annonsering av museet gjordes inte under 1992 med
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Den nya miniaty,järnvägen går både på broar och som här i en tunnel. Förare på bilden, tillika
järnvägsbyggare, konstruktör, trafikchef och Järn vägsmusmottagare, är Kalle Karlsson.
tanke på att ombyggnaden pågick under större
delen av året. Däremot inleddes samarbete med
Furuviksparken, bland annat med ånglokstrafik
sommarveckoslut mellan mu seet, Gävle Central
och Furuvik. Tågen bestod av före detta beredskapslok, när torkan tillät ånglokskörnin g, och
tre B 13-vagnar som inl ånats på tio år. I Furuvik
har också funnits B-loket 1138 (som senast stått
i Herrljunga och tidigare tillhört Bergs lagernas
Järn vägssällskap).
Invigning av det nya museet skedde den 3
nov ember av generaldirektör Stig Larsson, som
kom inåkande i mu seet i framsätet på SWB ång-

dress in. Invigningsgästerna såg sedan museet
och intog ett rullande smörgåsbord, inskjutet i en
av hallarna av lilla loket Elfkarleö. En lyckad
till ställning som fick positiv uppmärksamhet i
massmedierna.
Nu ska väl sägas att mu seet ingalunda var helt
klart till invigningen , utan mycket efterarbete har
gjorts under 1993. Och helt klart blir det nog inte
så snart heller. Museet utvecklas hela tiden . Allt
är flexibelt, och enstaka objekt kan lätt bytas ut
om man vill. Det kommer också att ske , så att
återbesökare alltid ska ha något nytt att titta på.

Beredskapsloken
Uttagning av beredskaps lok fortsatte under 1992.
Ett ång lok, ett antal vagnar och ett diesellok
littera T43 kom under året att säljas till Kanada.
På grund av tidsbri st fick ett redan färdigrenoverat
lok , E2 909, tas över av SJ från Bergslagernas
Järnvägssällskap och sändas till Ottawa. BJs fick
i sin tur ett av beredskapsloken. Före färden till

Generaldirektör Stig Larsson kommer inåkande
i det nya museet på SWB ångdressin. Strax ska
han klippa av bandet och nyinviga museet. Foto:
Marie-Louise Andersen.
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Det till Kanada sålda E2 909 ses här framför ett helsvenskt tåg i Hull , Quebec i september.
Kanada byggdes loket om för oljeeldning. Trafiken kom snart igång på sträckan Hull-Wakersfield, inte långt från Kanadas huvudstad Ottawa.
Loketärförsettmedamerikansk vissla och klocka,
men hela tåget är för övrigt helsvenskt. Om
trafiken går bra förväntas banan köpa ytterligare
materiel från SJ.
Av de lok som tagits ut har de flesta förts till
museet i Gävle och sedan ut till malmbangården
i Grängesberg. Loken har efter hand besiktigats
och deras värde bedömts. Under hösten började
några av loken skrotas, de som ansågs vara i
sämst skick. Reservdelar har tillvaratagits, bland
annat goda hjulpar och en bra E-Iokspanna, som
ställs undan för museets räkning. Kanske kan den
en gång komma att läggas i A-loket 1001, om vi
skulle vilja göra det körklart igen. Hjulpar har
också sparats för att kunna föra ett ryskt E Sj-lok
transportabelt på normalspår om behovet skulle
uppkomma.
Slutliga beslut beträffande lokens placering
har inte kunnat fattas, men ett antal före detta
beredskapslok finns tillfälligtdeponerade på olika
museiföreningar. Organisationen för hantering
av beredskapslokfrågan har diskuterats under
året, men ännu hösten 1993 finns inga definitiva
beslut.

Nya museiföremål
Ur beredskapslokparken har E2 1128 tagits utför
att bli museets driftlok. Det provkördes i maj, och
gick sedan i Furuvikstrafiken under året. Det fick
vissa problem med lager, men vi räknar med att
kunna reparera det så småningom.
Ett nytt fordon av betydligt nyare datum är
Aseas (senare ABB:s) rullande provbänk, Rzloket. Det är mekaniskt sett ett Rc-lok, men försett med elektrisk utrustning för att testa drivenheterna till X2000. Loket är inte körklart, då
det byggts om så många gånger att det är svårt att
dokumentera för underhållet, och dessutom har
ABB behållit några dyrbara komponenter. Loket
har gått i provtrafik, men har aldrig tillhört SJ.
Från Roslagsbanan har motorvagnen X4p 43
(f.d. SRJ 127, senare 2127) övertagits. Den är
tillverkad av Asea 1939 och är en god representant för Roslagsbanans andra generation motorvagnar. Av praktiska skäl har motorvagnen tills
vidare ställts upp hos Uppsala-Länna Järnväg.
Den ska dock rustas upp i gammal färgsättning
(brun-beige) och tas till museet, men när vet vi
inte nu.
Från Banverket har vi fått låna mätvagnen
Qib 385 0 237. Det är en specialbyggd mätvagn
för kontroll av kon taktledning och elförsörjning.
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Den är byggd år 1947 av Hessleholms Verkstäder och hette från början St 3603. Vagnen är enbart utlånad till museet, och den har visats för
allmänheten på museigården och även använts
vid några tillfällen som följevagn vid olika lokhämtningar.
SJs första lyckade diesellok, de båda engelsktillverkade V I-loken 3 och 4, har i många år
använts i den interna växlingen vid Dannemora
Gruvor. När gruvdriften avslutats har loken blivit övertaliga, och i december fick vi besked att
gruvan ville att vi skulle hämta båda loken omedelbart. En expedition skickades ut till Dannemora och de båda loken drogs till Gävle. De är
slitna, men båda är i stort sett kompletta. Nummer 3 har försetts med rad iostyrn i ng och har även
mist sina koppelstänger mellan de båda sista
axlarna. Detta lok kommer att övertas av Malmbanans Vänner i Luleå, medan V l 4 ska rustas
upp och ingå i museets samlingar.
Istället för det tilltänkta E IO-loket 1747 har
I 746 ställts upp i museet. Det befanns vara i
bättre skick. Det står nu uppställt i utställningen,
men det behöver snyggas upp, kopplas upp och
förses med skyltar mm innan det blir riktigt bra.

Just nu visar det ett lok mer eller mindre direkt
taget ur beredskapsuppställning.
Många smärre föremål har också kommit till
museets samlingar under året. Här ska endast
nämnas den tavla som museet fick vid nyinvigningen av Gunnar Sandin och Thomas Schlyter
från Lund. Tavlan visar ett mycket tidigt tåg vid
Tumba söder om Stockholm och den är troligen
målad av SA Blombergsson på 1860-talet.

Händelser
Året inleddes med att delar av museets personal
och några frivilliga tillbringade flera dagar i
Halmstad, där museet köpt inredningen i den
gamla verkstaden. Åtskilliga vagnar ilastades
med verktygsmaskiner, skåp, reservdelar och
annat av intresse. Även en gaffeltruck och en
släpkärra till bil ingick i bytet. Det mesta ska
användas i museets verksamhet och kan möjligen senare bli museiföremål.
I januari blev de nya förrådslokalerna i UGJstallet klara för inflyttning. Där finns nu ändamålsenliga lokaler för bland annat mindre föremål, uniformer och tavlor. En bra arbetsplats för
registrering och fotografering av föremål har

Furuvikstra.fiken ombesö,:Jdes huvudsakligen av E2 1128 och tre B13-vagnar. Dock.fick T44 ibland
avlösa på grund av brandfaran, Liksom det oljeeldade B 1312 (också det ettfd beredskaps/ok), som
användes vid ett par til(fallen. Här syns E2 1128 på Gävle Central i juli.
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Roslagshanans motorvagn
X4p 43, ens k silverräv (taket
var silvermålat vid leveran sen), står här på verkstadsgården i Mörhy. Motorvagnen
överlämnades under året till
Sveriges Järnvä gsmuseum ,
men är tillfälligt uppställd på
museibanan Uppsala-Länna
Järn väg.

också skapats där. Genom denna ombyggnad har
förråden i mu seets kontorsbyggnad till stor del
kunnat tömmas . Och det känn s bra, med tanke på
den gamla brandfarli ga kontorsbyggnaden. Förhoppningsv is kan vi inom den närmaste tiden
också utrymma foto- och dokumentarkivet ur
denna byggnad.
Februari präglades till den största delen av att
George Högsander drog igång sitt projekt med
mu seets förnyelse. Det kom sedan att dominera
arbetet resten av året. Men i slutet av månaden
arrangerade Järnvägsmusei Vänner en
jubileumsresa till Luleå med anledning av att det
var 50 år sedan den sista biten av stambanan
genom Norrland elektrifierats. Jubileumståget
hade flera trevliga in s lag, som fun gerande
ångfi nka och ångvärme i några vagnar, välfylld
restaurang- och barvagn, kolsvart "fotokörning"
efter midnatt med hårt arbetande ånglok mm .
Börje Thoursie höll ett anförande i väntsalen i
Jörn , mitt i natten. Med på resan fanns fl era andra
e lektrifieringsveteraner, som hade mycket att
berätta. En högst njutbar resa, lagom avstressad
och rik på upplevel ser.
Under apri I lånade vi så ut lokomotivet Gotland
till föreningen Gotlandståget. Det ska stanna där
några år och sedan åter ingå i museets basutställnin g. Ju st i och med ombyggnadsarbetena
och den därmed samm anhängande platsbri sten
passade det mu seet bra just nu . De hade förhoppningen att få loket körbart, men det har visat sig
svårare än beräknat, så vi får se hur det går.
Under en dag i april stängde vi mu seet, och hela
personal en tog en utfl ykt till Södertälje och Scania-Vabi s mu seum , Marcus Wall enberg-hallen.
Koll egerna där tog vä l hand o m oss, och vi fick

se allt från deras välordnade renoverings verkstad
till tillverkning av moderna lastbilar. En mycket
g ivande dag.
I maj börj ade vi köra lite av sommaren s
ångtrafik, även om den första turen gav problem .
Passagerarna fick åka buss till Norrsundet, men
de var glada ändå!
Vid denna tid började vi tömma mu seet på
olika fordon förattk unnagenomföraombyggna-

Börje Thoursie talar i väntsalen i ]örn under
juhileumsresan till Luleå. Bö,je var själv med vid
elektrifieringen.
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den. Lyckligtvis fick vi disponera utrymmen
inomhus i de just utrymda verkstadslokalerna på
Nynäs i norra Gävle. Det var Gefle-Dala Järnvägs gamla verkstäder, vars senaste verksamhet,
godsvagnsreparationer, flyttats över ti Il Ageves
lokaler nära museet.
I juni firades att det var 200 år sedan riksdagen
sammanträtt i Gävle, och det innebar att flera
hundra riksdagsledamöter korn till Gävle från
Stockholm med ett extralångt X2000-tåg. Ett
tjugotal av riksdagsledamöterna hade valt att
göra ett studiebesök på järn vägsmuseet.
Början på sommaren korn att bli mycket varm
och torr, vilket ställde till med vissa problem vid
ånglokskörningen. En lördag skulle personalen i
Hagalund komma till museet på en utflykt i ett
eget extratåg. De ville åka ståndsmässigt, och
hade hjälpt till att rusta upp ångloket F 1200 för
att kunna använda det i extratåget. Allt gick väl,
men på fredagen meddelades att det på grund av
brandrisken inte kunde bli tal om ånglokskörning!
Nu bar det sig inte bättre än att just lördagen i stort
sett blev den enda dagen på länge då det regnade.
Och det regnade hela dagen. Och inte nog med
det. På grund av byggnadsarbetena var praktiskt
taget hela museet tömt. Och det som stod ute var
täckt av presenringar ... Men Hagalunds personal är ett segt släkte. De käkade varmkorv, trivdes och hade kul ändå. Museet fick många vackra
tack efteråt!
Eftersom ombyggnadsarbetena pågick, och det
var ganska rörigt såväl inne som ute, tog vi ingen
entreavgift. Vi hoppades därför att ingen skulle
bli besviken. På försök hade vi servering i vår R3vagn under högsommaren. Det uppskattades av
besökarna, men visade sig vara svårt att driva i
egen regi. Men vi lärde oss mycket.
Den 3 oktober var det museidag som vanligt.
Museet var ju inte färdigt, men en del av den nya
utställningen kunde visas. Sedan var som vanligt
ånglok igång, marknad och andra begivenheter.
För att avlasta museets personal har vi tagit hjälp
av medlemmarna i Jädraås-Tallås Järnväg, som
gjorde ett gott arbete med planering och genomförande av museidagen. De tog fram en temautställning om srnalspår och visade upp några
smalspåriga dressiner.
Efter museidagen satte slutspurten in för att få
museet färdigt till invigningen den 3 november.
Alla inblandade jobbade dagar, kvällar och även
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nätter för att bl i klara. Det mesta gick bra, men en
hel del gick snett. I första hallen skulle vi visa ett
hästdraget srnåbanetåg från mitten av 1800-talet.
En godsvagn har vi, och till detta köptes en häst
av äkta plast, seldon och skaklaroch helt lass äkta
rnalrnbitar från Lindesbergs-trakten. Hästen var
gjuten i svart plast och såg ganska plastig ut. Jag
hade dock gett mig den på att vi skulle få hästekipaget färdigt, och sent en kväll började jag
måla hästen på museigården. Jag hade köpt de
mest hästbruna sprayfärger som fanns på den
närbelägna OK-macken, och med några duttar
vitt och svart såg det riktigt bra ut. Mitt i natten.
När solen steg upp på morgonen visade det sig att
hästen var röd och inte brun ... En dag kvar till
invigningen, så det var bara att ge upp för denna
gång. Men hästen ska målas om och ställas upp
med tiden.
Efter invigningen fick museets personal pusta
ut lite, men efter taklagsfesten i slutet av månaden tog vardagen vid igen. Det var mycket som
fått vänta under ombyggnaden och som vi nu
hade att ta tag i. Invigningen fick en omedelbar
verkan i ett stort an tal besökare.Bland annat hade
vi öppet för Gävleborna, och vi fick studiebesök
från flera andra museer, bland annat Postrnuseurn
i Stockholm som korn en dag med hela sin
personal.
I december medverkade museet och Järnvägsmusei Vänner på sedvanligt sätt på Hjulrnarknaden i Stockholms stadshus. Utställningen Drömtåget gjorde också ett besök på museet.
Årets Hjulkaffe avdracks den 8 december och
årets Järnvägsrnus tilldelades Kalle Karlsson för
hans fantastiska arbete med miniatyrjärnvägen.
Ett annorlunda luciatåg passerade också med
ljusbärande lokförare i svarta linnerockar. Specialskrivna visor framfördes med kanske större
entusiasm än tonträffsäkerhet. Nåväl, trevligt var
det i alla fall.
Men 1992 var inte slut med det. Den 21 december togs dubbelspåret i bruk utanför museet, och
det firades delvis hos oss. Slutet på året blev
extratågskörning och middag i museet för de lag
som spelade i junior-VM-ishockeyturneringen
som pågick i Gävle under mellandagarna. Det
var årets sista besökare, och vi kan väl inte påstå
att de var de mest intresserade, men förhoppningsvis gav det oss lite god uppmärksamhet.
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Arsberättelse 1992

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver härmed sin årsberättelse för verksamhetsåret 1992-

1993.
Föreningens styrelse har under året varit:
Ordförande

Anders Hendel
Jonas Andreasson
Börje Thoursie
Morrgan Claesson
Erik Hedlund
Erik Sundström
Anders Åseby
Lars Olov Karlsson , museichef
Anders Lundberg, SJ

Årsboken SPÅR utkom vid årsskiftet.
Föreningen var representerad vid Hjulmarknaden i Stockholm den 5/12 I 992.
Föreningen har under året möblerat den banvaktsstuga som uppförts på museets område.
Både byggnad och möbler har anskaffats genom
medverkan av föreningen .
Föreningen vill härmed framföra sitt tack till
medlemmar, företag och privatpersoner för det
gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt
fram mot nästa verksamhetsår och är övertygade
om fortsatt framgång för Föreningen och dess
verksamhet.

Gävle den l september 1993
Föreningens medlemsantal 1993-07-01: 765
personer.
Under året har styrelsen avhållit åtta protokollförda sammanträden .
Föreningen har under året tillsammans med
Sveriges Järnvägsmuseums utskick "Nytt från
Sveriges Järnvägsmuseum" bifogat medlemsinformation.
Föreningens årsstämma hölls den 3/10 1992 på
Sveriges Järnvägsmuseum.

Anders Hendel
Jonas Andreasson
Erik Sundström
Börje Thoursie
M orrgan C laesson
Erik Hedlund
Anders Åsehy
Anders Lundberg
Lars Olov Karlsson
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